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RESUMO 

 

Atualmente é crescente número de mulheres que se voltam para a gestão de organizações, em 
todo o mundo. Com este entendimento, o objetivo do estudo foi identificar o perfil pessoal, 
profissional e empreendedor e o entendimento sobre empreendedorismo feminino das 
empresárias participantes de uma associação em Blumenau, SC. A amostra intencional 
considerou as integrantes da Câmara da Mulher Empresária (CME), núcleo participante da 
Associação Empresarial de Blumenau (ACIB), em número de vinte e uma.  A pesquisa foi 
dividida em três etapas. As duas primeiras foram descritivas, com método quantitativo, 
buscando caracterizar as empresárias da CME quanto ao perfil pessoal, profissional e 
empreendedor. Para o perfil empreendedoras adotou-se o que preconiza Miner (1998). O 
terceiro momento, foi de pesquisa exploratória, com o emprego do método qualitativo, para 
conhecer o entendimento destas empresárias sobre empreendedorismo feminino. A coleta de 
dados deu-se primeiro por meio de questionários estruturados em blocos e sua análise foi 
descritiva, por meio de procedimentos estatísticos e de análise multivariada. Na terceira parte 
a coleta de dados se deu por meio da adoção da técnica de grupo de foco, baseado em um 
roteiro, com nove empresárias, sendo as que apresentaram maior destaque nas características 
empreendedoras. A técnica de análise de conteúdo foi o procedimento adotado para a 
categorização dos  dados desta etapa. Os resultados evidenciam que as empreendedoras se 
caracterizam como tendo idade entre 41 e 60 anos, na maioria casada e com filhos, e com 
formação acadêmica de nível superior. Algumas, contando com cursos de pós-graduação. A 
maioria trabalha mais de nove horas por dia. Participam, em média, com 50% do valor no 
orçamento familiar e suas empresas são em geral de micro e pequeno porte. São 
empreendedoras complexas, porém, quando analisadas individualmente, segundo Miner 
(1998), o perfil Realizador e o Supervendedor se destacam.  Os resultados da relação entre as 
características profissionais e empreendedoras mostram que as relações mais próximas de 
cada perfil empreendedor são: Supervendedor com empresas no mercado há mais de 15 anos 
e que atuam no mercado interno; Realizador com empresas do ramo de alimentação e tempo 
de dedicação diária entre 9 e 10 horas; Autêntico Gerente com empresas do ramo de 
contabilidade empresarial e tempo de dedicação diária entre 7 e 8 horas e por último o 
Gerador de Idéias com empresas de forma societária entre 25% e 50% e do ramo de atividade 
da beleza, saúde e produtos naturais. Quanto aos resultados da terceira etapa, de forma geral, 
consideram-se, empreendedoras de sucesso. Entendem que o conhecimento e a dedicação à 
empresa e o compartilhamento da visão e dos objetivos da empresa com a equipe são 
ingredientes primordiais e inerentes ao empreendedorismo feminino e que estes asseguram o 
sucesso. Os resultados mostram ainda características semelhantes entre as empreendedoras e 
fatores predominantes de sucesso como: determinação, esforço e dedicação. As empresárias 
apresentam, em princípio, características e entendimentos semelhantes aos encontrados em 
estudos regionais, nacionais e internacionais da área de empreendedorismo feminino.  
 
Palavras-chave: Mulheres Empreendedoras. Perfil Empreendedor. Sucesso. Fracasso. 



ABSTRACT 

 

Due to the crescent number of women managing organizations all over the world, the 
objective of the study was to identify the personal and professional profile, considerations and 
understandings about female entrepreneurship of a group of women who participate in a 
business association in Blumenau, SC. The intentional sample was the twenty one women 
members of the Câmara da Mulher Empresária, participant nucleus of the Associação 
Empresarial de Blumenau (ACIB). The research was divided in three stages. In the first  and 
second stages it was descriptive with quantitative method, for the rising of the personal 
professional and entrepreneur characteristics of these managers, based on what extols Miner 
(1998) for the entrepreneurs profile.  In the third moment, through exploratory research, with 
the qualitative method, it was known their understanding female entrepreneurship. The data 
collection was first through questionnaires structured in blocks and the analysis was 
descriptive, through tables, pictures and graphs. After data collected were analyzed through 
statistical procedures of multi analysis. In the third part it was adopted the technique of focus 
group, based on a briefing, with nine entrepreneurs with larger prominence in the entrepreneur 
characteristics. The context analysis was the procedure adopted for data analysis in this stage. 
The results show that managers have age between 41 and 60 years, mostly married and with 
children, and with academic background. Most work more than nine hours a day. They 
participate, on average, with 50% of the value in the family budget and the companies they 
manage are in general small or medium. The entrepreneur profiles of larger predominance are 
Superseller and Accomplisher. The results of the relation between the professional and 
entrepreneurs characteristics show that the closest relation of each entrepreneur profile are: 
Superseller with companies that are in the market more than 15 years and that play in the 
internal market; Accomplisher with companies that play in the feeding area and daily 
dedication time between 9 and 10 hours; Authentic Manager with companies that play in the 
business accounting and daily dedication time between 7 and 8 hours and the Generator of 
Ideas with rating form companies between 25% and 50% and that play in the beauty, health 
and natural products area. For the results of the third stage, in a general way, they are 
considered, enterprising of success. They understand that the knowledge and the dedication to 
the company and sharing the vision and the objectives of the company with the team are 
primordial and inherent ingredients to the female entrepreneurship and that these assure the 
success. The results still show similar characteristics between the entrepreneurs and 
predominant factors of success as: determination, effort and dedication. The managers have, 
in principle, characteristics and understandings similar to those found in studies regional, 
national and international field of female entrepreneurship. 
 
 
 
 
Keywords: Women Entrepreneurs. Entrepreneur Profile. Success. Failure. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao analisar a história da mulher na sociedade, entende-se que sua participação deu-se 

muito recentemente, a começar pelo fato de que estas só adquiriram o direito ao voto em 

1917, conforme Ribeiro (2007). Até esta data a luta iniciada pelo médico e intelectual baiano 

César Zama, em 30 de setembro de 1890, recebeu como resposta que a  "A maioria do 

Congresso Constituinte, apesar da brilhante e vigorosa dialética exibida em prol da mulher-

votante, não quis a responsabilidade de arrastar para o turbilhão das paixões políticas a 

parte serena e angélica do gênero humano.", isto em 27 de janeiro de 1891. 

Sua entrada no mercado de trabalho foi uma verdadeira batalha e a conquista vem 

sendo quase que diária. Diversos são os relatos, em pleno século XXI, de dificuldades e 

diferenças entre gêneros, quanto às características, personalidade, perfil, modo de ser, de agir 

e de sentir, entre tantos outros aspectos.  

No tocante às mulheres que desempenham funções em empresas, o panorama parece 

estar em desenvolvimento. A entrada da mulher no mercado de trabalho, sua ascensão 

assumindo cargos de alta direção, além da busca constante por novos desafios torna o 

empreendedorismo feminino uma temática que hoje desperta natural interesse de estudo.  

Especificamente na área do empreendedorismo feminino, pesquisas com mulheres 

empreendedoras têm sido realizadas e se mostram interessantes e importantes por inúmeras 

razões, sendo uma delas o fato de que as mulheres estão criando novas empresas. 

Lançado em 1999 pela Babson College e pela London Business School, o Global 

Entrepreneurhip Monitor (GEM), é um programa de investigação que inclui avaliações anuais 

do nível de atividade empreendedora no mundo todo. No início cobria apenas dez países. No 

relatório de 2008, contava com quarenta e três países analisados, entre eles o Brasil. 

Atualmente, o GEM é o principal projeto de investigação do processo empreendedor no 

mundo.  

De acordo com o relatório do GEM (2007) a mulher brasileira vem conquistando seu 

espaço na economia contemporânea, onde 42% dos negócios são comandados por mulheres. 

Ainda segundo este relatório do GEM (2007), o nível de empreendedorismo das mulheres 

ultrapassou o dos homens. No tocante ao Brasil, as mulheres brasileiras ocupam o 6º lugar no 

ranking como as mais empreendedoras do mundo, desse total 10,81% delas têm negócios, 
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ficando atrás apenas das venezuelanas (23,8%), tailandesas (19,3%), jamaicanas (15,6%), 

neozelandesas (13,7%) e chinesas (11,6%).  

Quando essa análise é conjunta (homens e mulheres) a classificação do Brasil é o 7º. 

lugar, com 11,3% de empreendedores com negócio próprio. Os empreendedores masculinos 

aparecem em 13º lugar. Esses dados invertem uma tendência histórica quando considerado o 

período 2001-2007, pois em 2001 os homens empreendedores representavam 71% e as 

mulheres 29% (GEM, 2007). 

Embora a taxa de empreendedorismo feminino esteja crescendo, a necessidade ainda 

é  fator marcante de motivação para a mulher iniciar um empreendimento. Enquanto 38% dos 

homens empreendem por necessidade, essa proporção aumenta muito para as 63% de 

mulheres. Esses dados confirmam a tendência apresentada pelos dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD, 2006), que indicam que as mulheres buscam alternativas 

de empreendimentos para complementar a renda familiar, ou ainda porque nos últimos anos 

elas vêm assumindo cada vez mais o sustento do lar como chefas de família.  

Ainda no caso brasileiro, o II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (II PPM, 

2008), em consonância com as diretrizes da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 

recentemente consubstanciado no Decreto 6.387 de 5 de março de 2008, definiu como uma 

das prioridades do governo o apoio ao empreendedorismo e aos projetos empreendedores de 

mulheres. Uma política explícita que resulta também na valorização de estudos com mulheres 

empreendedoras.  

O empreendedorismo vem ganhando espaço e importância nos dias de hoje por estar 

sendo intensamente procurado por centenas de pessoas, seja por aquelas que buscam 

autonomia e independência, seja por necessidade financeira, ou ainda pelo desejo de se atingir 

objetivos e realizar sonhos. Está se tornando, assim, um importante meio de fomentar a 

economia, apresentando caminhos alternativos para a fuga da economia presente, marcada 

pela instabilidade e pelo aumento constante dos índices de desemprego.  

Na área governamental, o exemplo mais concreto é o Programa Mulher e Ciência, 

desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em conjunto com o Ministério da 

Educação, cujo objetivo principal é oferecer recursos e incentivos para a produção de 

pesquisas e estudos sobre a desigualdade entre homens e mulheres no país. 

O aumento das mulheres no contexto empresarial e na direção de empresas aumenta 

também o interesse em estudar e pesquisar as características, perfil empreendedor e, como não 

poderia deixar de ser, comparar aos resultados obtidos com as pesquisas realizados com 
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empreendedores do gênero masculino. Mesmo com esse crescente interesse sobre o assunto, 

ainda existem muitos temas pouco pesquisados. 

Como um exemplo da mudança do papel da mulher, a empresa multinacional da área 

de cosméticos – Avon - the company of womem, cujo board diretivo mundial conta com três 

executivas comandando as operações de todos os países, possui diversas mulheres em cargos 

de direção nos escritórios dos países. O faturamento vem da mão de milhares de 

revendedoras, mulheres que oferecem seus produtos aos clientes.  

Mais especificamente no estado de Santa Catarina, há evidências quanto ao papel 

desempenhado pelas mulheres em organizações. Exemplo desse espírito empreendedor 

feminino, Adelina Hess consagrou-se como uma empresária que desde muito jovem 

demonstrou possuir traços de uma pessoa empreendedora, quando começou a ajudar no 

armazém de secos e molhados dos pais. Depois que conheceu o marido Duda, as idéias se 

estenderam para a casa. Foram os dois que juntaram os dois nomes para formar a empresa 

Dudalina em 1957, em Luís Alves, SC, que ultrapassou fronteiras e hoje é conhecida e 

considerada em 55 países. A empresa surgiu do amor dos dois e de uma máquina de costura, 

pois ao ver um lote abandonado de tecidos encalhando nos estoques, D. Adelina viu a 

oportunidade de transformar o material em camisas. A partir daí surgiu a empresa de 

referência nacional. Em 1984, Adelina se afastou dos negócios, deixando a administração nas 

mãos dos filhos, porém, nunca deixou de acompanhar a evolução da empresa. Para isso, 

passou a integrar o Conselho de Administração da Dudalina. O comando do império está hoje 

com outra mulher: a sexta filha, Sônia Hess de Souza. O empreendedorismo de Adelina não 

se limitou apenas à empresa de camisas. Em 1990, se dedicou à outra paixão: uma fábrica de 

patchwork, usando retalhos excedentes da camisaria e, com a mesma dedicação de sempre, 

passou a produzir coleção de colchas e linhas de toalhas de mesa, almofadas, entre outros 

produtos. A oficina para montagem final das peças ficava junto à sua residência, depois de 

escolher as cores, criava o desenho da peça no papel.  

A empresária do ramo têxtil também expandiu sua atuação para a construção civil. 

Além de empreendedora, era escritora e integrava a Academia de Letras Blumenauense e ao 

completar 80 anos, recebeu uma homenagem dos filhos. Pelo empreendedorismo recebeu a 

Medalha Anita Garibaldi do governador Luiz Henrique da Silveira. Ainda como 

reconhecimento ao pioneirismo e sua contribuição para o empreendedorismo feminino da 

região, mais recentemente D. Adelina escreveu o prefácio do livro “Cada caso que elas 

contam é um caso de sucesso” (2006), dedicado às histórias de sucesso das empreendedoras 

da Acib.  
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Em 2007, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,  

lançou uma publicação especial com as histórias de sucesso das mulheres empreendedoras de 

cada região do país, o que confirma que histórias de mulheres empreendedoras bem sucedidas 

estão se tornando cada dia mais comum (SEBRAE, 2007). 

O entendimento acerca do empreendedorismo e de sua importância para o 

desenvolvimento das nações está de certa forma, consolidada na literatura da área. A visão 

mais atual que passa a permear o interesse, ainda neste foco de estudo, refere-se ao papel da 

mulher enquanto empreendedora e gestora de negócios. Este gênero tem desempenhado papel 

ativo na sociedade como um todo, participando, ativamente, na geração de emprego e renda 

em vários países. Segundo o GEM (2008), entende-se o empreendedor como aquele que acaba 

de começar um negócio e tenta fazê-lo em um mercado muito competitivo, mesmo sem 

grandes aspirações de crescimento, ou ainda uma pessoa que se tenha estabelecido nos 

negócios há alguns anos e que continua a ser inovadora e competitiva, e com o crescimento 

em mente. 

É interessante destacar que Dias et al (2006), estudaram a representação social do 

sujeito feminino que aparece na revista Exame veiculada ao espaço social simbolicamente 

masculino da empresa. Ao mesmo tempo, a construção da imagem da empreendedora é 

observada à luz das transformações políticas e econômicas ocorridas no Brasil a partir das 

últimas décadas do século XX. Os resultados das análises sugerem o resgate de uma imagem 

tradicional feminina, a produção de uma identidade sincrética da mulher empresária, uma 

estratégia discursiva particular que adota uma linguagem tipicamente literária, e a produção e 

difusão de modelos ideais de conduta apropriados às exigências da nova Era do Capital 

No ano seguinte, 2007, Dias et al, ampliaram o estudo e compararam a construção da 

imagem da mulher como sujeito feminino pelas revistas Exame e Fortune ao retratarem 

aspectos biográficos de executivas e proprietárias de empresas.  Uma vez descobertas 

distinções significativas na forma de representar socialmente a mulher de negócios - 

apresentada como empreendedora pela revista Exame e como empresária pela revista 

americana Fortune - objetivaram, num segundo momento, aprofundar o conteúdo significante 

e simbólico dado às duas noções. Os resultados obtidos refletem uma aproximação da idéia de 

empreendedora com o universo privado e de empresária como sendo mais próximo ao 

universo público ambos marcado pelas relações de poder. (DIAS et al, 2007). 

Anteriormente, nesta mesma linha de pensamento, Favaro (1995) estudou o universo 

feminino com base nos registros de mídia nos anos 1990. Mais precisamente em revistas que 

se direcionam as mulheres empreendedoras com o objetivo de examinar, analisar e comparar 
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as representações sociais de mulheres que alcançaram sucesso profissional no meio 

empresarial, como executivas e gestoras bem como de mulheres que investiram sua 

experiência em negócios próprios, sozinhas ou com sócios. Uma reflexão interdisciplinar 

norteada por um cenário neoliberal e pelas políticas globais de mercado que tem por marco 

um conjunto de discursos confluindo para uma possível feminização do mercado de trabalho: 

a auto-sustentabilidade justifica o discurso do empreendedorismo e do mercado único. Os 

estudos feministas são de importância central para o debate que envolve relações de gênero, 

questões de poder, disputas, perdas e ganhos em torno de matrizes de sentidos que insistem 

em naturalizar e perpetuar imagens de mulheres.  Por  meio da metodologia da análise do 

discurso e da Teoria das Representações Sociais analisaram os discursos e o imaginário 

produzidos por autores que escrevem sobre o trabalho feminino e identificou a tese da 

feminização do trabalho. 

Diante dessa crescente participação e atuação da mulher na sociedade da sua 

importância nas empresas que atuam ou dirigem gerou o aumento no interesse de pesquisa 

sobre a mulher empreendedora. Porém, as pesquisas e os estudos sobre o tema ainda não 

abordam todos os campos referentes a mulher empreendedora, muito ainda há para ser 

explorado. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Buscando ampliar os conhecimentos sobre a temática do empreendedorismo 

feminino esta associação empresarial se tornou ponto de partida. O Núcleo da Câmara da 

Mulher Empresária, criado há mais de dez anos, reúne mulheres empreendedoras dos mais 

diversos ramos de atividade. Cada grupo permite a participação de certo número de 

empresários, podendo abranger até 50 instituições. Incentivar o associativismo e a 

participação da mulher empresária, proporcionar a atualização empresarial e a troca de 

experiências, e formar novas lideranças são alguns dos objetivos da associação. Esta 

associação tem representatividade na comunidade, chegando a ser reconhecida como entidade 

consultiva do poder público. 

De outro ponto de vista, e enquanto os estudos relacionados ao empreendedorismo 

estão consolidados na literatura do tema, havendo oito periódicos internacionais que se 

dedicam  ao assunto, os trabalhos sobre empreendedorismo feminino vem surgindo nos 

últimos anos. Isso pode ser observado nos trabalhos Cassol (2006) e de Cassol, Silveira e 
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Hoeltgebaum (2007) que analisaram os artigos de periódicos sobre empreendedorismo 

feminino indexados na base de dados do  Institute for Scientific Information (ISI), de janeiro 

de 1997 a julho de  2006,  nas áreas de administração e de negócios. Estes somaram 15 artigos 

científicos.  Retomando a pesquisa recentemente, Silveira (2008) constatou que de 2006 a 

agosto de 2008, na mesma base de dados, e nestas duas áreas de interesse, o número de 

artigos científicos aumentou para 28 artigos, em pesquisa realizada no inicio de setembro de 

2008. (SILVEIRA, 2008).  Houve, portanto, significativo aumento quantitativo na literatura 

internacional nos últimos dois anos. 

No Brasil, apenas para reforçar a importância desta temática, são exemplo os 

trabalhos pioneiros de Machado (1999); Munhoz (2000); Boscarin; Grzybovski e Migott 

(2001); Machado; Janeiro e Martins (2003); e Pessoa; Vieira e Sampaio (2003), que 

estudaram o estilo gerencial feminino. Betiol (2000); e Machado; Barros e Palhano (2003) se 

voltaram à identificação do perfil empreendedor feminino. Boscarin; Grzybovski e Migott 

(2001); e Macêdo et al, (2004) estudaram o papel da mulher na empresa familiar. Quental e 

Wetzel (2002); Machado; Barros e Palhano (2003); e Jonathan (2003) pesquisaram  as 

dificuldades e conflitos enfrentados pelas mulheres empreendedoras. Pelisson et al (2001); 

Cramer et al (2001); e Tóffolo (2001) pesquisaram as características comportamentais 

femininas; Rodrigues e Wetzel, (2003) as motivações para a mulher empreender. Machado 

(2001) estudou o papel da mulher nas políticas públicas. 

Estes trabalhos continuam em desenvolvimento, sendo que o estudo que se volte para 

empresárias que participam de movimento associativo em uma câmara de comércio e 

indústria em determinada cidade, com características notadamente empresariais, poderá 

contribuir para aumentar e enriquecer os estudos anteriores. A pesquisa objetiva identificar as 

características pessoais, profissionais e o perfil empreendedor das empresárias do Núcleo que 

integra a Câmara da Mulher Empresária da Associação Empresarial de Blumenau, Santa 

Catarina, assim como o entendimento destas mulheres acerca do empreendedorismo e de 

mulheres. Até o momento, se desconhece esta situação e o contexto onde se insere.  

Essa problemática traz questões que conduzem esta pesquisa, sendo estas: 
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1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

a) quais as características pessoais e profissionais das empreendedoras que participam 

da Câmara da Mulher Empresária (CME) de uma associação blumenauense, na 

gestão de 2008? 

b) qual o perfil empreendedor destas empresárias, segundo o que preconiza Miner 

(1998)?  

c) há relação entre as características profissionais das empresárias da CME com o 

perfil empreendedor apontado por Miner (1998)? 

d) qual o entendimento das gestoras sobre mulheres empreendedoras? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Buscando responder a estes questionamentos, os seguintes objetivos foram definidos: 

1.3.1 Objetivo geral  

Analisar as características pessoais, profissionais e perfil empreendedor das 

empresárias participantes do Núcleo da Câmara da Mulher Empresária de uma associação 

empresarial de Blumenau, Santa Catarina, Brasil, e o entendimento destas sobre mulheres 

empreendedoras. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) caracterizar as empresárias quanto aos aspectos pessoais e profissionais; 

b) identificar seu perfil empreendedor de acordo com Miner (1998); 
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c) relacionar as características profissionais e o perfil empreendedor destas 

empresárias; 

d) conhecer o entendimento destas empresárias sobre mulheres empreendedoras. 

 

1.4 PRESSUPOSTOS  

Com base na revisão da literatura, nos estudos realizados e nos resultados de 

pesquisas anteriores na área de empreendedorismo feminino, alguns pressupostos podem ser 

levantados, sendo que se pretende confirmá-los no decorrer deste estudo. 

a) empresárias terem características pessoais semelhantes (MACHADO, 1999; 

CASSOL, 2006);estoras dedicam a maior parte do seu tempo aos negócios 

(MACHADO et al; 2003, SILVEIRA; CAUTELA-GOUVÊA; HOELTGEBAUM; 

2008); 

b) a maioria as gestoras têm formação acadêmica e procura estar sempre se atualizando 

(MIRANDA; 2007) 

c) gestoras entendem que não há diferença entre empreendedorismo feminino e 

masculino (MIRANDA, 2008) 

d) gestoras entendem que o principal significado de sucesso está ligado ao aspecto de 

auto-realização, e o de fracasso corresponde ao fato de encerrar as atividades 

iniciadas (MACHADO et al; 2008). 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA  

Esta pesquisa torna-se relevante na medida em que pretende contribuir para a 

produção de conhecimento sobre gênero no aporte do empreendedorismo feminino, para 
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melhor compreensão da atuação de mulheres empresárias, bem como para o intercâmbio de 

experiências para a transformação de realidades excludentes. 

Do ponto de vista teórico, os estudos sobre empreendedorismo não se dedicam, em 

sua maioria, ao gênero feminino. De forma específica, este trabalho oportuniza analisar não só 

aspectos relacionados ao empreendedorismo feminino, como também sobre o entendimento 

do significado deste campo de estudo.  

O crescente interesse relacionado à atividade empreendedora das mulheres fez com 

que os estudos voltados a essa temática obtivessem relevância e se desenvolvessem com 

maior intensidade em todo o mundo. Por isso, conhecer mais profundamente os fatores que 

afetam o desempenho das mulheres empreendedoras, assim como suas percepções em 

diferentes ambientes, pode contribuir com a sociedade, governo e com o desenvolvimento de 

novas formas de gestão. 

Vale ressaltar que embora durante grande parte de sua história a mulher tenha 

desempenhado um relevante papel na sociedade, principalmente voltado para o âmbito 

familiar, seja na educação dos filhos ou na administração do lar, atualmente sua atuação se 

volta também para fora do lar, sugerindo maior reconhecimento e prestígio em função de sua 

atuação ativa e crescente especialmente à frente da condução de negócios, podendo ser 

chamadas de “força econômica do futuro” (O’MEALLY, 2000). O número cada vez maior de 

mulheres como gestoras e empresárias acompanha de perto a crescente participação da mulher 

no mercado de trabalho. Assim, reveste-se de importância a idéia central desta pesquisa, de 

analisar o entendimento acerca do tema empreendedorismo feminino visto que, por mais que 

seja um assunto recente e em ascensão, a produção científica existente ainda não é 

representativa. Acredita-se que a realização desta pesquisa poderá contribuir para aumentar o 

entendimento sobre o tema estudado, uma vez que os resultados podem servir para o 

desenvolvimento de novas pesquisas. 

Sendo assim, justifica-se o desenvolvimento desta pesquisa e apresenta-se a estrutura 

do projeto. 

A estrutura do trabalho é a seguinte: 

1.6 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A dissertação de mestrado está estruturada em cinco capítulos, quais sejam: 



24 
 

O primeiro apresenta o tema ser pesquisado onde contam: a introdução, o problema 

de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa para o estudo do assunto e a 

própria estrutura do projeto de pesquisa. 

No capítulo dois consta a revisão da literatura acerca do empreendedorismo e do 

empreendedorismo feminino, que fundamenta e dá suporte ao assunto em estudo; 

O terceiro capítulo contém o delineamento metodológico desta pesquisa. Constam 

nessa etapa a definição da pesquisa, o método, a população e a amostra do estudo, e os 

procedimentos de coleta e de análise dos dados.  

O capítulo quarto apresenta a análise e a interpretação dos resultados da pesquisa. 

No quinto capítulo estão as conclusões e as recomendações do estudo.  

Integram esta pesquisa as referências e os apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - EMPÍRICA 

Nesse capítulo consta a revisão de literatura sobre empreendedorismo feminino, 

buscando fundamentar o tema de pesquisa. Para tanto, os estudos anteriores foram revisados 

no âmbito nacional e internacional, sendo que se inicia por uma visão mais abrangente do que 

seja empreendedorismo e sua evolução, para então abordar o empreendedorismo feminino 

com parte desta temática.   

2.1 EMPREENDEDORISMO 

O conceito de empreendedorismo existe há bastante tempo e tem sido utilizado com 

diferentes significados. Uma das primeiras alusões ao termo empreendedor foi feita pelo 

economista francês Richard Cantillon (1755), para explicar a receptividade ao risco de 

comprar algo por um determinado preço e vendê-lo sob uma perspectiva de incerteza e assim 

associar o termo empreendedor ao fato de assumir riscos nas atividades econômicas.  

Também Adam Smith (1776) referencia os empreendedores como pessoas que reagem às 

alterações das economias, como agentes econômicos que transformam a procura em oferta. 

No século XIX, John Stuart Mill (1848) refere-se ao empreendedorismo como fundação de 

empresas privadas. Ainda nesse mesmo século, Carl Menger (1871) define o empreendedor 

como uma pessoa que transforma recursos em produtos e serviços úteis e assim cria 

oportunidades para o crescimento industrial. O economista francês mais reconhecido por dar a 

tal expressão um significado particular é Jean Baptiste Say (1803), que caracteriza o 

empreendedor como o agente que transfere recursos econômicos de um setor de produtividade 

mais baixa para outro de produtividade mais elevada, ou seja, quem cria valor.  E no século 

XX, em 1921, Knight diferencia os empreendedores dos demais indivíduos da sociedade pela 

capacidade e competências de análise e por isso estarem mais preparados para assumir os 

riscos. Nesse mesmo século, o economista mais proximamente associado ao termo foi 

Schumpeter em 1934, cuja definição está mais próxima das utilizadas até os dias atuais, onde 

associa o empreendedor ao uso da inovação no contexto de negócios. (SARKAR, 2008). 

Ao tomar como base este preâmbulo, verifica-se que o comportamento 

empreendedor impulsiona mudanças estruturais em todos os setores relevantes dentro das 
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organizações, o que pode contribuir também para transformações significativas no contexto 

social. 

De acordo com Schumpeter (1934), o empreendedorismo pode ser compreendido 

como um agente de inovação e mudança capaz de influenciar o crescimento econômico. Para 

alguns autores tais sujeitos, possuem determinadas características comportamentais 

(MCCLELLAND, 1972; MINER, 1998; TIMMONS, 1985; KURATKO; HODGETTS, 1998) 

e diferentes perfis, sendo ainda visionários (FILION, 1999), e diferenciando-os dos demais. 

As considerações também apontam os empreendedores como profissionais perseverantes, que 

fazem do fracasso uma oportunidade de aprendizado. 

Dentre os autores que tiveram um importante papel no desenvolvimento da teoria de 

empreendedorismo, cabe destacar o economista austríaco Joseph Alois Schumpeter (1911), 

considerado por Dornelas (2001), um dos mais importantes teóricos na conceituação de 

empreendedorismo. 

Filion (1999) buscou a conceituação do termo ao longo da história das civilizações, 

destacando que para cada século, o empreendedor é descrito de uma forma diferente. A 

palavra “empreendedor”, entrepreneur, tem origem francesa, no século XII, sendo definida 

como “aquele que incentivava brigas” (VÉRIN apud FILION, 1999, p.18). No século XVI, 

descrevia uma pessoa que tomava a responsabilidade e dirigia uma ação militar. Mas, foi no 

final do século XVII e início do século XVIII que o termo foi utilizado para referir-se à 

pessoa que criava e conduzia projetos ou empreendimentos. Já segundo Cunha (2004, p.293), 

a palavra empreender, imprehendere, tem origem no latim, por volta do século XV, e significa 

tentar “empresa laboriosa e difícil”, ou ainda, “pôr em execução”.  

Algumas escolas vêm se interessando pelo assunto e contribuindo, cada uma dentro 

da sua área de abordagem, para definir este fenômeno sócio-econômico da virada do século. 

