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RESUMO 

 

 

As estratégias administrativas e o perfil do empreendedor têm norteado muitos estudos ao 

longo das últimas décadas, mas poucas contribuições relacionam o tema à questão de gênero e 

da orientação sexual. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo responder a 

seguinte pergunta de pesquisa: qual o impacto do gênero e da orientação sexual no perfil e nas 

estratégias adotadas pelos empreendedores pesquisados? Para isto, utilizou-se de pesquisa 

quantitativa, com delineamento descritivo e aplicação de questionário semiestruturado, 

dividido em quatro partes. O instrumento foi aplicado a uma população de 40 respondentes, 

sendo 20 empreendedores do setor de serviços (10 homens, e 10 mulheres, 5 heterossexuais e 

5 homossexuais de cada gênero); e 20 respondentes do setor de comércio (10 homens, e 10 

mulheres, sendo 5 heterossexuais e 5 homossexuais de cada gênero). Os resultados apontam 

que os homossexuais são mais velhos, 80% têm mais de 35 anos enquanto que este percentual 

não ultrapassa 65% entre os heterossexuais. 60% dos homossexuais e 30% dos heterossexuais 

pesquisados possuem graduação. Quanto ao perfil preponderante, considerando-se a 

orientação sexual identificou-se o perfil supervendedor nos heterossexuais e o realizador nos 

homossexuais. A estratégia dominante na condução dos negócios dos dirigentes proprietários 

é a prospectora, caracterizando ações para ampliar a linha de produtos/serviços no mercado e 

destacar a empresa em um ou mais segmentos buscando inovação, pioneirismo e sustentação 

de mercado. Quanto à percepção social, os resultados apontam que 80% da população 

respondente reconheceram a presença de estigma no dia-a-dia e demonstraram que suas ações 

procuram minimizar o efeito deste preconceito na rotina de negociação quanto à condução de 

seus negócios. 95% não enfrentam dificuldades na concessão de crédito, e 92,5% não 

perderam clientes ou negócios por conta de sua orientação sexual. A maioria dos respondentes 

não recebe apoio de sua rede de relacionamentos, mas 45% dos homossexuais pesquisados 

admitem benefícios provindos da declaração de sua orientação sexual. Entre os heterossexuais 

este número não excede 5%. Infere-se, portanto, que o gênero e a orientação sexual não 

impactaram nos resultados sobre o perfil empreendedor e as estratégias utilizadas pelos 

respondentes na condução de seus negócios. 

 

 

Palavras-chave: Perfil Empreendedor. Estratégias Administrativas. Gênero. Orientação 

Sexual.   

 



 

ABSTRACT 

 

Managerial strategies and the entrepreneur's profile guided many studies over the past 

decades, but few contributions relate to the subject matter of gender a sexual orientation. This 

study aims at answering the following research question: which is the impact of gender and 

sexual orientation on the profile and the strategies adopted by the surveyed entrepreneurs? For 

this, quantitative research was used with descriptive outlining and the application of a semi 

structured questionnaire, divided into four parts.  The instrument was applied to a population 

of 40 respondents, 20 entrepreneurs in the service sector (10 men and 10 women, 5 

heterosexuals and 5 homosexuals of either gender) and 20 respondents of the commercial 

sector (10 men and 10 women, 5 heterosexual and 5 homosexual of either gender). The results 

indicate that homosexuals are older, 80% are more than 35 years old, while this percentage 

does not exceed 65% among heterosexuals. Sixty percent of the surveyed homosexuals and 

30% of the heterosexuals are graduates. With respect to the preponderant profile according to 

the sexual orientation, it was identified that the heterosexuals are super salespeople and the 

homosexuals, personal achievers. The dominant conducting strategy of the business owners is 

the prospecting one, featuring actions to expand the product/service line in the market and to 

highlight the company in one or more segments, seeking innovation, pioneering and 

marketing sustenance. Relative to social perception, the results show that 80% of the 

respondents acknowledged the presence of stigma in the day-to-day and demonstrated that 

their actions seek to minimize the effect of this bias in negotiation routines with respect to 

conducting their business. Ninety-five percent do not face difficulties in obtaining credit, and 

92.5% did not lose customers or businesses because of their sexual orientation. Most 

respondents do not receive support from their network of relationships, but 45% of the 

surveyed homosexuals admit benefits arising from the declaration of their sexuality. Among 

heterosexuals, this number does not exceed 5%. It is inferred, therefore, that the gender and 

sexual orientation did not impact the outcome with relation to the entrepreneurial profile and 

the strategies used by the respondents in conducting their business. 

 

 

Key-words: Entrepreneurial Profile. Administrative Strategies. Gender. Sexual Orientation. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O empreendedorismo refere-se às ações individuais que aproveitam as oportunidades 

para criar valor e correr riscos, e este comportamento está fortemente associado à inovação, 

que é definida como o processo de reconhecer uma oportunidade e buscar o crescimento, 

conforme Styles e Seymour (2006). A aplicação de ideias inovadoras oportunizadas pelo 

empreendedorismo tem não só permitido aperfeiçoar a utilização dos recursos, mas também 

expandir as fronteiras das atividades econômicas (STYLES; SEYMOR, 2006). 

Miner (1998) aponta quatro características que determinam o perfil de um 

empreendedor: realizador, supervendedor, autêntico gerente e gerador de ideias. E salienta 

que pode haver mais de um destes perfis em um mesmo empreendedor, levando-o mais 

facilmente ao sucesso. 

Visto que o empreendedor se torna fundamental na busca por estratégias que poderão 

ser usadas administrativamente, é necessário estabelecer relação entre o perfil empreendedor e 

o comportamento estratégico (MINTZBERG; QUINN, 2001).  

Neste sentido, Miles e Snow (1978), a partir de seus estudos iniciados na década de 

1970, identificaram tipos específicos de comportamentos estratégicos, que variam em 

conformidade com a dinâmica do processo de adaptação ao ambiente organizacional 

caracterizado pela sua complexidade e incerteza. Essa variação resulta da percepção que os 

executivos das organizações têm do ambiente e, com base nelas, como tomam decisões e 

como fazem escolhas estratégicas para manter suas empresas competitivas. Tais 

comportamentos estratégicos são denominados de: prospectiva, analítica, reativa e defensiva. 

Desta forma, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) ressaltam que estratégia é um 

conceito enraizado em estabilidade, não em mudança. As organizações seguem estratégias 

para fins de consistência. Mas algumas vezes, elas também necessitam de mudanças 

estratégicas, precisam descartar suas direções estabelecidas em resposta a um ambiente 

mudado. 

Entre os empreendedores do gênero masculino e feminino há algumas peculiaridades. 

Hisrich e Peters (2004) defendem que os homens não raro são motivados pelo impulso de 

controlar seus próprios destinos, de fazer as coisas acontecerem. Este impulso, muitas vezes, 

se origina de desentendimentos com seus patrões ou da convicção de que podem dirigir as 

coisas de um modo melhor. Por outro lado, as mulheres tendem a ser motivadas pela 
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necessidade de realização e frustração resultante de um emprego, que não lhes possibilita o 

crescimento e desempenho que almejam.  

Mas não somente a questão de gênero interfere no desempenho das atividades 

empreendedoras e na criação de estratégias. Também a orientação sexual tem sido estudada 

como importante na formação de perfis de sucesso e, segundo Rossoni (2006), os desafios e 

dificuldades enfrentados por empreendedores homossexuais, em face das pressões sociais, 

exigem que eles demonstrem maior competência. Goffman (2008) estuda os estigmas que 

acompanham indivíduos e enfatiza os preconceitos, benefícios e/ou malefícios devido a sua 

percepção social.  

Diferentemente de outras questões que envolvem a diversidade nas organizações, a 

homossexualidade é vista e analisada num contexto de socialização bastante conservador, no 

qual o ambiente organizacional em geral não viabiliza o processo de revelação da orientação 

sexual minoritária. Não raro, os homossexuais se sentem pressionados a viver uma vida de 

duas faces, em que a revelação da orientação sexual se torna motivo de estigma, preconceito e 

até mesmo violência, enquanto que a manutenção do segredo torna-se fonte de angústia, medo 

e recolhimento (FERREIRA, 2007; GOFFMAN, 2008).  

O gênero é “o resultado daquilo que constitui o humano como um ser marcado pela 

diferença sexual, seja ela heterossexual – mulher ou homem – ou homossexual” (ALMEIDA, 

2009, p. 74). A sexualidade tem relação com a dinâmica familiar do indivíduo, como também 

impregna as organizações, amalgamando todas as relações de trabalho (MOTT, 1999). A 

sexualidade, de modo direto ou indireto, abrange desde a dimensão do discurso, insinuações e 

romances, até questões de estereótipos e discriminação. Trata-se de um impulso altamente 

potente e central da estruturação das relações de trabalho (SIMS; FINEMAN; GABRIEL, 

1993). Heilborn (In: PARKER; BARBOSA, 1996) afirma que a declaração da orientação 

sexual
1
 pode ser entendida como limitadora das potencialidades dos indivíduos, devido ao 

estigma atribuído ao contexto social, o que justifica a necessidade do estudo. 

Desta forma, este trabalho busca organizar a problemática que envolve o tema e 

apresenta objetivos, pressuposto, e justificativa para o desenvolvimento do estudo, bem como 

apresenta a organização dos conteúdos pesquisados. 

                                                             

1
 “Orientação sexual supõe refletir sobre e se contrapor aos estereótipos de gênero, raça, nacionalidade, cultura e 

classe social ligados à sexualidade” (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2009, p. 316). 
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1.1  PROBLEMA DE PESQUISA    

 

Nos estudos sobre administração de negócios, as micro e pequenas empresas, bem 

como o tema relacionado à orientação sexual, não têm sido pesquisados com frequência. Há, 

entretanto, estudos recentes que relacionam os dois temas e tratam das estratégias de 

sobrevivência dos homossexuais no mercado de trabalho. Mintzberg e Quinn (2001) 

defendem que os empreendedores, em geral, são os fundadores de suas empresas e estão 

propensos a dominar todas as etapas decisórias, influenciando o processo de formação e 

implementação das estratégias nas micro e pequenas empresas. Os aspectos demonstram que 

os empreendedores homossexuais buscam, em sua profissão, a livre expressão sobre sua 

orientação sexual, através de comentários e/ou da presença do parceiro em eventos; e a 

revelação da orientação sexual é relevante em aspectos como interesse na profissão, condições 

de trabalho, status, ganhos e oportunidades de crescimento profissional (SIQUEIRA; 

FERREIRA; ZAULI-FELLOWS, 2006). 

Os desafios e dificuldades enfrentados por empreendedores homossexuais, em face 

das pressões sociais exigem que eles demonstrem maior competência, ainda segundo Badgett 

(1995), trabalhadores homossexuais e bissexuais masculinos ganhavam 11% a 27% a menos 

que os heterossexuais do sexo masculino com igual experiência, educação, profissão, estado 

civil e região de residência (BADGETT, 1995). Rossoni (2006) aponta que as diferenças entre 

a rede de relações de homossexuais e de heterossexuais têm ligação com as dificuldades de 

empreender. Os homossexuais à medida que sofrem um número maior de eventos negativos 

por parte da sociedade, como a discriminação, rejeição, abuso físico e/ou verbal há uma 

tendência à utilização de estratégias de atuação para esconder a realidade ou; de outra forma, 

tentar obter apoio social para resistir à hostilidade advinda da revelação (VINCKE; BOLTON, 

1994, ROSSONI 2006). 

Tsai e Kleiner (2001) afirmam que os proprietários de empresas de pequeno porte são 

legalmente responsáveis por ações discriminatórias envolvendo trabalhos, serviços ou 

produtos que fornecem. Além disso, a discriminação pode conduzir os indivíduos a um alto 

nível de estresse, com consequente redução da produtividade. 

Atualmente, a discriminação é um dos principais problemas verificados em indústrias 

de vários setores. Como a indústria cervejeira nos Estados Unidos em que a discriminação 

está presente, tanto em relação a sexo, quanto a raça e idade dos trabalhadores, conforme 

apurado pelo estudo de Kapur e Kleiner (2000).  
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Os indivíduos gays e lésbicas podem temer a rejeição, o ridículo e o estigma e optam 

por manter confidenciais determinadas partes de suas vidas em relação ao trabalho, 

divulgação e a liberdade de expressão deveriam ser consideradas importantes nas 

organizações, para que se possa propiciar a proteção a tais indivíduos, o que viria em favor da 

homogeneização e incentivo à pluralidade (KIRBY, 2006). 

Saraiva e Irigaray (2009) realizaram estudo (pesquisa de campo baseado em 

documentos oficiais e entrevistas com empregados representantes de minorias e não-

minorias), nos escritórios brasileiros de uma empresa multinacional, estabelecidos no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. Os resultados obtidos revelaram a existência de contradições entre os 

discursos e as práticas adotadas. A pesquisa documental mostrou que foram registradas nos 

últimos dez anos 33 ocorrências, das quais apenas 21 foram investigadas e apenas 3 

resultaram em advertência verbal aos infratores por “falta de provas”. Os aspectos como 

relações de trabalho, ética, diferença e legitimidade requerem mais do que apenas formalizar 

intenções. 

No ato de empreender há a necessidade constante de interagir com diversas pessoas, 

organizações e/ou órgãos governamentais. Desta forma, levanta-se como problema de 

pesquisa deste estudo: qual o impacto do gênero e da orientação sexual no perfil e nas 

estratégias adotadas pelos empreendedores pesquisados?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Richardson (1999, p. 62) explica que os objetivos “definem o que se pretende alcançar 

com a realização da pesquisa”. 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Analisar gênero, estratégias e perfil do empreendedor, relacionando a percepção social 

à orientação sexual.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

a) Identificar o perfil empreendedor dos entrevistados;  
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b) verificar as estratégias adotadas pelos dirigentes-proprietários de micro e pequenas 

empresas de comércio e serviços na condução de seus negócios;  

c) identificar as semelhanças e diferenças no perfil empreendedor e estratégias conforme a 

orientação sexual; 

d) verificar a percepção social dos respondentes,  levando-se em conta sua orientação sexual. 

 

1.3 PRESSUPOSTO   

 

Ferreira, Ramos e Gimenez (2008) salientam que nas pequenas empresas a cognição 

do dirigente e as escolhas estratégicas têm embasado estudos significativos sobre as 

estratégias de negócios. Tem-se como fato que atualmente o ambiente de trabalho nas 

empresas constitui-se de um espaço heterogêneo, agrupando indivíduos de diferentes sexos, 

orientações sexuais, etnias e religiões. Este é um contexto relativamente novo e leva os 

gestores das organizações a ter que elaborar estratégias para poder administrar essa 

diversidade em favor dos objetivos da organização. 

Rossoni (2006) afirma que as diferenças entre rede de relações de homossexuais e de 

heterossexuais têm ligação com as dificuldades de empreender. Portanto, pressupõe-se neste 

trabalho que o gênero e a orientação sexual influenciam no perfil e nas estratégias adotadas 

pelos empreendedores.  
 

1.4 JUSTIFICATIVA     

 

Tem se mostrado fundamental no estudo do empreendedorismo considerar o 

comportamento do empreendedor dentro do contexto social. Estudos como os de Miles e 

Snow (1978),  Carland et al. (1984), Miner (1998), Dolabela (1999), Filion (1996, 1999),  

Prahalad e Ramaswamy (2002),  Hisrich, Peters e Shepherd (2009), entre outros, apontam 

comportamentos, características, perfis e estratégias acerca de homens e mulheres 

empreendedores, no entanto, quando se trata de uma observação aprofundada considerando a 

orientação sexual, sobretudo abrangendo minorias, poucos foram os estudos encontrados no 

portal da CAPES, tanto de abrangência nacional quanto internacional. Os trabalhos 

encontrados com este enfoque, em sua maioria, estão apoiados na Antropologia e Sociologia, 

e não servem de base para este estudo. 
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A primeira pesquisa encontrada sobre o assunto foi realizada nos Estados Unidos por 

Schindehutte, Morris e Allen (2005). Os autores enfatizaram que o empreendedorismo 

homossexual tem sido ignorado pela comunidade de pesquisadores e apontam características 

distintas de grupos empreendedores gays, lésbicas e bissexuais (GLB). A categoria dos 

homossexuais está crescendo no mundo todo, assim como no Brasil. Dados obtidos pelo 

censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2007, 

revelaram que no Brasil existem 17.500 casais homossexuais. Goffman (2008) aponta a 

estigmatização social  e Schindehutte,  Morris e  Allen (2005) relatam que os estudos 

organizacionais têm ignorado empresários classificados como homossexuais, lésbicas e 

bissexuais (GLB). Portanto, a escassez de estudos neste âmbito justifica a aplicação desta 

pesquisa, como forma de aprofundar as questões relacionadas ao tema em análise e 

proporcionar uma ampliação dos conhecimentos pertinentes. 

Este estudo pode contribuir ainda para compreender o contexto vivenciado pelos 

empreendedores e, auxiliar na ampliação das informações deste universo, sobretudo voltado 

para a população de empreendedores homossexuais, permitindo revelar e ampliar 

conhecimentos em relação a seus comportamentos e estratégias, obtendo um panorama real e 

atualizado do contexto da prática empreendedora destes indivíduos entre a população 

pesquisada. 

A contribuição da pesquisa apresentada nesta dissertação abrange também o Grupo de 

Pesquisas Empreendedorismo, Inovação e Competitividade de Organizações, desenvolvido 

pelo Curso de Pós-Graduação em Administração, da Universidade Regional de Blumenau 

(FURB), orientado e coordenado pela professora Drª Marianne Hoeltgebaum; no sentido de 

ampliar os universos de pesquisa e contribuir para a construção de novos dados sobre 

empreendedorismo, principalmente na construção de um parecer direcionado aos 

empreendedores catarinenses homossexuais e heterossexuais. 

Este trabalho contribui, sobretudo, para a formação pessoal da pesquisadora, que 

possui interesse em entender a natureza heterogênea da população empreendedora. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. A introdução contextualiza o tema, 

apresenta a questão de pesquisa, os objetivos e a justificativa para o estudo do tema.   

O segundo capítulo, apresenta a fundamentação teórica; que discorre conceitos sobre 

empreendedorismo, alicerçados principalmente nos estudos de McClelland (1961), 
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Schumpeter (1982), Gartner (1985), Danjou (2002) e Hisrich, Peters e Shepherd (2009). Revê, 

também, definições sobre o indivíduo empreendedor e suas motivações empreendedoras 

pautadas em diversos autores, com destaque para Dornelas (2001). 

Quanto às características empreendedoras, a fundamentação teórica apresenta 

definições e características de empreendedores por gênero com base em pesquisas já 

realizadas por McClleland (1972), Bowen e Hisrich, (1986), Miner (1998), Betiol (2000), 

Munhoz (2000), Lituchy, Reavley e Bryer (2003), Hisrich e Peters (2004), Cassol, Silveira e 

Hoeltgebaum (2006), Shaw et al., 2009), Kirkwood (2009), entre outros.  

Na parte das estratégias abordam-se concepções, definições e teorias apoiadas nos 

estudos de Filion (1996), Dolabela (1999), Hisrich e Peters (2004) Miles e Snow (1978), 

Prahalad e Ramaswamy (2002), entre outros. 

Concluindo o segundo capítulo, apresentam-se os conceitos e estigmas que se referem 

ao homossexualismo com base em Goffmann (2008) e em estudos desenvolvidos por 

pesquisadores de universidades brasileiras. Salienta-se que a escolha dos autores que 

embasam a fundamentação teórica está alicerçada no conceito que seus trabalhos possuem ao 

defender os temas abordados por esta pesquisa. 

O método de pesquisa é apresentado no terceiro capítulo. São descritas as técnicas que 

nortearam a pesquisa, a elaboração e aplicação do questionário. Define-se a população e a 

amostra, procedimentos de coleta e análise de dados, as mensurações estatísticas e variáveis 

apresentadas e analisadas pelo software LHStat, e as limitações do estudo.  

No quarto capítulo apresentam-se os resultados obtidos por meio da análise dos 

questionários aplicados, considerando-se o atendimento aos objetivos propostos e 

relacionando-os à fundamentação teórica do projeto. 

O quinto capítulo apresenta as conclusões obtidas por meio dos resultados 

apresentados e faz sugestões para o desenvolvimento de pesquisas futuras. As referências e 

apêndices completam a dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

Este capítulo fundamenta, com base em revisão de literatura, a compreensão sobre o 

tema de estudo, especialmente direcionado a atender os objetivos propostos. Por conseguinte, 

aborda o setor de micro e pequenas empresas, o empreendedorismo, perfil e características do 

empreendedor, especificando gênero, orientação sexual, estigmatização e percepção do papel 

social, bem como as estratégias organizacionais adotadas.  
  

2.1 AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

No Brasil o empreendedorismo está intimamente vinculado à criação de empresas de 

micro e pequeno porte, de modo que em números, a representatividade que tais empresas 

possuem atualmente, considerando todos os portes, no ano de 2006, totalizava 6.073.056 de 

estabelecimentos. Além disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

de 2003, estimavam que o número de empreendimentos informais neste setor suplantasse 

10.300.000 empresas. 

Em 2008 o Brasil possuía 2.184.934 empresas formais com empregados, de micro e 

pequeno porte. Por setor de atividade tem-se: 45% de comércio; 39% de serviços; 13% da 

indústria e 3% da construção. Desse total, a Região Sul abrange 490.309 empresas (22,4%), 

sendo que o estado de Santa Catarina possui 131.300 empresas (SEBRAE, 2008). 

Na região do Vale do Itajaí, médio vale catarinense, é significativo o número de micro 

e pequenas empresas: “em 2002, eram 2.015 microempresas e 334 pequenas empresas, na 

região do Vale do Itajaí, considerando apenas o setor têxtil” (ROCCA, 2003, p. 171). 

O critério para definição do porte das empresas, conforme o SEBRAE (2010) consta 

no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, de 1999, que estabelece a receita anual como 

parâmetro de definição. Os valores foram atualizados pelo Decreto nº 5.028/2004, 

considerando:  

a) Microempresa: com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14; 

b) Pequeno porte: com receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 ou inferior a 

R$ 2.133.222,00. 

O SEBRAE (2010) utiliza também o número de funcionários para definir o porte 

empresarial: 
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a) Microempresa: (a) na indústria e construção: até 19 funcionários; (b) no 

comércio e serviços: até 9 funcionários. 

b) Pequena empresa: (a) na indústria e construção: de 20 a 99 funcionários; (b) no 

comércio e serviços: de 10 a 49 funcionários. 

No âmbito da Constituição Federal, o art. 146 (em seu inciso III), art. 170 (inciso IX) e 

art. 179, contêm os marcos legais que dão base a medidas e ações de apoio às micro e 

pequenas empresas (BRASIL, 1988). 

O art. 170 da Constituição insere as micro e pequenas empresas nos princípios gerais 

da ordem econômica, assegurando-lhes tratamento favorecido. O art. 179 da Constituição 

orienta as administrações públicas a dedicar tratamento jurídico diferenciado ao segmento, 

objetivando incentivar essas empresas pela simplificação e/ou redução das obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e de crédito através de Leis. Ao art. 146 foram 

acrescentados dois novos dispositivos aprovados pela Reforma Tributária de 2003, prevendo 

que uma lei de hierarquia superior, a Lei Complementar, definirá o tratamento diferenciado e 

favorecido às micro e pequenas empresas, inclusive um regime único de arrecadação dos 

impostos e contribuições da União, dos Estados e dos Municípios, além de um cadastro único 

de identificação (BRASIL, 1988). 

Relativamente às dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas, uma 

pesquisa realizada pelo SEBRAE no primeiro semestre de 2007, nas 27 unidades federadas, 

revelou que 14.181 empresas foram criadas entre os anos de 2003 e 2005, das quais 13.428 

estavam ativas em 2007 e 753 extintas. Tal estudo revelou, também, que a carga tributária é o 

fator que mais impacta sobre a sobrevivência dessas empresas. Para71% dos empresários, das 

empresas ativas, o conjunto de políticas públicas e arcabouço legal é um dos maiores 

empecilhos no gerenciamento dos negócios, seguido de causas de âmbito econômico e 

conjuntural. Esta mesma pesquisa mostrou também que para 68% dos empresários de 

empresas extintas, ou seja, aquelas que não conseguiram sobreviver no mercado, a principal 

razão para o fechamento da empresa adveio de fatores relacionados à falha gerencial: 

ponto/local inadequado, falta de conhecimentos gerenciais e desconhecimento do mercado, e 

causas econômicas (SEBRAE, 2007). 

 

No cenário econômico, as empresas vivem intensamente os impactos da 

globalização, às vezes positivos, em outras nem tanto. O momento de concorrência, 

de forma acirrada, exige do empresário, estratégias inteligentes e assertivas. 
Independente da questão levantada, a continuidade à evolução depende 

fundamentalmente do empreendedor, relacionando características e perfis para o 

sucesso e, principalmente para a inovação (GONÇALVES; HOELTGEBAUM; 

KLEMZ, 2010, p. 16). 
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Quanto aos indicadores de desempenho das empresas de micro e pequeno porte, 

conforme o SEBRAE (2007), as empresas ativas apresentaram, ao longo do período de 2003-

2005, um aumento crescente de investimentos fixos e em capital de giro. Na origem dos 

recursos investidos pelos empresários em capital fixo, constatou-se que mais de 90% dos 

empreendedores utiliza-se de recursos próprios. 

Ao referir-se a políticas públicas, Bacelar (In: SANTOS JR. et al., 2003, p. 8) adverte 

sobre a importância de considerar a heterogeneidade do país e aconselha a procurar os pontos 

comuns que se encontram presentes nas diversidades. Para ela é necessário “[...] generalizar o 

que é comum e operar sobre o que é diferente. Trata-se de um desafio porque não temos essa 

tradição nas políticas públicas governamentais”. 

O programa de formação de empreendedores (EMPRETEC) realizado pelo Serviço de 

Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE), em parceria com o programa de 

desenvolvimento das nações unidas, preconiza que o empreendedor é um estrategista que 

influencia o grupo e mobiliza pessoas-chave para trabalhar em prol dos seus objetivos. 

 

É comum a partir da criação da organização e, entre suas características principais, 

perceber como predominantes a centralização de poder, e transferência para a 

empresa das próprias metas do gestor. Também é típica dessas empresas a fixação 

do crescimento como objetivo principal e decisões audazes em ambientes 

turbulentos (HOFFMANN; HOFFMANN; CANCELIER, 2008, p. 8). 

 

Os estudos acerca do empreendedorismo e da gestão de pequenas empresas vem sendo 

intensificada ao longo da última década no Brasil, com especial destaque ao evento Encontro 

de Estudos Sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (EGEPE), que vem 

disseminando a produção científica nessa área desde o ano 2000. Efetuou-se uma análise da 

produção do EGEPE e de seus autores, através de um estudo bibliométrico, abrangendo a 

literatura publicada nos anais do referido evento no período compreendido entre 2000 a 2008, 

nas sub-áreas empreendedorismo e gestão de pequenas empresas, usando as variáveis 

empreender, empreendedor e empreendedorismo no título dos artigos, nas palavras-chave ou 

no resumo. Como resultado constatou-se que a rede de cooperação que mais abrange 

pesquisadores destaca-se por correlacionar seis obras, representadas por quatro pesquisadores, 

quais sejam: Filion, Dolabela, Dornelas e Degen (FARBER; HOELTGEBAUM; KLEMZ, 

2010). 

Um parecer sobre as obras destes autores e suas definições sobre empreendedorismo, 

indivíduo empreendedor e as caracterísiticas e perfis dos empreendedores será apresentado 

nos próximos tópicos, ao longo da fundamentação teórica deste estudo.  
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2.2 EMPREENDEDORISMO   

 

Os estudos acerca do empreendedorismo apresentam variedade de propostas e 

objetivos, permitindo a adoção de diferentes unidades de análises, perspectivas teóricas e 

metodológicas, conforme apontam Low e MacMillan (1988). Schumpeter (1982) define o 

empreendedorismo como sendo a realização de novas combinações. Knight (1921), em sua 

definição de empreendedorismo, focou a habilidade de predizer o futuro com sucesso. Gartner 

(1985) o define como a criação de novas organizações. Leibenstein (1968) afirma que é a 

habilidade para trabalhar mais duramente que o concorrente. Por sua vez, Cole (1959) definiu 

o empreendedorismo como sendo a atividade significativa para iniciar, manter e desenvolver 

um negócio orientado ao lucro. 

Carland et al. (1984) afirmam que um empreendedor investe em recursos para obter 

lucro e crescer, utilizando a inovação e, por isto, está mais propenso a escolher caminhos que 

o levem a planejar mais. 

Conforme Dolabela (1999), o termo empreendedor abrange principalmente as 

atividades de quem se dedica à geração de riquezas, seja na transformação de conhecimentos 

em produtos ou serviços, geração do próprio conhecimento ou inovação em áreas como 

marketing, produção ou organização, entre outras. 

Segundo Sciascia e Vita (2004), o economista Jean B. Say é o „pai‟ do 

empreendedorismo, e dedicou-se a avaliar o desenvolvimento econômico como resultado da 

criação de novos empreendimentos. Em sua representação de modelo econômico, identifica a 

atividade empreendedora como sendo a arte de direcionar e administrar. O que diferencia Say 

(1964) de outros pensadores é que ele considerava que, além de assumir riscos, o 

empreendedor precisaria também ser sensato e perseverante, entre outras habilidades. O 

economista considerava o desenvolvimento econômico como sendo o resultado da criação de 

novos empreendimentos e ansiava pela expansão da revolução industrial inglesa até a França.  

Da escola britânica destacaram-se pensadores como “Smith, Marshall, Pigou e 

Edgeworth. Ainda pensadores europeus se dedicaram ao tema empreendedorismo, entre os 

quais os austríacos Menger, Von Mises e Von Wieser. Outros autores como Von Hayek e 

Kirzner, nos anos 1930, revitalizaram a tradicional escola austríaca” (SCIASCIA; VITA, 

2004, p 15). 

No entanto, foi Schumpeter (1928), quem de fato iniciou o campo do 

empreendedorismo, através de sua associação à inovação e buscou mostrar a importância dos 

empreendedores para o desenvolvimento econômico. Buscava compreender o papel do 
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empreendedor como elemento chave do sistema econômico, detector de oportunidades de 

negócios, criador de empreendimentos e indivíduo disposto a correr riscos. 

Para Schumpeter (1989), o empreendedor é aquela pessoa que faz combinações de 

elementos, introduzindo novos processos e/ou produtos, identificando mercados potenciais e 

criando novos tipos de organizações. Tais pessoas fazem a diferença em suas próprias 

organizações ou em organizações já estruturadas.  

De acordo com Bygrave (1993), a definição que Schumpeter (1982) apresentou para o 

empreendedorismo, é plenamente aceita. O empreendedor é a pessoa que leva a cabo 

combinações novas, ao mesmo tempo em que causa descontinuidade, e seu papel será 

completado quando a função for completada. 

Baumol (1993), no intento de formatar o empreendedorismo, propôs duas categorias 

de empreendedores: aqueles que são responsáveis pela organização (organizadores) de 

negócios, e aqueles que são responsáveis pela inovação (inovadores). 

Schumpeter (1982) refere-se à essência do empreendedorismo como sendo a 

percepção e a exploração de novas oportunidades, no âmbito dos negócios, utilizando 

recursos disponíveis de maneira inovadora, em que empreendedor e inovação interagem, 

totalmente. A maioria das pessoas, desde que estimulada, tem condições de desenvolver 

mentalidade e habilidades empreendedoras, tornando-se capaz de criar empresas e promover a 

geração de novos empregos.   