Cunningham e Lischeron (1991) classificaram as escolas de pensamento em torno do tema 

empreendedorismo na tentativa de posicionar seus estudos sob diferentes perspectivas: 

a) escola do “Grande Homem” - estuda a história de vida de grandes 

empreendedores, mostrando que os traços empreendedores são inatos e não podem 

ser desenvolvidos. É a intuição que diferencia os empreendedores das demais 

pessoas, sobretudo o seu “feeling” para identificar e aproveitar uma oportunidade. A 

pessoa simplesmente nasce empreendedora. 
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b) escola Psicográfica – estuda as características comportamentais e de personalidade 

dos empreendedores. Nesta escola, assume-se que o empreendedor desenvolve uma 

série de atitudes, crenças e valores que moldam sua personalidade em torno de três 

áreas de atenção: valores pessoais, como honestidade, comprometimento, 

responsabilidade e ética: propensão ao risco e necessidade de realização. 

c) escola Clássica – tem como principal característica a inovação. Ela crê que o 

empreendedor é aquele que cria algo, e não que simplesmente o possui. Descoberta, 

Inovação, Criatividade são os temas de estudo desta escola. A base desta linha de 

estudo é o trabalho do economista Joseph Schumpeter (1934). 

d) escola da Liderança – mostra que o empreendedor é um líder que mobiliza as 

pessoas em torno de objetivos e propósitos. Esta escola parte do pressuposto que 

nenhum empreendedor obtém resultado sozinho. É preciso, acima de tudo, que ele 

saiba montar sua equipe, motivá-la e desenvolvê-la para construir coisas em 

conjunto. 

e) escola Corporativa – diz que as habilidades empreendedoras podem ser úteis em 

organizações complexas, para ações de foco bastante específico, como abrir um 

mercado, expandir serviços ou desenvolver produto. Seu foco de estudo é a 

organização e o seu desenvolvimento. Ela ganhou relevância a partir da necessidade 

e das dificuldades das organizações em desenvolver os empreendedores internos ou 

o clima empreendedor. (CUNNINGHAM; LISCHERON, 1991)  

O empreendedorismo, conforme Carland, Hoy e Boulton (1984) está ligado ao 

conceito de competência, pois na formação do empreendedor deve-se procurar a aquisição de 

conhecimentos, habilidades, experiências, capacidade criativa e inovadora. Para Schumpeter 

(1988) a essência do empreendedorismo está na percepção e na exploração de novas 

oportunidades, no âmbito dos negócios, utilizando recursos disponíveis de maneira inovadora, 

onde empreendedor e inovação interagem totalmente. 
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O termo empreendedorismo também pode ser entendido como espírito 

empreendedor, pois ambos têm o conceito e a teoria como base e não a intuição. Trata-se de 

uma característica distinta de um indivíduo ou de uma empresa, e não de um traço de 

personalidade (DRUCKER, 1985).  

Tanto para Schumpeter (1988) como para Drucker (1985) o empreendedorismo está 

associado com a inovação. Já Leite (1998) tem uma perspectiva mercadológica sobre o 

empreendedor, definindo-o como alguém capaz de identificar oportunidades de mercado e 

que possui uma sensibilidade financeira e de negócios para atender seus futuros consumidores 

e para satisfazer suas próprias necessidades de realização profissional. 

O empreendedorismo é um processo para iniciar e desenvolver um negócio ou um 

conjunto de atividades que resultem na criação de um novo empreendimento de sucesso. É a 

criação de valor através do desenvolvimento de uma organização por meio de competências 

que possibilitam a descoberta e o controle de recursos aplicando-os da forma mais produtiva 

possível. O ato de empreender está diretamente relacionado à utilização de recursos de forma 

criativa e inovadora, assumir riscos calculados e à busca de novas oportunidades (FIALHO et 

al, 2006). Também é um processo que ocorre em diferentes ambientes e situações, 

empresariais ou não, e provocam mudanças pela inovação realizadas por pessoas que geram 

ou aproveitam oportunidades, que criam e realizam atividades de valor seja para si próprio ou 

para a sociedade. 

O empreendedorismo é ainda entendido como um processo que ocorre em diferentes 

ambientes e situações empresariais, provocando mudanças através da inovação realizada por 

indivíduos que geram ou aproveitam oportunidades, que criam e realizam atividades de valor 

tanto para si próprios quanto para a sociedade (FIALHO et al, 2006). Neste contexto, o  

empreendedor pode ser visto como um visionário que tem a capacidade de identificar 

oportunidades e fazer de suas idéias um produto de sucesso. Segundo Filion (1999), o 

empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Assim, estudar o 

empreendedorismo é estudar a natureza comportamental do ser humano diante de desafios. 

Logo, o empreendedorismo envolve a identificação de novas oportunidades, a paixão, a 

vontade de transformar o meio social, e todas as funções, atividades e ações associadas à 

criação de novas organizações. 

Filion (1999) identificou três diferentes linhas de pensamento entre os pesquisadores 

do empreendedorismo: a dos economistas, representada especialmente por Cantillon, 

Schumpeter e Say; a dos comportamentalistas ou behavioristas, cujo principal representante 

foi McClelland; e outra que agrupa diversos aspectos do empreendedorismo, estudados a 
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partir da década de 80. Na linha de pensamento dos economistas, o empreendedor é 

caracterizado pela predisposição a inovar e assumir risco, ligado à dinâmica do sistema 

econômico.  Na behaviorista, a necessidade de realização destaca-se também com a 

predisposição a correr riscos. Na terceira linha identifica da por Filion (1999), encontram-se 

aspectos como a perseverança, a busca por informações, o comprometimento entre outros. 

Ma e Tan (2006) definem empreendedorismo como sendo o processo pelo qual 

pioneiros e inovadores, imersos e guiados pela perspectiva orientada para a criatividade, 

seguem nas atividades direcionadas para a prática da concepção e inovação, o que conduz a 

um determinado nível de performance. Pode-se delimitar, nesta acepção, que a interação entre 

os 4P’s determina a performance empreendedora. É importante ressaltar que, quando o 

ambiente de negócios é mencionado,empreender também significa assumir riscos (VESPER, 

1990; STEARNS; HILLS, 1996) e principalmente desafiar o status quo e o modus operandi.  

Sendo assim, apresentam-se os 4 P’s do empreendedorismo, a partir das concepções 

de Ma e Tan (2006): 

a) perspectiva: o modo de ver empreendedor 

A expressão que melhor define a perspectiva é: “deve haver uma maneira melhor”. 

Esse modo de pensar permeia toda a atividade empreendedora, tanto o sob a ótica do risco 

interno (Burgelman, 1983) quanto para criar e assumir novos riscos (VESPER, 1990).  

b) pioneirismo: campeão da inovação 

Muitas pessoas podem identificar uma oportunidade, mas apenas os empreendedores 

conseguem capitalizar e tirar proveito delas. A expressão que melhor define o pioneirismo é: 

“Nós podemos fazer a diferença”. O empreendedor alia paixão em criar e desenvolver 

soluções para situações identificadas envolvendo oportunidade de inovação e persistência até 

que se encontre a resposta. 

c) prática: partir para a ação 

A ação é a tônica do empreendedor. As atividades do empreendedor são direcionadas 

para a ação, criação e realização. Por isso marketing e empreendedorismo são áreas tão afins, 

pois ambas têm como finalidade buscar e identificar oportunidade, criando, atraindo e 

combinando recursos da melhor maneira para explorar a oportunidade (STEARNS; HILLS, 

1996). 

d) performance: busca de resultados 
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A busca por resultados é a busca constante dos empreendedores. A expressão que 

melhor define a performance é: “Fiz do meu jeito”! Por conseguinte, a lucratividade é a 

recompensa da inovação empreendedora que indica o uso eficiente dos recursos, constituindo 

a confirmação da realização pessoal e profissional do empreendedor. A figura 1 exibe um o 

modelo dos 4 Ps do empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1 -  Uma definição dos 4 P´s do empreendedorismo 

Fonte: Ma e Tan (2006), p. 718 
 

Empreendedorismo não é arte nem ciência mas uma prática que requer disciplina e 

planejamento. Drucker (1985) apresenta inovação e empreendedorismo como prática e 

disciplina, e não fala de psicologia nem de traços ou de caráter, mas de comportamento dos 

empreendedores. Inovação e empreendedorismo são tarefas de propósito deliberado e como 

trabalho sistematizado, como parte do trabalho do executivo. 

Drucker divide o assunto em três temas, a seguir: 

a) prática e inovação – empreendedores precisam buscar as fontes de inovação, 

mudanças e seus sintomas que indicam oportunidades para que uma inovação 

tenha êxito. 

b) prática empreendedora – enfoca a empresa onde acontece a inovação. Trata 

da empresa empreendedora em 3 níveis: a empresa existente, a instituição de 

serviço público e a “venture” – negócio tipicamente de risco. 

c) estratégias empreendedoras – Como conduzir com sucesso uma inovação até 

o mercado. 
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As características empreendedoras apontadas por Hornaday (1982) são: a inovação; 

liderança; riscos moderados; independência; criatividade; energia; tenacidade e a 

originalidade. 

O tema empreendedorismo é notório no que diz respeito ao seu estudo, ensino e 

aplicação. Numa tentativa de elucidar a essência do empreendedorismo, Ma e Tan (2006) 

compuseram um estudo relacionando o processo empreendedor no que denominaram: os 4 P’s 

do empreendedorismo: pioneirismo, perspectiva, prática e performance. Os autores denotam 

como premissa básica para o estudo o conceito de Miner (1998), onde o empreendedor é 

motivado pelo desejo de realização, ou seja, pensar, agir, inovar, criar, identificar 

oportunidades e esgotar as possibilidades para que seu desejo se realize. Fialho et al (2006 

apud Cielo 2001, p.32), identificam como necessidades dos empreendedores: necessidade de 

reconhecimento; de independência; de liberdade; de segurança e de auto-realização.  

Tamanha a relevância do assunto empreendedorismo que o Global Entrepreneurship 

Monitor – GEM, desde 1999, avalia anualmente o nível de atividade empreendedora dos 

países. Esse relatório tem três objetivos fundamentais: 

a) medir diferenças no nível de atividade empreendedora entre países; 

b) descobrir os fatores que determinam os níveis de atividade empreendedora; e 

c) identificar as políticas que promovem a atividade empreendedora. (GEM, 

2007) 

Na figura 2 os indicadores utilizados pelo GEM na elaboração dos relatórios. 
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Figura 2 - Modelo conceitual GEM 
Fonte: Relatório GEM 2007, p. 5 

 
 

Embora as definições e conceitos sobre empreendedorismo tenham diferenças de 

acordo com o autor ou a época em que foi estudada, percebe-se que ao menos três aspectos 

sobre o empreendedorismo são comuns: ter iniciativa para criar o negócio e paixão pelo que 

faz; saber utilizar os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social 

e econômico em que vive; e aceitar assumir riscos e a possibilidade de fracassar. 

É verdade que muitos dos empreendedores que Say (1803) e Schumpeter (1934) têm 

em mente servem a sua função iniciando novos negócios com fins de lucro, mas iniciar um 

negócio não é a essência do empreendedorismo. Embora outros economistas possam ter usado 

o termo com diversas matrizes, a tradição de Say e Schumpeter que identifica os 

empreendedores como os catalisadores e inovadores por trás do progresso econômico serviu 

de base para o uso contemporâneo deste conceito. (SARKAR, 2008). 

Dentre as várias definições existentes do termo empreendedor, mesmo que cada uma 

o veja por um ângulo distinto, todas incluem a inovação, organização, criação, riqueza e risco. 

Hisrich e Peters (2004) definem de uma maneira resumida empreendedorismo como o 

processo de criar algo novo e assumir riscos e recompensas dedicando o tempo e o esforço 

necessários. 

A decisão de tornar-se empreendedor nem sempre é calculada, também pode 

acontecer por acaso. Dornelas (2001) salienta que essa decisão ocorre devido a fatores 
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externos, ambientais e sociais, habilidades pessoais ou ainda uma soma de todos esses fatores, 

críticos tanto para o surgimento quanto para o crescimento de uma empresa.  

Dornelas (2001) afirma que para uma pessoa ser considerada empreendedora, deve 

possuir além de capacidades técnicas, deve ser capaz de captar informações, ter liderança, 

capacidade de oratória, saber trabalhar em equipe, disciplina, persistência, habilidade de 

correr riscos e inovar. 

Em outro estudo Meredith, Nelson e Neck (1982) mencionaram o otimismo; a 

orientação para resultados; a flexibilidade; a habilidade para conduzir situações; a necessidade 

de realização; a autoconsciência; a autoconfiança e o envolvimento em longo prazo como 

características identificadas no perfil empreendedor. 

O empreendedor é, para Bruyat e Julien (2000), alguém que constrói uma visão, com 

o objetivo de gerar crescimento e lucro, alguém que possui postura estratégica e um 

comportamento inovador.  

Timmons (1985), em um dos mais expressivos estudos sobre as características 

empreendedoras, com mais de cinqüenta pesquisas sobre os atributos e comportamento dos 

empreendedores, sintetiza que os empreendedores são identificadores de oportunidades, 

capazes de criar e construir uma visão partindo do nada. Detalhando as características 

comportamentais apontadas no estudo relata: total comprometimento, determinação e 

perseverança; guiados pela auto-realização e crescimento; senso de oportunidade e orientação 

por metas; capacidade de tomar iniciativas por responsabilidades pessoais; persistência na 

resolução de problemas; conscientização e senso de humor; busca feedback; controle racional 

dos impulsos; tolerância ao stress, ambigüidade e incerteza; procura correr riscos moderados; 

pouca necessidade de status e poder; íntegro e confiável; decidido, urgente e paciente; lida 

bem com o fracasso; e é formador de equipes. Algumas pesquisas sobre o perfil do 

empreendedor também verificam que as influências recebidas na infância, principalmente as 

relacionadas aos valores e personalidades individuais, porém, são poucas as conclusões 

seguras sobre o assunto. 

Em estudo realizado por Bolton e Thompson (2000) o empreendedor é definido 

como a pessoa que cria e inova para construir algo de reconhecido valor explorando 

oportunidades que identificou a sua volta. Ainda nessa linha de raciocínio, Farrel (1993) 

identificou que os empreendedores não são de ficar esperando. A ação rápida e a descoberta 

de novos caminhos são as características mais consistentes e mais visíveis do empreendedor. 
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Para Filion (1999) e Thompson (1999), o empreendedor é uma pessoa que possui e 

desenvolve visões. A partir de então ele encontra novas oportunidades, planeja e cria as 

condições para colocar em prática seus empreendimentos. 

Miner (1998), por sua vez, faz uma abordagem muito consistente sobre a 

personalidade empreendedora existente em pessoas voltadas ao meio empresarial. Para o 

autor, existem quatro tipos de empreendedores, distintos pelas características e pela maneira 

de se relacionarem com a empresa: As características comportamentais do empreendedor 

ajudam a definir o sucesso ou fracasso nos negócios, dependendo do uso que cada indivíduo 

faz das suas habilidades. O empreendedor terá maior probabilidade de ser bem sucedido se 

desempenhar dentro da organização atividades que venham de encontro ao o seu perfil. Miner 

(1998) mostra quatro tipos de empresários, segundo seu perfil, e explicam quais são os 

empecilhos para o alcance do sucesso em seus empreendimentos: o realizador, autêntico-

gerente, gerador de idéias e supervendedor. 

o realizador é aquele empreendedor clássico que leva muita energia à empresa e 

dedica inúmeras horas ao trabalho. Eles gostam de planejar e estabelecer metas para 

realizações futuras. São dotados de muita iniciativa e de um forte compromisso com a 

empresa. Os realizadores acreditam que controlam suas vidas por meio de suas ações, e não 

que são controlados pelas circunstâncias ou pelas atitudes de terceiros. Eles devem ser 

orientados por metas próprias (e não pelos objetivos de terceiros). É mais provável que os 

realizadores tenham êxito se percorrerem o caminho da realização: resolvendo problemas 

constantemente e lidando com crises, adequando-se para enfrentar a crise do momento e 

tentando ser bons em tudo. 

a) o supervendedor considera as vendas como um elemento essencial para o 

sucesso de suas empresas. Para ter sucesso, os supervendedores precisam 

seguir o caminho das vendas e contratar alguém para administrar os 

negócios. Como possuem uma grande sensibilidade em relação a outras 

pessoas, os relacionamentos são muito importantes para eles. Gostam de 

reuniões sociais e de participar de grupos. 

b) o autêntico gerente é competitivo e possui uma atitude positiva em relação 

àqueles que têm autoridade; gostam do poder e de desempenhar uma 

função. Gostam de assumir responsabilidades e saem-se bem em cargos 

de liderança nas empresas. Decididos, muitos desses empreendedores 

saíram de grandes empresas para iniciar seu próprio negócio. Utilizam 

uma persuasão lógica e eficaz. Seu ponto forte está em levar os 
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empreendimentos a um crescimento significativo. O caminho ideal para 

ser trilhado por eles é o de gerenciamento. 

c)   o gerador de idéias é aquele que inventa novos produtos, encontra novos 

nichos, desenvolve novos processos e, em geral, encontra uma forma de 

superar a concorrência. Com freqüência, se envolve em empreendimentos 

de alta tecnologia. No entanto, o entusiasmo com suas idéias pode levá-lo 

a assumir riscos que não foram suficientemente calculados. 

Schumpeter (1934) descreveu a contribuição dos empreendedores na formação da 

riqueza do país, como o processo de “destruição criativa”, ou seja, é o impulso fundamental 

que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, gera constantemente novos produtos, 

novos métodos de produção e novos mercados, revoluciona sempre a estrutura econômica, 

destrói sem cessar a antiga e continuamente, cria uma nova. 

Para ser empreendedor, é preciso ser perseverante, ter postura otimista, correr riscos 

calculados, não desistir facilmente. Empreender tem muitos significados, mas um deles 

certamente é reconhecer que há problemas e obstáculos e assumir a tarefa de superá-los. 

2.2 EMPREENDEDORISMO FEMININO  

Acredita-se que o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho seja 

um dos principais fatores que contribuiu para o avanço dos estudos na área do 

empreendedorismo feminino. 

Pode-se afirmar que o artigo de Schwartz (1976) foi uma das primeiras publicações 

sobre empreendedorismo feminino. Nele foram abordados os aspectos relacionados à 

motivação da mulher empreendedora, características de personalidade, operações, crédito e 

discriminação. Quanto à motivação esta autora atribui a necessidade de ter uma ocupação e 

satisfazer-se com ela, além de necessidades econômicas e desejo de ser independente. Entre as 

principais características de personalidade estão a auto-estima e o desejo de realização. Outro 

aspecto de destaque é o fato das mulheres assistirem e controlarem de perto as operações 

empresariais de seus negócios. No que tange às dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

Schwartz (1976) constatou problemas na concessão de crédito e discriminação quanto à 

lucratividade de seus negócios. Como resultado apontou que as diferenças entre homens e 



36 
 

mulheres são pequenas, e que ambos têm qualidades empreendedoras que podem ser 

desenvolvidas. 

De Carlo e Lyons (1979) contribuíram com outro estudo que procurou identificar, 

descrever e comparar perfis de grupos de mulheres empresárias e assim, alcançar o objetivo 

de identificação do potencial empreendedor feminino. No entanto, os autores concluíram que 

ainda seria necessária a realização de mais pesquisas para se chegar a conclusões válidas em 

relação ao estabelecimento de um perfil do empresariado feminino.    

No Brasil, as produções científicas voltadas ao empreendedorismo, constantes no 

banco de teses e dissertações da CAPES (2008), somam cerca de 1.117 registros sobre 

empreendedorismo, em fevereiro de 2009. Os que se dedicam a estudar o tema 

empreendedorismo feminino somam 18 registros, sendo dois de doutorado, dez de mestrado e 

seis de especialização. Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT, 2008), do total de 113 registros sobre 

empreendedorismo, sendo que quatro tratam de empreendedorismo feminino.  

Destes estudos destacam-se os que seguem:  

Geraldo (2004) pesquisou como o microcrédito promove a inclusão social através da 

geração de emprego e renda e os efeitos nas comunidades como o aumento crescente da auto-

estima, melhora da situação da casa e o maior poder das mulheres que são as principais 

protagonistas das políticas de microcrédito. No Brasil, elas estão crescendo e se destacando 

como grandes empreendedoras e entre os fatores que justificam esse crescimento estão as 

dificuldades enfrentadas no trabalho formal, a necessidade de suprir ou complementar a renda 

familiar em razão do crescente índice de desemprego e a busca da auto-realização e a 

satisfação das necessidades financeiras. Por meio de um estudo de caso em uma instituição de 

crédito em Blumenau, Santa Catarina, teve por objetivo perceber o impacto do microcrédito 

na trajetória sócio-ocupacional das mulheres empreendedoras da instituição partindo da 

hipótese inicial de que a condição de empreendedora modifica a relação das mulheres com o 

trabalho, porque proporciona maior autonomia nas decisões e independência financeira em 

relação aos parceiros, facilitando o aumento do seu poder. Como resultado a pesquisa sugere 

que, apesar de alguns limites, o microcrédito tem impactos bastante positivos no 

empreendimento e, consequentemente, na qualidade de vida dessas mulheres e de suas 

famílias. O aumento do poder decorrente das suas atuações como empreendedoras, pode 

também desencadear conflitos nas relações de gênero.    

Nunes (2006) pesquisou sobre o estilo de liderança adotado pelas mulheres 

empreendedoras de Minas Gerais, notadamente as associadas ao Conselho da Mulher 
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Empreendedora da Associação Comercial de Minas Gerais. Este estudo reuniu diversos 

aspectos: o empreendedorismo como uma abordagem importante dentro das estratégias e dos 

estudos administrativos atuais; o impacto e as transformações estruturais e gerenciais 

advindas da entrada e da participação da mulher no meio organizacional; e o exercício da 

liderança como ferramenta imprescindível de gestão de pessoas para o sucesso das empresas. 

Utilizou-se de uma pesquisa quantitativo-descritiva, através da aplicação de um survey que 

visou a estabelecer relações entre aspectos como: o perfil sócio-demográfico das 

empreendedoras pesquisadas, o auto-conceito das mulheres a respeito das razões que as fazem 

se sentir empreendedoras, o perfil das empresas das quais elas são proprietárias e o estilo de 

liderança adotado, se direcionado para tarefas ou para pessoas. O trabalho desenvolvido 

resultou na identificação do perfil médio das dirigentes como empreendedoras maduras, 

casadas, com dois filhos e boa formação acadêmica; que se sentem empreendedoras como 

resultado de sua criatividade, de sua habilidade para descobrir novas oportunidades e por sua 

capacidade em assumir riscos; e, ainda, por saber motivar seus colaboradores e buscar realizar 

seus sonhos. Essa empreendedora está à frente da empresa da qual é proprietária há mais de 

cinco anos, exerce poder de decisão, trabalha com um pequeno número de funcionários, atua 

na área comercial e possui um faturamento anual de até R$100.000,00 (cem mil reais). As 

empreendedoras pesquisadas adotam de forma primordial o estilo de liderança voltado para 

pessoas sem, contudo, desconsiderar seu papel de cumpridora de metas, o que caracteriza um 

estilo de liderança também voltado para tarefas. 

Cassol (2006) realizou uma análise da produção científica sobre empreendedorismo 

feminino veiculado na base de dados do Scientific Information for Science (ISI), em negócios 

e administração, no período de 1997 a 2006. De cunho exploratório, com método qualitativo, 

o estudo analisou e classificou os artigos relacionados ao empreendedorismo feminino, de 

acordo com o modelo desenvolvido por Gartner (1985). Os periódicos científicos das áreas de 

administração e de negócios foram identificados, sendo caracterizados quanto ao título, 

periodicidade, local de publicação, área, fator de impacto, endereço eletrônico e ISSN. Quanto 

aos artigos, além da serem identificados quanto ao título, autor, título específico do periódico, 

volume, número e ano, as características pessoais e profissionais dos autores também foram 

analisadas. Assim como Lamolla e Valência (2005), Cassol (2006) realizou as análises 

segundo as dimensões previstas pelo modelo de Gartner (1985). Os resultados mostraram a 

predominância das dimensões individual e ambiental nos estudos da base de dados do ISI. 

Quanto às características pessoais e profissionais dos autores dos artigos, a análise mostrou 

que são professores com alto nível de formação, quase a totalidade de doutores. 
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Em sua pesquisa, Bitencourt (2006) teve como objetivo analisar o perfil empreededor 

feminino de um grupo de mulheres remanescentes do curso Empretec a partir dos estudos 

realizados por vários autores nesta área, tendo como base o entendimento desenvolvido por 

McClelland (1970).  O trabalho envolveu as seguintes fases: (i) uma metodologia de 

construção de um instrumento de pesquisa; (ii) uma metodologia de validação dos resultados 

obtidos; (iii) uma metodologia de análise e apresentação dos resultados validados, sendo que a 

dissertação contribuiu com a descrição de uma metodologia que evidenciou as partes afetadas 

nesse processo empreendedor feminino que é necessário o melhor entendimento do perfil 

empreendedor para obtenção de sucesso nos respectivos empreendimentos. 

Miranda (2007) estudou o perfil intraempreendedor das gestoras de uma Instituição 

de Ensino Superior (IES). Sua pesquisa teve por objetivo caracterizar as gestoras quanto aos 

aspectos pessoais e profissionais, assim como o perfil empreendedor. Identificou ainda o 

entendimento destas gestoras quanto ao empreendedorismo em uma IES, onde predomina o 

ambiente essencialmente intraempreendedor. A população foi composta por 53 mulheres que 

atuam na gestão da IES, situada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Brasil, em funções 

ligadas à administração acadêmica e à administração superior. A amostra intencional 

considerou toda esta população, sendo o estudo censitário. O estudo foi transversal, em 2007. 

Em sua primeira fase a pesquisa foi exploratória, com método qualitativo, e técnica 

documental, quando caracterizou as gestoras da IES, com base na consulta aos currículos 

Lattes e nos documentos da instituição. No segundo momento, de caracterização do perfil 

empreendedor, utilizou-se questionário estruturado, com base em Miner (1998). Esta fase foi 

descritiva, com método quantitativo. Em um momento posterior, a partir da identificação das 

gestoras com características de comportamento empreendedor mais evidente, realizou-se 

estudo com a técnica de grupo de foco, por meio de pesquisa exploratória, com método 

qualitativo. Os resultados mostraram que a maioria das gestoras (77% ) encontra-se na sua 

primeira ou segunda gestão, são mestres (51% ) ou doutoras (26% ), têm entre 36 e 55 anos de 

idade (77%) e até 15 anos de experiência na IES (77%). Os perfis empreendedores de maior 

predominância são supervendedor e realizador. Algumas características comportamentais 

tiveram maior ênfase nas respostas das gestoras como: necessidade de realizar, forte 

comprometimento com a instituição, desejo de obter feedback, determinação e crença de que 

os processos sociais são muito importantes, e a necessidade de manter relacionamentos 

sólidos e positivos com os demais. E, outras, com menos ênfase, como: desejo de obter poder 

e desejo de competir. O entendimento sobre empreendedorismo em uma IES destacou, por 

excelência, que o empreendedorismo está ligado, entre outros aspectos, ao desprendimento, 
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relacionamento, preocupação social e conhecimento. Para se empreender em uma IES, de 

forma geral, no entendimento das gestoras, é fundamental ter autonomia e visão do macro 

ambiente.  

O trabalho de Santana (2007), teve por objetivo descrever as competências exigidas 

dos Gerentes Administradores de nível gerencial, de uma unidade da empresa Dana Albarus 

S/A. Tendo como base as três dimensões do conceito de competência - conhecimento, 

habilidade e atitude e engloba as questões técnicas, a cognição e as atitudes relacionadas ao 

trabalho. Utilizou a metodologia qualitativa, com a realização de entrevistas semi-

estruturadas. Os sujeitos de pesquisa escolhidos foram cinco Gerentes Administradores, 

também fez parte da amostragem um Diretor-Executivo. A análise dos dados coletados 

assinalou a necessidade da reformulação das competências necessárias para o gerenciamento 

da unidade estudada devido às mudanças ocorridas no ambiente organizacional. Após a 

implantação do administrador filtro e do sistema e rodízio as competências necessárias para 

atuar no ambiente organizacional, na percepção dos Administradores e de seu supervisor 

hierárquico são: capacidade empreendedora; capacidade de trabalhar sob pressão; 

comunicação; e negociação. 

Marques (2007) buscou compreender as especificidades dos ambientes 

organizacionais de três unidades educacionais, por meio de estudo de caso, de abordagem 

quanti-qualitativa, descrevendo as características de uma população, por meio de questionário 

e entrevista, levantando informações relevantes e percepções de subsídios aos resultados. Os 

principais resultados apontam para um favorecimento do ambiente intra-empreendedor, tendo 

a unidade de Taubaté, melhor desempenho, com 92% de pontuação. São José dos Campos 

obteve 84% e Guaratinguetá 82%. Taubaté possui maior grau de intra-empreendedorismo, 

com média de 8,4 pontos frente a Guaratinguetá, com média de 8,0 pontos e São José dos 

Campos, com média de 8,2 pontos. Neste estudo, o gênero feminino, a maturidade e a 

atualização educacional favoreceram ao comportamento intra-empreendedor. Concluiu que a 

missão e visão da empresa são amplamente difundidas e; à medida que o intra-empreendedor 

encontra um ambiente propício ao seu comportamento inovador, sua trajetória profissional 

torna-se estável e duradoura. 

Cândido (2007) teve por objetivos identificar, que características do comportamento 

empreendedor predominam nas mulheres empresárias informais da cidade de Patos de Minas. 

Com a pesquisa também buscou analisar o comportamento empreendedor de mulheres que 

criaram os próprios negócios, identificando os motivos que as levaram a se tornar 

empreendedoras e quais as características, na percepção dessas empresárias, possibilitaram a 
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permanência de suas empresas no mercado. Utilizou-se da metodologia de uma pesquisa 

qualitativa, descritiva, bibliográfica e de campo. Na análise de dados, os depoimentos 

coletados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo. De modo geral, foi possível 

concluir que, a amostra pesquisada possui características empreendedoras e que estas, são 

evidentes em seus comportamentos. 

Em levantamento realizado nas bases de dados referenciais do Portal de Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação 

(CAPES/MEC), entre julho e dezembro de 2008, em publicações na área de administração e 

negócios, com filtro para os três últimos anos, ou seja, 2006, 2007 e 2008, foram localizados 

artigos com texto completo e disponíveis em linha sobre empreendedorismo feminino, bem 

como revisões de livros, notas e citações. 

Nesse portal estão cadastrados 11.419 periódicos de todo o mundo, nove periódicos 

internacionais apresentam em seu título o termo empreendedor ou empreendedorismo. Estes 

títulos são: Entrepreneurship Theory and Practice (2); Foundations and Trends in 

Entrepreneurship (2); International Entrepreneurship and Management Journal; Journal of 

Business Venturing: Entrepreneurship, Entrepreneurial, Finance, Innovation and Regional 

Development; Journal of Developmental Entrepreneurship: JDE; Journal of 

Entrepreneurship; Journal of International Entrepreneurship; Technovation: An 

International Journal of Technical Innovation and Entrepreneurship. 

Sobre empreendedorismo feminino, especificamente, não há nenhum periódico, 

porém, tamanha a importância do assunto em estudo que um dos principais periódicos na 

área, Entrepreneurship Theory and Practice, publicou em 2006, uma caderno especial com 

artigos sobre a temática. Isso mostra que essa realidade está mudando, visto que as mulheres 

estão assumindo cada vez mais postos de comando nas organizações nacionais e 

internacionais. 