No entanto, no entender de Maculam (2005), a figura do empreendedor moderno é 

bem diferente daquela apresentada por Schumpeter (1982). O empreendedor de hoje é alguém 

que simultaneamente guarda uma imagem ainda heróica ou semi-mítica, mas ganhou 

identidade social que tende a se generalizar e, consequentemente, deixa de ser excepcional. É 

mais considerada a sua habilidade em se inserir num meio econômico já estruturado e 

encontrar brechas e nichos para desenvolver novas propostas de negócios e, ao mesmo tempo, 

criar o seu emprego. O empreendedor deve se articular em redes com grandes empresas. Para 

criar a empresa ele necessita de capital, tecnologia, competência e mercado que somente serão 

passíveis de realização mediante parcerias com outras empresas, instituições de pesquisa, 

agências de fomento ou de regulação e organizações financeiras. 

O empreendedorismo é o processo dinâmico de gerar riqueza. Através da criatividade, 

o empreendimento promove novos produtos, processos e organizações emergem. A riqueza é 

criada por pessoas que assumem os principais riscos em termos de patrimônio, tempo e/ou 

comprometimento com a carreira ou que proveem valor para algum produto ou serviço. O 
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produto ou serviço pode ou não ser novo ou único, mas o valor deve de algum modo ser 

infundido pelo empreendedor ao receber e localizar as habilidades e os recursos necessários 

(LITUCHY; REAVLEY; BRYER, 2003; HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009). 

Em estudos recentes constata-se uma ampliação do campo do empreendedorismo, com 

diversas áreas se dedicando à compreensão do tema. Conforme Danjou (2002), a maioria vem 

enfatizando apenas uma das três abordagens a seguir enumeradas: 

a)  a do contexto: focada nas condições ou efeitos da ação empreendedora. Os 

estudos nesta linha originaram-se especialmente do campo da Economia, mas 

também da Sociologia e da Antropologia, buscando analisar ou o impacto das 

atividades empreendedoras sobre o contexto econômico ou os contextos mais 

favoráveis ao empreendedorismo; 

b) a do ator: focada no empreendedor, sendo que os primeiros estudos desta 

abordagem embasavam-se no ato da criação, tentando analisar as características 

psicológicas dos indivíduos empreendedores; 

c) a da ação: focada na administração ou no processo empreendedor, sendo que as 

pesquisas nesta abordagem são mais concretas (o que o empreendedor faz?) e 

também de forma normativa (o que o empreendedor deve fazer para ter 

sucesso?). Nesta linha prevalecem os trabalhos realizados sob a perspectiva das 

teorias da organização e das teorias estratégicas. 

O Brasil, em 2007, demonstrou capacidade empreendedora de sua população ao 

atingir uma taxa de empreendedores em estágio inicial (TEA) de 12,72. Esse valor o 

posiciona na 9ª colocação entre os 42 países que participaram da pesquisa do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM, 2007). O valor da TEA para 2007 é semelhante à média 

dos últimos sete anos de participação do Brasil, que é de 12,83. Ao se comparar esse valor às 

médias dos países que participaram de todas as coletas de 2001 a 2007, pode-se observar que 

a taxa média brasileira permanece sistematicamente acima da média mundial. Ou seja, a 

população brasileira é em média 87,61% mais empreendedora do que o grupo de países que 

participaram das edições da pesquisa. Os resultados constantes do relatório revelam também o 

lado sombrio deste alto índice de empreendedorismo. Dos 7,5 milhões de brasileiros que 

empreendem 41,6% não o fazem voluntariamente, mas por necessidade (GEM, 2008). 

A proporção de empreendedores nascentes em 2001 era de 64,97%, enquanto a 

proporção de empreendedores com mais de três meses era de 35,03%. Esse número evoluiu 

para 33,73% e 68,55%, respectivamente, em 2004 e 2005. Isso indica que o período de 
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estabilidade macroeconômico permitiu um aumento da participação dos empreendimentos 

mais antigos no total de atividades empreendedoras brasileiras. Os anos de 2006 e 2007, 

entretanto, apresentam uma ligeira reversão de tendência, o que pode sinalizar que a retomada 

do crescimento da atividade empreendedora total (crescimento da TEA a partir de 2005) tem 

sido viabilizada pelo maior número de empreendedores nascentes, sem o desaparecimento da 

atividade empreendedora com maior duração (GEM, 2008). 

O empreendedorismo parece ser a força que move aquilo que antes estava 

estacionário, e o empreendedor é o indivíduo que torna possível tal mudança. O 

empreendedor acredita que através do ato de empreender, num processo de criação, pode 

tornar o mundo um lugar melhor (HJORTH; JOHANNISSONS, 2000).  

Como afirmam Carland, Carland e Stewart (1996), o valor do fenômeno do 

empreendedorismo está bem estabelecido em termos de vitalidade econômica e de 

investigação e desenvolvimento, visto que contribuem de modo significativo para as 

economias das nações, para o bem-estar e para a elevação do padrão de vida das pessoas e 

comunidades.  Em face disto, é preciso compreender as particularidades que levam alguém a 

dar início a um empreendimento empenhando todo seu esforço em conduzir tal negócio a 

crescer e até mesmo a dominar uma determinada indústria.  

Para melhor entender estes aspectos descreve-se o empreendedor, considerando suas 

características comportamentais específicas, os perfis e características dos empreendedores 

com base no gênero e orientação sexual e suas estratégias de negócios.  
 

 

2.3 O INDIVÍDUO EMPREENDEDOR 

 

Vérin (1982) estudou o desenvolvimento do termo entre-preneur ao longo da história. 

No século XII o termo era aplicado para se referir a quem incentivava brigas. No século XVII, 

descrevia uma pessoa que tomava a responsabilidade e dirigia uma ação militar. No fim do 

século XVII e início do século XVIII é que o termo passou a ser usado para se referir à pessoa 

que criava e conduzia projetos ou empreendimentos. O entre-preneur era, então, a pessoa que 

havia conseguido identificar uma oportunidade de negócio e assumido o risco, decidindo 

processar e revender matéria-prima. Desta maneira, o elemento risco surgiu nas descrições da 

atividade empreendedora no início do século XVIII. 

 

O significado da palavra empreendedor deriva da palavra inglesa entrepreneur, que 

por sua vez, deriva da palavra entreprendre, do francês antigo, formada pelas 
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palavras entre, derivada do latim – que significa reciprocidade – e preuner, derivada 

do latim prehendere – que significa comprado (DEGEN, 2009, p. 6). 

 

Fortin (1992) entende que empreendedor é aquela pessoa com capacidade de 

transformar um sonho, um problema ou uma oportunidade de negócios em uma empresa 

viável. No Quadro 1 apresenta-se a definição detalhada do empreendedor, conforme Filion 

(1999): 
 

DEFINIÇÃO DE EMPREENDEDOR 

O empreendedor é uma pessoa 

criativa 

Gosta de estabelecer objetivos que está certo de atingir. Os objetivos nem 

sempre estão escritos, mas existem e constituem o maior vínculo ou a visão 

em torno da qual o empreendedor organiza todas as outras atividades. Os 
empreendedores agem em função de atingir objetivos e desenvolvem 

características de tenacidade, internalidade e criatividade, frequentemente 

atribuídas a eles na literatura. 

Pessoa marcada pela 

capacidade de estabelecer e 

atingir objetivos 

Ir em busca das metas. 

Mantém alto nível de 

consciência do ambiente em 

que vive, usando-a para 

detectar oportunidades de 

negócios 

O empreendedor desenvolve alto nível de consciência do ambiente em que 

vive, ou seja, isto se refere ao vínculo entre os empreendedores e a 

capacidade de detectar oportunidades. Enquanto eles continuarem a 

detectar tais oportunidades e agirem no sentido de explorá-las, continuarão 

a ter um papel empreendedor. 

Um empreendedor continua a 

aprender a respeito de possíveis 

oportunidades de negócios 

Os empreendedores são pessoas que precisam continuar a aprender, não 

apenas sobre o que está ocorrendo no seu ambiente, para detectarem as 

oportunidades, mas também sobre o que fazem, para que possam agir e 

ajustar-se de acordo com a situação. Enquanto continuarem o processo de 

aprendizado, continuarão a cumprir seu papel e a agir de maneira 
empreendedora. Vivem um processo de educação constante. 

Toma decisões moderadamente 

arriscadas 

Os empreendedores não jogam roleta-russa com seus negócios. Como 

forma de serem bem sucedidos, minimizam os riscos associados às suas 

decisões. Pesquisas têm mostrado que os empreendedores são pessoas com 

tendência a assumir riscos moderados e a minimizar as incertezas nos seus 

processos decisórios. 

Objetiva a inovação Say e Schumpeter relacionaram os empreendedores à inovação. Os 

empreendedores são agentes de mudança; fazem coisas novas e diferentes. 

Só se pode chamar uma pessoa de empreendedor se ela contribuir com algo 

novo. 

Quadro 1 – Definição sobre o empreendedor, segundo Filion (1999)  
Fonte: Adaptado Filion (1999, p.18-19). 
 

Conforme Dolabela (1999), o termo empreendedor abrange principalmente as 

atividades de quem se dedica à geração de riquezas, seja na transformação de conhecimentos 

em produtos ou serviços, na geração do próprio conhecimento ou na inovação. Ser 

empreendedor não é somente uma questão de acúmulo de conhecimento, mas a introjeção de 

valores, atitudes, comportamentos, formas de percepção do mundo e de si mesmo voltados 

para atividades em que o risco, a capacidade de inovar, perseverar e de conviver com a 

incerteza são elementos essenciais. 

Criar uma atividade própria é uma decisão de caráter pessoal, evidentemente 

influenciada por uma série de fatores externos, como pessoas, histórias de sucesso, fracassos, 
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condições econômicas, situação do país, origem cultural e financeira, fatores familiares e 

tantos outros componentes. Muitos deles podem ser estimuladores, mas também podem 

funcionar como inibidores ou fatores de desestímulo (BORNHOEFT, 1996). 

Carland, Carland e Stewart (1996), em seus estudos de investigação do fenômeno do 

empreendedorismo, verificaram alguns pontos em comum que marcam os indivíduos 

empreendedores. A visão é a chave, o discernimento é útil para identificar um mercado mal 

servido; a intuição é necessária para projetar novos produtos, serviços ou formas de captar 

mercados, é o sexto sentido que o conduz a uma compreensão do tempo, lugar, produto e 

mercado. A visão empresarial orienta o ato de vontade, que culmina em todo o fenômeno de 

criação de uma empresa, orientação, manutenção, bem como o seu crescimento e 

desenvolvimento. 

O empreendedor é o indivíduo com capacidade para desenvolver uma visão, mas não 

somente, visto que deve persuadir terceiros, sócios, colaboradores, investidores, 

convencendo-os de que sua visão poderá conduzi-los a uma situação confortável no futuro. 

Além de energia e muita perseverança, uma boa dose de paixão é necessária para construir 

algo a partir do nada e continuar em frente, superando os obstáculos que vão se apresentando 

nesta ao longo do caminho. “O empreendedor é alguém que acredita que pode colocar a sorte 

a seu favor, por entender que ela é produto do trabalho duro” (DOLABELA, 1999, p. 44). 

Segundo Lana (2006), o gestor-proprietário busca sempre novas técnicas e estratégias 

para seu campo de atuação, promovendo o aumento e crescimento das empresas, sugerindo 

novas maneiras de obtenção de rentabilidade e bons resultados. Para alcançar tais resultados o 

gerente-proprietário precisa, além de conhecimentos administrativos, ser um empreendedor, 

ou seja, alguém motivado, dinâmico, inovador, criador de novas ideias de negócios. Para 

Styles e  Seymour (2006), o principal desafio do empreendedor está em na identificação da 

oportunidade de empreender. 

Bornhoeft (1996) afirma que a obra de um empreendedor tem a capacidade de adquirir 

um sentido maior que a sua própria existência; assim, ele cria missões para sua “criatura”, seja 

uma empresa, uma instituição de caridade, uma fundação, associação ou qualquer outro tipo 

de estrutura que cumpre uma finalidade. 

Conforme Hisrich e Peters (2004), as habilidades requeridas dos empreendedores 

estão classificadas em três áreas principais: habilidades técnicas, de administração de 

empresas e empreendedoras pessoais, conforme demonstrado no Quadro 2:  
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Habilidades técnicas Habilidades administrativas Habilidades pessoais 

Redação 

Expressão oral 
Monitoramento do ambiente 

Administração comercial técnica 

Tecnologia 

Interpessoal 

Capacidade de ouvir 

Capacidade de organizar 

Construção de rede de 

relacionamentos 

Estilo administrativo 

Treinamento 

Capacidade de trabalho em equipe 

Planejamento e estabelecimento 

de metas 
Capacidade de tomar decisões 

Relações humanas 

Marketing 

Finanças 

Contabilidade 

Administração 

Controle 

Negociação 

Lançamento de empreendimento 

Administração do crescimento 

Controle interno e de disciplina 

Capacidade de correr riscos 
Inovação 

Orientação para mudanças 

Persistência 

Liderança visionária 

Habilidade para administrar 

mudanças 

Quadro 2 – Tipos de habilidades necessárias em empreendedores 
Fonte: Hisrich e Peters (2004, p. 39). 

 

As habilidades técnicas abrangem redação, atenção, apresentações orais, organização, 

treinamento, trabalho em equipe e know-how técnico. As habilidades administrativas incluem 

as áreas envolvidas no início, o desenvolvimento e a administração de qualquer empresa. As 

habilidades para a tomada de decisão, marketing, administração, finanças, contabilidade, 

produção, controle e negociação são essenciais no lançamento e no desenvolvimento de um 

novo empreendimento. A área final envolve as habilidades empreendedoras pessoais. 

Algumas dessas habilidades distinguem um empreendedor de um gerente. É válida uma 

comparação entre gerentes tradicionais e empreendedores, conforme demonstrado pelo 

Quadro 3:  
 

 

Habilidades Gerentes tradicionais Empreendedores 

Motivos 

principais 

Promoção e outras compensações corporativas, 

tradicionais como escritório, auxiliares e poder 

Independência, oportunidade de criar e 

dinheiro 

Orientação de 

tempo 

Curto prazo – atingir cotas e orçamentos 

mensais, trimestrais e o planejamento anual 

Sobrevivência e crescimento do negócio 

entre 5 e 10 anos 

Atividade Delega e supervisiona mais do que envolve Envolvimento direto  

Risco Cuidadoso Assume riscos moderados 

Status Preocupado com símbolos de status Nenhuma preocupação com  status 

Falhas e erros Tenta evitar erros e surpresas Lida com erros e falhas 

Decisões Concorda com a administração superior Segue o sonho com decisão 

A quem serve Aos outros A si e aos clientes 

História 

familiar 

Membros da família trabalharam em grandes 

organizações 

Experiência empresarial em pequena 

empresa, profissional ou em fazenda 

Relacionamento 

com os outros 

Hierarquia como relacionamento básico Transações e acordos  

Quadro 3 – Características dos gerentes tradicionais e empreendedores 
Fonte: Adaptado de Hisrich e Peters (2004, p. 61). 

 

Desta forma, não se pode desconsiderar a distinção clara que existe entre o espírito 

empreendedor e as habilidades gerenciais. O espírito empreendedor se embasa na inovação 

criadora, na iniciativa própria, ao passo que as habilidades gerenciais focam a capacidade 
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técnica obtida em bancos escolares e na atividade prática. Para tanto, o empreendedor deverá 

pautar-se nas qualidades das empresas do futuro e do presente, apontadas por Leite (1998, p. 

135), que são a “flexibilidade, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência”. 

Enquanto os gerentes tradicionais são motivados em primeiro lugar pela promoção e 

compensações corporativas típicas, os empreendedores lutam pela independência e pela 

possibilidade de criar. Os gerentes enfatizam o resultado imediato, os empreendedores o 

resultado em longo prazo. Os empreendedores assumem riscos moderados; os gerentes são 

mais cautelosos quando se trata de correr riscos (HISRICH; PETERS, 2004). 

No entendimento de Verstraete (1999), o empreendedorismo é um fenômeno 

psicológico, social, econômico e cultural complexo, portanto, a adoção de conceito 

multidimensional do ato empreendedor, que abrange o empreendedor, a empresa, o ambiente 

e o processo se justificam por envolver um ponto de vista mais amplo. 

O processo de iniciar um novo empreendimento está incorporado ao processo de 

empreender, que abrange mais do que a simples resolução de um problema e uma posição 

administrativa típica. Um empreendedor deve encontrar, avaliar e desenvolver uma 

oportunidade superando as forças que resistem à criação de algo novo. Como afirmam Hisrich 

e Peters (2004), o processo tem quatro fases distintas: 1) identificação e avaliação da 

oportunidade; 2) desenvolvimento do plano de negócio; 3) determinação dos recursos 

necessários, e 4) administração da empresa resultante, conforme o Quadro 4. 

 

Identificar e avaliar a 

oportunidade 

Desenvolver o plano 

de negócios 

Determinar e captar 

recursos necessários 

Gerenciar a empresa 

criada 

Criação e abrangência da 

oportunidade 

Sumário executivo Recursos pessoais Estilo de gestão 

Valores percebidos e reais O conceito do negócio Recursos de amigos e 

parentes 

Fatores críticos de sucesso 

Riscos e retornos  Equipe de gestão Angels  Identificar problemas atuais 

e potenciais 

Oportunidade versus 

habilidades e metas pessoais 

Mercado, competidores Capitalistas de risco Programar sistema de 

controle 

Situação dos competidores Marketing e vendas Bancos  Profissionalizar a gestão 

 Estrutura e operação Governos  Entrar em novos mercados 

 Análise estratégica Incubadoras   

 Plano financeiro   

Quadro 4 – Aspectos do processo de empreender 
Fonte: Adaptado de Hirsch e Peters (2004, p. 55).   

  

A identificação e avaliação da oportunidade é uma tarefa difícil, parte das boas 

oportunidades de negócios não aparece de repente, e sim, resulta da atenção de um 

empreendedor às possibilidades ou, em certos casos, do estabelecimento de mecanismos que 
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identifiquem oportunidades em potencial. Exemplificando: um empreendedor pergunta, nos 

coquetéis a que comparece, se alguém está usando um produto que não se mostra plenamente 

adequado ao propósito pretendido. Esse empreendedor está constantemente em busca de uma 

necessidade e de uma oportunidade para criar um produto melhor. Outro empreendedor 

sempre monitora os hábitos e brinquedos de seus sobrinhos e sobrinhas. Esse é o seu modo de 

procurar por um nicho de produção de brinquedos para um novo empreendimento (HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2009). 

A identificação de oportunidades tem papel central na atividade empreendedora. Entre 

os atributos principais de um empreendedor está a capacidade de identificar, agarrar e buscar 

os recursos para aproveitar uma oportunidade. “Boas ideias não são necessariamente 

oportunidades, e não saber distinguir umas das outras é uma das grandes causas de insucesso 

entre os empreendedores iniciantes” (DOLABELA, 1999, p. 87). 

A busca de um novo empreendimento está incorporada ao processo de empreender, 

que envolve mais do que a simples solução de problemas em uma posição administrativa 

típica. Um empreendedor necessita encontrar, avaliar e desenvolver uma oportunidade, 

suplantando as forças de resistência à criação de algo novo (HISRICH; PETERS; 

SHEPHERD, 2009). Para Miner (1998), os realizadores são empreendedores clássicos que 

levam muita energia às suas empresas e dedicam inúmeras horas ao trabalho. 

Este aspecto também é comentado por Degen (2009) referindo-se ao indivíduo que 

quer iniciar seu negócio próprio e que deve assumir ou administrar quatro papéis: 

a) empreendedor: é aquele que empreende, e que em seu empreendimento assume 

riscos legais, comerciais e pessoais;  

b) empresário: é aquele que empresaria, de forma passiva, e assume os riscos 

financeiros do empreendimento;  

c) executivo: é aquele que executa, participa dos planos para o desenvolvimento 

dos negócios, sem assumir riscos, e é remunerado; 

d) empregado: é aquele que executa, cumpre tarefas conforme orientação dos seus 

superiores, não assume riscos e é remunerado. 

De acordo com Schumpeter (1961), o homem torna-se empreendedor para: a) construir 

seu próprio reino; b) exercer sua inocência e c) prazer de comandar. Schumpeter (1961), não 

deixou claro quem seriam as pessoas com potencial empreendedor. Seu fascínio com o 

empreendedor de sucesso criou o estereótipo, muito em voga atualmente, do empreendedor 

como herói do capitalismo moderno.  
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A problemática da desigualdade social brasileira ainda é uma das mais acentuadas do 

mundo, mas também é a responsável pelo maior número de participação de empreendedores 

por oportunidade. Isto sinaliza que o ambiente econômico está favorável ao empreendimento 

no Brasil. O Gráfico 1 revela, inicialmente, que após o choque da economia mundial ocorrido 

em 2001 com os atentados em New York, inclusive sobre a economia brasileira, cresceu 

acentuadamente a atividade empreendedora por necessidade em proporção à atividade 

empreendedora total. A partir dessa ruptura, as oportunidades de negócio se restabeleceram 

gradativamente no Brasil. A quebra se mostra pela queda da atividade empreendedora por 

oportunidade de 59,97% em 2001 para 42,75% em 2002. A partir de 2003 a atividade retoma 

o crescimento ano a ano, até chegar em 2007 ao valor de 56,84% da população total 

empreendedora no Brasil (GEM, 2008). 

Quanto aos setores de atividade, o perfil da maioria dos empreendedores iniciais ainda 

se concentra nas atividades relacionadas aos serviços prestados aos consumidores. No entanto, 

percebe-se que houve uma queda em 2006 e posterior recuperação em 2007. A maioria dos 

serviços nesta categoria está relacionada à comercialização de alimentos e roupas no varejo. 

Esse tipo de atividade cresceu 36% de 2006 a 2007. Demais atividades que também 

contribuíram para o crescimento das oportunidades de serviços em 2007 estão relacionadas ao 

aumento do número de bares e lanchonetes (56%) e tratamentos de estética e beleza (66%). 

Atividades que tiveram perdas consideráveis referem-se à prestação de serviços de reparação 

e manutenção de escritório e informática (59%). Outro setor atrativo para os novos 

empreendimentos foi o de transformação (GEM, 2008). 

Existem razões que estão por trás da necessidade de motivar e estimular um indivíduo 

a abrir o próprio negócio ou ter atitudes empreendedoras na área que escolheu para atuar. São 

razões, conforme Dolabela (1999, p. 30): “a autorrealização; o estímulo ao desenvolvimento; 

incidir no desenvolvimento local; apoiar a pequena empresa; ampliar a base tecnológica; 

responder ao desemprego; apontar as armadilhas a serem evitadas; reorientar o ensino 

brasileiro”. 

Autorrealização: pesquisas apontam que o empreendedorismo oferece graus elevados 

de realização pessoal visto que, por ser a exteriorização do que se passa no âmago de uma 

pessoa, e por receber o empreendedor com todas as suas características pessoais, a atividade 

empreendedora propicia que trabalho e prazer estejam juntos. “Talvez seja muito difícil 

encontrar um empreendedor que queira se aposentar ou que espere ansiosamente pelo fim de 

semana para se desvencilhar do trabalho” (DOLABELA, 1999, p. 30).  
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McClelland (1961) entende que a necessidade individual por realização reflete as 

expectativas normativas de uma sociedade, ou seja, compete à sociedade fomentar nos 

indivíduos o desejo de vencer. Para o autor, pessoas com alto desejo de realização tendem a 

dedicar mais tempo a tarefas desafiadoras e que envolvam riscos moderados. Na sua visão, as 

pessoas com alta necessidade de realização preferem depender da própria habilidade para a 

obtenção de resultados.  

Estimular o desenvolvimento: o empreendedor cria e aloca valores para pessoas e para 

a sociedade, ou seja, é fator de inovação tecnológica e crescimento econômico. Esta assertiva 

é confirmada por Dornelas (2003, p. 17), “inovação tem a ver com mudança, fazer as coisas 

de forma diferente, criar algo novo, transformar o ambiente onde se está inserido”. 

Incidir no desenvolvimento local: o nível local é o meio ambiente imediato dos 

empreendedores; ali surgem seus empreendimentos, encontram recursos humanos e materiais 

dos quais depende a sua dinâmica e estabelecem sua rede básica de relações. É a comunidade 

local, por meio do público, do privado e do terceiro setor, que fornece os recursos de toda 

ordem. Como afirmam Victer et al. (2005), para que ocorra o desenvolvimento local é 

importante a existência de um ambiente empreendedor favorável, que estimule os indivíduos a 

empreenderem. Além disso, é também necessário que haja comprometimento dos atores 

envolvidos com a ideia de gerar o desenvolvimento local, pois só assim é possível a criação 

de uma rede que gerará não só o desenvolvimento local, mas também individual das firmas.    

 

O desenvolvimento econômico local é endógeno, ou seja, emerge das iniciativas e 

do dinamismo da comunidade. Valoriza os recursos financeiros e materiais locais. 

Mas, principalmente, apoiar-se-á no empreendedorismo, disseminado fortemente 

entre os principais atores e nas PME locais, como fontes de geração de empregos. 

Na comunidade local, as parcerias serão baseadas em projetos e pessoas, e não em 

instituições. Desta forma, é importante que os valores do empreendedorismo sejam 

difundidos entre os atores centrais da comunidade local. [...]. (DOLABELA, 1999, 

p. 31). 
 

Apoiar a pequena empresa: a nova organização da produção coloca a pequena e a 

média empresa em seu centro. Elas são responsáveis pelas taxas crescentes de emprego, de 

inovação tecnológica, de participação no PIB, de exportação. A pequena empresa surge em 

função da existência de nichos mercadológicos, lacunas de necessidades não atendidas pelas 

grandes empresas e pela produção de massa. Portanto, o nascimento de uma pequena empresa 

está intimamente relacionado com a criatividade, afirma Dolabela (1999). 

Ampliar a base tecnológica: as empresas de base tecnológica passaram a surgir ao fim 

do século XX como uma das mais importantes forças da economia. Pesquisadores, 

professores e alunos de universidades apresentam elevado potencial para a criação de novos 
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empreendimentos baseados no conhecimento. “Os empreendedores querem sempre ir além, 

querem descobrir algo novo, querem mudar, não se contentam com a mesmice. Isso os motiva 

para a busca e a prática da inovação” (DORNELAS, 2003, p. 18). 

Responder ao desemprego: numa economia movida pelas grandes empresas e pelo 

Estado, “nada mais natural do que formar empregados” (DOLABELA, 1999, p. 33). Este 

modelo cumpriu sua missão, mas esgotou-se em face das profundas alterações nas relações de 

trabalho e na produção. Ao ter seu foco deslocado para os pequenos negócios, as sociedades 

se defrontam em formar empregadores, ou seja, indivíduos com uma nova atitude diante do 

trabalho e com nova visão do mundo. “Profissionais bem sucedidos no mercado e alguns 

tantos aposentados que, depois de uma vida inteira trabalhando como empregados decidem 

empreender por conta própria” (SALIM et al., 2004, p. 1). 

Apontar as armadilhas a serem evitadas: não é suficiente que exista a motivação para 

empreender. É necessário que o empreendedor esteja preparado para isto, que conheça formas 

de análise do negócio, do mercado e de si próprio, a fim de perseguir o sucesso com maiores 

chances. É válido aqui mencionar Bornhoeft (1996), para quem, em muitos casos a escola 

pode funcionar como um fator inibidor, ou seja, por fornecer ao estudante ferramentas que lhe 

permitem avaliar antecipadamente as possibilidades de sucesso ou de fracasso de um negócio, 

acaba por demonstrar ao candidato a empreendedor a não-viabilidade da sua ideia. Isso pode 

funcionar como mecanismo de planejamento consistente, de riscos calculados, de cautela e 

outros pontos positivos, mas também tem seu lado negativo, visto que inibe o desejo de correr 

riscos, o que muitas vezes é feito de forma intuitiva pelo empreendedor, num processo de 

acertos e de erros na prática. 

Reorientar o ensino brasileiro: Dolabela (1999) acredita que os valores do ensino não 

sinalizam para o empreendedorismo. O emprego assume um valor fundamental na formação 

da nossa sociedade. Outro problema nos cursos profissionalizantes universitários, segundo o 

autor, é a cultura da grande empresa, ou seja, quando se fala de empresa, são tratados os temas 

relacionados às grandes organizações, e não os característicos dos pequenos negócios. 

Giustina, Silveira e Hoeltgebaum (2006) afirmam que o sistema educacional brasileiro muitas 

vezes contamina os estudantes com a „síndrome do empregado‟. Isso ocorre em face dos 

valores da sociedade, mesmo que esse elemento esteja desaparecendo das relações produtivas. 

No entanto, os cursos de administração e programas de treinamento empresarial estão 

mudando a abordagem: não tratam apenas das ferramentas para gerenciar uma empresa, 
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passando a focar, também, o ensino do empreendedorismo. “Empreender tem sido a trajetória 

escolhida por muitos jovens recém-formados” (SALIM et al., 2004, p. 1). 

Beiler (2009) realizou um estudo junto a 80 empresas de cluster têxtil da cidade de 

Blumenau (SC), a fim de identificar as principais características comportamentais 

empreendedoras dos dirigentes-proprietários da cadeia produtiva têxtil. A autora constatou 

que o planejamento e a busca de informações são as características mais destacadas nestes 

dirigentes, o que evidencia a preocupação em manter os negócios em destaque no mercado, 

com cautela em relação a fatores externos que possam surgir. O comprometimento foi a 

característica menos presente, o que vem evidenciar o individualismo das empresas, devido à 

expressiva presença de empresas familiares, cuja origem e cultura estão intrínsecas reduzindo 

a probabilidade de mudanças. 

Todas as realizações da humanidade se constroem pela ação empreendedora de 

pessoas com capacidade de agir para tornar reais seus sonhos. Para fazerem seus sonhos, 

visões, ideias e projetos se concretizarem, esses empreendedores utilizam a própria 

capacidade de combinar recursos produtivos (capital, matéria prima e trabalho) para realizar 

obras, fabricar produtos e prestar serviços destinados a satisfazer necessidades de pessoas 

(DALFOVO et al.,  2005). 

Vale lembrar que nem todo criador de empresa é necessariamente um empreendedor 

inovador. Drucker (1993) faz uma diferenciação entre a criação da pequena empresa e o 

empreendedorismo. Segundo ele, só é empreendedor quem abre um novo mercado para novos 

consumidores usando novos conceitos e novas técnicas de organização. 

Nesta mesma linha de pensamento, conforme Schumpeter (1989), ninguém é 

empreendedor o tempo todo: o criador da empresa precisa ser um gerente competente que, em 

dadas circunstâncias, se torna o empreendedor inovador. 

No entender de Filion (1991a; 1991b), a pesquisa sobre empreendedores bem 

sucedidos possibilita aos empreendedores em potencial e aos empreendedores de fato 

identificarem as características que devem ser aperfeiçoadas para atingir o sucesso.  

 

 

2.3.1 Características e perfis do empreendedor 

 

Na década de 1950 havia interesse na ascensão da Rússia e as pessoas começaram a se 

perguntar se um dia o Homo Sovieticus substituiria o Homo Americanus. Isso induziu 

McClelland (1961) a estudar a história em busca de explicações para a existência de grandes 

civilizações. Esse trabalho o levou à identificação de uma série de elementos, sendo o 
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principal a presença de heróis na literatura. As gerações seguintes tomariam esses heróis 

como modelos e tenderiam a imitá-los no comportamento. Os heróis superavam obstáculos e 

estendiam o limite do possível. No entender de McClelland (1961), o povo treinado sob tal 

influência desenvolvia necessidade de realização e associava essa necessidade aos 

empreendedores. Ele, contudo, não definia empreendedores da mesma forma que o 

encontrado na literatura então existente sobre o assunto.  