Em 2006, os estudos de Ahl, H. (2006); Alsos, Isaksen e Ljunggren (2006); Arenius 

e Kovalainen (2006); Ayadurai, e Sohail (2006); Baughn, Chua e Neupert (2006); Botha, 

Nieman e Vuuren (2006); Constant (2006); Foo, Wai e Lang (2006); Fuller-Love, Lim e 

Akehurst (2006); Godwin, Christopher e Brenner (2006); Lewis (2006); Menzies et al (2006); 

Morris et al (2006); Orser, Ridingn e Manley (2006); Parker (2006); Pollard (2006); Powpaka 

(2006); Rosa e Dawson (2006); Runyan e Huddleston; Shelton (2006); Swinney (2006); 

Shelton (2006);  Verheul, Van Stel e Thurik (2006); Vita (2006);  Walker e Webster (2006) 

abordaram os temas referentes ao empreendedorismo feminino, os novos direcionamentos 

para os estudos da área, o perfil e a participação da mulher empreendedora.  
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Ahl, H. (2006) pesquisou artigos sobre o que o espírito das mulheres 

empreendedoras revelam, apesar das intenções em contrário e, apesar de inconclusivos os 

resultados da investigação apontam uma tendência para recriar a idéia da mulher como sendo 

secundário para homens e mulheres de negócios a ser de menor importância, ou, na melhor 

das hipóteses, como sendo um complemento. Com base na análise do discurso, o artigo 

discute as práticas de investigação que causam estes resultados. A autora sugere novas 

direções de investigação que não se reproduzem subordinação da mulher, mas capturar mais 

ricos e os aspectos de espírito empreendedor das mulheres. 

No mesmo ano, Ayadurai (2006), examinou as restrições enfrentadas pelas mulheres 

empreendedoras em uma área castigada pela guerra – o Nordeste do Sri Lanka; restrições aqui 

se referem aos fatores que limitam o crescimento e desenvolvimento do empreendedorismo 

feminino. O nordeste do Sri Lanka é uma área que foi devastada pela guerra por mais de três 

décadas até o tempo presente. As empreendedoras do estudo são as mulheres Tamil do Sri 

Lanka e não a grande maioria das Singhala que prevalecem no Sul. Embora estudos mínimos 

tenham sido feitos sobre as empreendedoras Singhala do Sul, não há absolutamente nenhuma 

pesquisa sobre as mulheres Tamil do nordeste do Sri Lanka, apenas um conduzido pela autora 

em 2004. Este estudo examina mais profundamente as restrições enfrentadas por essas 

mulheres empreendedoras, os desafios atuais e as empresas que elas estabeleceram nas 

últimas três décadas. A partir de quatro necessidades críticas (finanças/ fundos, suporte, 

capacidade da construção e desenvolvimento técnico e tecnológico, o objetivo primário é 

atrair a atenção internacional para esse grupo de mulheres de modo que organizações de 

fundo e auxílio possam ajudar a aliviar seu estado atual de privação e pobreza.  

A metodologia utilizada foi entrevistas conduzidas com a diretora executiva do 

Center For Women’s Development and Rehabilitation (CWDR), ou centro para 

desenvolvimento e reabilitação de mulheres, a equipe do CWDR e cinco empreendedoras 

envolvidas com agricultura, pecuária e varejo, onde foi constatado que as restrições são 

similares  em outros países africanos e asiáticos, mas que o problema maior é a falta de ajuda 

externa. Mesmo assim, as mulheres do Sri Lanka devem ser reconhecidas pela sua importante 

contribuição para a economia do país (AYADURAI, 2006). 

Baughn, Chua e Neupert (2006) investigaram os fatores nacionais que influenciam os 

níveis de empreendedorismo feminino em 41 países. O estudo observa que, na maioria dos 

países, o número de mulheres empresárias é geralmente inferior ao número de empresários do 

sexo masculino, alegando que o aumento do número de mulheres empresárias explorarão um 

número de talentos atualmente intocável. Discute ainda as instituições nacionais e as normas, 
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diferencia instituições regulamentares, cognitivas e normativas, define normativas de 

instituições como as atitudes codificadas incorporadas em uma sociedade e explica que as 

instituições estão incorporadas nas culturas nacionais e estruturas sociais e rotinas, sugerindo 

que estes conduzem sociedades para apoiar ou se opor ao espírito empreendedor feminino. 

Apresenta hipóteses respeitando as proporções entre os países de espírito empreendedor 

feminino bem como aqueles ainda em desenvolvimento além do apoio normativo a nível 

nacional da igualdade entre homens e mulheres, e o nível de apoio geral para o espírito 

empreendedor. Testa as hipóteses dos dados extraídos do banco de dados Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), usa um índice de atividade empresarial total (TEA). A 

pesquisa confirma o apoio de todas as hipóteses, resultados de gráficos mostrando as relações 

entre TEA dos países e a proporção de mulheres empresárias, mostra ainda que quando os 

níveis gerais de empreendedorismo são baixos o espírito empreendedor das mulheres também 

é baixo e que o suporte normativo para o espírito empreendedor feminino estava relacionado 

ao nível de desigualdade entre homens e mulheres. 

Godwin, Stevens e Brenner (2006) estudaram as dificuldades e esteriótipos 

enfrentados para iniciar uma nova empresa mista (homens e mulheres). Muitas indústrias e 

culturas organizacionais são dominadas pelos homens e os autores reconhecem que a idéia de 

parcerias entre homens e mulheres não é nova, salientam ainda ser uma necessidade em 

algumas culturas dominadas pelos homens, aceitam que outras estratégias estão disponíveis e 

reconhecem que o ideal seria alterar os sistemas discriminatórios. Debatem as vantagens de 

ter uma equipe fundadora mista, estudam o esteriótipo do gênero no espírito empreendedor, 

alegam que as mulheres empreendedoras enfrentam esteriótipos baseados na discriminação, 

citam resultados da investigação prévia sobre as dificuldades de mulheres empresárias no 

acesso a recursos e finanças e alegam que, nas indústrias predominantemente masculinas  uma 

mulher pode introduzir o espírito empreendedor por aquiescer às pressões de gênero em 

parceria com um homem. Sugerem que um parceiro pode fornecer acesso às redes de 

empresas e recursos financeiros ou não, sublinham que criar uma equipa fundadora mista 

deve ser uma estratégia consciente para uma empresária e alegam que o aumento nas 

parcerias mistas conduzirão a ambos legitimidade maior de mulheres e a redução de 

esteriótipos de gênero nas indústrias. O estudo finaliza apresentando cinco propostas de 

investigação comparando empresas fundadas por mulheres ou por parcerias mistas em termos 

de legitimidade, acesso aos recursos, redes sociais, estruturas de rede e o número de recursos 

financeiros e não-financeiros. 
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Lewis (2006) enfatisou o fato de a investigação sobre o espírito empreendedor 

feminino continuar centrada sobre o impacto do gênero na experiência feminina de empresas, 

muitas vezes demonstrada através de comparações de empresários homens e mulheres. Em 

contrapartida, o artigo explora as diferenças e divisões entre mulheres empresárias que estão  

ou não caladas sobre a questão de gênero. Os principais dados utilizados no estudo  foram 

coletados com base na Web através de uma rede empresarial criada para promover e apoiar as 

mulheres nas empresas, complementando com o material derivado de uma entrevista realizada 

com 19 empresárias. Ao considerar a maneira pela qual algumas mulheres empresárias não 

apenas tratam o espírito empreendedor como neutro em termos de gênero, mas também o 

objetivo de dissimular a sua natureza é possível ver como algumas mulheres empresárias 

tentam evitar serem identificadas como diferente do padrão masculino do espírito empresarial. 

Morris et al (2006), evidenciaram que nos últimos anos o número de empresas de 

propriedade de mulheres expandiu três vezes em relação a todas as empresas empregadoras. 

Mesmo assim, as mulheres continuam sendo sub-representadas em proporção às empresas de 

crescimento elevado. Para desenvolver novas idéias mais ricas, foi realizado um projeto de 

pesquisa em dois estágios. Uma pesquisa foi enviada para uma amostra de empreendedoras 

com a intenção de avaliar motivos, obstáculos, objetivos e aspirações, necessidades e 

identidade do negócio. Com base nos resultados , a continuação foi a condução de entrevistas 

em profundidade com empreendedoras, selecionando igualmente entre os empreendimentos 

de crescimento modesto e elevado. Em termos de descobertas quantitativas, o crescimento das 

operações estava associado com o fato de uma mulher ter sido “empurrada” ou “puxada” para 

o empreendedorismo, se era motivada por questões financeiras ou fatores de realização, se 

havia uma identidade feminina forte no negócio, se tinham sócios com condições iguais, e se 

acreditavam que as mulheres enfrentavam obstáculos únicos para a vendas. A pesquisa 

qualitativa deixou claro que as empreendedoras de  companhias com crescimento modesto e 

elevado diferem no modo como elas vêem a si próprias, suas famílias, seus negócios e todo o 

ambiente. Os resultados de ambos os estágios sugerem que o crescimento é uma escolha 

deliberada e que as mulheres têm um senso claro de custos e benefícios do crescimento e 

decidem transações de risco mais cuidadosamente. 

A teoria existente é estendida para prever a eficácia das estratégias e, de forma 

estrutural, reduzir o conflito trabalho-família através da manipulação de papéis, dada a 

saliência do trabalho, papel familiar e recursos disponíveis para a mulher empreendedora. Um 

quadro conceitual baseado nas construções do papel de envolvimento e do papel de conflito é 

utilizado para examinar se as empreendedoras em elevado crescimento escolhem estratégias 
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para reduzir o conflito trabalho-família mais apropriadas que suas colegas menos bem 

sucedidas. Três estratégias básicas de manipulação de papéis são discutidas: (1) eliminação de 

papéis; (2) redução de papéis: e (3) divisão de papéis (MORRIS et al, 2006). 

As seguintes proposições são avançadas :(1) estratégias de administração do 

trabalho-família são um determinante significativo para o crescimento dos negócios; (2) 

mulheres que desenvolvem negócios de crescimento elevado reduzem de forma mais eficaz o 

conflito trabalho-família por escolher estratégias que se adequem às suas necessidades 

internas e acessam recursos externos de forma melhor que  as mulheres com menos sucesso; e 

(3) estratégias de divisão de papéis são preferidas porque permitem que as mulheres 

aproveitem a mehora tanto dos papéis de trabalho quanto os familiares enquanto reduz o 

conflito entre os esses. Como resultado, a grande prevalência de práticas de formação de 

equipe e administração participativa observada em empresárias pode ser conduzida pela 

necessidade das mulheres empreendedoras de administrar conflitos trabalho-família, assim 

como a genética ou socialização (MORRIS et al, 2006). 

O trabalho de Parker (2006) avaliou em que medida os empresários ajustam as suas 

crenças, à luz de novas informações, em vez de confiar na experiência do passado para 

orientar a sua tomada de decisão. Foi construído um modelo em que os empresários recebem 

continuamente sinais sobre a verdadeira produtividade do seu esforço, e usam esta informação 

para atualizar as suas expectativas de inobservância produtividade. O modelo foi estimado 

através de uma amostra de mais de 700 trabalhadores autônomos britânicos entrevistados em 

1999 e 2000. Verificou-se que em média, estes indivíduos adaptam as suas expectativas de 

inobservância produtividade, à luz de novas informações por apenas 16%. Isto sugere que, 

enquanto empresários exploram novas informações, eles dão muito mais peso às suas crenças 

anteriores, quando criam suas expectativas. Além disso, não existem diferenças significativas 

em termos de criar expectativa entre homens e mulheres, empregadores ou não, mais ou 

menos experientes. No entanto, empresários mais jovens respondem significativamente mais 

sensível às novas informações empresários mais experientes, 21% em comparação com 14%, 

respectivamente.  

Pollard (2006) pesquisou a relação entre o apoio e o sucesso de mulheres 

empreendedoras ambos sob a ótica real e de perspectivas, tendo como suporte para essa 

pesquisa suposições que a percepção de apoio tem efeito maior nos riscos empresariais que o 

apoio de fato, independentemente das métricas tradicionais ou percepções das próprias 

mulheres de sucesso foram consideradas. A motivação das mulheres para o 

empreendedorismo está fortemente relacionada com sua percepção de apoio, sugerindo que as 
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mulheres podem perceber o sucesso atual ou futuro como uma forma de apoio. A pesquisa 

exploratória teve como objetivo ampliar o entendimento sobre como a percepção feminina 

está relacionada com o seu sucesso. Para coletar os dados criou o Center to Development 

Women Entrepreneurs (CDWE) e todo o estudo baseou-se em três proposições básicas: 1) 

Diferença significante na percepção de apoio entre as empreendedoras bem sucedidas e as mal 

sucedidas; 2) Maior nível de apoio percebido está altamente relacionado ao sucesso, 

consequentemente mais aplicável a uma empreendedora de sucesso potencial, e 3) O tipo ou 

fonte de apoio não difere quanto sua percepção para as empreendedoras de sucesso.  A análise 

do resultado foi por meio de análise do conteúdo através de palavras-chave retiradas do 

discurso das 57 entrevistadas. Como resultado verificou-se que as empreendedoras de sucesso 

percebem maior suporte em seu ambiente, sendo que 80% das entrevistadas perceberam 

significativamente o apoio. Quanto à origem do apoio, é um fator de pouca relevância para os 

dois grupos. Independente da fonte, a percepção de apoio parecia ser a percepção de sucesso, 

tal percepção funciona como fonte de apoio (POLLARD, 2006). De acordo com o CDWE, as 

mulheres também incluíram os tradicionais conceitos de sucesso em seus relatos como: “ter 

lucro”, “correr riscos”, “ter salários compatíveis”, porém, não era o suficiente, para elas, 

sucesso também significa: “fazer algo pelos outros”, “retribuir”, “manter o equilíbrio entre as 

funções” e “causar impacto na sociedade” (POLLARD, 2001) 

Powpaka (2006), em seu estudo, abrange os conhecimentos na área de 

implementação da orientação de mercado como uma tentativa de estabelecer empiricamente 

de que maneira a orientação de mercado pode ser aplicada a funcionários de serviços em todas 

as culturas e gêneros. Os resultados mostram que nenhum dos componentes da orientação de 

mercado comportamental tem um impacto positivo na satisfação da profissional tailandesa 

nos clientes de serviço, e que só os clientes funcionais como orientação e coordenação têm 

efeitos marginais sobre o compromisso organizacional. Outras implicações gerenciais, 

limitações, e futuras direções de investigação também são discutidas no estudo. 

Rosa e Dawson (2006), apontam que existe um grande interesse na Europa e nos 

E.U.A. sobre a comercialização de ciência universitária, nomeadamente a criação de empresas 

incubadouras a partir da base científica. Apesar dos importantes estudos acadêmicos sobre o 

espírito empreendedor, o espírito empreendedor feminino, em geral, e as causas da sub-

representação das mulheres cientistas nas instituições acadêmicas, tem havido pouca pesquisa 

sobre a influência do gênero no acadêmico empresarial. O estudo investiga as fundadoras da 

incubadoura na universidade britânica. As empresas utilizam a Internet com informações da 

empresa incubadoura a partir de 20 universidades. A proporção das fundadoras de 12% é 
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muito baixa. O documento explora razões desta baixa representação através de 

acompanhamento das entrevistas das 21 fundadoras e uma amostra de controle do gênero 

masculino. A sub-representação das mulheres pesquisadoras da investigação acadêmica é um 

fator dominante, mas não o único fator para explicar a baixa taxa empreendedora entre as 

cientistas. Devido ao baixo número de mulheres em altos cargos na investigação científica em 

muitos departamentos, as mulheres tinham poucas chances de levar uma incubadoura. Este é 

um fator crítico tanto que para a comercialização foi inicialmente inspirado por interesses 

externos em vez de uma avaliação interna de oportunidade comercial. A maioria das mulheres 

pesquisadas tendiam a ser parte do grupo empreendedor que envolvem equipes seniores de 

colegas masculinos. Tal como um todo, ambos os sexos masculino e feminino, apresentaram 

motivações similares ao espírito empreendedor, mas coletivamente, como cientistas, não 

diferia sensivelmente a partir de acadêmicos e empresários. Mulheres empresárias também 

enfrentaram alguns problemas adicionais em áreas como o conflito entre trabalho e vida 

doméstica e redes de relacionamento. 

Um estudo publicado por Vita (2006) traça a mudança na imagem da mulher 

trabalhadora desde os anos 60. O trabalho analisou como as publicações do Management 

Today relataram a mudança de papel no trabalho feminino, incluindo que as mulheres 

deveriam ser desafiadas a assumir trabalhos mais desafiadores.  A autora examina ainda as 

posições adotadas pelas feministas dos anos sessenta, os machistas contemporâneos que 

achavam que o lugar de uma mulher era em casa e a crença na indústria de que, como um 

funcionário, “uma mulher era suscetível a ser inferior a um homem”. Nesse artigo, Vita 

(2006) discute ainda o efeito de o Reino Unido ter eleito seu primeiro-ministro feminino em 

1979, a história da mulher e como sua carreira tornou assunto de alta propriedade, como 

gestoras de “primeira viagem” são freqüentemente testadas por homem a sentir que tinham de 

provar a si mesmas que poderiam ter sucesso como gerente e que, muitas vezes, tal sucesso na 

carreira teve um preço alto na vida pessoal, e como para algumas mulheres, montar o seu 

próprio negócio permitia progredir sem as restrições, a discriminação e os obstáculos da vida 

corporativa. Reflete ainda sobre o fenômeno do empreendedorismo feminino, os restantes 

vestígios do machismo prejudicial, o aparecimento da empresária poderosa e influente que 

desafiou os estereótipos, a reavaliação dos estilos de vida pessoal no novo milênio e uma nova 

geração de mulheres dispostas a conquistar novos caminhos em novas áreas: cientistas, área 

de petróleo, transportes, mercado financeiro, mineração, destiladoras de uísque, companhias 

aéreas, operadoras de bolsa de valores e muitas outras áreas e funções anteriormente só 

permitidas para homens. 
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No ano seguinte, em 2007, os autores que publicaram sobre empreendedorismo 

feminino e as temáticas mais relevantes sobre o assunto foram: Ahl, (2007); Allen, Link e 

Rosenbaum (2007); Amatucci e  Coleman (2007); Bertaux e Crable (2007); Carter et al 

(2007); Chu,  Benzing e MCGEE (2007); Coleman (2007); Danes et al. (2007); Eiriz e Castro  

(2007); Essers e Benschop (2007); Gallego e Rioja (2007); Langowitz e Minniti (2007); 

Manolova et al (2007); Minniti e Nardone (2007); Munoz, Perez, (2007); Ndemo e Maina 

(2007); Robichaud, Zinger e Lebrasseur (2007); Rodríguez e Santos (2007); Tominc e 

Rebernik (2007); Wagner (2007); Zinger (2007). Alguns dos trabalhos que mais se 

relacionam com o presente estudo seguem abaixo. 

O estudo de Ahl (2007) é a narrativa de uma análise realizada a partir de um caso de 

espírito empreendedor de perspectiva feminina pós-estruturalista. Reconhecendo a construção 

social da realidade, o gênero é concebido como realizador e não como uma qualidade 

essencial que acompanha órgãos masculinos e femininos. A análise conclui que o caso 

reproduz relações discriminatórias entre os gêneros. Embora utilizando esses casos na 

formação do espírito empreendedor podem ensinar lições pragmáticas, mas também ensinar 

as mulheres que não há lugar para elas na empresa. Sugestões de melhoria devem incluir 

casos com protagonistas do sexo feminino, além de histórias que o desafio do espírito 

empreendedor de idéias recebidas, bem como a introdução da narrativa para enriquecer a 

análise dos estudantes nas oportunidades de aprendizagem.  

Allen, Link e Rosenbaum (2007) apresentam evidências empíricas da relação entre a 

atividade empreendedora na faculdade, quantificados em termos da propensão do corpo 

docente universitário para trabalhar diretamente com a indústria sobre as atividades de 

investigação que conduzam a níveis de capital humano, medido em termos de corpo docente, 

de título e idade. O nivelamento reflete uma única dimensão do corpo docente do espírito 

empreendedor, a saber, atividade que resulta em colaboração conjunta de propriedade 

intelectual. Encontrou-se que a titulação da faculdade é mais provável que se dedicam a essa 

atividade, proporcionando, assim, sugestivas evidências de uma externalidade associada com 

emprego permanente. Outro resultado encontrado foi que os mais velhos são mais propensos a 

envolver a faculdade com a indústria, o que se chama de vantagem acumulada de seu corpo 

docente e capacidade de absorção. Por último, encontrou-se que os professores do são mais 

suscetíveis ao nivelamento com a indústria que o corpo docente feminino. 

Amatucci e Coleman (2007) estudaram a empresa ElectroChem, Inc., um fornecedor 

mundial de tecnologia de células de combustível para o governo e as aplicações comerciais. 

Quando o fundador morreu inesperadamente, em 1992, a empresa ainda não tinha conseguido 
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rentabilidade e foi castigada com um elevado nível de endividamento. Sem qualquer formal 

de formação técnica ou experiência empresarial, sua esposa se tornou presidente. Seus 

principais desafios incluíram aumento da quota de mercado da empresa e reputação, o 

desenvolvimento tecnológico, de forma a gerar receitas suficientes,  fluxos de caixa, e garantir 

a segurança de fontes externas de capital. Este caso ilustra alguns dos desafios enfrentados por 

uma mulher empresária, bem como questões relacionadas com o crescimento em um mercado 

emergente de fonte de energia alternativa. 

Carter et al (2007) estudaram que investigações anteriores fornecem provas 

inequívocas de que as mulheres de propriedade das empresas começam com níveis inferiores 

de ambos global de capitalização e de financiamento mais baixos  de dívida. Diferenças 

estruturais entre proprietários masculinos e femininos des empresas explicam a maior parte, 

mas não por todos os meios, contrastando financiamento destes perfis. Declarações de 

diferenças, em termos de vistas do lado da oferta discriminação ou do lado da procura dívida e 

aversão ao risco, permanecem controversos. Usando experimentais e metodologias 

qualitativas, este estudo explora o papel do gênero nas decisões de empréstimos bancários, 

incidindo sobre os critérios e os processos utilizados pelos empréstimos oficiais para homens 

e mulheres. Os resultados revelam semelhanças nos critérios utilizados para avaliar 

candidatos do sexo masculino e feminino, mas modesto mostrar diferenças na ênfase dada aos 

critérios determinados pelo sexo masculino e feminino aos empréstimos oficiais. Os processos 

utilizados pelos funcionários do sexo masculino e feminino de empréstimo para negociar 

empréstimos pedidos revelou as maiores diferenças. 

Coleman (2007) examinou a relação entre pessoas e financeiras e de desempenho 

capitais desempenho para proprietários e proprietárias de pequenas empresas nos setores de 

serviços e varejo. Os resultados indicam que as variáveis do capital humano, incluindo a 

educação e experiência, mas um impacto positivo na rentabilidade das empresas de 

propriedade das mulheres, enquanto que nas medidas do capital financeiro um impacto  maior 

rentabilidade das empresas de propriedade dos homens, a capacidade de obter capital 

financeiro também teve um impacto positivo sobre a taxa de crescimento de empresas de 

propriedade homens, mas não parece que afetam a taxa de crescimento das empresas  das 

mulheres. Estes resultados sugerem que as aspirações de crescimento das proprietárias e 

podem ser conduzidas por outros fatores que não o capital humano ou a capacidade de 

segurança de capitais externos. 

O estudo de Danes, Stafford e Loy (2007) investigou se o gênero dos proprietários 

das empresas familiares moderam o relacionamento entre as diversas práticas de gestão 
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empresarial e de receita bruta. Os dados são da National Family Business Panel, um grupo 

nacional, de amostragem representante comercial agregado familiar. Introdução de novos 

métodos de produção tem um grande efeito positivo sobre a receita bruta para ambos os 

gêneros. Gestão de pessoas tem um efeito muito maior (nove vezes maior) a receita bruta para 

os proprietários do sexo feminino do que do sexo masculino. Sexo moderados respostas às 

perturbações (dorme menos, ajudar a contratação temporária durante ocupado vezes, os 

membros da família doam tempo para as empresas, e usando a renda familiar para a empresa), 

e esses efeitos são tão grandes que os efeitos das respostas a perturbações na receita bruta são 

os oposta para o feminino e masculino. O gênero principal efeito permanece significativa após 

respostas às perturbações são controladas e depois de interações com inovações, práticas de 

gestão e de respostas a perturbações estão incluídas nas análises.  

Essers e Benschop (2007) explorou o complexo processo de construção da identidade 

de empresárias femininas pertencentes a minorias étnicas. Discursiva informada por 

abordagens de identidade, intersecional fizeram uma análise de cinco histórias de vida das 

mulheres empresárias turcas ou de origem marroquina, nos Países Baixos. Ser mulher, turco 

ou marroquino, e empreendedor, ao mesmo tempo, exige várias estratégias para negociar com 

identidades diferentes de círculos eleitorais. Estas estratégias de identidade no trabalho variam 

no grau de conformidade: um tipo é principalmente a aderir a convencional de imagens de 

feminilidade, um segundo é o de denunciar uma feminilidade e / ou etnia situacional, e o 

terceiro é o de resistir a conotação masculina do espírito empresarial, desconectar a partir de 

masculinidade. O foco sobre este, até então negligenciado, grupo de empresárias torna uma 

contribuição para a desconstrução situado do empreendedor arquétipo do homem branco 

herói. Ela promove a compreensão da identidade micro políticas de construção no local de 

trabalho em relação às categorias sociais de gênero, etnia e empreendedorismo. 

Para Ghosh e Reena (2007) as mulheres empreendedoras estão cada vez mais sendo 

consideradas um importante catalisador para o crescimento e desenvolvimento da economia 

na Índia pelo fato de elas estarem contribuindo substancialmente para a geração de empregos 

e, por isso, empreendedorismo feminino tem se tornado uma área de interesse para pesquisa 

nos últimos anos. Este artigo promove esta pesquisa fazendo um estudo teórico da atual 

situação das mulheres empreendedoras no país. O artigo discute os vários desafios que elas 

enfrentam, focando em seu nível de educação e restrições sócio-culturais. Ele também sugere 

algumas soluções para superar tais barreiras. Estas incluem dar a elas treinamento apropriado, 

desenvolver nelas uma atitude empreendedora, “aumento da atribuição”, compreender sua 
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motivação empreendedora e, mais importante, remover os costumes discriminadores impostos 

a elas.  

Jennings e McDougald (2007) estudaram o fato de o espírito empreendedor na 

literatura tem sido criticado pelo fornecimento inadequado de depoimentos de proprietários de 

empresas reais, suas experiências e desafios. As considerações da interface trabalho e família, 

em particular, estão muito visivelmente ausentes da teoria e investigação, apesar da 

importância de tais considerações para os próprios empresários. Demonstram como, a partir 

da literatura sobre interface trabalho e família, pode ajudar a resolver uma questão importante 

na iniciativa empresarial que não tenha sido respondida satisfatoriamente até o momento: 

Porque é que existe um diferencial persistente no desempenho entre homens e mulheres que 

comandam empresas? 

Longowitz e Minniti (2007) investigaram que fatores determinam a propensão 

feminina para iniciar as suas próprias empresas e verificaram se estes fatores diferem entre os 

países e entre os gêneros. Realizaram revisões breves de investigação de empresárias 

femininas e a teoria econômica comportamental, inspiraram-se na presente investigação e a 

teoria para identificar uma gama de fatores que influenciam a propensão empresarial de um 

indivíduo e as ligações destes fatores, em dez hipóteses, a propensão das mulheres para iniciar 

uma nova empresa, os fatores como a idade, renda, estatuto de emprego, educação, conhecer 

outros empresários, alerta a oportunidades, receio de fracasso e a importância relativa das 

variáveis sócio-demográfica e percepção. Testaram as hipóteses por analisar 2001 dados 

extraídos do banco de dados do GEM, empregaram sete modelos para analisar dados e testar a 

validade dos resultados, abrangendo 17 países e diferentes tipos de empresárias, tendo em 

conta se essas estavam empenhadas em um novo empreendimento. Os relatórios de idade, 

renda, estatuto de emprego e formação tiveram incidências na propensão das mulheres para se 

tornar um empresária, pontuaram que a percepção de oportunidade, de autoconfiança e de 

conhecer outros empresários influencia positivamente as mulheres a iniciar as suas próprias 

empresas, observaram que as mulheres eram menos favoráveis do que os homens em suas 

percepções como empresários e o ambiente de negócios, registraram que o medo de falhar, 

embora não afetasse os empresários parece dissuadir as mulheres e confirmam que os 

resultados eram semelhantes em todos países. 

Com base na teoria de esperança e perspectivas de psicologia social, Manolova et al 

(2007)  analisam os diferentes efeitos  do capital humano entre homens e mulheres 

empresários e sua rede de contatos  em sua expectativa de crescimento no contexto de uma 

economia de transição. O estudo foi realizado com 544 novos empresários (homens e 
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mulheres) na Bulgária e sugere que a esperança de crescimento entre os empresários é 

significativa e positivamente associada aos comentários obtidos através de sua rede de 

contatos. Entre as empresárias a esperança de crescimento é significativa e positivamente 

associada a percepção dos benefícios de uma experiência prévia. Isso sugere que as mulheres 

socializam as experiências de modo diferentes o que resulta numa concepção diferente do 

crescimento de seu novo empreendimento.  Essas implicações devem ser analisadas para a 

prática gerencial e as políticas públicas. As mulheres são as proprietários de mais de 30 % de 

todas as empresas privadas nos Estados Unidos. Estas empresas têm 2.5 bilhões de dólares em 

receitas e empregam 19.1 milhões de indivíduos. No entanto, apesar do grande número de 

empresárias, pouco se sabe sobre as motivações que as mulheres têm para iniciar as suas 

próprias empresas.  