Conforme a teoria de McClleland (1972), os comportamentos empreendedores podem 

ser divididos em três conjuntos. O primeiro é o conjunto de realizações: busca de 

oportunidades e iniciativa, persistência, propensão a correr riscos calculados, exigência de 

qualidade e eficiência e comprometimento. O segundo conjunto é de planejamento: busca de 

informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático. O 

terceiro conjunto é o de poder: independência e autoconfiança, e persuasão e rede de contatos. 

Classifica o empreendedor, dentre outros adjetivos, como: confiante, perseverante, habilidoso, 

diligente, visionário, criativo, versátil, inteligente e perceptivo.  

Os trabalhos de McClelland (1971), que embasaram a avaliação do problema de 

pesquisa comportamentalista considerando aspectos da personalidade, expandiram-se para 

outras esferas. Buscou-se conhecer aspectos como as habilidades requeridas e o método de 

aprendizado pessoal e organizacional necessários para ajustamento de um comportamento.  

Contudo, existem críticas ao pensamento de McClelland (1971), pois, conforme Filion 

(1999), ele não identifica as estruturas sociais que determinam as escolhas de cada indivíduo. 

Outra crítica diz respeito à simplicidade de suas teorias, por trabalhar apenas com dois fatores 

principais: a necessidade de realização e a necessidade de poder. 

Após McClelland (1971), os comportamentalistas dominaram a área do 

empreendedorismo por vinte anos, até o início dos anos de 1980. Os objetivos buscavam 

definir o que era empreendedor e quais suas características. As ciências comportamentais 

expandiam-se de modo rápido e havia entre elas, mais do que em qualquer outra disciplina, 

um consenso sobre as metodologias válidas e confiáveis. Essa expansão se refletia na 

pesquisa sobre vários assuntos, abrangendo empreendedores.  

Foram inúmeras as publicações descrevendo uma série de características atribuídas aos 

empreendedores. As mais comuns constam no Quadro 5, conforme apanhado feito por Filion 

(1999): 
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CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS 

Inovação Otimismo Tolerância à ambiguidade e à incerteza 

Liderança Orientação para resultados Iniciativa 

Riscos moderados Flexibilidade Capacidade de aprendizagem 

Independência Habilidade para conduzir situações Habilidade na utilização de recursos 

Criatividade Necessidade de realização Sensibilidade a outros 

Energia Autoconsciência Agressividade 

Tenacidade Autoconfiança Tendência a confiar nas pessoas 

Originalidade Envolvimento em longo prazo Dinheiro como medida de desempenho 

Quadro 5 – Características frequentemente atribuídas aos empreendedores pelos 

teóricos comportamentalistas 
Fonte: Filion (1999, p. 9). 

  

Cole (1959) apresentou três tipos de funcionamento de negócio: por inovação, por 

imitação e por repetição. Smith (1967) identificou dois tipos de empreendedores: o artesão e o 

oportunista ou empreendedor de negócios. Considerou o empreendedor tecnológico como 

integrante de uma categoria separada. Mais tarde, Smith e Miner (1983) consideraram os 

efeitos de cada tipo de empreendedor em cada tipo de negócio resultante. Lorrain e Dussault 

(1988) investigaram o comportamento gerencial de cada tipo e descobriram que o 

empreendedor oportunista é o mais balanceado.  

Com base em pesquisa de Miner, Smith e Bracker (1989), Miner (1990) observou 

certas diferenças entre três tipos: o empreendedor, o empreendedor orientado para o 

crescimento e o gerente. Laufer (1974) sugeriu quatro tipos de empreendedores: o gerente ou 

inovador, o empreendedor-proprietário orientado para o crescimento, o empreendedor que 

recusa crescimento, mas busca eficiência, e o empreendedor artesão. Glueck (1977) 

estabeleceu uma distinção entre três tipos de autoempregados: o empreendedor, o 

proprietário-gerente de pequenos negócios e o chefe de um negócio familiar. Gasse (1978), 

em sua grade de avaliação de ideologia em negócios e gerenciamento, desenvolveu dois tipos 

de ideologia empreendedora: a ideologia do empreendedor artesão e a ideologia do 

empreendedor de negócios.  

Por sua vez, Vesper (1980) identificou pelo menos onze tipos de empreendedores: os 

autoempregados trabalhando sozinhos; formadores de equipe; inovadores independentes; 

multiplicadores dos modelos existentes; exploradores de economia de escala; acumuladores 

de capital; compradores; artistas que compram e vendem; formadores de conglomerados; 

especuladores e manipuladores de valores aparentes. 

Lafuente e Salas (1989) estabeleceram uma tipologia para os novos empreendedores 

surgidos na Espanha, baseada em aspirações empreendedoras e constituída por quatro tipos: 

artesão, orientado pelo grau de risco do negócio, orientado pela família e gerente. 
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Carland, Carland e Stewart (1996) entendem que o comportamento empreendedor não 

é homogêneo. Os empreendedores podem ser caracterizados pela necessidade de realização, a 

preferência pela inovação ou a propensão a assumir riscos, mas alguns deles são orientados 

por uma determinada característica em detrimento de outra. Na verdade, qualquer grupo 

específico de empreendedores é passível de conter tal variedade de indivíduos que 

impossibilita tirar conclusões sobre seus traços de personalidade. Segundo os autores, há 

muito ainda a ser descoberto acerca da psicologia empreendedora. O processo de toda e 

qualquer decisão empresarial está enraizado na personalidade e cognição. É preciso alcançar 

esse conhecimento a fim de apoiar, treinar e educar o empreendedor. A investigação realizada 

abrangeu uma amostra de 502 proprietários de pequenas empresas, distribuídos em 30 estados 

dos Estados Unidos. Segundo concluíram os autores, os resultados sugerem que a intuição é 

uma característica importante a ser considerada na compreensão do empreendedor. Em cada 

teste estatístico, a função cognitiva da intuição serviu para formar uma base para a 

compreensão dos padrões comportamentais. Os empresários com forte intuição conseguem 

converter a visão em ação inovadora e, para isto, se apoiam na elevada necessidade de 

realização. Temem menos os riscos e conseguem „enxergar o que não está lá‟, e o veem muito 

bem. 

Nenhuma tipologia é suficientemente completa a ponto de cobrir todos os tipos de 

empreendedores e proprietários-gerentes. Cada caso pode ser considerado único. Porém, as 

tipologias proveem uma base para a compreensão dos pontos de apoio, bem como dos valores 

e do pensamento dos empreendedores, e as linhas para a compreensão da consistência 

comportamental geral dos atores (FILION, 1999). 

O empreendedor está presente nas pessoas que apresentam características 

empreendedoras desde cedo, inicialmente dentro do contexto da família, depois na escola ou 

comunidade, e assim vão desenvolvendo essa habilidade através de uma liderança que 

envolve e motiva os outros. Existem pessoas que estão preocupadas em obter autonomia ou 

independência. Ou seja, imaginam que criar seu próprio negócio lhes possibilitará obter a 

liberdade que o emprego não lhes proporciona. Sonham com a possibilidade de ter 

empregados, horários livres e flexibilidade nas suas ações. Além, é claro, de obter uma renda 

acima da média do que seria possível obter em um emprego (BORNHOEFT, 1996). 

Os empreendedores demonstram grande necessidade de realização. Eles têm 

comportamento tendente a correr riscos calculados e são norteados por objetivos. Não raro, 

tratam o dinheiro mais como uma medida do que como a motivação para empreender. A 
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energia elevada, a capacidade de tratar da ambiguidade e a necessidade de ação independente 

são características comuns associadas ao comportamento empreendedor (OSBORNE, 1995). 

Para Miner (1998), os empreendedores gostam de receber feedback sobre seu 

desempenho e de planejar e estabelecer metas para realizações futuras. São dotados de muita 

iniciativa e de forte compromisso com a empresa. 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.  

É essencial que a oportunidade esteja adequada às habilidades e aos objetivos pessoais 

do empreendedor, e que o empreendedor tenha condições de dedicar o tempo e o esforço 

necessários para fazer com que o empreendimento avance de modo bem sucedido. “Um 

empreendedor deve acreditar na oportunidade a ponto de fazer os sacrifícios necessários para 

desenvolver e administrar a organização” (HIRSCH; PETERS, 2004, p. 55).  

Os empreendedores pensam de modo diferente das outras pessoas. Um empreendedor 

em determinada situação pode raciocinar de modo diferente do que quando está realizando 

outra atividade. É frequente os empreendedores tomarem decisões em ambientes altamente 

inseguros, com altos riscos, intensas pressões de tempo e considerável investimento 

emocional. Pensa-se de uma forma nesses ambientes, diferente de quando a natureza de um 

problema é bem-compreendida e dispõe-se de tempo e procedimentos racionais para 

solucioná-lo. Dada a natureza do ambiente de tomada de decisões de um empreendedor, às 

vezes, ele precisa: (a) executar, (b) se adaptar de modo cognitivo, e (c) aprender com o 

fracasso (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009). 

A personalidade proativa é definida por Bateman e Crant (1993) como sendo a 

personalidade de quem age para influenciar a mudança do ambiente. Personalidades pró-

ativas buscam oportunidades, têm iniciativa, agem e perseveraram até chegar ao objetivo, e 

provocam mudanças. De acordo com esses pesquisadores, a personalidade proativa é 

relativamente limitada por forças situacionais no ambiente cotidiano.  

Para Filion (1999) o empreendedor é uma pessoa bastante criativa, caracterizada pela 

capacidade de estabelecer e atingir objetivos. Mantém um elevado grau de consciência do 

ambiente em que vive, usando-a para captar oportunidades de negócios. Assim sendo, um 

empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a 

tomar decisões de forma moderadamente arriscada com vistas à inovação, continuará a 

desempenhar um papel empreendedor. Ou seja, o empreendedor é o indivíduo que imagina, 

desenvolve e realiza visões.  
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Mueller e Thomas (2001) e Utsch et al. (1999), através de seus estudos de mercados 

emergentes, demonstraram que os sistemas de culturas com forte crença na autodeterminação 

tendem a ter maior taxa de atividade empreendedora. A este respeito, Chen, Greene e Crick 

(1998), ao analisarem 140 alunos de MBA, constataram que a educação empreendedora ajuda 

a criar um senso de autoeficácia, proporcionando aos estudantes as habilidades necessárias 

para planejar e tomar decisões estratégicas, independentemente das características de sua 

personalidade.  

Muitos estudos têm focado a relação entre o locus de controle e o nível de autoeficácia 

(CHEN; GREENE; CRICK, 1998; UTSCH et al., 1999; LITTUNEN, 2000; LUTHANS; 

STAJKOVIC; IBRAYEVA, 2000). A capacidade de assumir riscos, de natureza financeira, 

social ou psicológica, é uma característica distintiva dos empreendedores. O nível de risco a 

que tendem os empreendedores pode ser moderado e calculado, conforme apontam os estudos 

realizados por Kent, Sexton e Vesper (1982), Sexton e Smilor (1986) e Chell, Haworth e 

Brearley (1991). Porém, de acordo com Kent, Sexton e Vesper (1982), o nível de propensão a 

correr riscos parece variar dependendo das condições ambientais específicas de cada situação. 

Sempre que se considera avaliar as características de personalidade de um 

empreendedor, deve-se levar em conta também a análise de seu sistema de valores. A 

orientação de valor pode ser definida como a concepção generalizada e organizada que a 

pessoa tem a respeito de pessoas e coisas (SEXTON; SMILOR, 1986). Os valores podem ser 

eficazes na distinção entre os empreendedores bem sucedidos da população em geral. Gartner 

(1989) considera a inovação como o valor central do comportamento empreendedor. Inovação 

e capacidade de resolução de problemas são fatores esperados da capacidade empreendedora. 

Segundo Morrison (2000) a história mostra que a atividade empreendedora é mais ativa 

durante períodos de turbulência, seja a turbulência econômica, social ou política. É quando os 

sistemas tradicionais revelam falhas e deixam de ser efetivos e os que sobrevivem às 

mudanças são os que agem de forma empreendedora, fazendo as coisas de forma diferente e 

inovadora. 

Estudo realizado por Timmons (1985) considerando mais de 50 pesquisas 

investigando os atributos e comportamentos dos empreendedores, identificou que: o 

empreendedor é oportunista, criativo e possui visão partindo do nada. Estes aspectos se 

desdobram como enfoque comportamental em: estar totalmente comprometido; ser 

determinado e perseverante, se autorrealizar e crescer; ser oportunista e se orientar por metas; 

tornar-se competente em iniciativas de responsabilidade pessoal e persistir na solução dos 
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problemas; conscientizar-se e ser bem humorado; saber avaliar e se autoavaliar; controlar 

impulsos; tolerar o stress, o ambíguo e o incerto; correr riscos calculados; apresentar baixa 

necessidade de status e poder; ser íntegro e confiável; saber decidir, ser urgente e paciente; 

saber lidar com as dificuldades e ser formador de equipes. Com esta visão, Timmons (1989) 

identificou o empreendedor de sucesso como uma junção de inventor e gestor, deve fazer uso 

da criatividade e ser inovador nas competências de um gestor. O autor mostra uma matriz de 

identificação dos quatro estilos de pessoas, baseado nos critérios: capacidade de gerir com 

criatividade e inovação. 

Em se tratando das características indispensáveis ao empreendedor de sucesso Gerber 

(1996), as dividiu em três funções distintas, sendo: o técnico, responsável pela execução do 

trabalho; ao gestor compete a monitorizarão e organização do trabalho; e ao empreendedor 

visionário a construção do negócio. Neste entendimento, o empreendedor impulsiona-se com 

a ideia da independência e de ser seu patrão, conta com informações técnicas e a crença na 

autossuficiência da gestão. 

Ferreira, Ramos e Gimenez (In: HOELTGEBAUM; MACHADO, 2005) apontam três 

categorias de empreendedores: os microempreendedores; os empreendedores e os 

macroempreendedores, cujas características são: 

a) os microempreendedores são os que vêem a empresa como mais um aspecto de 

sua vida, uma oportunidade de gerar renda e emprego familiar e não pretendem 

torná-la um grande empreendimento. Indivíduos desta categoria não se 

interessam em comprometer alto nível de energia no negócio, pois isto podaria 

sua liberdade. Neste caso não existe propensão à busca de inovação ou 

abordagens criativas para o negócio; 

b) os empreendedores, por sua vez, interessam-se por lucros e crescimento, e têm 

maior propensão à inovação, ambição por riqueza e reconhecimento e admiração;  

c) os macroempreendedores são aqueles que aspiram transformar seu 

empreendimento em uma força dominante na economia e veem o crescimento do 

negócio como medida de sucesso. “Talvez por causa da busca pelo crescimento, 

os macroempreendedores se preocupam mais com atividades de planejamento do 

que os microempreendedores” (FERREIRA; RAMOS; GIMENEZ, 2005, p. 23). 

Miner (2009) realizou um estudo abrangendo amostra de 115 pessoas que ao longo de 

um período de cinco anos estiveram cursando MBA e PhD em um curso de 

empreendedorismo de pós-graduação na Universidade Estadual de Nova York, em Búfalo. O 
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autor pretendeu investigar as atividades empreendedoras dos ex-acadêmicos após a saída da 

universidade. Em 74% dos casos não se verificou nenhuma evidência de atividade 

empreendedora. Os demais estavam envolvidos em empreendedorismo do seguinte modo: 

15% estavam em participação em abertura de um negócio (normalmente em paralelo com 

alguma outra atividade profissional); 7% estavam trabalhando em tempo integral num novo 

empreendimento; 4% estavam envolvidos na área de ensino e/ou pesquisa no âmbito 

empresarial. O autor concluiu o estudo constatando que, a partir de um programa de pós-

graduação em empreendedorismo seria esperado que ocorresse maior destaque para os 

talentos empreendedores. No entanto, não foi possível constatar este fator. 