No estudo de Ndemo e Maina (2007) que aborda a diferença entre homens e 

mulheres no processo de decisões estratégicas. Este estudo procurou explorar o processo de 

decisão estratégica por mulheres proprietárias-gestoras de micro e pequenas empresas (MPEs) 

nos países em desenvolvimento, centrada na dinâmica ambiental como uma estratégia para o 

desenvolvimento do setor MPEs. Os autores observam provas empíricas de um estudo piloto 

no Quênia. Um total de nove mulheres casadas proprietárias-gestoras de áreas foram 

selecionados e uma série de entrevistas qualitativas realizadas. Verificou-se que as mulheres, 

que iniciaram uma empresa, possuíam o desejo de tomar decisões independentes. A falta de 

recursos tornou-as dependentes de seus cônjuges, limitando assim a sua capacidade para 

tomar decisões sozinhas. As que iniciaram empresas por questões de subsistência tiveram 

discrição em termos de tomada de decisões em comparação com aquelas que começaram as 

empresas para explorar uma oportunidade e aquelas cujas necessidades principais foram 

auxiliadas pelo rendimento do marido. Apesar da contribuição das mulheres no 

desenvolvimento econômico, sua liberdade para conduzir e tomar decisões estratégicas nos 

negócios é dificultado por outros fatores como cultura, o nível de educação e situação 

financeira,  

O estudo ainda conta com um relatório do National Foundation for Women Business 

Owners (1994) que aponta algumas diferenças básicas no processo de tomada de decisão entre 

homens e mulheres. Os homens processam informações mais metodicamente, concentram 

problema para resolver e tomam decisões com base nos fatos, informação confiável e análise, 

já as mulheres processam informações mais instintiva e respectivamente. Para elas a decisão 

inclui um elemento de “boa sensação” (NDEMO; MAINA,  2007). 
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Wagner (2007) pesquisou os países industrializados ocidentais onde os homens são 

na média, duas vezes mais ativos no empreendedorismo que as mulheres. Baseado em dados 

de uma pesquisa representativa recente sobre a população adulta da Alemanha, este artigo 

utiliza um modelo empírico na decisão de se tornar autônomo para testar as diferenças entre 

mulheres e homens no impacto ceteris paribus de várias características e atitudes, levando em 

conta os raros eventos naturais de se tornar empreendedor. No mais, uma abordagem não 

paramétrica utilizando distância Mahalanobis combina homens e mulheres que são o mais 

similar possível em todas as características e atitudes, mas a “pequena diferença” é usada para 

investigar a diferença na propensão de se tornar autônomo pelo sexo. Uma descoberta 

primordial é a diferença entre homens e mulheres tanto na extensão quanto no efeito da 

consideração do medo do fracasso ser a razão para a pessoa não começar o negócio próprio, e 

é importante para a explicação da lacuna no empreendedorismo pelo gênero. 

Em 2008, Ahl (2008); Allen et al (2008); Bertaux e Crable (2008); Carter et al 

(2008); Chu, Benzing e MCGEE (2008); Coleman (2008); Danes et al. (2008);  Eiriz e Castro 

(2008);  Essers e Benschop, (2008);  Gallego e  Rioja (2008);  Langowitz e Minniti, M. 

(2008); Manolova et al (2008);  Minniti e Nardone (2008);  Munoz e Perez (2008); 

Robichaud, Zinger e Lebrasseur (2008); Rodríguez e Santos (2008); Tominc e Rebernik 

(2008); Wagner (2008); Zinger (2008); Cuevas e Gutierrez (2008); Eddleston e Powell 

(2008); Heuvel (2008); Marlow, Carter e Shaw (2008); Parker (2008); Philips (2008); Powell 

e Eddleston (2008); Robson, Jack e Freel (2008); Roomi e Parrott (2008); Siomkos e Rouvaki 

(2008); Sorenson, Folker e Brigham (2008); Tan (2008);  Walker, Wang e Redmond (2008) e  

Welter e Smallbone (2008) pesquisaram sobre o empreendedorismo feminino, diferenças 

entre gêneros e aspectos relacionados ao porte da empresa, preferências e razões para as 

mulheres iniciarem um negócio. 

Cuevas e Gutierrez (2008) estudaram que o número de empresas criadas ou 

conduzidas por mulheres em todo o mundo tem experimentado um crescimento significativo. 

Isto tem facilitado a realização de diversos estudos sobre as diferenças nas características e 

desempenho das empresas, bem como de atitudes e estratégias empresariais adaptadas pelos 

empresários, dependendo do seu gênero. Este artigo discute as diferenças entre os gêneros no 

comportamento adaptado pelos empresários para o desenvolvimento das funções 

empresariais. Observou-se que as diferenças nas características e qualidades das empresárias 

relativamente aos empresários afetam o comportamento adaptado pelos mais antigos. Este 

fato tem sido relacionado à percepção diferente do gênero em todos os obstáculos e as 
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oportunidades para o desenvolvimento da atividade empresarial, bem como as suas 

motivações empresariais. 

O estudo de Eddelstone e Powell (2008) analisa os gêneros masculino e feminino e 

explica o modo pelo qual as empresárias proprietárias olham para suas carreiras. Os 

resultados sugerem que a identidade de gênero, representada pelas dimensões da 

masculinidade e feminilidade, serve como um mecanismo cognitivo que contribui para as 

diferenças de gênero nas preferências de carreira dos empresários. Enquanto o homem 

permeia a relação entre o estado de base satisfatória, a mulher permeia as relações de 

preferências entre satisfação dos empregados e contribuição para a satisfação da sociedade. 

Estes resultados suportam a opinião de que o espírito empreendedor por gênero é um fato é 

necessário ampliar as investigações nas teorias empresariais por uma perspectiva feminina. 

Heuvel (2008) analisa a cooperação do esposo no início dos anos modernos nos 

mercados alimentares nerlandês. Aponta que, embora o marido e a esposa formassem 

parcerias empresariais muito comum no mercado varejista de base, existiam grandes 

diferenças na forma como os cônjuges trabalharam juntos. A maioria das organizações no 

varejo eram em clãs e, portanto, tinha uma influência significativa sobre a economia familiar. 

O direcionamento político foi, no entanto, muito flexível e responde às circunstâncias 

econômicas locais. Parece que o tamanho e na organização dos mercados foram cruciais na 

definição dos papéis dos homens e mulheres que ocupavam barracas. Processos de 

comercialização geralmente beneficiado independente do empresariado feminino ao longo dos 

mais tradicionais marido e mulher parcerias. 

Manolova, Brush e Edelman (2008) usaram um quadro de teoria de esperança para 

examinar as diferenças de motivações ao iniciar uma empresa entre homens e mulheres. 

Propõe-se que empresários iniciais se esforcem no sentido da criação de um novo 

empreendimento, porque consideram que isto levará a um conjunto de resultados desejados. 

Além disso, os resultados desejados com a abertura de um novo negócio diferem por gênero. 

Foram analisadas 441 respostas de um painel realizado em uma empresa. As conclusões 

indicam que os homens são motivados por ganhos financeiros, auto-realização e autonomia, 

enquanto para as mulheres o status é um fator de motivação adicional significativo. Os 

resultados confirmam o poder de exposição da teoria de esperança na análise das motivações 

de início de uma empresa. 

Marlow, Carter e Shaw (2008) estudaram os sucessivos governos no Reino Unido 

que introduziram uma série de iniciativas políticas destinadas a incentivar mais mulheres para 

iniciar novas empresas. Subjacente a estas políticas tem sido uma ambição explícita para o 
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Reino Unido conseguir taxas de participação semelhante a dos Estados Unidos, onde quase 

metade das ações das empresas pertence a mulheres. Os dados subjacentes a esses objetivos 

são avaliados criticamente, e argumenta-se que as definições e as medidas das empresárias 

utilizadas no Reino Unido e nos Estados Unidos restringem comparações significativas entre 

os dois países. Sugere-se que a expansão do empreendedorismo feminino nos Estados Unidos 

é histórica e culturalmente específica para esse país. Os objetivos políticos do Reino Unido 

devem refletir o contexto socioeconômico nacional, e não baseado em exemplos de boas 

práticas de outros países. O documento sugere discutir a viabilidade econômica e social de 

incentivar mais mulheres a tomarem a iniciativa de iniciar seu próprio negócio no Reino 

Unido. 

O artigo de Parker (2008) propõe uma equação simultânea quadro para analisar os 

padrões de propriedade das empresas de casais nos Estados Unidos. Um modelo estrutural de 

conhecimento dentro de casais casuais é formulado e estimado. A análise empírica revela 

interdependência significativa e substancial positiva do negócio dentro de propriedade 

propensas de casais. Isto é consistente como um processo, no qual ambos os cônjuges, 

homens e mulheres recebem transferências positivas de conhecimento do outro. Inversamente, 

há menos apoio às explicações alternativas das escolhas profissionais baseadas em 

casamentos diversos, efeitos de modelo de papéis, a diversificação de risco, ou transferência 

da riqueza intra-domiciliar. Chegou-se  à conclusão de que a prática convencional de ignorar 

interdependência ocupacional pode gerar conclusões enganosas sobre os determinantes de 

empresas na América. 

Philipps (2008) abordou o termo mercado de trabalho não remunerado e as 

contribuições diretas dos familiares não remunerados para o mercado trabalho que 

oficialmente pertence a outro membro agregado da família. Assim, um indivíduo pode ser 

interpretado legalmente como um proprietário ou empresário, mas pode ajudar parentes 

informalmente com as operações empresariais. De igual modo, nas empresas ou serviço 

público, alguns trabalhadores contam com a ajuda de um executivo não remunerado, marido 

ou mulher. O presente documento defende que o mercado de trabalho não remunerado é 

conceitualmente distinto do trabalho remunerado. Casos legais do Canadá são usados para 

ilustrar as implicações políticas dessa visão dicotômica e o modo como as noções sobre o 

mercado e a família neste tipo de trabalho. O artigo discute perspectivas e desafios para a 

economia política feminista, em teoria no mercado de trabalho não remunerado. 

Robson, Jack e Freel (2008) observam que dentro do Reino Unido, os níveis de 

espírito empreendedor feminino são consideravelmente mais baixos do que em muitos dos 
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seus países. Como parte de uma estratégia de comprovar esta carência aparente, e para 

melhorar o ambiente das empresas já existentes de propriedade do sexo feminino, o 

Ministério Britânico do Comércio e Indústria (DTI) lançou um enquadramento estratégico 

para a mulher empresária, em 2003. Uma razão central para o desenvolvimento desta 

estratégia é uma crença na insuficiências da atual empresa ou consultoria de prestação de 

acesso limitado à informações formais de redes empresariais, mentores, e de apoio às 

empresas para as mulheres. No entanto, parece haver poucas provas, tanto no presente 

documento ou no corpo da pesquisa anterior, para apoiar a opinião de que, dentro do Reino 

Unido, as agências governamentais de apoio às empresas precisam refletir de forma neutra ao 

gênero do proprietário da empresa. Inspirando-se uma amostra de 650 pequenas empresas do 

setor terciário, na Escócia, as conclusões de um relatório detalhado  de questionário postal que 

objetivou explorar a causa, o uso e a satisfação de uma variedade de fontes formais e 

informais de consultoria empresarial, entre homens e mulheres proprietários de empresas. A 

análise bivariada mostra que entre as fontes formais mulheres são mais propensas a utilizar 

amigos e familiares, e câmaras de comércio, mas são menos propensas a utilizar os 

fornecedores e consultores. No entanto, a análise multivariada sugere que, no âmbito do setor 

dos serviços, nem da utilização de consultoria externa nem impacto do aconselhamento, seja 

formal ou informal, é fortemente influenciada pelo gênero. Em vez disso, foram as 

características de empresas do terceiro setor, mais notavelmente o número de empregados e 

atividade exportadora, que explicitou o uso de consultoria externa. Por isso, um apoio sem 

gênero específico às empresas pelo DTI parece mais adequado no sector dos serviços. No 

entanto, os dados indicam fazer mais uso da rede informal de contatos familiares entre as 

mulheres empresárias. 

Roomi e Parroti (2008) estudaram as mulheres empresárias no Paquistão, que não 

gozam das mesmas oportunidades que os homens devido a uma série de arraigado 

discriminatório valores sócio-culturais e as tradições. Além disso, essas restrições podem ser 

observadas no âmbito do apoio que existem mecanismos para ajudar esses jovens 

empresárias. O potencial econômico das mulheres empresárias não está a ser realizado logo 

que elas sofrem de uma falta de acesso à capital, terrenos, instalações comerciais, tecnologia 

da informação, formação e assistência agência. Inerentes atitudes de uma sociedade patriarcal, 

que os homens são superiores às mulheres e que as mulheres são mais adequadas para 

trabalharem em casa, crie desafios formidáveis. As mulheres também recebem pouco 

incentivo a alguns membros da família do sexo masculino, resultando em limitada mobilidade 

espacial e uma escassez de capital social. A pesquisa sugere que, a fim de promover o 
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desenvolvimento, da cooperação multi-agências é necessária. Os meios de comunicação 

social, educativa e agências governamentais responsáveis políticos poderiam se combinam 

para proporcionar às mulheres com acesso melhorado aos serviços e facilitar o 

desenvolvimento das empresas locais, regionais e redes nacionais. Isto ajudaria a integração 

das mulheres empresárias na corrente dominante da economia. 

A pesquisa de Siomkos e Rouvaki (2008) lida como os conceitos de inteligência 

emocional e impulso de compra e tenta esclarecer o modo como eles se conectam. A pesquisa 

foi conduzida utilizando a ajuda de questionários para uma amostra de cento e vinte e um 

indivíduos. Os dados extraídos do processamento e análise dos questionários via programa de 

estatística SPSS foram bem interessantes. Uma escala de 33 objetos - questões, como foi 

desenvolvido por Schutte (1998) e outros, foi utilizada na seção que se refere à inteligência 

emocional. A análise de dados indicou que mulheres mostram uma tendência maior em 

comprar por impulso em comparação aos homens, enquanto idade, nível educacional, status 

familiar e renda não consistem em fatores influentes. Várias outras descobertas indicaram que 

gênero não consiste em um fator influente também. Além disso, um elemento interessante e 

também importante que surgiu através da análise dos dados é a caracterização das 

observações concernindo dois grupos de consumidores, que diferem um do outro pela sua 

tendência de compra por impulso. O primeiro grupo inclui os chamados Céticos enquanto o 

segundo inclui os Impulsivos. 

Sorenson (2008) apresentou um conceito teórico chamado rede colaborativa 

orientação (CNO) e os testes, utilizando uma amostra de machos e fêmeas pequenos 

proprietários de empresas. O CNO baseia-se em (1) pesquisa que indica gestoras preferem 

organizar em cooperativas de rede e relacionamentos (2) indica que o conflito teoria 

colaboração é preferido para construir relacionamentos e realizar ambas as metas. Testes 

empíricos revelaram que mulheres proprietários tinham uma forte preferência por um CNO. A 

CNO foi associada com o sucesso empresarial para todos os proprietários, mas foi 

significativamente mais positivamente associado com êxito para o sexo masculino 

proprietários de empresas. 

Walker, Wang e Redmond (2008) analisaram a questão do auto-emprego e empresas 

estabelecidas no mesmo endereço residencial ou home-office como uma solução potencial 

para o conflito de papéis (mãe, família, profissional) enfrentado pelas mulheres que tentam 

equilibrar a dupla jornada de trabalho. Foram pesquisadas 626 empresas australianas onde 

foram coletados dados sobre o tipo de negócio, características e questões específicas sobre 

home office como por exemplo, razões  que  levaram a preferência a essa estrutura, gestão e 
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planejamento, facilitadores de crescimento e barreiras. O estudo compara em quatro 

dimensões a dinâmica de empresas tipo home office de homens e mulheres, com e sem 

dependentes. A conclusão a que chegaram foi que o fator que mais atrai esse tipo de empresa 

é a flexibilidade oferecida seguido pelo estilo de vida e a possibilidade de equilibrar trabalho e 

família. Enquanto estas vantagens tiveram maior importância para as mulheres do que para 

homens, o gênero em si não foi um fator determinante na razão da escolha do início do 

negócio, fator mais significativo e determinante foi a questão da existência ou não de 

dependentes. Esse tipo de empresa pode não ser uma solução viável para todas as mulheres, 

sobretudo para aquelas que procuram maiores recompensas financeira ou ascensão na 

carreira. 

Tan (2008) comparou as orientações empreendedoras e o desempenho entre homens 

e mulheres empreendedores da indústria de eletrônicos chinesa.  Para isso utilizou o método 

de survey bem como um estudo de caso. Utilizou como base as dimensões empreendedoras 

apontadas por Venkatraman (1989): visão de futuro, inovação, pró-atividade, competição 

acirrada e assumir riscos. A amostra correspondeu a 53 pequenas empresas da indústria de 

eletrônicos chinesa.  Os resultados revelaram que enquanto as mulheres são influenciadas 

pelos mesmos fatores que afetam as decisões masculinas e exibem algumas similaridades, 

diferem dos homens na sua vontade de assumir mais riscos e são mais audaciosas em relação 

aos retornos dos investimentos e em criar vantagem competitiva futura. Além disso, mulheres 

empresárias se sobrepõem a contraparte masculina. O autor faz uma referência ao trabalho de 

Moore and Buttner (1997) ao relatar que por séculos as chinesas ficaram separadas da vida 

social e econômica por uma “cortina de bambu”  e quando conseguem contribuir de forma útil 

não só para a família mas para a sociedade como um todo, logo se encontram  sob “telhado de 

vidro”, e assim como em outras partes do mundo, resolvem criar as próprias oportunidades. 

Entre os estudos para investigar as possíveis diferenças nas características de homens 

e mulheres empreendedores, Hisrisch e Peters (2004) estabeleceram oito aspectos que diferem 

de acordo com o gênero do empreendedor, conforme quadro 1 abaixo: 

 
Características Empreendedores Empreendedoras 

Motivação Realização: lutam para fazer as 
coisas acontecerem  
Independência pessoal: auto-
imagem relacionada ao status 
obtido por seu desempenho na 
corporação não é importante 
Satisfação no trabalho advinda do 
desejo de estar no comando 

Realização: conquista de uma meta 
Independência: interesse em fazer 
as coisas sozinha 
 

  Continua... 
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  Continuação. 
Ponto de partida Insatisfação com o atual emprego 

Atividades extras na faculdade, no 
emprego atual ou progresso no 
emprego atual 
Dispensa ou demissão 
Oportunidade de aquisição 

Frustração no emprego  
Interesse e reconhecimento de 
oportunidade na área  
Mudança na situação pessoal 
 

Fontes de fundos Bens e economias pessoais 
Financiamento bancário 
Investidores 
Empréstimos de amigos e 
familiares 
 

Bens e economias pessoais 
Empréstimos pessoais 
 

Histórico profissional Experiência na área de trabalho 
Especialista reconhecido ou que 
obteve um alto nível de realização 
na área 
Competente em área de funções 
empresariais 
 

Experiência na área de negócios 
Experiência em gerência 
intermediária ou administração 
Histórico ocupacional relacionado 
com o trabalho 
 

Características de personalidade Dá opiniões e é persuasivo 
Orientado por metas Inovador e 
idealista 
Alto nível de autoconfiança 
Entusiasmado e enérgico Tem que 
ser seu próprio patrão 
 

Flexível e tolerante 
Orientada para metas 
Criativa e realista 
Nível médio de autoconfiança 
Entusiasmada e enérgica 
Habilidade para lidar com o 
ambiente social e econômico 
 

Histórico 
 

Idade no início do negócio: 25-35 
O pai é profissional autônomo 
Educação superior: administração 
ou área técnica (geralmente 
engenharia) 
Primogênito 

Idade no início do negócio: 35-45 
O pai é profissional autônomo 
Educação superior: artes liberais 
Primogênita 
 

Grupos de apoio 
 

Amigos, profissionais conhecidos 
(advogados, contadores) 
associados ao negócio, cônjuge 
 

Amigos íntimos, cônjuge, família, 
grupos profissionais femininos, 
associações comerciais 
 

Tipo de negócios 
 

Indústria ou construção 
 

Relacionado à prestação de 
serviços: serviço educacional, 
consultoria ou relações públicas. 
 

Quadro 1 - Diferenças características entre empreendedores e empreendedoras 
Fonte: Hisrish; Peters (2004, p. 86) 
 
 

Neider (1987) aponta que as pesquisas sobre empreendedorismo feminino deveriam 

ser divididas em três categorias distintas: 1) características pessoais das empreendedoras; 2) 

identificar, relatar questões específicas, barreiras enfrentadas, e 3) estudos que explorem as 

características de suas organizações. Como as pesquisas sobre empreendedorismo feminino 

seguem as mesmas linhas de estudo do empreendedorismo em geral, Stevenson (1990) sugere 

que para obter resultados mais realistas seja necessário adequar as pesquisas ao universo  

feminino e com isso investigar os fatores sociológicos e psicológicos específicos nas 

experiências de mulheres. As mulheres apresentam uma tendência de irem além da simples 
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execução do trabalho, envolvendo-se de modo mais amplo com as pessoas e buscando a 

satisfação das necessidades de todas as pessoas que as rodeiam, atitude esta conhecida como 

estratégia ganha-ganha (MACHADO, 2002). Em contrapartida, para Leite (1994, apud 

GOMES, 2004), como as mulheres tendem a ouvir mais outras pessoas e a levar em 

consideração a opinião de todos os integrantes da empresa antes de tomarem uma decisão, 

acabam por serem mais lentas no processo decisório. Alguns tomam isto como uma 

característica negativa da gestão feminina, pois decorre em um retardamento no desempenho 

da empresa, mas muitos também consideram como uma precaução pertinente, já que visa 

resultados a longo prazo, calculando detalhadamente as conseqüências. 

Na opinião de Chieko (2003), a maior participação das mulheres nas empresas reflete 

não apenas em um aspecto lucrativo do ponto econômico, pois há na gestão feminina uma 

tendência de maior preocupação com questões éticas, transparência, governança corporativa, 

questões sociais e ecológicas. Todos esses aspectos foram estudados por Machado (2002) e 

sintetizados conforme quadro 2 abaixo: 

Objetivos Estrutura Estratégia Estilo de liderança 

 
- Culturais e sociais; 
- Segurança e satisfação 
no trabalho; 
- Satisfação dos clientes; 
- Responsabilidade social 

 

 
-Ênfase na cooperação; 
-Baixo grau de 
formalismo; 
- Busca de integração e de 
boa comunicação; 
- Descentralização. 

 

 
-Tipo inovativa; 
-Busca de qualidade; 
-Busca de sobrevivência 
e de satisfação geral; 
-Conciliação trabalho e 
família 

 
-Poder compartilhado; 
-Motivar os outros; 
-Valorizar o trabalho de 
todos; 
- Atenção às diferenças 
individuais. 

 

Quadro 2 - Tendências do comportamento gerencial por parte de mulheres 
empreendedoras 
Fonte: Machado (2002 – p. 88) 

 

Diversos autores apontam a intuição como uma característica do empreendedor em 

geral (SCHUMPETER, 1978; HORNADAY, 1982; TIMMONS, 1994).  Para Sina (2006) 

embora tanto os homens quanto as mulheres sejam intuitivos, a mulher tem mais facilidade 

para lidar com esse fator e trabalha essa característica com maestria, pois acredita que a 

intuição é uma ferramenta característica do universo feminino. Transpondo essa característica 

para o âmbito profissional, muitas vezes o profissional utiliza a intuição como forma de suprir 

a falta de informação, dados, ou até mesmo conteúdo para tomar uma decisão, num processo 

tão natural que nem se nota. Porém, é um elemento bastante difícil de ser aceito no mundo 

corporativo pois pode ser considerado um estado emocional, estado esse abominado nesse 
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âmbito. Essa é a diferença entre homens e mulheres dirigentes. Como as mulheres 

desenvolvem e lidam melhor com o fator intuição, elas não só valorizam essa ferramenta 

como quem a utiliza de maneira eficiente nas tomadas de decisão. Para Goldoni (2006 p. 84) 

“A intuição feminina é hoje um diferencial no mercado”. 

Andreoli e Borges (2007) analisaram o perfil empreendedor e as dificuldades 

enfrentadas por mulheres detentoras de um pequeno negócio por meio dos seus conceitos e 

fundamentos, do seu contexto no cenário nacional, bem como da identificação da existência 

de um perfil empreendedor em três mulheres micro-empresárias, apreendendo as dificuldades 

que elas enfrentam. Utilizando uma pesquisa teórico-empírica realizada por meio de uma 

abordagem qualitativa, que, primeiro, partiu de leituras sobre empreendedorismo e o perfil 

empreendedor, ressaltando a mulher como empreendedora e, segundo, da análise de dados 

primários auferidos pela realização de entrevistas com mulheres proprietárias de empresas, no 

intuito de identificar, nelas, o perfil empreendedor. Através do levantamento teórico e das 

respostas obtidas, constataram que as mulheres entrevistadas possuíam perfil empreendedor 

que atendem às demandas da nova economia e buscam lugar no mercado de trabalho, 

rompendo com o histórico predominantemente machista de mulher submissa. 

As dificuldades mencionadas pelas mulheres empresárias estão geralmente 

relacionadas com os pais, maridos ou filhos. Pode-se dizer que um dos motivos para que isso 

ocorra é porque as mulheres carregam consigo um peso adicional, que é a preocupação 

vinculada à constituição de uma família (MACHADO, 2002). 

A falta de apoio seja por parte de seus familiares ou amigos (emocional), ou seja, por 

parte dos bancos que inviabilizam a concessão de empréstimos (financeira), é a crítica mais 

argumentada por parte das mulheres. Logo em seguida vem a descrença ou falta de 

confiabilidade por parte de clientes, fornecedores e acionistas, ou ainda o desmerecimento 

e/ou menosprezo sofrido por colegas de trabalho. Percebe-se que essas dificuldades são 

oriundas de uma sociedade marcada por uma formação histórica predominante machista, 

exigindo da mulher uma maior capacitação e um melhor empenho para a implementação e 

gerenciamento de um novo negócio (LANGOWITS, 2004; MACHADO, 2002).  

Dhaliwal, uma conferencista em empreendedorismo da School of Management at the 

University of Surrey, UK. tem pesquisado sobre a minoria étnica e mulheres empreendedoras 

durante vários anos. Em 2006 apresentou o resultado dos estudos sobre as empreendedoras 

inglesas, australianas, canadenses e americanas, com o objetivo de aumentar a compreensão 

acerca das mulheres empreendedoras bem como que enfrentam. Pesquisou também atitudes 

empreendedoras de apoio as iniciativas e verificou se as empreendedoras estavam satisfeitas 
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com tais iniciativa. A pesquisa utilizou-se de um questionário via estudo postal com milhares 

de mulheres selecionadas de acordo com o alvo estabelecido. As perguntas continham dados 

pessoais a fim de criar um perfil das mulheres, a natureza do setor de atuação, localização da 

empresa, número de funcionários e duração das empresas. As outras principais áreas 

pesquisadas foram a decisão da entrada nos negócios e se  houve algum tipo de aval ou 

suporte de agências, nessa caso, foi solicitado para pontuar a sua satisfação em relação a estas  

organizações. Os resultados das 106 respostas que obtiveram sugerem que: 

a) as mulheres tendem a iniciar empresas, principalmente entre 20 até 40 anos 

de idade; 

b) os principais desafios enfrentados pelas mulheres foram uma falta de 

confiança e pressões financeiras; 

c) os motivos para começar um negócio variam de financeiros, a independência 

e flexibilidade, cuidarem de crianças e escolha de estilo de vida.  Um 

significativo de mulheres estava ansioso para desenvolver colocar em prática 

uma idéia na qual acreditavam firmemente; 

d) a mais importante fonte de capital inicial foi economia pessoal, seguida de 

família e, em por último, bancos ou instituições financeiras.; 

e) as áreas mais comuns em que as mulheres começaram suas empresas foram 

coaching, serviços empresariais, vendas, marketing, relações públicas, mídia 

e publicidade e ensino e formação. Um número significativo estava em 

informática e computação; 

f) grande parte das respondentes tem graduação ou pós-graduação; 

g) um número significativo das respondentes tem filhos em idade que demanda 

maior atenção. 

Num estudo canadense as mulheres parecem ter histórico de educação e de trabalho 

diferentes no que tange a propriedade dos negócios (STEVENSON, 1986). São menos 

suscetíveis de ter o apoio do marido, o que é frequentemente citado pelos homens como um 

fator  importante para o sucesso empresarial. Elas também têm de assumir o papel de mãe e 

dos cuidados com a família, fato que limita o tempo e a energia que deveriam dedicar a suas 

empresas. Embora tenham níveis diferentes de suporte para seus negócios, idéias e planos de 

desenvolvimento, suas empresas mostram taxas de sobrevivência elevadas. (DHALIWAL, 

2006). Em outro estudo canadense, Menzies, Diochon e Gasse (2004 apud DHALIWAL, 

2006, p. 1026) afirmam que existem estereótipos e “mitos depreciativos” sobre os 

preconceitos que as mulheres enfrentam. Embora muitos dos mitos não sejam fundamentados, 
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as conclusões mostram que talvez as mulheres tenham o histórico educacional apropriado 

para iniciar as empresas e por essa razão podem estar iniciando empresas pouco atrativas aos 

riscos capitalistas. Talvez as diferenças estejam na escolha do negócio e não no gênero do 

proprietário. 

Num estudo australiano Watson (2003) analisou que as empresas comandas por 

mulheres geralmente tem resultado menor que as comandadas por homens em vários aspectos, 

tais como: taxa de receitas, lucro, crescimento e falência. Enquanto as taxas de falência das 

empresas femininas são mais elevadas em comparação com as empresas masculinas, na 

indústria a situação se inverte com resultados e serviços acima da média. Sendo assim, para as 

instituições financeiras e a discriminação entre empresas deve ser pela base da indústria não 

entre homens e mulheres. Os empresários devem estar cientes das taxas de falência diferentes 

em toda a indústria e setores e considerar como um fator decisivo ao estabelecer um novo 

empreendimento nesse setor. 

Num estudo empírico com 600 empresas britânicas Carter e Rosa (1998) mostram as 

diferenças de gênero quantificáveis em certas áreas de financiamento de negócio, embora as 

semelhanças intra-setoriais demonstram que o gênero é apenas uma das inúmeras variáveis 

que afetam o processo de financiamento.  

Um estudo americano de Carland, Carland e Card (2005) argumentam que enquanto 

as mulheres começam as empresas em um nível cada vez mais alto muitos dos programas de 

assistência não tem mantido o mesmo ritmo. De acordo com este estudo, as mulheres têm 

encontrado diversas alternativas para explorar o espírito empreendedor e atingir o sucesso. 

Elas estão aprendendo a equilibrar as várias demandas para o seu tempo e encontrando força 

nos números por colaborar umas com as outras. Alegam que as empresas cujas proprietárias 

são mulheres  têm mais dificuldade em conseguir financiamento. 

Neste ponto da revisão de literatura, cabe destacar que existem diversos estudos que 

se voltam para o sucesso e insucesso e como entender suas causas. Porém, conceituar sucesso 

e fracasso não é tarefa fácil, uma vez que se trata de conceitos extremamente subjetivos. 

Muitas pessoas confundem sucesso com flashes e fama, porém, sucesso, de um modo bem 

simplificado, nada mais é do que uma meta, um objetivo estabelecido e alcançado. 

Entre as várias definições de empreendedorismo, Hisrich e Peters (2004) destacam 

que há um consenso de que existem um padrão de comportamento das pessoas 

empreendedoras que se refere à iniciativa, organização e reorganização de processos e 

métodos e à aceitação do risco para obter sucesso ou fracasso baseado na dedicação pessoal, 
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além do fato dos empreendedores aprenderem com o fracasso. Contudo, é errado afirmar que 

uma pessoa será bem sucedida apenas por possuir perfil empreendedor (MACHADO, 2007). 

Diversos autores estudaram e descreveram as características dos empreendedores, 

mas quais são as características pessoais necessárias, além de boa vontade e motivação, para 

ser um empreendedor de sucesso? Os pesquisadores Morris e Jones (1989) os 

empreendedores devem estar aptos a realizar cinco tarefas: identificar e avaliar uma 

oportunidade; definir um conceito de negócio; identificar os recursos necessários; adquirir os 

recursos necessários; e implementar o negócio. Para isso devem empregar o conhecimento do 

negócio nas áreas da empresa como: vendas, marketing, gestão do trabalho, finanças, 

contabilidade e pensamento estratégico. Para Hood e Young (1993) é necessária uma 

percepção básica dessas áreas para atingir o sucesso nos negócios, e acrescentam ser 

necessário para os indivíduos desenvolverem competências na apresentação oral, relações 

interpessoais e no planejamento dos negócios. Esses mesmo autores listam algumas áreas de 

conhecimento e capacidades cruciais para o sucesso empreendedor: liderança; comunicação 

(oral e escrita); relações humanas; gestão; negociação; raciocínio lógico e analítico; tomadas 

de decisão e definição de objetivos; e preparação de um plano de negócio.  

As características e habilidades listadas pelos autores pouco ou se diferenciam do 

que é necessário a qualquer gestor, porém, o que diferencia o empreendedor é que além de 

possuir essas habilidades, tem ainda que saber identificar uma oportunidade e colocá-la em 

prática. 

Para Timmons (1989) o empreendedor de sucesso é um misto de inventor e gestor, 

ou seja, tem que ser criativo e inovador com as qualidades de gestor. O autor criou uma matriz 

capaz de identificar quatro tipos de pessoas baseando-se nesses dois critérios: capacidade de 

gestão e na criatividade/inovação, conforme figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Matriz empreendedorismo de Timmons 
 Fonte: Sarkar (2008, p. 59) 

Gestor,
AdministradorPromotor

EmpreendedorInventor
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Outro pesquisador que também identificou as características necessárias para ser um 

empreendedor de sucesso foi Gerber (1996) dividindo-os em três papéis distintos: o técnico, 

aquele que faz o trabalho; o gestor, quem monitoriza e organiza o trabalho; e o empreendedor, 

que é conduzido pela visão e constrói o negócio. Para esse autor existe um ataque de 

empreendedorismo impulsionado pela idéia de independência aliado a imagem de ser seu 

próprio patrão somado ao seu conhecimento técnico, acreditando ser o suficiente para gerir o 

próprio negócio. Ao analisar as características e personalidades inerentes aos indivíduos que 

interagem nos três papéis chegou ao ponto de equilíbrio ideal nas características de sucesso 

para cada um conforme o quadro 3. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
DESCRIÇÃO 

Empreendedor Este perfil gosta de estar no futuro, é a personalidade criativa. O seu desejo é a 
mudança, concentra-se e mantém o controle nos assuntos relativos às suas visões. 
 

Gerente Ordena, planeja e prevê. Tenta minimizar os efeitos das variáveis externas não-
controláveis. Este perfil identifica nas mudanças a raiz dos problemas. 
 

Técnico Tem confiança no que pode fazer, não delega, confia que o seu pessoal possa fazer o 
trabalho. Vive o presente, o dia-a-dia. É  quem “põe a mão na massa” 
 

Quadro 3 - Características inerentes ao sucesso empreendedor 
Fonte: Gerber (1996) 
 

Embora esse seja o equilíbrio ideal, existem conflitos entre as três características 

mencionadas, porém, Gerber (1996) aponta que na prática a maioria dos pequenos 

empresários são 10% empreendedor, 20% gerente e 70%  técnico.  

Guedes (1997) analisou os fatores importantes para o sucesso da mulher 

empreendedora, a partir de uma amostra de 22 mulheres empreendedoras da Paraíba. 

Inicialmente a autora realizou a caracterização do perfil da empreendedora para então analisar 

10 fatores levantados em uma pesquisa sobre a personalidade de vários homens de negócios 

bem sucedidos. Os resultados  apontaram que todos os fatores relatados pelos homens de 

sucesso, são também de grande relevância para o sucesso da mulher empreendedora, variando 

apenas de ordem de importância com relação ao sexo oposto. 

Para Caird (1988 apud FIALHO, 2006, p. 36) existe uma série de tendências pessoais 

que se associam com os empreendedores, são elas: necessidade de sucesso; de autonomia; 

criativa; assumir riscos e impulsos e determinação. 
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O sucesso pessoal passa a ser conseqüência do sucesso de seu empreendimento. A 

necessidade de sucesso está intimamente relacionada com a realização pessoal e a 

organização da empresa. Os empreendedores de sucesso são capazes de transformar uma idéia 

abstrata em algo concreto e bem sucedido; sabem agregar valor aos produtos e serviços com 

os quais trabalham. O sucesso do empreendedor também está relacionado com o papel de 

líder na condução do seu negócio, para ele não importa o negócio ir bem se as pessoas que 

trabalham com ele não estiverem satisfeitas (FIALHO, 2006).  

Miranda (2006), afirma que só é possível ser bem sucedido se a pessoa fizer o que 

gosta e respeitar seus ideais, fazer escolhas que estejam em consonância com seus princípios, 

valores e visão de mundo. A autora ainda faz uma analogia como se exercer uma atividade 

profissional da qual não se goste seja semelhante a uma pessoa destra ser forçada a escrever 

com a mão esquerda, demanda tamanho esforço, tornando a atividade cansativa. Quando se 

realiza uma atividade que se gosta, o prazer supera todo e qualquer esforço, confirmando a 

necessidade de auto-realização do empreendedor (MCCLELAND, 1987). 

Dornelas (2007) apresenta e compara dois conjuntos de características apontadas 

como sendo do empreendedor de sucesso. No primeiro, quadro 4, as características foram 

levantadas por meio de testes de perfil empreendedor a milhares de brasileiros:  

Característica Descrição 
São visionários Têm a visão de futuro tanto para o negócio como para a vida 

pessoal  
Sabem tomar decisões  São seguros e ágeis na tomada de decisão, principalmente em 

momentos de adversidade, fator chave para o sucesso. 
São indivíduos que fazem a diferença Transformam o impossível em algo concreto e realizável, além de 

agregar valor aos serviços e produtos que colocam no mercado. 
Sabem explorar ao máximo as 
oportunidades 

São exímios em identificar oportunidades, curiosos e atentos a 
informações. 

São determinados e dinâmicos Implementam suas ações com total comprometimento, passam pelas 
adversidades ultrapassando os obstáculos a fim de concretizar seu 
objetivo. 

São dedicados Se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana ao negócio e ainda 
encontram energia para seguir adiante mesmo quando se deparam 
com algum obstáculo no caminho. São incansáveis. 

São otimistas e apaixonados pelo que 
fazem 

O amor ao trabalho é o principal combustível para sempre seguir 
em frente, e o otimismo faz com que sempre enxerguem o sucesso 
ao invés do fracasso. 

São independentes e constroem seu 
próprio destino 

Querem estar à frente das mudanças e ser donos do próprio destino. 

Ficam ricos Acreditam que o dinheiro é conseqüência do sucesso dos negócios 
São líderes e formadores de equipes Têm um senso de liderança incomum, sabem que para obter êxito e 

sucesso dependem de uma equipe de profissionais competentes. 
São bem relacionados (networking) Sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam no ambiente 

externo da empresa. 
São organizados Sabem alocar os recursos de forma racional procurando o melhor 

desempenho para o negócio. 
 

 Continua... 
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 Continuação. 
Planejam, planejam, planejam Planejam desde o primeiro rascunho do plano de negócios até a 

apresentação para os investidores, sempre com base na forte visão 
de negócio que possuem. 

Possuem conhecimento Têm sede de conhecimento, sabem que quanto maior o domínio 
sobre um ramo de negócio, maior é sua chance de sucesso. 

Assumem riscos calculados Essa é a característica mais conhecida dos empreendedores, mas 
além de assumir o verdadeiro empreendedor sabe gerenciar o risco 
avaliando as reais chances de sucesso. Para ele quanto maior o 
desafio, mais estimulante será a jornada empreendedora. 

Criam valor para a sociedade Utilizam seu capital intelectual para criar valor para a sociedade, 
gerando emprego, dinamizando a economia e inovando sempre em 
busca de soluções para melhorar a vida das pessoas. 

Quadro 4 - Características dos empreendedores de sucesso 
Fonte: Dornelas (2007) p.5-7 

 

As características apontadas no segundo conjunto, quadro 5, são utilizadas com mais 

frequência no país por ser a base do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, principal instituição de apoio ao empreendedorismo no Brasil 

(DORNELAS, 2007).  

 

Grupo de características relacionadas à 
realização 

Busca de oportunidade e iniciativa; 

Correr riscos calculados; 

Exigir qualidade e eficiência; 

Persistência; 

Comprometimento 

Grupo de características relacionadas ao 
planejamento 

Busca de informações; 

Estabelecimento de metas; 

Planejamento e monitoramento sistemático; 

Grupo de características relacionadas ao 
poder 

Persuasão e rede de contatos;Independência e 
autoconfiança; 

Quadro 5 - Características dos empreendedores de sucesso utilizado pelo SEBRAE 
Fonte: Dornelas (2007) p. 8 
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Alguns aspectos de comportamento e de gestão foram detectados como fundamentais  

para o sucesso empreendedor por se apresentarem com freqüência no grupo estudado por 

Dornelas (2007). São eles:  

a) foco: principalmente no início do negócio é fundamental ter claro o nicho de 

mercado de atuação e manter o foco para não comprometer o 

desenvolvimento da empresa; 

b) montar uma equipe complementar e comprometimento com o negócio: como 

empreendedorismo está relacionado com trabalho em equipe, portanto, 

parcerias e colaboradores comprometidos são fundamentais para o 

crescimento do negócio; 

c) saber a hora de profissionalizar e delegar: com o crescimento do negócio é de 

suma importância trazer executivos experientes do mercado para a empresa. 

Nem sempre quem cria a empresa é o executivo mais indicado para fazer com 

que ela cresça; 

d) otimizar os recursos disponíveis: Como a maioria dos empreendimentos 

iniciam com recursos escassos, é fundamental ter uma reserva para as 

eventuais necessidades. Para isso deve-se negociar tudo com todos e alocar os 

recursos da melhor maneira para o momento;  

e) identificar boas fontes de investimento e financiamento: Estar atento às 

movimentações do mercado em termos de oportunidades de acesso a capital, 

mesmo que naquele momento não esteja precisando;  

f) participar das entidades de classe e tornar-se conhecido em seu setor: 

Networking é essencial, o empreendedor que não se mostra não fica 

conhecido.  
  

A classificação da Nova Zelândia em relação em nível de nação empresarial está 

entre uma das mais consistentes, de acordo com sua atividade empresarial total. Cruickshank 

(2006) estudou o poder de sua população estar fortemente conectada em rede e as vantagens 

do capital social derivado deste nível de rede é explorada, como são as demissões causadas 

por sobreposição de redes, que podem exclui as oportunidades para descobrir e explorar 

espaços estruturais. Para esse estudo, além da metodologia utilizada pelo GEM, foram 

aplicados três modelos para analisar a eficácia do comportamento de rede dos empresários da 

Nova Zelândia. O primeiro modelo, desenvolvido pela Bolton e Thompson (2000), descreveu 

o processo empreendedor; o segundo modelo de Tsai e Ghoshal (1998) identificou o 
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desenvolvimento do capital social e a criação de valor; e o terceiro, um modelo de evolução 

na comercialização de rede empresarial, foi desenvolvido pela Hill, McGowan e Drummond 

(1999). Em especial, foram exploradas três questões no contexto da Nova Zelândia: como a 

comunicação em redes tanto apóiam como limitam a empresas; como o alcance e a 

diversidade das redes de comunicação feminina é limitada; e como as tecnologias de 

comunicação estão sendo utilizadas para reforçar a rede de comunicação. 

Um estudo realizado por Pereira (1998) através da prestação de serviços de 

assessoria empresarial para diversas micro e pequenas empresas, reuniu em um livro alguns 

fatores de sucesso para pequenos e médios empresários que queiram ser bem sucedidos nos 

negócios. Por meio dos erros e acertos das diversas empresas assessoradas, detectou-se que é 

imprescindível ter conhecimento prévio sobre a atividade que se pretende iniciar, ter um 

planejamento eficaz, senso de gerenciamento e muita, mas muita criatividade. (PEREIRA, 

1998). Quem determina quais os fatores que podem levar ao sucesso são pequenos 

empresários de diversos ramos de atividade, totalizando quinze sugestões: persistência; boa 

administração; dedicação; boa estratégia de vendas; capital próprio; experiência no ramos; 

mercado favorável; investimento; qualidade de produto; fonte de renda; otimismo; tino 

empresarial; sorte; criatividade; boa localização; ajuda da família; relação com fornecedores; 

preços competitivos; capacidade de assumir riscos e funcionar em imóvel próprio.  

Um estudo realizado na Finlândia em 2007, com micro e pequena empresas de 

setores artesanais e turismo rural, buscou identificar a percepção de sucesso e como essas 

percepções afetam o desempenho de uma empresa. A ênfase do estudo é nas medidas não 

financeiras de sucesso e a sua interação com o desempenho financeiro das empresas.  De 

acordo com a pesquisa a motivação e os objetivos dos empresários influenciam o desempenho 

financeiro da empresa. (REIJONEN; KOMPULLEN, 2007). De acordo com estes autores os 

termos “crescimento”, “sucesso” e “desempenho” estão freqüentemente relacionados de 

maneira direta, isso quando não são utilizados como sinônimos, porém, a semelhança entre 

eles é que todos são utilizados para medir resultados financeiros das empresas. (REIJONEN; 

KOMPULLEN, 2007). 

Walker e Brown (2004) argumentam que a capacidade pessoal e as motivações dos 

empresários têm mais efeito nos proprietários de empresas que simplesmente ganhos 

financeiros.  Portanto, ganhos financeiros nem sempre é o principal ou a única fonte de 

motivação para os micro-empresários, conseqüentemente, as medidas não-financeiras seriam 

os melhores indicadores de sucesso. Estas medidas poderiam ser, por exemplo, auto-
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realização, orgulho do trabalho e estilo de vida flexível (BUTTNER; MOORE, 1997; 

WALKER; BROWN, 2004).  

A literatura sobre o sucesso tem diferentes interpretações. Na definição mais simples 

sucesso equivale a dar continuidade aos negócios iniciados, sendo que fracasso, seria o 

oposto, ou seja, ter de fechar ou encerrar as atividades da empresa. (SIMPSON et al, 2004). 

Em um estudo específico realizado por McClelland (1987 apud SARKAR 2008, p. 

50 ) sobre o caso de empreendedores na Índia identificou nove características que distinguem 

os empreendedores com muito sucesso dos medianos: iniciativa; capacidade de comunicação; 

entendimento das oportunidades; orientação eficaz; preocupação com a qualidade do trabalho; 

planejamento sistemático; monitorização; cumprimento do contrato de trabalho; 

reconhecimento das relações nos negócios. Encontrou também seis características que não 

fazem diferença entre aqueles os dois tipos de empreendedores: autoconfiança; persistência; 

capacidade de persuasão; uso de estratégias de influência; perícia e busca de informação. 

Tradicionalmente, o conceito de sucesso é definido em termos de desempenho 

financeiro, tais como o crescimento, lucro, o volume de negócios ou o retorno do 

investimento, ou número de empregados (WALKER E BROWN, 2004; SIMPSON et al., 

2004; PAIGE e BRIAN, 2002; GREENBANK, 2001). Medidas não-financeiras de sucesso 

incluem autonomia, a satisfação de trabalho, a capacidade para equilibrar trabalho e família 

(WALKER; BROWN, 2004). Muitos fatores podem afetar o sucesso da empresa. Estas 

incluem, entre outras, estrutura da indústria e concorrência, de decisões empresariais e de 

objetivos, relações de funcionário, cultura organizacional, educação e formação (SIMPSON et 

al., 2004). É fato que sucesso é um conceito subjetivo. Cada empresário tem suas próprias 

percepções do significado de sucesso.  Conseqüentemente, as características dos proprietários 

e de suas empresas podem influenciar suas percepções de sucesso e sua importância relativa 

(WALKER; BROWN, 2004).  

As medidas não financeiras de sucesso como a auto-realização, autonomia e 

satisfação pelo trabalho, não são tão facilmente relacionadas aos números e calculadas 

matematicamente. Por último, de acordo com estudos anteriores, desempenho, crescimento e 

sucesso são todos afetados por fatores relacionados com as características dos empresários, 

organizações ou ambiente. Também vale ressaltar que o sucesso muitas vezes é avaliado de 

maneira subjetiva, enquanto o desempenho e crescimento das empresas são normalmente 

avaliados mais objetivamente. 

Algumas outras métricas de desempenho e/ou sucesso podem ser variações no 

patrimônio ou no número de empregados. Além disso, algumas características geralmente 
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associadas ao sucesso são: autoconfiança, otimismo, energia, persistência (ANSOFF; 

DCLERCK; HAYES, 1981). 

De acordo com Viapiana (2000), e com base em Kanitz (1978), falência é utilizada 

para designar o fracasso financeiro das empresas, o que representa a insolvência delas, a 

incapacidade de saldar suas obrigações com os recursos existentes. Segundo o Kanitz (1978), 

toda falência é previsível e é apontada por gravíssimos problemas financeiros. 

Pereira e Santos (1995) salientam que a sobrevivência antecede o sucesso, mas para 

que isso aconteça, existe uma pré-condição: a disponibilidade de dinheiro à mão para quando 

houver necessidade, pois empresa sem dinheiro fica fora dos negócios. Também consideram 

dois aspectos que levam os empreendimentos ao fracasso: falta de experiência empresarial 

anterior: este talvez seja o mais importante, pois dele decorrerão diversas outras falhas. Falta 

de competência gerencial: este motivo é, juntamente com o anterior, a explicação de todo o 

fracasso empresarial. 

Schell (1995) diz que se a empresa for bem sucedida, existe uma série de motivos, 

entre os quais: as contratações certas, as demissões certas, foco correto, um bom produto, 

sistema de distribuição certo, planejamento, estratégia certo.  A causa número um do fracasso 

de pequenas empresas é a “solidão” empresarial. O que acontece é que a mesma 

independência crônica que, a princípio, atrai para essa carreira é um estorvo ao sucesso. 

Aprendem-se as lições do dia-a-dia através do método de ensaio e erro, repetindo os mesmos 

erros cansativos e desgastantes que os antecessores vêm cometendo há tantos anos. Deve-se 

aproveitar a experiência de outras pessoas. 

Um estudo realizado por Zacharakis, Meyer e De Castro (1999), o encerramento das 

atividades de uma empresa pode acontecer por uma combinação de fatores internos e 

externos. Como fatores externos os autores consideram principalmente os fatores exógenos 

que não são controláveis, como por exemplo, condições do mercado, e são considerados 

fatores internos: falta de habilidade em gerir; fraca gestão estratégica; falta de capitalização; 

falta de visão; falha no design do produto; falha nas competências pessoais; fraca utilização 

de capital de terceiros; falha no tempo de fabricação dos produtos. 

No que tange ao significado de fracasso, pouco se encontra registrado na literatura, 

são mais freqüentes os estudos que abordam significados de sucesso.  

A pesquisa acerca do entendimento de sucesso por parte de empreendedores, 

independente do gênero, ainda são em número muito pequeno, porém, encontra-se na 

literatura estudos onde autores relacionam projetos bem sucedidos com fatores e 

características empreendedoras. A principal deficiência das pesquisas atuais nessa área é que 
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as métricas tradicionalmente utilizadas para medir sucesso empreendedor são limitadas às 

medidas financeiras, padrões de riscos e capital, o que reduz o número de mulheres 

empreendedoras nas mostras de pesquisa. Brush (1992 apud POLLARD, 2006, p. 02) cita que 

em quatorze anos de estudos (1977-1991) apenas 57 estudos foram realizados sobre 

empreendedorismo feminino, porém, como as pesquisas quase nunca contemplam os fatores 

sociológicos e psicológicos, muitos aspectos sobre empreendedorismo feminino de sucesso 

ficam sem interpretação.  Surgem dessa maneira, algumas definições sobre sucesso 

empreendedor ou empreendedores de sucesso.  

Sucesso é o que se busca para a vida pessoal e profissional, e torna-se impossível 

tratar do sucesso sem falar de fracasso, pois o mesmo está presente em muitos momentos da 

vida de grandes realizadores. Uma das principais atitudes das pessoas de sucesso é como elas 

encaram e reagem frente ao fracasso, uma vez que fracassar faz parte da vida das pessoas que 

ousam. Moraes (2008) cita como exemplo o grande inventor Thomas Edison que tinha como 

lema: “de fracasso em fracasso se chega à vitória”. Para o inventor, os fracassos nunca foram 

limitadores para atingir seus objetivos, cada vez que uma experiência não dava certo ele tinha 

certeza que estava mais próximo do êxito. O problema é que muitas pessoas, ao fracassarem, 

não conseguem perceber quão perto estão do sucesso e acabam por desistir (MORAES, 2008). 

O sucesso é feito de erros e acertos, portanto, aprender com os próprios erros e com 

os dos outros é indispensável para o sucesso. Quem deseja ser bem sucedido, precisa estar 

disposto a falhar, pois o sucesso não acontece de repente, é uma conquista diária, mas só falha 

aquele que estiver disposto a tentar, porque o pior fracasso é nunca ter tentado (MORAES, 

2008).  

Marcondes e Bernardes (1997) ressaltam que o sucesso da empresa depende do 

modo como o empresário influencia seus empregados, dessa forma, para ser bem-sucedido, 

ele tem de desempenhar os papéis de líder, chefe e condutos de acordo com o momento e 

função administrativa. Muitas empresas obtiveram o sucesso quando conseguiram diferenciar-

se dos concorrentes. A diferenciação possibilita vantagem da empresa sobre a concorrência 

trazendo, com isso, lucros e satisfação dos clientes. Outro aspecto a ser observado em um 

empreendedor de sucesso é o grau de instrução, porem é preciso diferenciar instrução de 

conhecimentos, no caso instrução é a escola que fornece tanto para a vida diária como 

profissional. 

Sebrae (1995) apresenta que para alcançar o sucesso em empreendimentos é 

necessário que o empreendedor tenha algumas tendências de comportamento que são: 

estabelecer objetivos em longo prazo e definir metas de curto prazo; trabalhar com fatos e 
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dados metodicamente pesquisados e reformular estratégias pouco eficientes com boas chances 

de êxito. O empreendedor de sucesso: Assume riscos calculados, assume responsabilidade por 

suas ações, aprende com experiências e fracassos, têm elevado nível de compromisso com o 

trabalho, é orientado para a qualidade e eficiência, é criativo, é persistente, dinâmico e 

autoconfiante. 

Rinke (1999) cita que o importante é conhecer bem as seis estratégias fundamentais 

da gestão vitoriosa que permitirão a construção de uma organização próspera (organização de 

sucesso). São elas: criar uma filosofia organizacional; construir um clima (cultura); capacitar 

e treinar; comunicar; colocar o cliente em primeiro lugar e conduzir mudanças.  

Baty (1994) afirma que muitos fracassos empresariais são descritos como empresas 

que faliram. Define-se falência como incapacidade crônica de pagar o que se deve a alguém. 

Na pratica a empresa falida caracteriza-se pelo capital de giro negativo, alem da incapacidade 

de cumprir com as obrigações. Na verdade para muitos empreendedores o que diferencia as 

condições atuais da falência é o estado de espírito. As causas mais comuns da falência é 

normalmente uma combinação de sub-capitalização, mau gerenciamento e super exaustão. 

Entretanto, há fatores ainda mais influentes, como não pagamento de um grande pedido, 

incêndio na fabrica, ação judicial de grandes proporções, ou incapacidade de um devedor 

renovar uma promissória. É especialmente trágico quando uma empresa em desenvolvimento, 

até certo ponto lucrativa, mas que absorveu todo o seu capital, é atingida por um desses 

fatores. Se o gerenciamento de caixa não for adequado, se o patrimônio não puder ser 

liquidado, ou se as condições de empréstimo estiverem desfavoráveis, o resultado só poderá 

ser a falência. 

Degen (1989) aponta que na procura de oportunidades de negócio, precisam-se evitar 

alguns problemas que podem levar ao insucesso. O mais comum é a falta de objetividade nas 

idéias, ignorando todos os avisos e conselhos; outro problema comum a ser evitado é o 

desconhecimento do mercado em que se pretende atuar. Além desses, há outros menos 

freqüentes, mas não menos perigosos para o sucesso do novo empreendimento. São eles: erro 

na estimativa das necessidades financeiras; subavaliação dos problemas técnicos do negócio; 

falta de diferenciação dos produtos em relação aos concorrentes; falta de obstáculos à entrada 

de concorrentes, que torna fugaz o sucesso, rapidamente imitado pelos outros; 

desconhecimento dos aspectos legais; escolha equivocada de sócios; localização inadequada. 

A causa do Fracasso é também a falta de habilidades administrativa, financeira, 

mercadológica ou tecnológica dos empreendedores. 
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Vale (1998) identificou as principais variáveis associadas à mortalidade das micro e 

pequenas empresas nos dois primeiros anos de vida:  

a) escolaridade: a escolaridade básica amplia as chances de sucesso do 

empreendedor no mundo dos negócios. Quanto maior for o grau de 

escolaridade, melhores as chances de sucesso; 

b) experiência prévia: amplia as chances de sucesso; 

c) disponibilidade de capital: amplia as chances de sucesso; 

d) boa identificação de oportunidade com formatação adequada do negócio. A 

ajuda profissional na condução dos negócios parece ampliar as chances de 

sucesso ao empreendedor;  

e) foco no mercado: maior preocupação com o cliente e o mercado parece 

ampliar as chances de sucesso do empreendimento.  

O autor identificou ainda as principais variáveis associadas à mortalidade das micro e 

pequenas empresas nos dois primeiros anos de vida: 

a) porte: quanto menor for o empreendimento, maiores serão os seus riscos de 

extinção; 

b) idade: quanto mais novo for o empreendimento, maiores serão os seus riscos 

de extinção;  

c) escolaridade: a escolaridade básica amplia as chances de sucesso do 

empreendedor no mundo dos negócios. Quanto maior for a escolaridade, 

melhores as chances de sucesso; 

d) experiência prévia: amplia as chances de sucesso (VALE, 1998). 

 

O fator experiência prévia também está relacionado com o conhecimento adquirido 

pelos empreendedores. Para Fialho et al (2006) o conhecimento representa aquilo que os 

empreendedores sabem, percebem ou enxergam a respeito de si mesmos ou do ambiente que 

os cerca. O conhecimento recebe influência tanto do ambiente quanto das estruturas 

psicológica, social, política, ambiental, dos processos fisiológicos e das necessidades e 

experiências anteriores de cada indivíduo. 

Fialho (2006) cita um estudo realizado por Lezana e Tonelli (1998) que dividiu o 

conhecimento dos empreendedores em seis categorias: conhecimentos técnicos relacionados 

com o negócio; experiência na área comercial; escolaridade; formação complementar; 

experiência em empresas e vivência com situações novas.  
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A resposta à pressão social ou econômica exercida de maneira indiscriminada sobre 

certos segmentos da população no sentido de abrir uma empresa, pode ampliar as chances de 

fracasso. 

Ansoff et al (1981) enumeram algumas características de empreendedores de 

sucesso: São dominadores, agressivos, autoconfiantes, otimistas, alta capacidade para ter 

status, desejo de reconhecimento pessoal, grande nível de energia, independência, 

persistência, flexibilidade, tolerância a grandes frustrações, são extrovertidos e tem grande 

necessidade de realização, ego forte, são criativos, tem grande tolerância a ambigüidade, são 

decididos, receptivos a mudanças, mostrando capacidade de liderança, carismáticos, capaz de 

transformar idéias em ações, pré-dispostos a correr riscos.  

Há evidências que mulheres medem sucesso não apenas por meio de vendas e taxas 

de crescimento. Para Moore e Buttner (1997, p. 153) a medida de sucesso mais importante 

para empreendedoras é a realização, seguida por lucratividade, e pelo fato de atingir objetivos 

e obter a satisfação dos empregados. Em sexto lugar estava a importância do equilíbrio entre 

família e trabalho.  

É possível comparar o trabalho de Machado (2000, p.25), pesquisando significados 

de sucesso com empreendedoras paranaenses, com o trabalho realizado por Moore e Buttner 

(1997) com empreendedoras norte-americanas, sendo que as expressões mais citadas 

encontram-se abaixo: 

 
Empreendedoras Paranaenses Empreendedoras Norte-Americanas 

a) Nunca acreditar em crise; 
b) Acreditar na própria força de trabalho; 
c) Não deixar as coisas para o dia seguinte; 
d) Jamais imaginar que alguém vai resolver o 

seu problema; 
e) Ter entusiasmo, dedicação; 
f) Trabalhar muito; 
g) Não desanimar com as ondas do mercado; 
h) Calcular bem os riscos; 
i) Fazer o que gostar; 
j) Ter o máximo de informações sobre a 

atividade; 
k) Fazer pesquisa de mercado; 
l) Dedicar-se integralmente ao negócio; 
m) Zelar pela credibilidade; 
n) Ser persistente; 
o) Cuidar da auto-estima; 
p) Encarar os problemas de frente. 

 

a) Capacidade de realizar contatos e buscar 
influências; 

b) Capacidade de querer realmente fazer e fazer 
acontecer; 

c) Elevado autoconhecimento; 
d) Existência de um plano pessoal; 
e) Ser realista; 
f) Ter um suporte emocional; 
g) Gerenciar a auto-imagem; 
h) Assumir responsabilidades. 

 

Quadro 6 - Comparativo de expressões para definição de sucesso por empreendedoras 
Fonte:  dados da pesquisa adaptado de Machado (2000) e Moore e Buttner (1997)  
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Esses resultados convergem com muitas características apontadas na literatura para 

explicar o comportamento empreendedor e mostram a presença da autodeterminação nos 

comportamentos analisados.  

Para Machado (2000) é possível que exista uma relação entre o tempo de atividade e 

o significado de sucesso, sendo que as empreendedoras que possuem empresas há mais tempo 

tendem a priorizar valores humanistas e éticos, e, em contrapartida, as com menor tempo 

enfatizariam mais a obtenção de resultados financeiros.   

O que parece evidente é que os significados de fracasso estão mais associados ao 

reconhecimento de falhas gerenciais, enquanto que os de sucesso estariam mais associados à 

identificação de características pessoais. É possível compreender que há dificuldade no 

reconhecimento de culpas ou razões para fracasso baseado no comportamento pessoal e que a 

tendência é atribuir a fatores externos ou até mesmo a outras pessoas.  

Todavia, embora não seja negada a subjetividade nos significados de sucesso e 

fracasso, o desempenho do papel empreendedor tende a contribuir para a construção de um 

“conceito coletivo”, que por sua vez orienta a ação empreendedora. Sendo assim, pode existir 

uma relação entre o modo como empreendedores ou empreendedoras constroem esses 

significados (sucesso e fracasso) e a orientação adotada na gestão das empresas.   