Miner (1998; 2000) sugere que não se pode resumir em apenas um tipo de pessoa ou 

personalidade o potencial para o sucesso empresarial, mas que existem quatro classificações 

distintas, que são: 

a) realizador - empreendedores clássicos que levam muita energia e força às suas 

empresas e dedicam a maior parte de seu tempo à organização. Planejam e 

estabelecem metas para novas realizações. Este tipo de empreendedor acredita 

controlar a vida das pessoas por meio de seus atos e ações e, que não são 

controlados pelas influências ou atitudes de outros. Os objetivos a seguir são 

sempre os dele. Geralmente este perfil de realizador resolve problemas com 

frequência e trabalha com crises, buscando o sucesso em tudo; 

b) supervendedor - há uma sensibilidade desenvolvida neste perfil, no modo de 

tratar as pessoas, tentando de certa forma o bem social. A relação interpessoal é 

peça chave, pois utiliza muitas reuniões sociais e participa de diversos grupos. 

As vendas são consideradas como carro chefe da organização. Como a área de 

vendas é o elemento a priori para o supervendedor, é necessária a contratação de 

um profissional para atuar na área administrativa dos negócios; 

c) autêntico gerente - este perfil assume várias responsabilidades e consegue cargos 

de liderança nas organizações. Extremamente competitivo e determinado, possui 

ação positiva com os que têm autoridade, pois gosta do poder e de desempenhar 

uma função. Neste perfil pode acontecer o afastamento de uma grande empresa 

para iniciar o seu próprio negócio. O aspecto chave a ser considerado no 

autêntico gerente é levar os empreendimentos a um crescimento significativo. 

Geralmente são gerentes e os negócios em que atuam necessitam de seus talentos 

administrativos; 
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d) gerador de ideias - inventa novos negócios, nichos de mercado, processos e, em 

sua maioria, encontra uma maneira de superar a concorrência. Como a 

criatividade está em seu perfil, há uma atração para o mundo das ideias. 

Ressalta-se que o gerador de ideias, muitas vezes assume riscos que não são 

suficientemente calculados. Estão ligados também a negócios que envolvam a 

tecnologia.  

Miner (1998) desenvolveu instrumentos para a identificação do perfil empreendedor, 

segundo suas características de comportamento. As características agrupadas por Miner 

(1998) compõem situações, orientadas de modo a possibilitar a identificação de cada um dos 

quatro perfis comportamentais do empreendedor.  

Há empreendedores que possuem os quatro perfis desenvolvidos, ou o predomínio de 

mais de um perfil. Estes, segundo Miner (1998), são denominados empreendedores 

complexos. Percebe-se maior incidência de êxito em suas atividades. Miner (1998) também 

aponta que os empresários complexos tendem a iniciar seu próprio negócio. 

As características de cada um dos perfis empreendedores classificados por Miner 

(1998) podem orientar avaliações dirigidas (como questionários ou entrevistas aplicadas), 

e/ou autorrealizadas, ou seja, que o empresário aplica a si mesmo para perceber suas próprias 

habilidades quanto à condução de seus negócios, orientando-se e avaliando os pontos fortes e 

fracos quanto ao seu perfil, conforme determina Miner (1998). Estas características estão 

demonstradas pelo Quadro 6: 

 

Grupos de Empreendedores Características 

 

 

 

Realizador 

Necessidade de realizar; 

desejo de retroalimentação; 

desejo de planejar e estabelecer metas; 

forte iniciativa pessoal; 

forte comprometimento pessoal com sua organização; 

crença de que uma pessoa pode fazer a diferença; 

crença de que o trabalho deveria ser guiado por objetivos pessoais. 

 

 

Supervendedor 

Capacidade de entender e sentir com o outro (empatia); 

desejo de ajudar os outros; 

crença de que os processos sociais são importantes; 

necessidade de manter relacionamentos sólidos e positivos com os outros; 

crença de que a importância das vendas é crucial para cumprir a estratégia 

da companhia. 

 

 

Autêntico gerente 

Desejo de ser um líder corporativo; 

determinação; 

atitudes positivas com a autoridade; 

desejo de competir; 

desejo de poder; 

desejo de sobressair-se no grupo. 

Continua... 
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Continuação... 
 

 

 

Gerador de ideias 

Desejo de inovar; 

paixão por ideias; 

crença de que o desenvolvimento de um novo produto é crucial para 

cumprir a estratégia da companhia; 

bom nível de inteligência; 

desejo de evitar correr riscos. 

Quadro 6 – Grupos de empreendedores identificados por Miner (1998) 
Fonte: Adaptado de Miner (1998, p. 189-209). 

 

Com base no perfil entabulado por Miner (1998), Iahnig (2009) verificou que 57% das 

mulheres que dirigiam empresas de publicidade e propaganda no estado de Santa Catarina 

apresentaram um único perfil, sendo: supervendedor, 48%; realizador, 22%; gerador de ideias, 

22% e autêntico gerente, 8%. Outrossim, 43% das mulheres da pesquisa apresentaram mais de 

um perfil dominante, os chamados perfis complexos, conforme Miner (1998). O cruzamento 

dos dados obtidos por Iahnig (2009) mostraram também, que a geração formada pelas 

faculdades e universidades na última década, está mais voltada para o desenvolvimento de 

características como o modo de tratar as pessoas, o bem social, atividades em grupos sociais, 

e que há maior preocupação com o setor de vendas (privilegiando o perfil do supervendedor).   

Estudo realizado por Gouvêa (2009) abrangendo 21 empresárias do Núcleo da Câmara 

da Mulher Empresária, participante da Associação Comercial e Industrial de Blumenau 

(ACIB) constatou que, quanto ao perfil empreendedor analisado com base na proposta de 

Miner (1998), a totalidade da amostra, ou seja, 100% das empreendedoras do estudo 

apontaram para o perfil complexo, portanto, a combinação de dois ou mais perfis 

empreendedores de Miner. Analisados individualmente houve predominância para o perfil 

realizador (33%) e supervendedor (33%). 

Buscando identificar os perfis dos empreendedores de uma empresa de capital 

intelectual, situada em Joinville, SC, atuante no setor de prestação de serviço em tecnologia 

da informação, consultoria, treinamento e desenvolvimento de software personalizado, 

considerando-se que esta empresa é a maior software house da América Latina e a oitava 

maior do mundo, desenvolveu-se um estudo que demonstrou que o executivo maior da 

empresa tem o perfil realizador. Os seus três executivos, no degrau hierárquico abaixo 

possuem o perfil de supervendedores. O perfil do empresário complexo ocorreu na estrutura 

de gerente/coordenação, demonstrando os estilos supervendedor e gerador de ideias 

(GONÇALVES; HOELTGEBAUM; KLEMZ, 2010). 

Dentro do campo de análise psicológica do comportamento empreendedor, é 

importante considerar também que existem fatores externos que incidem no comportamento 
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do indivíduo e afetam sua interação com o ambiente. Fatores internos, como personalidade, 

motivação, autoconceito estão em interação com fatores externos como cultura, condição de 

trabalho, estrutura de apoio, modelos de comportamento, educação e meio ambiente (CHEN; 

GREENE; CRICK, 1998; LUTHANS; STAJKOVIC; IBRAYEVA, 2000).  

Por sua vez, nos seus estudos sobre empreendedorismo e pequenas empresas, Filion 

(1999) levou em conta quatro regras sistêmicas básicas: inter-relações, informação, hierarquia 

e controle. O autor considerou também as propriedades sistêmicas emergentes relativas, bem 

como as definições básicas dos modelos sistêmicos de empresas. Incluiu também os 

elementos-chave do modelo visionário (FILION, 1991b): visão, relações internas e externas à 

empresa, energia dedicada às atividades profissionais e liderança. A partir destes critérios 

foram identificados seis tipos de proprietários-gerentes de pequenos negócios (FILION, 

1999): lenhador; sedutor; jogador; hobbysta; convertido e missionário. 

O Quadro 7 apresenta os tipos de proprietários-gerentes de pequenos negócios e 

estratégias apresentados por este estudo e resumidos por Filion (1999), considerando os tipos 

de proprietários-gerentes, o que impulsiona a vida da empresa e o tipo de estratégia utilizada: 

  

Tipos de proprietário-gerente Razão de ser da empresa Tipo de estratégia 

Lenhador Sobrevivência-Sucesso Contínua 

Sedutor Prazer Radical 

Jogador Lazer Racional 

Hobbysta Autorrealização Evolucionária 

Convertido Segurança Revolucionária 

Missionário Conquista Progressiva 

Quadro 7 – Tipos de dirigentes-proprietários de pequenos negócios e estratégias 
Fonte: Filion (1999, p. 16). 

 

Filion (1999) enfatiza que poucos proprietários-gerentes encaixam-se em um desses 

tipos em estado puro, pois, como ocorre em todas as tipologias, os proprietários-gerentes 

encontrados na vida real geralmente possuem um perfil que combina dois ou três tipos 

diferentes. 

Por sua vez, Maculam (2005) identifica dois perfis de empreendedores de pequenos 

negócios: um relacionado a grandes empresas pela subcontratação ou consultoria; o outro, 

menos dinâmico, que cria uma empresa para não permanecer desempregado. Ambos os 

conceitos – empreendedor e pequena empresa – direcionam a identificar as mesmas funções, 

que são: 1) o preenchimento de espaços econômicos não ocupados pelas grandes empresas; 2) 

reativação do tecido econômico e social local; 3) geração de valor a partir de conhecimentos 

tecnológicos e científicos; 4) geração de soluções pontuais ao desemprego. 
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No tema a seguir abordam-se as características dos empreendedores conforme o 

gênero destacando a atuação dos empreendedores nos negócios e as diferenças, dificuldades e 

facilidades inerentes ao gênero e ao empreendedorismo.  

 

2.3.2 Características dos empreendedores conforme o gênero 

  

Embora exista vasta literatura focando homens e mulheres em empreendedorismo, 

poucos estudos usam a lente do gênero em oposição ao sexo. A distinção entre o sexo como 

atributo biológico, anatômico, hormonal e fisiológico, e o gênero como sendo construído com 

os meios sociais, culturais e psicológicos, é importante dentro das ciências sociais. Sexo 

(macho e fêmea) é fator inato, mas o gênero surge da interação com o meio social; portanto, 

não é uma identidade estável ou locus, mas sim constituída mediante uma repetição estilizada 

dos atos (BUTLER, 1993). 

Muito tem sido pesquisado a respeito do empreendedorismo feminino no Brasil e no 

mundo, porém, de modo geral, a representatividade destes estudos ainda é pequena. Ao 

analisar a produção científica na área de empreendedorismo feminino, Cassol, Silveira e 

Hoeltgebaum (2006) recorreram à base de dados Institute for Scientific Information (ISI), pela 

representatividade e relevância dos estudos nela publicados. As pesquisadoras analisaram um 

total de 117 periódicos, com dados levantados no período compreendido entre 1997 a 2006. 

Na área de administração, o número de trabalhos obtidos sobre empreendedorismo, de 

forma geral, foi de 184 artigos, e o número de artigos tratando de modo específico sobre 

empreendedorismo feminino foi de nove. Ou seja, a representatividade dos estudos em 

empreendedorismo feminino na área de administração da base de dados do ISI, de 1997 a 

2006, foi de 5%. Na área de negócios, a base de dados apresentou 264 artigos tratando de 

empreendedorismo, e 7 estudos sobre o empreendedorismo feminino, apresentando, portanto, 

uma representatividade de 2% voltado às mulheres empreendedoras (CASSOL; SILVEIRA; 

HOELTGEBAUM, 2006). 

Há um aumento significativo no número de mulheres trabalhando por conta própria, 

sendo que, atualmente, elas iniciam novos empreendimentos três vezes mais do que os 

homens, de acordo com Hisrich e Peters (2004). Na Tabela 1 pode-se avaliar a evolução da 

participação feminina nos negócios, conforme dados do período de 2001 a 2005, do relatório 

publicado pelo GEM (2006): 
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Tabela 1 – Evolução da razão de empreendedores de negócios em estágio por gênero, no 

Brasil, 2001-2005 

 

ANO 

EMPREENDEDORES INICIAIS 

Homem Mulher Razão 

Taxa (%) Empreendedores Taxa (%) Empreendedores Homem/Mulher 

2001 15,4 7.561.000 9,2 4.705.000 1,61 

2002 16,0 8.333.000 11,3 6.112.000 1,36 

2003 14,2 7.360.000 11,7 6.216.000 1,18 

2004 15,7 8.857.000 11,3 6.515.000 1,36 

2005 11,8 6.779.000 10,8 6.344.000 1,07 

Fonte: Cassol, Silveira e Hoeltgebaum (2006, p. 183). 

 

Vale observar que a razão homem/mulher na abertura de negócios modificou-se 

significativamente ao longo do período analisado, e atualmente existe praticamente uma 

mulher para cada homem que empreende no Brasil (CASSOL; SILVEIRA; 

HOELTGEBAUM, 2006). As mulheres estão conquistando mais espaço nas organizações. 

Porém, apesar do aumento dessa participação e dos direitos já conquistados, ainda há 

desigualdades em relação ao gênero masculino (CAPPELLE et al., 2007). 

Dados publicados pelo GEM (2008) revelam que em 2007 as mulheres representavam 

52% dos empreendedores no Brasil, invertendo uma tendência histórica quando considerado o 

período 2001-2007. A necessidade é o fator de motivação para a mulher iniciar o 

empreendimento. Enquanto 38% dos homens empreendem por necessidade, essa proporção 

aumenta para 63% para as mulheres. 

Ferreira, Ramos e Gimenez (In: HOELTEBAUM; MACHADO, 2005) citam estudos 

tratando do empreendedorismo e suas diferenças associadas ao gênero. O estudo realizado por 

Butler (1993) constatou que homens e mulheres são similares em personalidade, no entanto as 

mulheres iniciam seus negócios com o objetivo de conciliar carreira e família, enquanto que 

os homens focam nas razões econômicas.  

Machado et al. (2002) afirmam que as dificuldades apontadas por mulheres 

empresárias estão, em geral, relacionadas aos pais, maridos e/ou filhos. Um dos motivos para 

essa ocorrência é porque normalmente as mulheres carregam consigo um peso adicional, ou 

seja, a preocupação vinculada à constituição de uma família. 

Mukhtar (1998), em estudo envolvendo 6.000 pequenas e médias empresas no Reino 

Unido, buscou evidenciar as particularidades das empresas geridas por homens e mulheres. 

Encontrou diferenças importantes, visto que empresas geridas por mulheres eram menores, 

possuíam portfólio restrito de produtos e se concentravam no mercado local.  

Zapalska (1997) objetivou conhecer melhor o perfil da mulher empreendedora. Este 

estudo foi realizado na Polônia, sendo que a autora buscou verificar se as mulheres 
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empresárias daquele país tinham peculiaridades empreendedoras, no desempenho da sua 

função nas empresas por elas administradas. Teve como resultado, que não existiam 

diferenças significativas psicológicas, em termos de mulheres e homens de sucesso nos 

negócios. 

O‟Meally (2000) buscou retratar a questão da educação, os treinamentos e valores 

sociais no contexto da mulher empreendedora. Para tanto, verificou que nos EUA as mulheres 

iniciam as atividades comerciais com o dobro de rapidez que os homens, conquistando um 

terço dos pequenos negócios no Canadá, e possuindo um quinto dos pequenos negócios na 

França. Acercou-se sobre argumento de: descobrir o motivo que as levou a ingressar no 

mundo dos negócios, seus desígnios e receios focando espaços como educação, treinamento e 

valores sociais. Sua conclusão ressaltou que as mulheres de negócio do amanhã, necessitam 

preparar hoje o ambiente de negócios. 

A literatura acerca da psicologia de carreira fornece uma substancial quantidade de 

evidências de que o gênero é uma variável na diferenciação do entendimento na questão da 

autoeficácia. De modo geral, as mulheres estão mais suscetíveis a terem baixas expectativas 

de sucesso do que os homens, numa vasta gama de ocupações profissionais (WILSON; 

KICKUL; MARLINO, 2007). 

A questão das baixas expectativas por parte das mulheres se verifica ao longo da 

história, pois dentro da definição de gênero existiu a dualidade hierárquica ordenando as 

relações sociais entre homens e mulheres, refletindo na subordinação da mulher. Os teóricos 

contemporâneos, contudo, sugerem que as identidades de gênero são complexas, sujeitas a 

deslocamentos e realinhamentos das expressões de masculinidade e feminilidade (SHAW et 

al., 2009). 

Cramer, Cappelle, Silva e Brito (2001), em pesquisa que realizaram junto a mulheres 

empreendedoras, constataram que a gestão empresarial é uma atividade desenvolvida de 

acordo com características da personalidade do empresário ou da empresária. Perceberam que 

algumas características tipicamente femininas aparecem de forma espontânea no 

comportamento das entrevistadas ao gerenciarem seus empreendimentos, e as auxiliam na 

conquista de seu espaço no mundo dos negócios. 

Ahl (2007) aponta evidências de que o discurso sobre o espírito empresarial tende ao 

masculino, existindo um discurso sobre a feminilidade estar em conflito com o espírito 

empresarial. Diante disto, o empreendedor do sexo feminino torna-se o “outro” (de Beauvioir) 

e é retratado como um intruso no campo. Assim, as mulheres não têm facilidade em se 
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encaixar nos modelos masculinos do espírito empresarial e o que está associado ao feminino 

está em oposição à ação empreendedora e suas caracterizações. Isto se refletiu no surgimento 

do “subdesempenho”, tese que sugere que as mulheres permanecem detidas em 

empreendimentos menores ou marginais (FASCI; VALDEZ, 1998; ANNA et al., 2000). Em 

contrapartida, tal suposição é replicada quando os decisores políticos lamentam que as 

mulheres não cumpram suas potencialidades econômicas e deixam de contribuir a contento 

com o crescimento econômico nacional (HM TREASURY..., 2008). 

As diferenças são detectadas já na adolescência. As autoras Marlino e Wilson (2002), 

citam um estudo recente abrangendo adolescentes dos Estados Unidos revelando que 

mulheres e homens têm níveis comparáveis de autoconfiança, mas existem importantes 

diferenças de gênero em aspectos-chave. Em particular, as garotas demonstram menor 

confiança do que os rapazes em áreas relacionadas à matemática, finanças, tomada de decisão 

e resolução de problemas. Assim como em estudos com adultos, tais diferenças são 

observadas principalmente em face dos estereótipos que tratam de habilidades masculinas, 

incluindo carreiras de negócios empreendedores. 

Lituchy, Reavley e Bryer (2003) afirmam que as mulheres empreendedoras optam por 

iniciar negócios por razões diferentes daquelas dos homens e, frequentemente, encontram 

barreiras mais desafiantes para estabelecer, operar e fazer crescer seus empreendimentos. 

Além disso, observa-se que muitas mulheres dão início aos seus próprios negócios em 

consequência do tratamento discriminatório no trabalho. Por exemplo, elas podem constatar a 

existência de um “teto de vidro” que as impossibilita de chegar a posições superiores dentro 

das organizações, ou seja, o progresso de sua carreira fica dificultado. Sendo assim, o fato de 

iniciar um empreendimento próprio serve como meio de atingir maiores níveis de êxito 

pessoal, o que seria inatingível na condição de funcionárias. 

Ainda conforme apontado por Lituchy, Reavley e Bryer (2003), funções em âmbitos 

sociais e culturais desempenhadas pelas mulheres podem implicar em encargos adicionais 

para elas. As mulheres devem lidar com seus papéis como esposa, mãe, filha e mulher de 

negócios. Delas normalmente se espera que executem também as responsabilidades 

domésticas, enquanto que, simultaneamente, trabalham como empregadas, gerentes ou 

proprietárias de negócios. Assim sendo, para que as mulheres tenham condições de executar 

todas estas tarefas com equilíbrio depende em parte do apoio que recebem de amigos e 

familiares, apoio este que é determinante para o êxito ou fracasso dos empreendimentos. 
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Uma dimensão valorizada no trabalho feminino é sua característica de multiplicidade 

de papéis, ou seja, seu talento para fazer e pensar várias coisas simultaneamente. Sua entrada 

no mercado de trabalho não implica a eliminação das atividades vinculadas ao trabalho na 

família. Esse acúmulo de trabalho da mulher é comumente chamado de dupla jornada (GEM, 

2008). 

Dhaliwal (1998) pesquisou no Canadá as mulheres em que o histórico de educação e 

de trabalho parece diferente tratando-se de negócios. Elas possuem menos ajuda do marido, 

fragilizando o alcance do sucesso empresarial. Também assumem papel de mãe, limitando seu 

tempo e forças à empresa e negócios. Mesmo apresentando suportes diferentes nos seus 

negócios, opiniões e concepção de crescimento, as empresas por elas criadas e geridas 

mostram-se com altos índices de sobrevivência.   

De acordo com Hisrich e Peters (2004), embora as características de empreendedores e 

empreendedoras em geral sejam semelhantes, as mulheres diferem em termos de motivação, 

habilidades empresariais e histórico profissional. Os fatores no processo inicial de um negócio 

também são diferentes para homens e mulheres, especialmente em áreas como sistemas de 

apoio, fontes de recursos e problemas.  

Kirkwood (2009), em pesquisa junto a 50 empresários (25 mulheres e 25 homens), 

verificou que os homens tendem a ter mais autoconfiança do que as mulheres e que isso afeta 

suas intenções empreendedoras. Segundo o autor, uma vez estando o negócio estabelecido, as 

mulheres se relacionam menos com o empreendedorismo do que os homens e, contrariamente 

a estes, elas não se sentem confortáveis chamando a si próprias de empresárias. No entanto, 

para algumas das mulheres investigadas a autoconfiança empresarial cresceu ao longo do 

tempo no negócio. Outras mulheres, contudo, continuam a agir com limitações que afetam sua 

capacidade de obter acesso a financiamento e suas aspirações de crescimento. 

Iahnig (2009) pesquisou 41 mulheres gestoras de agências de propaganda em Santa 

Catarina, buscando investigar o empreendedorismo feminino no setor. Tal estudo mostrou que 

na opinião de 62% das mulheres pesquisadas, não existe diferença entre a atuação de homens 

e de mulheres nas agências de propaganda. Segundo 83%, o respeito à mulher profissional da 

área de propaganda em Santa Catarina é fato predominante e os estigmas de gênero foram 

superados. 

Neste sentido, Machado (2000), argumenta que é possível existir uma relação entre o 

tempo de atividade e o significado de sucesso, sendo que as empreendedoras que possuem 
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empresas há mais tempo tendem a dar prioridade a valores humanistas e éticos, ao contrário 

das que possuem menos tempo de atividade, que priorizam os resultados financeiros. 

Gupta, Turban, Wasti e Sikdar (2009), em seu estudo buscaram examinar a influência 

sobre o empreendedorismo, os estereótipos de gênero socialmente construídos, e sua 

influência sobre as intenções de homens e mulheres empreendedores. Foram buscados dados 

de homens e mulheres empresários, adultos e jovens. Os pesquisadores constataram que os 

empresários foram percebidos a ter características predominantemente masculinas. Existe a 

tendência de que as normas a serem seguidas no mundo dos negócios sejam masculinas. 

Contudo, o fato de a masculinidade corporativa ser a norma dominante, não significa que se 

trate de uma norma que deva ser replicada, como afirma Maier (1997). 

Miner (1998) aponta diferenças bastante marcantes entre homens e mulheres no que se 

refere à atividade empresarial. As mulheres têm maior propensão a iniciar um negócio com 

um sócio, estão menos inclinadas a assumir uma empresa familiar e a ser a pessoa responsável 

por mudanças em um novo empreendimento. Elas costumam iniciar a atividade empresarial 

imediatamente após a conclusão do curso de mestrado menos frequentemente que os homens, 

refletindo a tendência das mulheres em geral de fundar uma empresa numa idade um pouco 

mais avançada. A complexidade é mais frequente entre as empresárias, o que contribui para 

níveis relativamente elevados de realização empresarial comparativamente aos homens. 

Um dos fatores característicos do sucesso de empreendimentos geridos por mulheres 

está relacionado à questão de gênero e da compreensão de que elas, de um modo geral, 

apresentam um estilo próprio quando administram. Sua abordagem de liderança decorre de 

um aprendizado originado na infância sobre valores, comportamentos e interesses 

relacionados à cooperação e aos relacionamentos (MUNHOZ, 2000). 

O sistema de valores originado a partir do contexto familiar influencia o 

comportamento das mulheres e reforça o surgimento de estereótipos culturais, que podem 

inibi-las de querer empreender um negócio próprio, mesmo que elas não possuam consciência 

de tal influência. Ocorre que desde a infância até a maturidade as mulheres sofrem pressão 

para se adaptarem a um padrão feminino. Obviamente esse padrão feminino tem lados 

positivos e negativos, visto que resulta em um sistema de valores no qual a mulher se vê presa 

em uma casa de espelhos: para onde quer que ela olhe, sua imagem é distorcida (WILKENS, 

1989). 

Lituchy, Reavley e Bryer (2003) afirmam que as mulheres proprietárias de pequenas 

empresas estão menos preocupadas com obtenção de lucros do que os homens proprietários. 
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As mulheres em geral se preocupam mais com a comunidade, associando a ideia de sucesso à 

realização individual, focando mais as relações com clientes e fornecedores, assim como 

quanto ao bem estar e felicidade de seus funcionários. 

Não são raros os casos de mulheres que perceberam que as características de empatia, 

tato e a compreensão, que são inerentes ao seu sistema de valores, são qualidades colocadas a 

favor do sucesso empresarial. A aptidão de entender as pessoas, de ser flexível e a intuição 

para a solução de problemas gera ações positivas por parte das mulheres empreendedoras de 

sucesso que quebraram seus espelhos, aprendendo novos valores (WILKENS, 1989). 

A gestão feminina se caracteriza pelo estilo participativo, predominando a valorização 

dos indivíduos, sensibilidade, melhor competência comunicativa, compreensão, necessidade 

de conciliação em situações de conflito, espírito de equipe e liderança baseada no consenso 

(BOWEN; HISRICH, 1986; BETIOL, 2000; MUNHOZ, 2000). 

A posse do negócio não é necessariamente um aspecto da discriminação de gênero. 

Contudo, mulheres empreendedoras experimentam frequentemente, maiores dificuldades do 

que homens em obter capital para suas empresas. Historicamente, as políticas de empréstimos 

de muitas instituições financeiras têm desfavorecido as mulheres. Não é raro que as 

empresárias tenham que despender recursos próprios ou da família para montar seu 

empreendimento. Com isto, elas podem sofrer subcapitalização logo de início, uma causa 

frequente para o insucesso do negócio (LITUCHY; REAVLEY; BRYER,  2003). 

Conforme Marlow e Dean (2005), a disponibilidade e acesso a financiamento é um 

elemento crítico para o startup e consequente desempenho de qualquer empresa. Assim, 

quaisquer barreiras ou obstáculos ao acesso às fontes de financiamento terá impacto 

duradouro e negativo sobre o desempenho. Embora os resultados da pesquisa realizada por 

Marlow e Dean (2005) tenham sido um tanto inconsistentes, verificaram que mulheres 

empresárias, ao iniciarem seu empreendimento, são prejudicadas pelo fator gênero. Este 

argumento foi avaliado por meio de uma análise teórica acerca de gênero usando o exemplo 

de acesso a fontes formais e informais de financiamento. 

O conceito de capital empreendedor sugere que, para além do capital financeiro, o 

processo empresarial, incluindo o desempenho dos negócios, é afetado por outros tipos de 

capital possuídos por empresários e à sua disposição através de redes e relacionamentos 

(SHAW et al., 2009). 

Bourdieu (1977; 1986) elaborou três argumentos com implicações significativas para a 

dinâmica entre homens e mulheres e capital empreendedor. Primeiro, que os empreendedores 
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do sexo masculino e feminino podem possuir diferentes formas e montantes de capital. 

Segundo, mesmo quando os empresários do sexo masculino e feminino possuem níveis e 

tipos similares de capital, o valor que isto representa pode ser diferente para um e para outro. 

Por último, tais diferenças nas representações podem ter impacto sobre as experiências do 

sexo masculino e feminino, criando oportunidades talvez mais para os empreendedores 

masculinos na posse de uma combinação de capitais que comandam maior valor. A sugestão 

de que, mesmo quando em posse de níveis semelhantes de capital empreendedor, homens e 

mulheres podem encontrar diferentes experiências, tem implicações importantes para o 

desempenho das mulheres. 

A pesquisa realizada por Renzulli, Aldrich e Moody (2000) constatou que as variações 

no capital social, em particular as forças dos laços familiares, considerando os 

relacionamentos e a presença de laços de parentesco, podem ter impacto negativo sobre a 

entrada das mulheres na posse de uma empresa. Em contrapartida, outros estudos não 

encontraram diferenças de gênero no capital humano, em particular as diferenças em nível 

educacional e de experiência de impacto sobre o acesso dos empresários para obter 

financiamentos (CARTER, 2001). Outro ponto citado por Lituchy, Riavley e Bryer (2003) é 

que embora as mulheres empresárias em geral tenham um bom nível educacional, tendem a 

carecer de habilidades específicas relacionadas à formação em gestão, contabilidade, 

marketing e finanças. 

Por sua vez, Wilson, Kickul e Marlino (2007), em seus estudos acerca de gênero e 

empreendedorismo, detectaram que um empreendimento é ainda percebido como um campo 

predominantemente masculino, e que algumas mulheres podem limitar suas aspirações de 

carreira porque sentem que não possuem as habilidades necessárias. Até mesmo as que 

optaram por um trajeto de carreira em nível de gerência e de modo ativo levando a cabo sua 

graduação em MBA, estas diferenças na autoeficácia empreendedora se fazem presentes. No 

entanto, as autoras verificaram também que a educação do espírito empresarial pode reduzir 

essas diferenças de gênero para as mulheres. Desta forma, o ensino do empreendedorismo 

pode servir como equalizador, possivelmente auxiliando na redução dos efeitos limitantes da 

baixa autoeficácia e, em última análise, maximizando a possibilidade de criação de 

empreendimentos bem sucedidos por mulheres. 

Conforme dados informados pelo GEM (2008), no Brasil, no período 2001-2007, 

aproximadamente 60% dos empreendedores iniciais encontravam-se na faixa de 25 a 44 anos, 

não se observando mudanças significativas. Ao se levar em consideração a motivação para 
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empreender, observada de 2001 a 2006, o sexo masculino empreende mais por oportunidade 

do que por necessidade: 63% para 58%, respectivamente. 

Conforme aponta estudo realizado por Wilson, Kickul e Marlino (2007) há evidência 

empírica que sugere que os homens tendem a ter expectativas mais elevadas que as mulheres 

em relação ao sucesso da carreira. 

Os homens não raro são motivados pelo impulso de controlar seus próprios destinos, 

de fazer as coisas acontecerem. Este impulso, muitas vezes, se origina de desentendimentos 

com seus patrões ou da convicção de que podem dirigir as coisas de um modo melhor. Por 

outro lado, as mulheres tendem a ser motivadas pela necessidade de realização e frustração 

resultante de um emprego que não lhes possibilita o crescimento e desempenho que almejam 

(HISRICH; PETERS, 2004). 

Como afirmam Hisrich, Peters e Shepherd (2009), o comportamento empreendedor 

abrange: 1) tomar iniciativa; 2) organizar e reorganizar mecanismos sociais e econômicos a 

fim de transformar recursos e situações para proveito prático e 3) aceitar o risco ou o fracasso.  