Em relação ao fracasso, alguns estudos fornecem evidências sobre possíveis 

diferenças na visão de homens e mulheres. Por exemplo, Wagner (2004), comparando 

empreendedores iniciantes – homens e mulheres- na Alemanha, constatou que as mulheres 

têm mais medo de fracasso do que homens. Do mesmo modo, Machado (2003) encontrou 

diferenças no comportamento entre mulheres que fecharam suas empresas enquanto entre os 

homens tal diferença não foi constatada.  

Machado e Fugineri (2007, p. 152) buscaram justificativas de fracasso por mulheres 

que tinham encerrado seus negócios, sendo que as mulheres que participaram da pesquisa 

mencionaram a falta de importância atribuída aos seguintes aspectos:  

a) planejamento; 

b) pesquisa de mercado; 

c) dimensionamento de capital de giro; 

d) contatos; 

e) propaganda. 
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Em um estudo mais recente com empreendedoras paranaenses e catarinenses, 

Machado et al (2008) identificaram algumas características relacionadas ao sucesso e fracasso 

elaboradas pelas próprias empreendedoras, e após analisadas, foram alocadas em unidades de 

análise conforme a seguir:  
INTERPRETAÇÔES DE SUCESSO INTERPRETAÇÕES DE FRACASSO 

Características 
pessoais 

Aspectos Gerenciais Características 
Pessoais 

Aspectos Gerenciais 
 

Coragem e ousadia; 
Criatividade; 
Capacidade de sonhar; 
Ética e equilíbrio 
pessoal; 
Lócus interno de 
controle e desejo de 
independência 

Atenção ao mercado 
(oportunidades e concorrentes); 
Gestão compartilhada 
(funcionários, clientes e 
fornecedores); 
Busca de resultados; 
Busca de lucratividade; 
Ausência de endividamento 
bancário. 

Egoísmo; 
Inveja; 
Busca de recompensas 
financeiras. 

Não adota gestão 
compartilhada; 
Acomodou-se na 
gestão; 
Perdeu a capacidade de 
pagamento em dia.  

Quadro 7 - Interpretações de sucesso e fracasso por empreendedoras 
Fonte: Machado et al (2008) 

 
Em outro estudo recente com empresárias catarinenses iniciado por Sala (2006) e 

continuado por Silveira, Cautela-Gouvêa e Hoeltgebaum (2008), buscou-se identificar as 

principais características pessoais bem como o entendimento de sucesso e fracasso das 

mulheres pesquisadas. Como resultado obteve-se que as mulheres empresárias concentram-se 

entre 33 e 54 anos, na maioria casada e com filhos, e com formação acadêmica de nível 

superior em diversas áreas como Contabilidade, Administração de Empresas, Marketing, 

Letras, Pedagogia, Educação Física, Economia, Comércio Exterior e Teologia. Algumas, 

contando com cursos de pós-graduação em Finanças, Gestão de Negócio, Marketing, Gestão 

Empresarial, Contabilidade, Auditoria, Filosofia da Educação, Comunicação. Participam em 

média com 50% ou mais no orçamento familiar e quando o assunto é dedicação a empresa vai 

de 7 a 14 horas. Os resultados desse trabalho vem de encontro ao estudo realizado por 

Machado et al (2003) com o propósito de investigar o processo de criação de empresas por 

mulheres, em diferentes localidades, sendo estes o Brasil, o Canadá e a França, tendo sido 

selecionadas 30 mulheres que iniciaram suas empresas, totalizando 90 empreendedoras, 

encontrou, dentre os resultados, que um breve perfil foi traçado, destacando-se os aspectos 

predominantes relacionados à idade: a maior incidência (37,8% dos casos) está na faixa entre 

41 e 50 anos, seguida de 31 a 40 anos (27,8%). O nível de escolaridade e área de formação 

tem como resultado predominante a graduação completa (37,8% dos casos). Em seguida, 

estão as com nível secundário (29,9%) e as com pós-graduação (25,5%). A formação tem nas 

áreas gerenciais ou afins, como Administração, Direito, Contabilidade, Comércio, Economia, 

Informática, Marketing e Turismo, 31,1% dos casos. Quanto ao estado civil, a predominância 
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é de casada (52,2%) ou viúva (8,9%). A grande maioria tem filhos, com faixa etária igual ou 

maior do que dez anos de idade.  

Estes resultados coincidem ainda com o que consta no Relatório da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2000), que dentre os traços comuns às 

mulheres que empreendem está na faixa etária entre 35-50 anos. Estas são normalmente 

casadas e com filhos, apresentarem alto nível de educação formal, e atuam em pequenos 

negócios.   

Outro resultado é que as gestoras, em sua maioria (68%), participam com cinqüenta 

por cento ou mais na renda familiar e, quase a metade das respondentes (42%), trabalham 

mais de nove horas por dia, o que coincide com a afirmação das entrevistadas quanto à 

necessidade de dedicar-se à empresa como forma de garantir o sucesso do negócio.  

No estudo de Machado et al (2003) transparece que a participação no orçamento 

familiar de 42,2% das mulheres correspondia a 100% do orçamento familiar e 32% 

participam com, pelo menos, 50%.  A maioria das respondentes (87,8%) não tinha outra 

atividade remunerada. 

Em relação às características necessárias para ser uma empreendedora de sucesso, 

elas consideram o conhecimento, a dedicação, a determinação e o constante aperfeiçoamento 

como elementos fundamentais para ser uma empreendedora de sucesso. As características 

entendidas como necessárias para o ato de empreender são: motivação, sonho, criatividade, 

ousadia, foco, competência, coragem, habilidade, persistência, dinamismo, versatilidade, 

conhecimento, preparo, aperfeiçoamento constante e muita perseverança.  

Ainda no trabalho de Silveira, Cautela-Gouvêa e Hoeltgebaum (2008) sobre o 

entendimento acerca do entendimento sobre sucesso e fracasso, na maioria, as pesquisadas se 

consideram empreendedoras de sucesso. Acreditam que o conhecimento e a dedicação à 

empresa asseguram sucesso. As estratégias adotadas na organização também foram 

consideradas por algumas empresárias. O sucesso transparece como forma de 

reconhecimento, realização pessoal e profissional, concretização de sonhos e de felicidade. Da 

mesma forma, a maioria quase absoluta vislumbra sua empresa como de sucesso. Ponderam 

que sobreviver ao longo dos anos em cenários de permanente mudança, como acontece no 

Brasil, gerar empregos, renda, e sustento para a própria família e a dos funcionários é fator 

positivo. Suas empresas têm tido sucesso.  

Hughes (2008) apresenta as conclusões preliminares sobre as razões pelas quais as 

mulheres canadenses iniciam suas empresas, e a relação entre tais motivos e êxito econômico. 

O estudo sobre nacionalmente representativo com 3.840 canadenses realizado em 2000 por 
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uma empresa canadense de desenvolvimento e recursos humanos. Foi possível identificar três 

grandes grupos de motivação: clássico, empresa familiar e por necessidade, e relacionar como 

as motivações das empresárias canadenses estão ligadas aos tipos de negócio que elas 

constroem e as recompensas financeiras que recebem. As conclusões sugerem diversidade no 

êxito das mulheres empresárias e suas motivações. 

Quanto ao entendimento de fracasso engloba falência, para algumas respondentes, ou 

seja, fechamento da empresa. Para outras, desmotivação, realizar atividades por obrigação, 

acomodação. Também dificuldades na gestão da empresa, como a falta de financiamento e a 

falta de tempo para dedicação ao empreendimento foram apontadas. Ter conhecimento, 

informações, e aprimoramento constante, mantendo o foco do negócio, são os procedimentos 

apontados pelas gestoras para que não haja fracasso.  Este entendimento, até certo ponto, 

condiz com o que apresenta Baty (1994), em seu trabalho. 

Já pelo resultado obtido no trabalho de Cassol, Silveira e Hoeltgebaum (2007), pode 

se entender que as mulheres, cuja organização obtém maior crescimento, desfrutam de maior 

satisfação em relação ao ato de empreender. A mensuração de sucesso não se refere, somente, 

aos indicadores de lucro auferido, mas também pelos índices de satisfação pessoal. Há 

evidências de que as escolhas e as estratégias adotadas pelas mulheres na gestão de suas 

empresas têm reflexo direto no crescimento das organizações.  

Os aspectos apontados neste trabalho pelas gestoras em estudo são semelhantes a 

alguns indicados pelas gestoras universitárias investigadas por Miranda, Cassol e Silveira 

(2006) e Miranda, Silveira e Hoeltgebaum (2008). Principalmente, no que refere ao 

conhecimento, entendido como necessário para a área de atuação, e sua continuidade como 

educação permanente, para obtenção de novas e permanentes atualizações, aperfeiçoamentos 

e especializações. A dedicação, nos dois estudos, é vista como importante. Conhecimento, 

aperfeiçoamento, habilidade, e persistência foram ainda destacados como fatores importantes 

para o ato de empreender. Desta maneira, sucesso é também entendido como dependente de 

conhecimento e de dedicação ao empreendimento. Fracasso corresponde à falência, sendo 

sinônimo de acomodação, desmotivação e falta de foco. Problemas de gestão e de falta de 

financiamento, também transparecem. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

O estudo foi estruturado em três partes. Para tanto, a primeira como a segunda parte 

foi descritiva, com método quantitativo. A terceira foi exploratória, com método qualitativo. 

Com base em fundamentação teórica, a pesquisa foi realizada por meio de revisão de 

literatura e de pesquisa de campo no contexto do Núcleo da Câmara da Mulher Empresária da 

Associação Empresarial de Blumenau, Santa Catarina, Brasil.  

A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003), pode ser entendida como o 

caminho do pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se 

basicamente do conjunto de técnicas a ser adotada para construir uma realidade. A pesquisa é 

assim, a atividade básica da ciência na sua construção da realidade. 

Dentro do delineamento metodológico, a pesquisa descritiva é aquela que, como a 

própria denominação sugere, descreve ou relata a realidade de determinado contexto ou 

fenômeno. Esse tipo de pesquisa visa descrever as características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática; em geral assume a 

forma de levantamento. A pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem 

nela interferir para modificá-la (CHURCHILL, 1987). 

[...] a pesquisa descritiva procura descobrir, com a precisão possível, a freqüência 
com um fenômeno ocorre, sua relação e conexão, com os outros, sua natureza e 
características, correlacionando fatos ou fenômenos sem manipulá-lo. (CERVO; 
BERVIAN, 1996, p. 49).  

Vieira (2002) ressalta ainda que a pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar 

a realidade, por meio da observação, descrição, classificação e interpretação de fenômenos, 

sem nela interferir para modificá-la. A pesquisa descritiva expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos 

que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação de relações entre 

variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação, tendem a uma pesquisa 

explicativa. 
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O método quantitativo é aquele que mede ou quantifica os dados levantados. A 

investigação quantitativa atua em níveis de realidade e tem como objetivo trazer à luz dados, 

indicadores e tendências observáveis. (MINAYO; SANCHES, 1993). 

Na primeira fase da pesquisa foram caracterizadas as empresárias que se constituem 

nos sujeitos sociais da pesquisa, quanto aos aspectos pessoais, profissionais e 

empreendedores. Foram ainda relacionados os aspectos profissionais com as características 

empreendedoras das empresárias da associação em estudo. 

A pesquisa exploratória, por sua vez, pode ser definida como o estudo realizado com 

a finalidade de melhor adequar o instrumento de medida à realidade que se pretende conhecer. 

Em outras palavras, a pesquisa exploratória, tem por objetivo conhecer a variável de estudo 

tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere. Pesquisa exploratória é 

aquela que tem por objetivo fazer uma investigação mais ampla do assunto, não tem a 

intenção de testar hipóteses específicas de pesquisa, são orientados para descobertas. Para 

Hair  et al (2005), quando bem conduzida, esse tipo de pesquisa possibilita uma nova 

perspectiva para as percepções, comportamentos dos pesquisados, ou seja, as pesquisas 

exploratórias apresentam como principal objetivo, esclarecer, desenvolver e modificar 

conceitos e idéias, proporcionando uma visão geral do problema. Podem assumir várias 

formas, desde uma completa revisão de literatura que serve para a melhor interação sobre o 

assunto estudado até entrevistas e grupos de foco que fornecerão dados específicos e 

detalhados do tema abordado. 

Collins e Hussey (2005) apontam que a importância da pesquisa exploratória está em 

avaliar que teorias e conceitos podem ser aplicados ao problema ou se novas teorias e 

conceitos precisam ser desenvolvidas. Além disso, o caráter qualitativo é relativo às ciências 

humanas e sociais e o pesquisador está em contato direto e prolongado com o ambiente de 

pessoas, situações, fatos e acontecimentos. (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

A pesquisa qualitativa é uma metodologia importante usada em  

pesquisa exploratória.  Para Vieira e Zouain (2005), o método qualitativo garante a riqueza 

dos dados, permite ver um fenômeno na sua totalidade, bem como facilita a exploração de 

contradições e paradoxos. É essencial ressaltar que a lógica e a argumentação da pesquisa 

qualitativa não são baseadas simplesmente em relações estatísticas entre variáveis, através das 

quais os resultados são descritos, porém, a não utilização de técnicas estatísticas não significa 

que as análises quantitativas sejam meras especulações subjetivas. Trujillo (2001) reforça que 

esse tipo de pesquisa permite que se conheça em profundidade, através da utilização de 
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técnicas projetivas, os motivos emocionais dos comportamentos racionais; permite ainda 

conhecer todo o leque de características, valores e crenças sobre um determinado assunto. 

A pesquisa qualitativa pode-se dizer que é realizada por meio de uma tentativa de 

compreender os significados e características da situação, foi o que será apresentada pelos 

entrevistados.  

Nesse sentido, de entendimento dos significados sobre empreendedorismo feminino, 

dentro do âmbito maior do empreendedorismo, foi desenvolvido estudo específico com as 

gestoras da associação definida como contexto de pesquisa. 

Quanto à empregabilidade simultânea dos métodos quantitativos e qualitativos na 

pesquisa, Silveira et al (2004), sugerem a empregabilidade simultânea de métodos qualitativos 

e quantitativos. Os autores apontam benefícios para o uso dos métodos conjugados: 
 
a) controlar vieses; 
b) complementar a pesquisa quantitativa com uma visão da natureza 
dinâmica da realidade pela pesquisa qualitativa; 
c) enriquecer as constatações obtidas sob condições de controle, no 
caso da pesquisa quantitativa, com dados obtidos dentro de um 
contexto natural de ocorrência pela pesquisa qualitativa; 
d) confirmar a validade e confiabilidade dos resultados pelo emprego 
de técnicas diferenciadas. (Silveira et al, 2004, p. 109) 

 

Essa opinião é partilhada pelos autores Smith, Thorpe e Lowe (1999), assim como 

Trujillo (2001), que defendem o uso dos métodos quantitativos e qualitativos em uma mesma 

pesquisa não como um fim, mas como uma forma de maximizar a quantidade dos dados 

coletados. O uso conjunto dos dois métodos de pesquisas se complementa e com isso 

fornecem uma resposta mais acurada para o problema de pesquisa.  

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA   

A população em estudo refere-se às empresárias integrantes do Núcleo da Câmara da 

Mulher Empresária (CME), somando vinte e uma empresárias, em março de 2008, 

ressaltando-se que este quadro de integrantes e membros do Núcleo da Câmara da Mulher 

Empresária se altera a cada ano. 

Por ser reduzido o número desta população, a amostra corresponderá ao número total 

dos elementos. O estudo será censitário. Esta escolha foi intencional, não probabilística, e de 

conveniência, de acordo com os objetivos da pesquisa. 
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3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O procedimento inicial de pesquisa ocorreu por meio de um contato telefônico com a 

consultora do Núcleo da Câmara da Mulher Empresária (CME), no sentido de obter os dados 

para um contato inicial com as integrantes como: correio eletrônico, telefone comercial e as 

empresas que representavam. Como resposta, a consultora enviou por correio eletrônico um 

quadro com as informações solicitadas, que serviram para dar início à pesquisa. Esse 

procedimento foi realizado em agosto de 2008.  

De posse dessas informações foi enviado, por correio eletrônico, uma carta de 

apresentação da pesquisa e um questionário (APÊNDICE A). O questionário, composto por 

dois blocos, foi estruturado na primeira parte, com questões fechadas e abertas que buscavam 

colher dados sobre as características pessoais e profissionais das empresárias. O segundo 

bloco estava voltado para a coleta das principais características da empresa que 

administravam. Os questionários preenchidos foram devolvidos também por correio 

eletrônico, no prazo determinado de dez dias. Ressalta-se, porém, que algumas respondentes 

não preencheram todas as questões solicitadas. 

Em seguida, por meio de um ofício, e posteriormente por meio um de contato pessoal 

com a coordenadora da CME, foi solicitada autorização para participação nas reuniões 

realizadas pelas gestoras, com a intenção de, havendo maior aproximação com as empresárias, 

poder explicar o propósito, importância e credibilidade da pesquisa, e até mesmo quebrar a 

resistência daquelas mulheres que, num primeiro momento, não se mostraram muito dispostas 

a responder o questionário enviado. Uma exposição sobre o assunto da pesquisa, onde os 

primeiros resultados foram relatados, de forma oral, e onde foi apresentado um segundo 

questionário, correspondente ainda à parte quantitativa, referente ao segundo objetivo da 

pesquisa, ou seja, identificar as características empreendedoras destas gestoras. 

Este questionário (APÊNDICE B), baseado no que estabelece Miner (1998), foi 

definido tendo as questões fechadas, em níveis, conforme escala de Likert (1932). Foi 

distribuído às presentes e também enviado por correio eletrônico para facilitar a resposta. O 

prazo para devolução foi de dez dias, sendo cumprido pelas respondentes. 

O recebimento correspondeu também ao número de respondentes. A colaboração 

deve ser destacada.  
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Cabe ressaltar que para esta primeira parte, descritiva e quantitativa, os dois 

instrumentos de coleta de dados não foram pré-testados, uma vez que já haviam sido 

utilizados em pesquisas anteriores, com alguma adaptação por Sala (2006) e Miranda (2007). 

Paralelo a esta fase de coleta de dados sobre as características das participantes da 

associação, foi realizada uma entrevista individual com as empresárias que se dispuseram a 

tal, com base em uma pauta ou roteiro (APÊNDICE C), gravada com a concordância das 

respondentes, sobre o significado de sucesso e fracasso. Esta coleta foi apresentada em artigos 

científicos por Silveira, Cautela-Gouvêa e Hoeltgebaum (2008) e Machado et al (2008), em 

eventos da área de administração.  

Os dados coletados nestes dois questionários alimentaram uma base de dados Excel, 

sendo que procedimentos estatísticos e de análise multivariada foram adotados no sentido de 

relacionar os dados obtidos. Os resultados são descritos no trabalho de pesquisa.   

Em outubro de 2008, novas integrantes passaram a fazer parte da CME, visto que a 

diretoria se mantém por dois anos, enquanto as representantes de novas empresas são 

incluídas a cada ano. Neste momento houve a oportunidade de completar a coleta de dados 

das empresárias que por razão de cunho pessoal ou profissional, não puderam participar na 

fase inicial, complementando os dados da pesquisa e incluir as novas representantes que 

responderam os questionários sobre as características pessoais e profissionais e características 

empreendedoras. 

Posteriormente, foi desenvolvida a pesquisa exploratória e qualitativa no âmbito 

desse grupo de empreendedoras, para entendimento sobre empreendedorismo feminino. Para 

tanto, um painel com as respondentes que se mostraram com maiores tendências 

empreendedoras segundo a classificação de Miner (1998). Este encontro foi realizado em 16 

de fevereiro de 2009, na sede da associação, com nove participantes. Para coletar esses dados 

foi adotada a técnica do grupo de foco e na ocasião foi distribuído um roteiro (APÊNDICE D) 

às participantes. 

O grupo de foco teve origem na sociologia e hoje é amplamente utilizado em 

diversas áreas de campos de ação. Dentro da ciência social, foi Robert Merton quem publicou 

o primeiro trabalho utilizando o grupo de foco (MORGAN, 1997). Caracteriza-se por uma 

discussão objetiva, conduzida ou moderada que introduz um tópico a um grupo de 

respondentes e direciona sua discussão sobre o tema, de uma maneira não-estruturada e 

natural (PARASURAMAN, 1986).  É apropriado quando o objetivo é explicar como as 

pessoas consideram uma experiência, uma idéia ou um evento, visto que a discussão durante 
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as reuniões é efetiva em fornecer informações sobre o que as pessoas sentem ou pensam ou, 

ainda, sobre a forma como agem. 

O objetivo da discussão em grupo é obter o entendimento dos participantes sobre o 

tópico de interesse da pesquisa, não importando se é utilizado sozinho ou em conjunto com 

outros métodos, nesse caso, o grupo de foco, pode ser usado como uma pesquisa preliminar 

para preparar questões específicas em um grande projeto ou como uma pesquisa para 

esclarecer resultados de outros estudos (CRESWELL, 1998). 

Segundo Krueger, (1994) e Greenbaum, (1993), cada vez mais os pesquisadores 

estão reconhecendo as vantagens de associar métodos qualitativos e quantitativos pois permite 

preceder um método quantitativo - auxiliando o pesquisador a aprender o vocabulário e 

descobrir o pensamento do público-alvo, além de fornecer indícios de problemas especiais 

que podem ocorrer na fase quantitativa.  pode-se afirmar que o posicionamento do grupo de 

foco no desenho da pesquisa é definido pelo objetivo de sua aplicação. É conveniente, 

portanto, que a utilização da técnica seja precedida de reflexão sobre a expectativa de uso dos 

seus resultados e sobre o papel que atuará no roteiro da pesquisa. 

De acordo com Krueger (1994), as características gerais do grupo de foco são: o 

envolvimento de pessoas; reuniões em série; homogeneidade dos participantes quanto aos 

aspectos de interesse da pesquisa; geração de dados; natureza qualitativa; discussão focada em 

um tópico que é determinado pelo propósito da pesquisa 

Os participantes influenciam uns aos outros pelas respostas às idéias e colocações 

durante a discussão, estimulados por comentários ou questões fornecidos pelo moderador 

(pesquisador ou outra pessoa). O número de participantes dos grupos encontrados na literatura 

pode variar de seis a dez pessoas (MORGAN, 1997) ou oito a doze (KRUEGER; CASEY, 

2000; HAIR et al, 2005) porém, os autores concordam que um número muito reduzido de 

participantes limita o resultado causando um viés de pesquisa ou um número muito grande de 

participantes pode fugir do controle do moderador, mesmo que esse seja experiente e 

habilidoso (KRUEGER, 1994; MORGAN, 1997;  HAIR et al, 2005) 

Como em toda metodologia existem vantagens e desvantagens na utilização do grupo 

de foco. Para Schensul e LeCompte (1999) uma das principais vantagens em relação aos 

demais métodos de pesquisa é a possibilidade de ler as entrelinhas através das expressões dos 

participantes. Apesar de o diálogo ser o ponto alto da técnica, ela também permite captar o 

que não é dito, ou seja, o silêncio. Greenwood e Levin (1998) ressaltam como vantagem a 

sinergia, sendo que o resultado obtido com a participação simultânea de todos os 

entrevistados é mais rico do que se todos fossem entrevistados individualmente, em função da 
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espontaneidade e da naturalidade nas colocações. Além disso, ainda há a flexibilidade para o 

moderador dirigir a discussão para um novo tópico interessante que tenha surgido e que não 

havia sido previsto, a profundidade e o amplo leque de dados possíveis de se obter além da 

rapidez na coleta.  

Uma desvantagem apontada por Fern (2001) na utilização deste método é a 

impossibilidade de utilização dos dados obtidos de forma conclusiva. Para Schensul e 

LeCompte, (1999) e Creswell (1998)  as principais desvantagens do grupo de foco em relação 

aos demais métodos de pesquisa são: o pesquisador tem menor controle sobre os dados 

gerados, não é possível saber se a interação em grupo reflete ou não o comportamento 

individual, os dados são mais difíceis de analisar, demanda pesquisadores ou moderadores 

melhores preparados  

As salas onde acontecem as discussões em grupo podem ser salas comuns ou salas 

especialmente preparadas para este tipo de pesquisa, conhecidas como salas de espelho, 

conforme figura 6.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                Figura 4 - Modelo de sala espelho 

               Fonte: adaptado de Trujillo (2001, p. 43) 
 

Apesar das desvantagens enumeradas, a aplicação do grupo de foco possibilita a 

coleta de dados interessantes, os quais aportam uma convicção ao pesquisador e lhe fornecem 

subsídios para a elaboração de hipóteses ou a construção de instrumentos ou mesmo de 

referenciais que permitirão avançar as investigações. 

Os dados fundamentais produzidos por essa técnica foram transcritos das discussões 

do grupo, acrescidos das anotações e reflexões do moderador e de outros observadores, caso 

existam.  

Sala de Discussão em Grupo

Microfones

TV / V
ídeo

R3R2R1
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O constructo da pesquisa, no quadro 8,  ilustra a relação entre os objetivos de 

pesquisa e os instrumentos de coleta de dados, conforme modelo de Silveira (1989). 

 

Objetivo 
 

Instrumento Utilizado Questões 

a) Caracterizar as empresárias 
quanto aos aspectos pessoais e 
profissionais   
 

Questionário Blocos 1 e 2 – questionário A 

b) Identificar seu perfil 
empreendedor  

Questionário Miner (1998) 
 
 

Questões de 1 a 23 – questionário 
B 

c) Relacionar as características 
profissionais e o perfil 
empreendedor destas empresárias 

Questionário + Questionário Miner 
(1998) 
 
 

Bloco 2 – questões 1 a 9 –  
questionário A 
Questões 1 a 23 – questionário B 

d) Conhecer o entendimento sobre 
empreendedorismo feminino das 
empresárias 

Roteiro 
 
 
 

Questões 1 a 10 – Roteiro Grupo 
de foco  

Quadro 8 - Constructo de pesquisa 

3.3 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DE DADOS 

Para a primeira parte da análise, descritiva e quantitativa, analisaram-se os dados por 

meio de tabelas e figuras. Para tanto, as características pessoais, profissionais e 

empreendedoras foram levantadas. Na segunda parte da pesquisa, relacionaram-se as 

variáveis como: tempo de existência da empresa; setor e ramo de atividade; número de sócios; 

número de funcionários; número de unidades da empresa; e faturamento com as variáveis das 

características empreendedoras do modelo de Miner (1998): realizador; super vendedor; 

autêntico gerente; gerador de idéias e suas relações complexas. Estes dados foram digitados 

em uma base de dados Excel e compatibilizada com a base de dados do software LHStat 

(LOESCH; HOELTGEBAUM, 2005), que se constitui em uma ferramenta de análises 

estatísticas básicas e multivariadas. 

Na parte seguinte da pesquisa, exploratória e qualitativa, tendo em vista o caráter 

indutivo da pesquisa, os dados coletados nas entrevistas do grupo de foco foram analisados 

com base na análise de conteúdo (BARDIN, 1977; BAUER, 2002), classificando em 

categorias os significados similares.   

Para Bardin (1991, p.42) a análise de conteúdo é compreendida como: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos do conteúdo das mensagens, indicadores que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos ás condições de produção/ 
recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Nesse sentido, o autor define a análise de conteúdo como uma maneira de analisar a 

comunicação obtida entre pessoas, dando importância ao conteúdo da mensagem adquirida, 

sendo que o procedimento básico para esse tipo de análise diz respeito à definição de 

categorias pertinentes aos propósitos da pesquisa (VERGARA, 2006 ).  

Esse tipo de análise pode ser utilizada tanto para os fins exploratórios e descobertas 

quanto de verificação, podendo confirmar ou não as hipóteses ou os pressupostos 

estabelecidos pelo estudo (VERGARA, 2006). A autora ainda ressalta a grande quantidade de 

dados que podem ser analisados e armazenados, quando utilizado o auxílio de um sistema de 

informação, porém, a interpretação do conteúdo analisado é de responsabilidade do 

pesquisador. 

De acordo com Bardin (1979), a análise de conteúdo é composta por três fases: pré-

análise, descrição analítica e interpretação inferencial. 

a) pré-análise: consiste em definir o material que será usado para obter os dados, 

após a definição do problema e hipóteses levantadas.  Logo, inclui os 

instrumentos de coletas que serão utilizados e definição do campo que o 

pesquisador deverá buscar as informações; 

b) descrição analítica: Nesta etapa, realiza-se um estudo aprofundado do 

material, simplificando os dados obtidos em categorias. Ou seja, a 

organização das informações em categorias consiste em “agrupar elementos, 

idéias, ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso”.  

c) interpretação inferencial: O pesquisador analisa os dados obtidos, procurando 

não apenas atentar-se ao que foi exposto pelo pesquisado, nesta etapa, 

procura-se identificar o que está por traz do conteúdo, ou seja, procura-se 

analisar o conteúdo latente da mensagem. (BARDIN, 1977). 

 

Para a definição das categorias, neste estudo, optou-se pelo sistema aberto, onde 

estas são escolhidas durante o andamento da pesquisa, sendo totalmente flexíveis, pois 

permite alterações até obter o resultado final (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

A análise de conteúdo possibilita que uma leitura profunda das comunicações ocorra, 

indo além da leitura aparente. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DA ASSOCIAÇÃO ESTUDADA 

A associação objeto de estudo foi fundada  no início do século XX, isto é, em 1901, 

por um grupo de comerciantes e empresários com a finalidade de buscar soluções conjuntas 

para os problemas comuns. 

A partir da fundação, os dirigentes da associação trabalharam ininterruptamente pela 

classe local. A associação lutou pela abertura de novas vias de escoamento da produção, como 

estradas de ferro e rodovias. Fortaleceu setores abalados pela instabilidade econômica 

brasileira, garantindo a qualidade do que era produzido na cidade.  

Neste tempo, teve papel relevante nos mais importantes fatos da cidade relacionados 

ao crescimento econômico e desenvolvimento empreendedor como a construção da Usina do 

Salto, utilizada para gerar energia e fomentar novos empreendimentos. É referência em todo 

Estado pelo seu pioneirismo, por ter sido a primeira entidade do gênero em Santa Catarina, 

pela incansável luta para cultivar e valorizar o espírito empreendedor da população 

blumenauense e pela representatividade que tem na comunidade, chegando a ser reconhecida 

como entidade consultiva do poder público. Além dos comerciantes e industriais, que 

fundaram a associação, reúne prestadores de serviços das mais diversas áreas.  

Atualmente, se caracteriza como uma entidade sem fins lucrativos que busca, através 

da representação e suporte aos associados, estimular a livre iniciativa, o empreendedorismo e 

o profissionalismo, visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável do município e 

região. 

Tem como um dos objetivos ser reconhecida pela excelência de sua atuação junto aos 

associados e à comunidade empresarial, influenciando nas decisões tomadas em nível 

municipal, regional, estadual ou federal, estimulando o desenvolvimento socioeconômico. 

Para isso, segue valores regidos pela ética, pioneirismo e inovação, justiça, credibilidade e 

apartidarismo. 

A idéia dos Núcleos Setoriais surgiu em 1991 por meio de um projeto de cooperação 

entre três associações (Blumenau, Joinville e Brusque) e a Câmara de Artes e Ofícios de 

Munique e Alta Baviera. Desde a implantação, o projeto se consolidou como um eficiente 

meio de fortalecer diferentes setores da economia, além de cultivar o empreendedorismo nas 

empresas associadas. 

O grupo em estudo, a Câmara da Mulher Empresária – CME, foi fundado em doze de 

maio de 1997 por um grupo de mulheres empreendedoras com o intuito de ter um núcleo que 
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as representasse em seus interesses, promovesse trocas de experiências, desenvolvimento, 

integração e oportunidade de negócios. Sua missão é “aprimorar o conhecimento de suas 

integrantes em nível pessoal e profissional e oportunizar negócios entre as empresas” e sua 

visão “tornar-se referência pelo trabalho participativo e profissional que desenvolve junto às 

suas associadas e a comunidade”. 

Tem como principais objetivos: formar novas lideranças, incentivar o associativismo, 

aumentar a participação da mulher em uma associação mista, promover a atualização 

empresarial através de seminários e palestras, trocar experiências e promover negócios entre 

as associadas e com câmaras de outras cidades. 

Por ter sido a entidade pioneira na cidade de Blumenau a criar um núcleo formado 

apenas por empresárias, inserido em uma associação composta por homens, fato que 

demonstra o perfil empreendedor do grupo, e muitas outras ações realizadas pelas empresárias 

que a compõe, a CME foi escolhida como objeto do presente estudo. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O presente capítulo apresenta as análises e resultado da pesquisa. A fim de atingir os 

objetivos propostos neste estudo, apresenta-se na figura 5 uma descrição geral do processo de 

pesquisa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Fluxo de sistematização da pesquisa 
Fonte: da pesquisa 
 
 

A) Responder às perguntas de pesquisa:

a) Quais as características pessoais e profissionais 
das empresárias que participam da CME, na gestão 
2008?
b) Quais as características empreendedoras destas 
empresárias, segundo o  que preconiza Miner (1998)?
c) Há relação entre as características das empresárias
da CME com as características apontadas por Miner
(1998)?
d) Qual o entendimento das empresárias sobre 
Empreendedorismo feminino? 

Para atingir este objetivo
é necessário passar as etapas 
B e F.

B) Revisão da literatura sobre os temas relacionados
às perguntas de pesquisa. 

C) Desenvolver a fundamentação teórica sobre os
temas relacionados às questões de pesquisa

D) Selecionar métodos de pesquisa compatíveis
com os objetivos de pesquisa

E) Pesquisa de Campo

F) Analisar, teorizar e identificar
temas importantes de pesquisa 
favoráveis à geração de conhecimento

O levantamento da literatura se 
deu por meio de pesquisa em 
livros, artigos científicos, 
periódicos, dissertações e teses 
em bases de dados da área de 
administração  

A fundamentação foi 
apresentada no capítulo 2 
deste trabalho denominado 
Fundamentação Teórico-
Empírica

A primeira e a segunda etapa 
da pesquisa foram: descritiva 
e quantitativa com o uso de 
questionários 

As três etapas foram realizadas 
com as enpresárias integrantes 
da CME

Estas etapas apresentam-se nos 
capítulos 3, 4 e 5 do trabalho

A terceira etapa da pesquisa 
foi exploratória e qualitativa 
por meio de focus group
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESÁRIAS 

A primeira etapa da pesquisa teve por objetivo levantar as características pessoais e 

profissionais das empresárias da CME, para isso foram analisados os dados respondidos na 

primeira parte parte do questionário, sendo esses: idade, estado civil, número de filhos, 

formação acadêmica, se possui especialização, o tempo de dedicação diária à empresa bem 

como a sua participação no orçamento familiar. Além da análise individual dos dados, 

buscou-se verificar se há alguma relação entre as variáveis. Os resultados foram apresentados 

seguindo a ordem dos objetivos específicos. 

4.1.1 Caracterização pessoal  

Para se fazer uma análise mais aprofundada dos aspectos que compõe o perfil pessoal 

e profissional das mulheres que compõe a CME, a associação empresarial escolhida para esta 

pesquisa, buscou-se saber um pouco mais sobre os dados socioeconômicos das pesquisadas. 

Observa-se na tabela abaixo que a grande maioria das empresárias, quase 50%, tem 

idade entre 41 e 50 anos. Ao somar com a faixa etária seguinte, entre 51 e 60 anos, totaliza 

pouco mais de 76% das mulheres empresárias pesquisadas com idade entre 41 e 60 anos. 

Apenas três mulheres tinham idade inferior a 40 anos. A tabela 1 mostra o encontrado.  

  Tabela 1 - Idade das empresárias 
 

 

 

 

  

  Fonte: da pesquisa 

Em evento anterior, norteado nos artigos de Sala (2006) e continuado por Silveira, 

Cautela-Gouvêa e Hoeltgebaum (2008), com empresárias da mesma associação, porém 

continuado na gestão anterior, a faixa etária predominante era de 33 a 54 anos. Ainda quanto à 

idade, também foi indicativo dos estudos de Cassol (2007), Miranda (2007) e Machado 

(2003).  

Idade Qtd % 
De 20 a 30 1 5 
31 a 40 2 10 
41 a 50 10 48 
51 a 60 6 29 
Acima de 60 2 10 
Total 21 100 
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Quando questionadas sobre filhos, mais de 60% respondeu ter dois filhos, o que é um 

dado interessante analisando que estas mulheres são empresárias e dedicam grande parte do 

seu dia ao seu trabalho. Apenas uma respondente não tem filhos. A tabela 2 evidencia o que 

foi descrito.  

    
  Tabela 2 - Número de filhos das empresárias  

Filhos Qtd % 
Nenhum 1 5 
01 5 24 
02 13 62 
03 2 10 
Total 21 100 

  Fonte: da pesquisa   

Quanto ao estado civil das respondentes, mais de 85% das mulheres que compõe a 

CME se declaram casadas. A tabela 3 ilustra esta situação.   

  Tabela 3 - Estado civil das empresárias  
 

 

 
 
 
 
  Fonte: da pesquisa 
 

A formação profissional das empresárias é mostrada na tabela 4,  sendo que estas, em sua 

maioria, possuem nível superior.   

 
 
  Tabela 4 - Formação Acadêmica das empresárias  
 

 

 

   Fonte: da pesquisa 

A participação das empresárias no orçamento familiar mostrou que cerca de 50% são 

responsáveis por metade das despesas de sua família. Quase 20% delas ficam com mais 

despesas do que os demais integrantes da família (entre 60% e 80%) e, praticamente 20% das 

empresárias sustentam a casa de forma integral. A tabela 5 mostra o encontrado.  

Estado civil Qtd % 
Solteira 0 0 
Casada 18 86 
Separada 2 10 
Viúva 1 5 
Total 21 100 

Formação Sim Não % Sim 
Superior 20 1 95 
Especialização 16 5 76 
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Tabela 5 - Participação das empresárias no orçamento familiar 
 

  
 

 

 

   

    Fonte: da pesquisa 

Quanto ao tempo de dedicação diária à empresa, mais que 30% das mulheres 

declararam passar entre 11h e 14horas em função de seus trabalhos. Um número expressivo, 

considerado o número de horas elevado. Somando este índice, com os mais de 33% das 

mulheres que declararam dedicar entre 7 e 8 horas diárias aos seus trabalhos, e os quase 24% 

que dedicam entre 9 e 10 horas à empresa.  

 

  Tabela 6 - Dedicação diária das empresárias à empresa 
 

Dedicação diária Qtd % 
Até 6 horas 1 5 
Entre 7 e 8 7 33 
Entre 9 e 10 5 24 
Entre 11 e 14 7 33 
Acima de 14 1 5 
Total 21 100 

   Fonte: da pesquisa 

 Entre o grupo pesquisado, como se pode observar na tabela abaixo, um número 

expressivo de mulheres, quase 30%, afirmou ter se tornado empreendedora criando sua 

própria oportunidade. Este número vem seguido de 14% que declararam ter entrado para o 

empreendedorismo por acaso e pelos 10% que dizem ter sido forçada a esta situação. 38% 

declararam outros motivos. 

 

 

 

 

Participação no orçamento Qtd % 
Nenhuma 1 5 
20% 1 5 
50% 10 48 
60% 1 5 
70% 1 5 
80% 2 10 
100% 5 24 
Total 21 100 
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  Tabela 7 - Como se tornou empreendedora 
Como se tornou Empreendedora  Qtde % 
Por Acaso 3 14 
Criadora 6 29 
Forçada 3 14 
Outros 8 38 
Não Informou 1 5 
Total 21 100 

                                  Fonte: da pesquisa 

Outra assunto abordado foi sobre as principais dificuldades enfrentadas para na 

gestão de um empreendimento, conforme demonstrado na tabela 8. 

  Tabela 8 - Dificuldades  na gestão da empresa 
Dificuldade de Gestáo Qtde % 
Nenhuma 0 0 
Financiamento 5 24 
Conciliar Trabalho e Família 2 10 
Falta de Tempo 5 24 
Falta de acesso a informação 1 5 
Preconceito 2 10 
Outras 3 14 
Não informou 3 14 
Total 21 100 

  Fonte: da pesquisa 

 

Segundo as respondentes, são várias as dificuldades que um empresário enfrenta na 

gestão de sua empresa. Para as mulheres que participaram deste estudo, problemas 

financiamentos fazem parte da preocupação de 23% delas. Em seguida, com 19%, aparece a 

falta de tempo. Talvez pela questão de que a mulher, além da empresa, administra a casa e os 

filhos. Ë fácil associar a percepção que elas tem, de que lhes falta tempo, sendo que a grande 

maioria delas passa muitas horas do seu dia envolvidas com assuntos profissionais. Apenas 

duas mulheres citaram o preconceito com um fator dificultor.  

4.1.2 Caracterização profissional 

As empresárias possuem ampla experiência como gestoras. Aproximadamente 40% 

das empresas existem a mais de 15 anos. Considerando as que existem a mais de 11 anos, este 

número sobe para 62%. Apenas uma empresa é recente, estando entre 1 e 5 anos. A tabela 9 

mostra esta distribuição.  



95 
 

 

  Tabela 9 - Tempo de existência da empresa 
Tempo de existência Qtd % 
De 1 a 5 anos 1 5 
6 a 10 anos  3 14 
11 a 15 anos 5 24 
Acima de 15 anos 9 43 
Não informado 3 14 
Total 21 100 

  Fonte: da pesquisa 

A maioria destas empresas está concentrada no setor de serviços (52%), seguido do 

comércio (19%) e da indústria (10%). A tabela 10 ilustra estes resultados.  

 

  Tabela 10 - Setor de atuação 
Setor Qtd % 
Indústria 2 10 
Serviços 11 52 
Comércio 5 24 
Não informado 3 14 
Total 21 100 

  Fonte: da pesquisa 
   

Sobre o mercado de atuação, 76% das empresas pesquisadas atuam no mercado 

interno. Apenas duas empresas também atuam no mercado de exportação. Estes dados se 

referem ao ramo atividade em que estão inseridas. A tabela 11 evidencia o encontrado.  

 

  Tabela 11 - Mercado de atuação 
Mercado de atuação Qtd % 
Mercado interno 16 76 
Mercado interno e exp 2 10 
Mercado externo 0 0 
Não informado 3 14 
Total 21 100 

 Fonte: da pesquisa 

 

Quanto ao ramo de atividade, conforme tabela 12, há diversidade entre as empresas. 

Várias atividades estão representadas neste Núcleo. Prevalece o setor de alimentos e 

contabilidade empresaria, ambos com três participantes.  
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  Tabela 12 - Ramo de atividade 
Ramo de atividade Qtd % 
Acessórios pessoais e calçados, vestuário 1 5 
Alimentação 3 14 
Beleza, saúde e produtos naturais 2 10 
Comunicação, informática e eletrônicos 2 10 
Contabilidade empresarial 3 14 
Educação e treinamento 2 10 
Metal mecânico 2 10 
Não informado 3 14 
Negócios, serviços e conveniências 1 5 
Produtos químicos 1 5 
Serviços automotivos 1 5 
Total 21 100 

 

Sobre o percentual de participação como sócias nas empresas que administram um 

total de 62% é sócia majoritária ou única da empresa. Apenas 14% têm menos de 50% de 

participação na sociedade, o que não significa que não sejam elas quem detém o maior 

número de ações, já que não foi especificado qual seria o percentual dos demais sócios. Isto 

mostra que as empresárias não só participam das empresas, como mantém o controle 

acionário. A tabela 13  mostra os resultados.  

  Tabela 13 - Forma societária 
 

 

 

Fonte: da pesquisa 

Quando questionadas sobre o número de sócios que suas empresas possuem, quase 

50% das empresas possuem dois associados. As demais empresas dividiram-se entre nenhum 

e cinco sócios. A tabela 14 apresenta esses dados.  

 

 

 

 

 

 

Forma societária Qtd % 
Entre 25% e 50% 3 14 
Entre 50% e 74% 8 38 
Entre 75% e 99% 4 19 
100% 2 10 
Não informado 4 19 
Total 21 100 
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  Tabela 14 - Número de sócios 
Número de sócios Qtd % 
0 1 5 
1 1 5 
2 11 52 
3 1 5 
4 1 5 
5 2 10 
Não informado 4 19 
Total 21 100 

             Fonte: da pesquisa 

Quanto ao número de unidades de empresas, praticamente metade delas possuem 

apenas uma unidade. Em segundo lugar, com 24%, então as que possuem entre 2 e 5 

unidades, e apenas uma empresa possui mais de 25 unidades, conforme apresentado na tabela 

15. 

  Tabela 15 - Número de unidades por empresa 
Número de unidades Qtd % 
Até 1 10 48 
Entre 2 e 5 6 29 
Entre 6 e 15 0 0 
Acima de 25 1 5 
Não informado 4 19 
Total 21 100 

                      Fonte: da pesquisa 

Quanto aos funcionários, a maioria das empresas, quase 30%, possui entre 6 e 15 

funcionários. Em segundo lugar, com 19%, aparecem as que têm até 5 funcionários, e em 

terceiro lugar, com 14% , as que possuem entre 16 e 50 funcionários. A tabela 16 aponta esses 

dados. 

  Tabela 16 - Número de funcionários 
Número de funcionários Qtd % 
Até 5 4 19 
Entre 6 e 15 7 33 
Entre 16 e 50 3 14 
Entre 51 e 150 1 5 
Entre 151 e 300 0 0 
Entre 301 e 500 0 0 
Acima de 500 1 5 
Não informado 5 24 
Total 21 100 

                                   Fonte: da pesquisa 

Já com relação ao faturamento, 19% das empresas faturam entre 500 mil e 1 milhão 

de reais por ano, seguido por 14% que faturam acima de cinco milhões. A tabela 17 

contempla as informações. 
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  Tabela 17 - Faturamento das empresas 
Faturamento empresa Qtd % 
Até 120 1 5 
Entre 120 a 300 1 5 
Entre 300 a 500 2 10 
Entre 500 e 1000 4 19 
Entre 1000 e 5000 2 10 
Acima de 5000 3 14 
Não informado 8 38 
Total 21 100 

  Fonte: da pesquisa 

4.1.3 Perfil Empreendedor 

Os motivos mais apontados para empreender, de acordo com as respondentes,  foram 

indicadas como sendo: motivação, sonho, criatividade, ousadia, foco, competência, coragem, 

habilidade, persistência, dinamismo, versatilidade, conhecimento, preparo, aperfeiçoamento 

constante e muita perseverança. 

De acordo com a análise proposta por Miner (1998), existem quatro perfis 

empreendedores principais além do perfil complexo, formado pela presença marcante de dois 

perfis.  O quadro 9 evidencia a pontuação mínima e máxima, por perfil.  

 

Perfil Pontuação mínima Pontuação Máxima 
Realizador 8 14 
Supervendedor 5 10 
Autêntico gerente 4 12 
Gerador de idéias 5 10 
Complexo 18 46 
Quadro 9 - Critérios de pontuação Miner (1998) 
 

 Os seguintes resultados foram encontrados quanto ao perfil individual das 21 

empresárias estudas.  A tabela 18 mostra estes resultados.  
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Tabela 18 - Perfil Miner (1998) individual das empresárias 

PERFIL PTO MÁX. PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS %

REALIZADOR 14 11 78,6% 14 100,0% 13 92,9% 12 85,7% 11 78,6%

SUPERVENDEDOR 10 9 90,0% 9 90,0% 10 100,0% 5 50,0% 7 70,0%

AUTÊNTICO GERENTE 12 9 75,0% 10 83,3% 9 75,0% 12 100,0% 7 58,3%

GERADOR DE IDÉIAS 10 7 70,0% 10 100,0% 9 90,0% 7 70,0% 6 60,0%

COMPLEXO 46 36 78,3% 43 93,5% 41 89,1% 36 78,3% 31 67,4%

EMP. 01EMPREENDEDORAS EMP. 02 EMP. 03 EMP. 04 EMP. 05

 

PERFIL PTO MÁX. PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS %

REALIZADOR 14 14 100,0% 14 100,0% 13 92,9% 11 78,6% 12 85,7%

SUPERVENDEDOR 10 4 40,0% 7 70,0% 10 100,0% 6 60,0% 10 100,0%

AUTÊNTICO GERENTE 12 12 100,0% 7 58,3% 4 33,3% 4 33,3% 6 50,0%

GERADOR DE IDÉIAS 10 8 80,0% 8 80,0% 10 100,0% 5 50,0% 6 60,0%

COMPLEXO 46 38 82,6% 36 78,3% 37 80,4% 26 56,5% 34 73,9%

EMPREENDEDORAS EMP. 07 EMP. 08 EMP. 09 EMP. 10EMP. 06

 

PERFIL PTO MÁX. PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS %

REALIZADOR 14 11 78,6% 14 100,0% 8 57,1% 8 57,1% 10 71,4%

SUPERVENDEDOR 10 5 50,0% 9 90,0% 7 70,0% 6 60,0% 2 20,0%

AUTÊNTICO GERENTE 12 3 25,0% 5 41,7% 5 41,7% 6 50,0% 12 100,0%

GERADOR DE IDÉIAS 10 5 50,0% 9 90,0% 5 50,0% 7 70,0% 8 80,0%

COMPLEXO 46 24 52,2% 37 80,4% 25 54,3% 27 58,7% 32 69,6%

EMP. 14EMP. 11 EMP. 15EMPREENDEDORAS EMP. 13EMP. 12

 

PERFIL PTO MÁX. PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS % PONTOS %

REALIZADOR 14 12 85,7% 11 78,6% 12 85,7% 10 71,4% 11 78,6% 9 64,3%

SUPERVENDEDOR 10 9 90,0% 7 70,0% 10 100,0% 7 70,0% 6 60,0% 8 80,0%

AUTÊNTICO GERENTE 12 9 75,0% 10 83,3% 4 33,3% 6 50,0% 4 33,3% 9 75,0%

GERADOR DE IDÉIAS 10 6 60,0% 9 90,0% 6 60,0% 7 70,0% 5 50,0% 9 90,0%

COMPLEXO 46 36 78,3% 37 80,4% 32 69,6% 30 65,2% 26 56,5% 35 76,1%

EMP. 21EMP. 16 EMP. 19 EMP. 20EMPREENDEDORAS EMP. 18EMP. 17

 

A análise individual do perfil empreendedor das empresárias aponta para 100% do 

perfil empreendedor complexo, ou seja, a combinação de dois ou mais perfis empreendedores 

(MINER, 1998), sendo assim, optou-se para a análise do perfil de maior destaque em cada 

uma das respondentes, assim como realizado em Miranda (2007) e  Lenzi (2002).    

Os resultados da predominância destes perfis podem ser verificados na tabela 19. 
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 Tabela 19 - Perfil empreendedor predominante das empresárias segundo Miner 
(1998) 

Perfil Empreendedor Quantidade de 
Empresárias % 

Realizador 7 33% 

Supervendedor 7 33% 

Autêntico Gerente 2 10% 

Gerador de Idéias 2 10% 

Realizador + Gerador de Idéias 1 5% 

Realizador + Autêntico Gerente 1 5% 

Supervendedor + Gerador de Idéias 1 5% 

Total 21 100% 
  Fonte: da pesquisa 

Os dados da análise do perfil empreendedor Miner (1998) individual de maior 

destaque das empresárias apontam para três classificações de perfis. Em primeiro lugar 

aparecem os perfis Realizador e Supervendedor, com 33% cada um deles; em segundo lugar 

aparecem os perfis Autêntico Gerente e Gerador de Idéias, com 10% cada um, e por último 

aparecem as três combinações de Empreendedores Complexos, com 5% cada um. Em função 

desse empate nos resultados obtidos, fez-se necessário aprofundar a análise e verificar qual a 

frequência com que cada perfil aparece, ou seja, desmembrar os perfis complexos e somá-los 

aos quatro perfis principais, conforme demonstra a figura 6. 

  

38%

33%

13%

17%

REALIZADOR SUPERVENDEDOR AUTÊNTICO GERENTE GERADOR DE IDÉIAS
 

            Figura 6 - Perfil empreendedor das empresárias 
               Fonte: da pesquisa 
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 Dessa forma, verificou-se que embora o perfil empreendedor Miner (1998) 

predominante no grupo seja o realizador (38%), há um equilíbrio entre os demais perfis, 

sendo na sequência de incidência  o perfil supervendedor (33%), o gerador de idéias (17%)  e, 

por último, com 13% das respondentes,  o perfil autêntico gerente. Esse resultado reflete com 

nitidez o perfil do grupo, onde a mistura de perfis é fundamental para a realização das ações 

que a CME se propõe. 

4.2 CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS VERSUS PERFIL EMPREENDEDOR 

Após o cruzamento das informações das características profissionais das empresárias 

da CME com o perfil empreendedor de acordo com o perfil identificado por Miner (1998), 

observa-se os resultados do mapa fatorial, presente na figura 7, as relações entre  as 

características profissionais e empreendedoras relatadas abaixo, iniciando pelas relações mais 

próximas para as mais distantes.  

Figura 7 - Mapa fatorial das características profissionais e perfil empreendedor 

Fonte: da pesquisa 

 
Pela análise multivariada das variáveis categóricas relacionadas ao perfil profissional 

das empresárias através do qual foi gerado o mapa fatorial, percebe-se forte aproximação 

entre as variáveis: 
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a) o perfil Supervendedor com empresas existentes há mais de 15 anos e 

empresas que atuam no mercado interno; 

b) o perfil Supervendedor com empresas de forma societária entre 51% e 74% 

c) o perfil Realizador com empresas do ramo de alimentação e um pouco mais 

distante com empresas de acessórios pessoais, calçados e vestuários; 

d) o perfil Realizador e empresas com dois sócios; 

e) o perfil Realizador com tempo de dedicação diária entre 9 e 10 horas; 

f) o perfil Realizador e empresas com número de funcionários entre 6 e 15;  

g) o perfil Autêntico Gerente  com tempo de dedicação diária entre 7 e 8 horas e 

um pouco mais distante até 6 horas; 

h) o perfil com empresas do ramo de contabilidade empresarial;  

i) o perfil Gerador de Idéias com empresas de forma societária entre25% e 

20%; 

j) o perfil Gerador de Idéias com empresas do ramo de atividade beleza, saúde e 

produtos naturais. 

 

Dessa forma, verifica-se também que algumas características profissionais não 

possuem nenhuma relação com o perfil empreendedor Miner (1998), são elas: número de 

funcionários acima de 500 e número de unidades acima de 25. 

4.3 RESULTADOS DO GRUPO DE FOCO 

O grupo de foco aconteceu em 16 de fevereiro de 2009, na sede da Acib, com nove 

participantes, e conforme procedimento, a discussão foi filmada e depois trancrita, 

possibilitando a análise utilizada para este estudo. O roteiro buscou aprofundar o assunto em 

estudo e principalmente o significado desse tema sob a ótica das participantes: entendimento 

das empreendedoras sobre empreendedorismo; empreendedorismo feminino;  

empreendedorismo por gênero, dificuldades em se tornar empreendedora; razões para 

iniciarem um empreendimento; entendimento de sucesso e fracasso por parte das 

empreendedoras.   

Quando questionadas sobre o que entendiam por empreendedorismo, a resposta 

imediata da R8 foi “ é estar disposta a fazer algo”. Completada pelas demais participantes as 
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respostas indicam que é ter uma idéia e colocar em prática, ou seja, agir em função de uma 

idéia, “uma idéia e uma ação” (R1).   

A segunda verbalização indicou a necessidade de transformar desafios, um problema 

ou uma necessidade em oportunidade (R3). Outro aspecto levantado foi ainda “ter visão de 

algo novo, diferente”, como representação de empreendedorismo (R5). Ainda nessa linha de 

raciocínio d a visão, a R7 complementa citando um dos autores da área Filion (1999), aliando 

a visão de uma oportunidade à criatividade. Inovação é inerente ao empreendedorismo.  

Conforme entendido pelas verbalizações das respondentes, a figura 8 evidencia e 

resume o empreendedorismo se apresenta a seguinte sistematização e representação: 

 

 

 Figura 8 - Representação do empreendedorismo 
 Fonte: da pesquisa 
   
 

Para as respondentes, o empreendedorismo parte de uma idéia que gera uma ação e é 

direcionada para algo rentável, o importante é reconhecer o problema, enfrentar o desafio e 

identificar a necessidade e tentar transformar em oportunidade. Também pode ser um sonho 

que se concretiza através da ação, e mesmo que seja um problema, o fator preponderante é a 

maneira nova ou diferente que se utiliza para solucioná-lo que caracteriza o ato de 

empreender. Empreendedorismo e Inovação caminham lado a lado. 

De uma maneira geral, todas abordaram os conceitos básicos do empreendedorismo: 

ser visionário (HORNADAY, 1982; TIMMONS, 1985; DORNELAS, 2001; FILION, 2004) 

identificar oportunidades, fazer algo diferente (SCHUMPETER, 1934; DRUCKER, 1985; 

HISRISCH; PETER, 2004 ),  
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Ainda nessa questão é levantado o fato de muitos empreendimentos serem iniciados 

em função de uma necessidade, conforme Dornelas (2001) e também relatado no GEM 

(2007). A R4 trouxe à tona o fato da maioria dos empreendimentos terem início por uma 

necessidade, “Porque na maioria das vezes o empreendedor vem de uma necessidade” (R4), e 

a mesma respondente ainda completa: “Mas aí eu diria que as oportunidades... as 

necessidades que levam as oportunidades.” Outro conceito abordado é a questão da auto-

realização, conforme McClelland (1972) e do fato de se tornar empreendedor, Dornelas 

(2001) “Não é nem a necessidade, porque de repente você se vê... que não está mais satisfeito 

com aquilo que está fazendo. Que quer algo novo e é uma necessidade que está dentro então 

você busca uma oportunidade e às vezes também, isso eu até li hoje e concordo plenamente, 

que é até ma necessidade financeira. Porque às vezes você se põe numa necessidade 

financeira até, uma questão de sobrevivência, e aí não necessariamente... a pessoa não nasce 

empreendedor. Ele pode tornar-se um empreendedor”. (R3). E finalizando essa questão, uma 

das respondentes aborda o fato da experiência prévia, bem ou mal sucedida, servir de 

aprendizado em uma outra situação: “É, eu queria complementar também que a gente sabe 

que existem empreendedores hoje, que transformaram empresas em grandes sucessos, mas 

que já vieram de experiências muito fracassadas. Então a experiência também foi muito válida 

e acabou abrindo outras portas” (R5).  

Na visão das respondentes, o empreendedorismo tem duas fontes principais: por 

necessidade e motivacional, sendo que ambos variam do contexto em que o indivíduo está 

inserido. Segundo o GEM (2008), no Brasil o empreendedorismo por necessidade ainda é a 

maior razão de abertura de novos negócios, porém, seja por necessidade, seja motivacional,  

ter experiência prévia na área em que se vai atuar facilitará a jornada empreendedora, 

conforme representado nas figuras 9 e 10. 

 

 Figura 9 - Como o empreendedorismo acontece na visão das empresárias 
 Fonte: da pesquisa 



105 
 

 

 Figura 10 - Como o empreendedorismo inicia na visão das empresárias 
 Fonte: da pesquisa 

Finalizando a questão sobre o empreendedorismo, para as empresárias, a sorte não 

existe! Segundo as respondentes, tudo começa por necessidade ou oportunidade, se desdobra, 

se expande. Nesse momento em que os horizontes se abrem, deve-se aproveitar para agregar 

conhecimento para depois voltar a aprofundar o foco no negócio idealizado, esse processo 

está representado na figura 10.  

A segunda questão teve por objetivo verificar o entendimento sobre 

empreendedorismo e se as empresárias percebem alguma diferença entre os gêneros. Como as 

manifestações sobre possíveis diferenças de gênero no exercício do papel empreendedor não 

emergiram, solicitou-se às participantes que se manifestassem sobre o assunto. Num primeiro 

momento, a R4 declarou existir espaço existe para todos independente do gênero, porém, as 

demais respondentes acreditam haver uma diferença em função do “homem ser mais focado 

em seus objetivos enquanto as mulheres, devido seus diversos papéis e funções que a mulher 

desempenha como mãe, esposa, filha, ela acaba seguindo por vias paralelas” (R5). 

Complementando essa afirmação, a R2 cita o fato das mulheres, na maioria das vezes, 

começarem a trabalhar por necessidade de auxiliar no sustento da casa, e com isso estarem 

menos preparadas quanto à formação acadêmica. Além disso, existe a questão da flexibilidade 

de horário, e a necessidade passa a ser suprida pela criatividade. Na opinião da R2 “As 

mulheres, na sua grande maioria, são mulheres que estão empreendendo para complementar a 
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renda de casa, para trabalhar atendendo a esta dupla ou tripla jornada, por isso ela não pode se 

prender a um horário fixo, então com base na sua criatividade, porque o brasileiro é muito 

criativo, se nós lembrarmos que o americano é técnico e o chinês é produtivo, o brasileiro é 

criativo. Então cria alternativas para trazer renda para a casa para atender as necessidades e ao 

mesmo tempo se sentir útil, necessária e bem sucedida. Então o empreendedorismo feminino 

ele é muito criativo. Ele consegue adaptar as necessidades, atender a demanda e ao mesmo 

tempo conseguir uma realização pessoal, então ele é multifacetado.”  

Foi de concordância geral que a criatividade feminina, aliada à flexibilidade, 

versatilidade e sensibilidade da mulher brasileira, faz com que a mulher empreendedora seja 

bem sucedida. Em seguida as empresárias foram questionadas quanto a se considerarem 

mulheres empreendedoras. Praticamente em coro foi unanimidade que confirmara, e a R2 

completou “só o fato de estarmos aqui já diz muito”. A R3 salientou a preocupação em 

treinamento da equipe para poder representar bem a empresa e com isso agregar mais 

conhecimento. A empresária ainda retomou a comparação entre empreendedorismo feminino 

e masculino: “Os homens por esta coisa da razão, por esta coisa do foco, então eles querem 

acontecer, produzir e acabam esquecendo um pouco as pessoas que estão ao seu redor. 

Quando a gente sabe que o trabalho de equipe, que a equipe é que faz o sucesso da empresa, 

que faz a empresa crescer.” 

Outra ponto levantado foi quanto ao estilo de gestão, para a R2 “a mulher partilha 

poder. A partir do momento em que ela partilha informações. O homem centraliza poder. 

Houve uma época em que o poder ele era centralizado. O sucessor tinha todo o conhecimento 

e este conhecimento era direcionado. Era realmente uma pirâmide.” “...o partilhar poder, o 

montar esta rede de relacionamentos que mais tarde será esta rede de participações faz com 

que o empreendedorismo feminino ganhe tentáculos, ganhe extensão”. A empresária faz ainda 

uma alusão à maternidade “Então ela partilha o seu corpo para gerar uma nova vida.” “Ela se 

preocupa com o colaborador interno. Ela se preocupa com o seu relacionamento com o seu 

fornecedor. Ela se preocupa com a satisfação do seu cliente. Então ela tem uma constante 

preocupação com o bem estar do seu negócio. A mulher é mais atenta a estes detalhes.” (R2).  

A figura 11 ilustra os depoimentos das respondentes no que se refere às diferenças 

entre empreendedorismo feminino e masculino. 
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 Figura 11 - Diferença entre empreendedorismo feminino e masculino 
 Fonte: da pesquisa 
 

Nesse ponto, a R5 levantou a questão da diferença entre ser empresária e ser 

empreendedora e ressaltou o fato delas estarem empreendendo em várias ações, inclusive as 

sociais. Lembrou ainda o fato de ter sido sócia-fundadora da CME: “Os ingredientes deste 

empreendedorismo, que foi uma ação assim bastante arrojada, definitivamente foi realmente: 

paixão, muita paixão também por fazer acontecer pela causa da mulher; muita dedicação e 

persistência.” “Grande parte das empresárias são também excelentes empreendedoras, mas 

necessariamente não tem que ser empreendedor pra ser empresário e vice-versa.” (R5). 

Quando questionadas sobre os fatores que as influenciaram a serem mulheres 

empreendedoras, cada uma contou sua história, com isso, reforçaram as respostas do 

questionário sobre como iniciaram seus empreendimentos e também destacaram outras 
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características apontadas pelos autores renomados da área, bem como outros estudos citados 

nesse trabalho como: identificar oportunidades, partir do sonho para a ação, detectar uma 

necessidade e transformar em oportunidade; intra-empreendedorismo; auto-realização, 

empreendedorismo por necessidade. 

Na sequência, as empresárias foram questionadas sobre as dificuldades que 

encontraram, e novamente o grupo foi unânime em dizer que encontraram muitas e diversas, 

entre elas o preconceito por serem mulheres, dificuldades financeiras. Esses resultados 

também foram apontados nos trabalhos de Cassol (2007) e Machado (2003). 

Nesse momento a R6 questionou que entre as histórias das participantes havia 

empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, mas não havia ouvido nenhum caso 

de empreendedorismo por visão, conforme elas haviam definido o empreendedorismo. R2 

verbalizou sobre o fato de “o empreendedorismo social ser o maior e mais visionário tipo de 

empreendedorismo no Brasil” e lembrou que o prêmio do Sebrae Mulher Empreendedora 

Nacional que a CME recebeu em 2006 foi por terem feito o primeiro projeto de 

empreendedorismo social partindo de um tema que é tão decorrente mas que poucas pessoas 

trabalham com propriedade. A R7 completou “é ser visionário... detectar as oportunidades 

dentro de um segmento.” “Detectar as oportunidades, atender necessidades, mas antes de 

tudo, olhar com um olhar diferente e enxergar algo que ainda ninguém viu. E transformar o 

que seria um problema numa solução criativa. Isso é visão. Todas têm” (R2). 

A visão pode ser definida como antecipar as tendências e sair na frente com produtos 

e serviços diferenciados dentro da área de atuação da empresa, conforme as experiências 

relatadas pelas respondentes R7e R8.  

Com as respostas obtidas nas últimas três questões, entende-se que a diferença entre 

ser empresária e ser empreendedora é a visão diferenciada das oportunidades do mercado. É 

conseguir enxergar o que os empresários não conseguem, conforme ilustrado na figura 12. 
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 Figura 12 - Diferença entre ser empreendedora e ser empresária 
 Fonte: da pesquisa 
 

Para encerrar a moderadora questionou o que elas entendiam sobre sucesso e 

fracasso, e a primeira verbalização foi da R7 “o encontro da preparação com a oportunidade 

gera o rebento que chamamos de sorte. Não existe sorte. Sorte é o resumo dessas duas coisas” 

“A sorte pode ser momentânea, mas só vai se prolongar se a pessoa se aprofundar naquilo que 

está fazendo.” De acordo com a R9 “O sucesso é aquela alegria, é o entusiasmo que vem 

conseqüente de uma tarefa, de um resultado até financeiro também.” Para a R4 “É a 

persistência. Então pra mim sucesso seria paixão.” A R5 usou duas citações para colaborar 

com o entendimento de sucesso: “Winston Churchill: o otimista vê uma oportunidade em cada 

calamidade. O pessimista vê uma calamidade me cada oportunidade; É melhor estar 

preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma oportunidade e não estar 

preparado, esse é o Whitney Young Junior.”  

Outra verbalização ainda sobre o sucesso foi “O empreendedor ele sempre é uma 

pessoa de sucesso. Porque os grandes empreendedores também tiveram os seus fracassos e 

conseguiram, em cima daqueles fracassos se reerguer, empreender em outros negócios, eles 

não desistiram.” (R6). Ainda sobre o sucesso, é procurar uma solução para um momento de 

dificuldade e se necessário mudar o ramo de atuação. 

Quanto ao entendimento de fracasso, está relacionado à decepção, ao não 

cumprimento das metas, para a R3 seria “perder a paixão pelo negócio.” Para a R8 “O 
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fracasso é desistir na primeira dificuldade.” No entendimento da R5 “O fracasso tem a ver 

com as decepções, se fazer de vítima e com isso colocar a culpa nos outros.” 

Assim como nos trabalhos de Machado (2006), Machado et al (2008), o quadro 10 

traz uma síntese das características pessoais e gerenciais apontadas pelas empresárias para o 

entendimento de sucesso e fracasso.  
INTERPRETAÇÔES DE SUCESSO INTERPRETAÇÕES DE FRACASSO 

Características 
pessoais 

Aspectos Gerenciais Características 
Pessoais 

Aspectos Gerenciais 
 

- ter paixão pelo que 
faz; 
- alegria, entusiasmo; 
- persistência; 
- ter firmeza; 
- ter fé; 
- paz; 
 

- construir uma equipe 
que partilhe da mesma 
visão e objetivos; 
- se aprofundar no que 
está fazendo; 
- entusiasmo em função 
de uma tarefa; 
- resultado financeiro; 
- ter visão de mercado; 
- ter compreensão do 
que está fazendo; 
- meta atingida; 
- aprender com os 
fracassos; 
- procurar solução; 
- optar por mudar de 
ramos (se necessário); 
- continuar avançando; 
- acreditar em si a ponto 
de desafiar-se. 

- decepção; 
- perda da paixão pelo 
que faz; 
- se fazer de vítima; 
- desânimo; 

- desistir na primeira 
dificuldade; 
- não assumir os erros; 
- culpar os outros; 
- ter medo de enfrentar 
alguma situação; 
- o não fazer; 
- estagnar; 
- confiar demais em si. 
 

 Quadro 10 - Interpretação de sucesso e fracasso 
 Fonte: dados da pesquisa_2009 
 
 

Na opinião das respondentes, o fracasso faz parte da história de muitos 

empreendedores de sucesso, até porque, através dos erros do passado é possível escrever uma 

história de sucesso. Dessa forma, o sucesso é o conjunto de várias histórias, sendo uma delas a 

de fracasso, conforme demonstrado na figura 13. 

 
             Figura 13 – Definição de Sucesso e Fracasso pelas Integrantes da CME 

         Fonte: da pesquisa 
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Outra explanação é a questão da autoconfiança, pois para as empresárias, é 

fundamental acreditar em si a ponto de desafiar-se, porém, a autoconfiança deve ter um limite 

estabelecido pela própria pessoa, pois o excesso de confiança pode levar ao fracasso. A R2 faz 

uma analogia entre a Arca de Noé e o navio Titanic: “Porque a navegação mais conhecida 

neste mundo, que pairou na história foi feita por um homem comum. E um grande técnico, 

construtor, engenheiro que fez o maior de todos os navios que afundou e acabou se tornando 

célebre também. Então entre a Arca de Noé e o Titanic, eu prefiro a fé. Porque na verdade é 

confiar em si a ponto de desafiar-se. Confiar demais em si, também é fracassar.” Com isso as 

empresárias finalizaram o grupo de foco definindo a fórmula do sucesso, demonstrada na 

figura 14.  

 

 Figura 14 - Definição da fórmula do sucesso 
 Fonte: da pesquisa 

 

Segundo Dolabela (1999) as características que um empreendedor precisa ter para 

empreender são “um conjunto de atitudes e comportamentos que o predispõe a ser criativo, 

identificar a oportunidade e saber agarrá-la”, consideração que coincide com as descritas por 

estas gestoras. 

O grupo de foco permitiu agrupar as impressões, o conhecimento e principalmente o 

entendimento das participantes sobre o tema empreendedorismo, e , mais precisamente, sobre 

a mulher empreendedora. Segundo as considerações feitas pela coordenadora da CME, 

também presente no painel, “esta foi uma ótima oportunidade para relembrar as suas próprias 
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histórias, trocar experiências e informações sobre o tema, gerando conhecimento”. Assim 

como a definição desse método de pesquisa, a cada momento que o vídeo do grupo de foco 

foi assistido pela pesquisadora, uma nova informação, ou um novo parecer pôde ser 

acrescentado, enriquecendo o trabalho no seu todo. 
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5 CONCLUSÃO 

Para as considerações finais desta pesquisa, esta etapa foi dividida em duas seções 

distintas. Na primeira contém as conclusões das análises apresentadas e suas respectivas 

interpretações, bem como o alinhamento das análises aos objetivos específicos deste trabalho. 

Em seguida são feitas algumas recomendações com o intuito de melhorar, aprofundar e 

ampliar os estudos sobre empreendedorismo feminino.  

5.1 CONCLUSÕES 

As características das empreendedoras pesquisas, de forma sintetizada, são as 

seguintes: mulheres entre 41 e 60 anos, sendo que apenas três estão abaixo da faixa dos 40 

anos, em sua maioria (85%) casada e com filhos, sendo 60% com dois filhos e apenas uma 

possui filhos. São graduadas (95%) nas áreas de Administração de Empresas, Marketing, 

Contabilidade, Economia, Comércio Exterior, Letras, Pedagogia, Educação Física, e 

Teologia, apenas uma não apresenta formação superior. Destas 76% têm especialização em 

Gestão de Negócio, Marketing, Gestão Empresarial, Contabilidade, Auditoria, Finanças, 

Comunicação e Filosofia da Educação.  

No que se refere ao tempo que dedicam, diariamente, à empresa, este varia entre sete 

e 14 horas de dedicação. Das empresárias, 10% trabalham entre onze e 14 horas e 33% entre 

sete e dez horas por dia. Apenas uma dedica mais de 14 horas diárias. Quanto ao orçamento 

familiar, 48% das empresárias participam, em média, com 50% do valor no orçamento 

familiar. Pôde-se perceber que, quando o GEM (2007) fala sobre o empreendedorismo 

feminino se dar mais por necessidade do que por oportunidade, pelo menos em se tratando das 

mulheres empresárias analisadas, esta necessidade está mais voltada para o complemento e 

apoio do orçamento familiar, visto que a grande maioria delas é casada e mesmo assim tem 

grande participação nas despesas do lar. 

Características pessoais semelhantes também foram apontadas nos estudos de 

Miranda (2007) ao pesquisar o perfil empreendedor Miner (1998) nas gestoras de uma IES; 

Sala (2006) ao estudar as três integrantes do mesmo núcleo formadas em Administração de 

Empresas; Machado et al (2003) em estudo realizado com o propósito de investigar o 
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processo de criação de empresas por mulheres, em diferentes localidades, sendo estes o 

Brasil, o Canadá e a França, tendo selecionado 30 mulheres que iniciaram suas empresas em 

cada país, totalizando 90 empreendedoras; 

As empresas que gerenciam, embora na sua maioria (43%) estejam há mais de 15 

anos no mercado, são micro e pequenas organizações conforme as informações coletadas na 

pesquisa. A área de atuação predominante foi a de serviços (52%) voltado no mercado interno 

(76%), sendo interessante que nenhuma empresa atua apenas com exportação. As atividades 

estão pulverizadas entre: Acessórios pessoais, calçados e vestuários; alimentação; beleza, 

saúde e produtos naturais; comunicação, informática e eletrônicos; contabilidade empresarial; 

educação e treinamento; metal mecânico; negócios, serviços e conveniências; produtos 

químicos; e serviços automotivos. Quanto ao ramo de atividade, como pôde ser observado no 

estudo, há diversidade entre as empresas. , o que significa que as empresárias estão muito 

sintonizadas com as oportunidades de mercado e estão sempre buscando novas oportunidades 

de crescimento e expansão. Tamanha variedade torna-se interessante para a instituição da qual 

elas fazem parte já que muitos setores da economia estão representados neste núcleo.  

A forma societária da maioria das empresas (38%) é composta de 50 a 74%, 

prevalecendo a presença de dois sócios (52%).  O número de unidades foi outro fator que 

auxiliou na classificação das empresas, sendo que 48% possui apenas 1 unidade, com uma 

média de 6 a 15 funcionários (33%). A questão com maior ausência de respostas foi quanto ao 

faturamento das empresas, 38% das empresárias não responderam. 

De uma maneira geral, a renovação de idéias, estarem bem informadas e terem 

constante aprimoramento, não perdendo o foco do empreendimento, foram considerados os 

principais elementos para manter a empresa, dentro da perspectiva de sucesso.  

Os aspectos apontados neste trabalho pelas gestoras em estudo são semelhantes a 

alguns dos indicados pelas gestoras universitárias investigadas por Miranda, Cassol e Silveira 

(2006) e Miranda, Silveira e Hoeltgebaum (2008). Principalmente, no que refere ao 

conhecimento, entendido como necessário para a área de atuação, e sua continuidade como 

educação permanente, para obtenção de novas e permanentes atualizações, aperfeiçoamentos 

e especializações. A dedicação, nos dois estudos, é vista como importante. Conhecimento, 

aperfeiçoamento, habilidade, e persistência foram ainda destacados como fatores importantes 

para o ato de empreender.  

Assim, as empresárias aqui estudadas apresentem, em princípio, características 

semelhantes às encontradas em estudos regionais, nacionais e internacionais.  
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No que se refere à caracterização do perfil Empreendedor preconizado por Miner 

(1998), inicialmente identificou-se que todas as empresárias possuem o perfil empreendedor 

complexo, assim como em Miranda (2007) que estudou as características empreendedoras nas 

gestoras de uma IES e Lenzi (2002) que estudou empresários do setor de serviços de 

Balneário Camboriú. Por isso, optou-se por considerar as características individuais, de maior 

destaque, sendo assim, obteve-se como resultado os perfis: Realizador (33%) e 

Supervendedor (33%), seguido dos perfis Autêntico Gerente (10%) e Gerador de Idéias (10%) 

além de 15% entre as três combinações entre os perfis principais. Miner (1998) já havia 

percebido que a combinação de perfis é mais incidente nas mulheres do que nos homens. 

Analisando de maneira isolada os perfis, ou seja, desmembrando os Perfis 

Complexos, pode-se concluir que um equilíbrio entre os perfis Realizador (38%) e 

Supervendedor (33%). O perfil Gerador de Idéias apresentou 17% e o Autêntico Gerente 

13%. Esse baixo índice provém do estilo de gestão das empresárias que se preocupam com as 

suas equipes, compartilham visões e objetivos e com isso se diferenciam do estilo de gestão 

masculino, mais próximo ao Autêntico Gerente. 

Quanto ao cruzamento das características pessoais e profissionais com o perfil 

Empreendedor Miner (1998), observou-se através da análise detalhada no mapa fatorial 

(figura 7) as  relações mais próximas de cada perfil empreendedor são: Supervendedor com 

empresas no mercado há mais de 15 anos e que atuam no mercado interno; Realizador com 

empresas do ramo de alimentação e tempo de dedicação diária entre 9 e 10 horas; Autêntico 

Gerente com empresas do ramo de contabilidade empresarial e tempo de dedicação diária 

entre 7 e 8 horas e por último o Gerador de Idéias com empresas de forma societária entre 

25% e 50% e do ramo de atividade da beleza, saúde e produtos naturais. Também ficou 

evidente que algumas características profissionais não possuem relacionamento com os perfis 

empreendedores. 

No grupo de foco, pôde-se apurar o entendimento das empresárias sobre 

empreendedorismo, empreendedorismo feminino, sucesso e fracasso no âmbito profissional. 

Quanto ao entendimento sobre empreendedorismo, para as empresárias o empreendedorismo 

parte de uma idéia que gera uma ação e é direcionada para algo rentável, o importante é 

reconhecer o problema, enfrentar o desafio e identificar a necessidade e tentar transformar em 

oportunidade. Também pode ser um sonho que se concretiza através da ação, e mesmo que 

seja um problema, o fator preponderante é a maneira nova ou diferente que se utiliza para 

solucioná-lo que caracteriza o ato de empreender. Empreendedorismo e Inovação caminham 

lado a lado.  
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No tocante ao empreendedorismo feminino, a principal diferença apontada diz 

respeito ao foco. Para as empresárias, o homem é mais focado, mais preparado e mais 

objetivo, já as mulheres, caminham por vias paralelas, são mais flexíveis, têm menos preparo, 

e em função de terem de desempenhar diversos papéis (mãe, esposa, empresária, entre 

outros), são mais versáteis e mais criativas, e com isso obtém soluções diferenciadas para as 

mesmas situações. Outro ponto importante é o fato do homem ser mais centralizador enquanto 

a mulher partilha informação, se preocupa mais com sua equipe por saber que a equipe é que 

trará o resultado para a empresa, por isso, a importância dos objetivos serem compartilhados 

entre a equipe. 

Ainda na visão das respondentes, o empreendedorismo tem duas fontes principais: 

por necessidade e motivacional, sendo que ambos variam do contexto em que o indivíduo está 

inserido. Segundo o GEM (2008), no Brasil o empreendedorismo por necessidade ainda é a 

maior razão de abertura de novos negócios, porém, seja por necessidade, seja motivacional, 

ter experiência prévia na área em que se vai atuar facilitará a jornada empreendedora. 

Para as empresárias e empreendedoras, o que faz a diferença entre ser empresária e 

ser empreendedora é a visão diferenciada das oportunidades do mercado. É conseguir 

enxergar o que os empresários não conseguem. 

No que tange o entendimento das empresárias sobre sucesso e fracasso, o resultado 

obtido foi similar e complementar ao dos estudos realizados por Moore e Buttner (1997), 

Machado (2006), Machado et al (2008) e Silveira, Cautela-Gouvêa e Hoeltgbaum (2008), 

onde os principais significados para sucesso são: meta alcançada, trabalhar muito, fazer o que 

gosta (ter paixão), assumir os riscos, criatividade, capacidade de sonhar e busca de resultados. 

Já sobre o fracasso, os principais significados são: perder a paixão, acomodar-se, inveja e 

egoísmo, culpar aos outros, desistir no primeiro obstáculo, acreditar demais em si. 

Quanto aos pressupostos levantados no início do estudo, foi confirmado que as 

gestoras possuem características pessoais semelhantes pois as características levantadas nesse 

estudo são similares aos resultados dos trabalhos de Machado (1999 e 2003); Cassol (2006); 

Miranda (2007) e Silveira, Cautela-Gouvêa e Hoeltgbaum (2008). Também foi confirmado 

que as gestoras dedicam a maior parte do seu tempo aos negócios pois 57% das empresárias 

dedicam entre 9 e 14 horas diárias ao seu negócio. Este intervalo pode ser comparado com os 

dados levantados por Sala (2006) e continuado em 2008 por Silveira, Cautela-Gouvêa e 

Hoeltgebaum (2008), indicam que a maioria das mulheres empresárias da CME dedicam-se à 

empresa entre 7 e 14h diárias. 
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Outro aspecto comprovado nesta pesquisa foi quanto a formação profissional das 

empresárias. Nesta pesquisa mostra que a maioria (95%) possui nível superior.  Este fato está 

amparado no fato de que as mulheres pesquisadas fazem parte de uma associação que 

congrega empresas de diversos setores econômicos. Assim como no trabalho de Miranda 

(2007) onde as gestoras pesquisadas faziam parte de uma IES, porém, existem estudos que 

dizem que as mulheres são analfabetas (CASSOL; SILVEIRA e HOELTGEBAUM; 2007). 

Ainda a questão sobre possíveis diferenças entre empreendedorismo feminino e 

masculino, fato que também foi confirmado, embora segundo as empresárias, as diferenças 

são sutis e estão mais relacionadas ao estilo de gestão e visão, pois para elas, o espaço existe 

para todos,basta saber aproveitar, independente de gênero. 

Por último, quanto ao fato das gestoras entenderem que o principal significado de 

sucesso está ligado ao aspecto de auto-realização, e o de fracasso corresponder ao fato de 

encerrar as atividades iniciadas, esse pressuposto também foi confirmado, assim como nos 

trabalhos de Machado et al (2008) e Machado (2006). 

Os resultados apontados no presente trabalho contribuem para os estudos sobre o 

empreendedorismo feminino, visto este ainda ser pouco frente ao universo que ainda há para 

ser explorado. 

Para a CME, o presente estudo serviu para, além de resgatar a história de cada uma 

das empresárias, traçar o perfil empreendedor do grupo e das empresárias individualmente, 

reiterando que o sucesso do grupo se faz da soma das características e do perfil empreendedor 

de todas as suas integrantes. Para as empresárias também foi importante conhecer o seu perfil 

empreendedor. 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

Esse estudo possui algumas limitações em função do número de respondentes ser 

pequeno e também devido ao método qualitativo utilizado para a última etapa da pesquisa. 

Porém, pode ser utilizado como uma abordagem inicial para uma pesquisa mais abrangente, 

desdobrando o estudo para outras associações nacionais ou até mesmo internacionais com 

características semelhantes e com isso resultar em uma pesquisa mais abrangente. 

Sugere-se ainda que estudos similares sejam realizados em associações ou núcleos 

com participação de homens e mulheres bem como com profissionais intra-empreendedores e 
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com isso consolidar o conhecimento no assunto, tanto do ponto de vista teórico como de 

prática.  

Como última sugestão, pode-se ampliar a pesquisa para as outras Câmaras de 

Mulheres Empresárias existentes no Vale do Itajaí. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  DE PESQUISA 

 
Bloco 1   -    CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

 
Nome da Entrevistada  Formação Acadêmica 
   
Idade  Empresa onde desempenha a função 
   
Quantidade de filhos  Tempo de trabalho na empresa 
   
Estado Civil  Trabalha na empresa com alguém da família? 

  
Quando e onde se formou em 
Administração? 
 

 Tem alguma outra especialização? 
 

1 - Qual a sua participação no orçamento familiar? 
Nenhuma 
20% 
30% 
40% 
50% 

 60% 
70% 
80% 
90% 
Total 

2 - Tempo de dedicação diária à 
empresa? 

  

Até 6 horas 
Entre 7 e 8 
Entre 9 e 10 

 Entre 11 e 14 
Acima de 14 

3 – Já havia atuado na mesma área anteriormente?          Sim        Não       
Se Sim,qual o cargo que ocupava?  
  
  
 

                      Gerencial 
                     Supervisor 
                     Outro negócio 
                     Empregada em outra empresa 
                     Professora 
                     Outros:Especifique:  
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Bloco 2  –  CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 
 

1 - Tempo de existência da empresa?   
1 a 5 anos 
6 a 10 anos 

 11 a 15 anos 
Acima de 15 anos 

2 - Setor?   
Serviços 
Comércio 

 Indústria 
Agronegócio 

3 – Qual o mercado de atuação?  
Exportação 
Mercado interno 
Mercado interno e exportação 

 

4 - Ramo de atividade:   
 Acessórios Pessoais e Calçados 
 Alimentação 
 Agro negócio 
 Beleza, Saúde e Produtos 
Naturais. 
 Comunicação, Informática e 
Eletrônicos. 
 Construção Material e Serviços 
 Cosméticos e perfumaria 
 Educação e Treinamento 
 Entretenimento 
 Escolas de Idiomas 

  Fotografias Gráficas e Sinalização 
 Hotelaria e Turismo 
 Limpeza e Conservação 
 Livrarias e Papelarias 
 Metal Mecânico 
 Móveis Decorações e Presentes 
 Negócios Serviços e Conveniências 
 Serviços Automotivos 
 Vestuário 
 Outro. 
Exemplifique:_______________________ 

5 - Formas societárias   
Possui 100% 
Entre 75% e 99% 

 Entre 50% e 74% 
Entre25% e 50% 

6 - Números de sócios   
1 
2 
3 

 4 
5 ou mais 

7 - Número de unidades?   
1 
Entre 2 e 5 

 Entre 6 e 15 
Acima de 25 

8 - Número de funcionários   
Até 5 
Entre 6 e 15 
Entre 16 e 50 
Entre 51 e 150 

 Entre 151 e 300 
Entre 301 e 500  
Acima de 500 
 

9 - Faturamento bruto anual em 
2007?  

 

Até 120.000 
Entre 120.0001 e 300.000 
Entre300.001 e 500.000 

 Entre 500.001 e 1.000.000 
Entre 1.000.001 e 5.000.000 
Acima de 5.000.000 
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APÊNDICE B –  FORMULÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO (MINER, 1998) 

A avaliação a seguir pretende identificar algumas características referentes às suas atividades 
como gestora. Sendo assim, é extremamente importante a sua sinceridade nas respostas 
evitando supervalorização ou sub valorização. Pense conscientemente no seu comportamento 
e responda calmamente anotando um “X” na opção escolhida. 
 

SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO 
Natureza da Categoria 

 Muito Considerável Pouco 
1.  Necessidade de realizar    
2. Desejo de obter feedback    
3. Desejo de planejar e estabelecer metas    
4. Forte iniciativa pessoal    
5. Forte comprometimento com a instituição    
6. Crença de que uma pessoa pode modificar 

significativamente os fatos 
   

7. Crença de que o trabalho deve ser orientado por 
metas pessoais e não por objetivos de terceiros 

   

8. Capacidade de compreender e compartilhar 
sentimento com o outro 

   

9. Desejo de ajudar os outros    
10. Crença de que os processos sociais são muito 

importantes 
   

11. Necessidade de manter relacionamentos sólidos 
e positivos com os outros 

   

12. Crença de que uma força de vendas é essencial 
para colocar em prática a estratégia da empresa 

   

13. Desejo de seu um líder na instituição    
14. Determinação    
15. Atitudes positivas em relação à autoridade    
16. Desejo de competir    
17. Desejo de obter poder    
18. Desejo de se destacar entre os demais    
19. Desejo de inovar    
20. Apego às idéias    
21. Crença de que o desenvolvimento de novos 

produtos é essencial para colocar em prática a 
estratégia da empresa 

   

22. Bom nível de inteligência    
23. Desejo de evitar riscos    
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APÊNDICE C – ROTEIRO OU PAUTA DE ENTREVISTA 

 EMPREENDEDORISMO FEMININO 
1 - Como você se tornou 
empreendedora? 

  

 Por acaso (derivou de algum Hobby) 
 Empreendedora criadoras 
 Empreendedora forçadas por algum acaso do destino, falecimento, situação financeira 
 Outros. Especifique: _________________________ 
 
2 – Você se considera uma empreendedora de Sucesso? Justifique 
 
 
 
3 – Quais as características que considera indispensáveis para empreender no momento 
atual? 
 
 
 
4 – O que você entende por sucesso? 
 
 
 
5 – Você visualiza sua empresa como uma empresa de sucesso?Justifique 
 
 
 
6 – O que representa fracasso , em seu entendimento? 
 
 
 
7 – O que poderá vir a causar fracasso em sua empresa? 
 
 
 
8-Quais as maiores dificuldades encontradas na gestão da empresa? 
Nenhuma                                                            Falta de tempo 
Financiamento                                                    Falta de acesso as informações 
Conciliar trabalho e família                                Preconceito  
Outras. Especifique:___________________________ 
 
9 - O que você considera importante para a melhoria de seu desempenho como 
empreendedora? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE DISCUSSÃO DO GRUPO DE FOCO 

 
ETAPA 1 – INTRODUÇÃO 
 
a) SAUDAÇÃO ÀS PARTICIPANTES. APRESENTAR-SE, FORMALMENTE. 
AGRADECER ANTES DE CONTINUAR A OPORTUNIDADE DE ESTAR ALI.  
b) SENDO UMA CONVIDADA NA REUNIÃO DA ACIB, APRESENTAR AS 
PARTICIPANTES O TEMA E OS OBJETIVOS DO ESTUDO QUE ESTÁ SENDO 
REALIZADO, COMO DISSERTAÇÃO DE MESTRADO NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (PPGAd) DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU (FURB). 
c) EXPLICAR O QUE É GRUPO DE FOCO (BREVEMENTE). 
d) DAR A CONHECER AS REGRAS ESTABELECIDAS PARA DESENVOLVIMENTO 
DO GRUPO DE FOCO, NESTA PESQUISA. 
 
ETAPA 2 – DESENVOLVIMENTO 

 PROVOCAR DISCUSSÕES ENTRE OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE 
FOCO, POR MEIO DAS SEGUINTES QUESTÕES: 

 Atenção, não interromper. 
1) O que entendem por empreendedorismo? 
2) O que entendem por empreendedorismo, quando desempenhado por mulheres?  
3) O que é ser uma mulher empreendedora? 
4) Vocês se vêem como mulheres empreendedoras? Como? Por quê?  
5) Quais os fatores que influenciaram para torná-las mulheres empreendedoras?  
6) Quais os fatores que dificultaram para que se tornassem empreendedoras?  
8) O que entendem por sucesso? De que forma ocorre o sucesso? Como ele se mantém?  E na 
empresa, como poder ser verificado?  
9) O que entendem por fracasso? Quais suas principais causas? Quais as conseqüências? E na 
empresa, como ocorre? 
10) O que mais poderia ser acrescentado sobre o assunto? 
 
ETAPA 3 – CONCLUSÃO 
 
a) RESUMIR O QUE FOI MAIS SIGNIFICATIVO NAS DISCUSSÕES ENTRE OS 
PARTICIPANTES DO GRUPO DE FOCO. 
 
ETAPA 4 – ENCERRAMENTO 
b) AGRADECER AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE FOCO. 
c) distribuir um brinde ofertado pela  FURB.  
 