Os homens frequentemente são mais confiantes e menos flexíveis e tolerantes do que 

as mulheres, o que pode resultar em estilos administrativos bem distintos (HISRICH, 

PETERS; SHEPHERD, 2009). 

No que refere-se ao desempenho do empreendimento, as primeiras pesquisas 

identificaram o sexo do proprietário como uma variável diferenciadora, com as mulheres 

normalmente classificadas em subperformance em relação aos homens, com base numa série 

de critérios de desempenho. Evidências das pesquisas mais recentes sugerem uma dinâmica 

mais complexa entre gênero e desempenho dos negócios e os desafios que se impõem à 

mulher no que tange ao desempenho (SHAW et al., 2009). Exemplificando, pode-se 

mencionar Marlow (1997) e Baines, Wheelock e Gelder (2003), ao afirmarem que as 

mulheres concebem desempenho diferente para suas empresas, como também adotam padrões 

de crescimento diferentes dos estabelecidos pelos homens. 

O Quadro 8, elaborado por Hisrich, Peters e Shepherd (2009) mostra, 

comparativamente, as características de empreendedores e empreendedoras: 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Característica Empreendedores Empreendedoras 

Motivação Realização – lutam para fazer as coisas 

acontecerem. Independência pessoal – a 
autoimagem 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 – fazer as coisas 

sozinha 

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 

oportunidades 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 no ramo de trabalho 

Especialista reconhecido ou que obteve um alto 

nível de realização na área 
Competente em uma série de funções empresariais 

Experiência no ramo de trabalho 

Experiência gerencial intermediária 

ou administrativa na área 
Histórico ocupacional relacionado 

com serviços 

Características 

de 

personalidade 

Opiniativo e persuasivo 

Orientado para metas 

Inovador e idealista 

Alto nível de autoconfiança 

Entusiasmado e enérgico 

Tem que ser o 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  

Pai autônomo 

Educação superior – administração ou área técnica 

(geralmente engenharia) 

Primogênito 

Idade no início do negócio: 35-45 

Pai 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 

negócio 

Indústria ou construção Relacionados à prestação de 

serviços – serviço educacional, 

consultoria ou relações públicas 

Quadro 8 – Comparação entre características dos empreendedores e empreendedoras 
Fonte: Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p. 87). 

 

Por sua vez, Machado et al. (2008), em estudo realizado com empreendedoras do 

Paraná e de Santa Catarina, identificaram características relacionadas aos fatores de sucesso e 

de fracasso elaboradas pelas próprias empreendedoras. 

Os negócios iniciados por homens e mulheres diferem em termos da natureza do 

empreendimento, conforme detalhado no Quadro 9: 
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INTERPRETAÇÕES DE SUCESSO INTERPRETAÇÕES DE FRACASSO 

Características pessoais Aspectos gerenciais Características 

pessoais 

Aspectos gerenciais 

Coragem / ousadia; 

Criatividade; 

Capacidade de sonhar; 
Ética e equilíbrio pessoal; 

Lócus interno de controle; 

desejo de independência. 

Atenção ao mercado (oportunidade e 

concorrentes); 

Gestão compartilhada (clientes, 
funcionários, fornecedores); 

Busca por resultados; 

Busca por lucro; 

Ausência de endividamento bancário. 

Egoísmo; 

Inveja; 

Busca de 
recompensas 

financeiras. 

Não adoção de gestão 

compartilhada; 

Acomodação na 
gestão; 

Perda da capacidade 

de pagamento pontual. 

Quadro 9 – Interpretações de sucesso e fracasso – para empreendedoras 
Fonte: Machado et al. (2008, p. 23). 

 

Observa-se que as mulheres se mostram mais inclinadas a dedicar-se a áreas 

relacionadas a serviços, tais como lojas, relações públicas ou serviços educacionais, e os 

homens voltam-se mais para os setores da indústria, construção ou alta tecnologia (HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2009). 

 

 

2.4 DIVERSIDADE – (ORIENTAÇÃO SEXUAL E EMPREENDEDORISMO) 

 

O ambiente organizacional é dinâmico e complexo e a diversidade neste ambiente é 

cada vez maior. Desta forma, a empresa necessita ser cada vez mais flexível e transparente, a 

fim de possibilitar uma interação maior entre seus membros. Neste sentido, como afirmam 

Andrade et al. (2002, p. 4), 

o aumento da diversidade e da complexidade nas organizações faz emergir novos 

tipos de contradições e assimetrias nesses espaços de interação social, como as 

questões referentes às relações de gênero. Nesse contexto, as organizações passam a 

ser o cenário de novas formas de conflitos, cuja gênese demanda discussão e 

compreensão e, cuja mediação depende da adaptação das práticas de gestão. 
  

Conforme Thomas e Ely (1996) a diversidade não se limita a raça ou gênero, mas é 

classificada ou identificada em aspectos do indivíduo, como na história pessoal, educação, 

personalidade, estilo de vida, sexualidade, nacionalidade, habilidades ou profissão.  

Como afirmado por Oliveira (2002), a questão da diversidade é altamente complexa, 

abrangendo aspectos biológicos e, mais que tudo, sociológicos, antropológicos e psicológicos. 

A questão relevante, contudo, é que a dificuldade de aceitação do outro não raro resulta em 

manifestações de ódio. 

A diversidade é definida como um mix de pessoas com identidades e estereótipos 

diferentes interagindo no mesmo sistema social e nestes sistemas coexistem grupos de maioria 

e de minoria (FLEURY, 2000; GOFFMAN, 2008).  
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A diversidade tornou-se um tema relevante para as organizações empresariais 

primeiramente nos Estados Unidos, por volta da década de 1960, quando, através de 

legislação específica, o governo impôs condições de não discriminação por parte das 

empresas (ECCEL; FLORES-PEREIRA, 2008).  

Sexualidade e minorias sexuais envolvem tópicos de destaque nas teorias 

organizacionais contemporâneas. No passado, tais temas eram pouco discutidos no ambiente 

organizacional e pouca atenção era dada à orientação sexual e aos seus efeitos na vida do 

indivíduo; e em geral, a manutenção do segredo quanto à orientação sexual era a forma de 

evitar a repressão e a resistência por parte da organização (FERREIRA, 2007). O estudo de 

Irigaray (2006) revelou que todos os entrevistados homossexuais de sua pesquisa declararam 

já terem sido vítimas ou presenciado algum tipo de atitude discriminatória nas organizações 

em que trabalham. 

A sexualidade no local de trabalho geralmente passa despercebida até que alguém 

surja com uma acusação de assédio sexual, um assunto sobre o qual a maioria das empresas 

tem, atualmente, uma política explícita. Para responder à questão mais ampla de como 

abordar a questão do assédio sexual do mesmo sexo dentro das organizações, no entanto, 

requer um olhar para as questões dos homossexuais no local de trabalho (GROCHIN; 

KLEINER, 1998). Os autores citam por regras formais e crenças normativas que a 

sexualidade é definida um comportamento organizacional inapropriado. Reconhecendo as 

sanções que podem pagar por ser abertamente gays no trabalho, os homossexuais adotam o 

imperativo de proteger-se na racionalização da sua própria invisibilidade, abraçam a ideia de 

que não o deveriam ser, que seria pouco profissional, rude, perturbador ou pegajoso. O 

imperativo de reprodução assexuada, mesmo que expresso por profissionais gays e 

heterossexuais é, portanto, mais significativo para aqueles cuja sexualidade tem sido uma 

fonte de estigma (GROCHIN; KLEINER, 1998). 

As tentativas de compreender a natureza da população de empreendedores são 

relativamente poucas, sendo que experiências de outros grupos são ignoradas, principalmente 

e em relação ao gênero, raça, etnia, idade, diferenças educacionais, e experiências 

homossexuais, lésbicas e bissexuais (GLB). Tendências globais são identificadas no campo 

das motivações, atitudes, percepções e práticas de gestão dos empresários GLB, por meio dos 

trabalhos inicialmente abordados pelos pesquisadores Schindehutte, Morris e  Allen (2005). 

Como afirmado por Rossoni (2006), ainda não foi trabalhado de uma forma correlata a 

questão do ato de empreender pelos homossexuais com a natureza dos desafios e dificuldades 
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enfrentados por estes empreendedores. O citado autor realizou um estudo exploratório com 

homossexuais masculinos e femininos da cidade de Curitiba, proprietários de algum tipo de 

negócio (empreendedores). Os resultados revelaram que, na percepção dos entrevistados, não 

se percebe diferenças entre os empreendedores homossexuais e os heterossexuais. No entanto, 

a maioria dos entrevistados afirmou que em termos de cobrança social existe a pressão 

heterossexista. Quanto ao tipo de negócio empreendido, de acordo com 50% dos 

entrevistados, a condição de ser ou não ser homossexual tem relação direta com o tipo de 

negócio. O traço que permeou todas as entrevistas está diretamente ligado à necessidade de 

demonstrar competência, que foi justificado pelos entrevistados como sendo uma pressão 

social, e que, muitas vezes, está relacionado à procura pela criação de um empreendimento. 

Por fim, o aspecto da rede de relações foi caracterizado pelo fato de que as diferenças entre 

rede de relações de homossexuais e de heterossexuais têm alguma ligação com as dificuldades 

de empreender. 

 

2.4.1 Identidade sexual – (estigmatização e percepção do papel social) 

 

O termo homossexual surgiu no século XIX. A homossexualidade é uma construção 

da sociedade moderna; portanto, o termo “homossexualidade” não deveria ser usado para se 

referir às relações entre pessoas do mesmo sexo na Antiguidade ou na Idade Média 

(OLIVEIRA, 2002; FOUCAULT, 2003).  

Foucault (2003) descreve que a sexualidade coloca em evidência as relações de poder, 

visto que institui o sexo como verdade maior sobre o indivíduo e transpõem o controle para a 

carne, os corpos, os prazeres. Isso é contraposto ao dispositivo da aliança, que definia o 

proibido/permitido através da relação, no qual há um reducionismo ao sexo utilitário e 

fecundo. Posto isto, a única manifestação possível da sexualidade seria aquela referente ao 

casal monogâmico, legítimo e procriador. Sobre as sexualidades periféricas e estéreis teria 

sido imposto um silêncio geral, uma intensa repressão. 

Conforme a cartilha Brasil sem Homofobia (2004, p. 30), o homossexualismo pode ser 

classificado de acordo com o padrão de conduta e/ou identidade sexual: 

 

HSH: sigla da expressão “Homens que fazem Sexo com Homens” utilizada 
principalmente por profissionais da saúde na área da epidemiologia, para referirem-

se a homens que mantêm relações sexuais com outros homens, independente destes 

terem identidade sexual homossexual; 

homossexuais: são aqueles indivíduos que têm orientação sexual e afetiva por 

pessoas do mesmo sexo; 
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gays: são indivíduos que, além de se relacionarem afetiva e sexualmente com 

pessoas de mesmo sexo, têm um estilo de vida de acordo com essa sua preferência, 

vivendo abertamente sua sexualidade; 

bissexuais: são indivíduos que se relacionam sexual e/ou afetivamente com qualquer 

dos sexos. Alguns assumem as facetas de sua sexualidade abertamente, enquanto 

outros vivem sua conduta sexual de forma fechada; 

lésbicas: terminologia utilizada para designar a homossexualidade feminina; 

transgêneros: terminologia utilizada que engloba tanto as travestis quanto as 

transexuais. É um homem no sentido fisiológico, mas se relaciona com o mundo 

como mulher; 

transexuais: são pessoas que não aceitam o sexo que ostentam anatomicamente. 
Sendo o fato psicológico predominante na transexualidade, o indivíduo identifica-se 

com o sexo oposto, embora dotado de genitália externa e interna de um único sexo. 

  

A homossexualidade já era objeto de estudo no século XIX, sendo abordada por 

médicos higienistas. Os médicos focavam preferencialmente a degeneração contida nos 

corpos de homens e mulheres que mantinham relações sexuais com pessoas do mesmo sexo 

(ROSSONI, 2006).  

 Em 1974, a Associação Psiquiátrica Americana retirou a homossexualidade da lista 

das desordens mentais. No Brasil, somente em 1985 o Conselho Federal de Medicina declarou 

que a homossexualidade não poderia ser mais classificada como desvio e transtorno sexual 

(BRASIL SEM HOMOFOBIA, 2004). 

Badgett (1995) realizou um estudo para avaliar a discriminação de raça e de gênero em 

face da discriminação por orientação sexual. Abrangendo o período de 1989 a 1991, com uma 

amostra aleatória, a autora detectou que os trabalhadores homossexuais e bissexuais 

masculinos ganhavam 11% a 27% menos que os heterossexuais do sexo masculino com igual 

experiência, educação, profissão, estado civil e região de residência. Surgiram também 

evidências de que as mulheres lésbicas e bissexuais ganhavam menos do que as mulheres 

heterossexuais. Estas tendências de desvantagem econômica revelam, na opinião da autora, 

que os homossexuais estão sendo tratados de forma diferente, ou seja, discriminados. 

Nos anos 1980, influenciados por estudos gays e lésbicos desenvolvidos nos Estados 

Unidos e, devido à maior possibilidade de discussão pública da homossexualidade permitida 

pela redemocratização do país, houve um adensamento, expansão e diversificação das 

discussões que vinham sendo timidamente ensaiadas. Entretanto, a epidemia de AIDS, que 

contribuíra para a expansão dos estudos sobre homossexualidade, também ocasionou 

consequências não premeditadas como o estreitamento do tema, vinculando-o principalmente 

ao campo de processos de saúde-doença (ROSSONI, 2006). 

Conforme Vincke e Bolton (1994), o indivíduo gay passível de perder conexões 

humanas, inclusive de amigos íntimos e familiares, é estigmatizado à medida que sofre um 

número maior de eventos negativos por parte da sociedade, como a discriminação, rejeição, 
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abuso físico e/ou verbal. Existe, em face disto, uma tendência à utilização de estratégias de 

atuação para esconder a realidade ou, de outra forma, tentar obter apoio social para resistir à 

hostilidade advinda da revelação. Ao encontro desta assertiva, Goffman (2008, p. 47) explica 

que há a “vinculação do indivíduo com a sua categoria estigmatizada; é compreensível que 

ocorram oscilações de apoio, identificação e participação que tem entre seus iguais”.  

Uma pessoa homossexual enfrenta uma decisão cada vez que põe os pés em um 

ambiente de trabalho, que está na presença de um chefe, cliente, secretária, colegas ou outros 

profissionais. Em alguns momentos, ele/ela deve equilibrar uma série de considerações, 

preocupações que são desconhecidas para seus pares heterossexuais: como deveria tratar as 

informações sobre sua sexualidade? Quais serão as consequências de sair ou permanecer no 

armário? A decisão não pode ser tomada de ânimo leve. Para muitos empregadores, o cenário 

é novo e desconhecido. Esta comunidade, afinal, é uma minoria invisível. Similarmente, 

pode-se lembrar da comunidade judaica, que também sofreu discriminação histórica 

significativa, mas que conseguiu evitar a discriminação com base na sua invisibilidade. O 

mesmo se deu com as minorias raciais. 

O ambiente de trabalho nas empresas tem se tornado um espaço cada vez mais 

diversificado, no qual convivem pessoas de diferentes sexos, etnias, religiões e orientações 

sexuais (FLEURY, 2000). Tal contexto impôs aos gestores a necessidade de elaboração de 

estratégias de harmonização entre justiça social e lucro com as práticas organizacionais 

(ROBINS; COULTER, 1998). E os empregados, por sua vez, defrontaram-se com o desafio 

de conviver com indivíduos de distintas identidades sociais (IRIGARAY, 2006). Estas 

identidades sociais podem ser visíveis (gênero, etnia) ou invisíveis (religião, doenças 

crônicas) e embora dificilmente mensuráveis, as identidades sociais invisíveis não são 

incomuns. No Brasil, por exemplo, vivem em torno de 90 mil judeus (DECOL, 2001), 3,2 

milhões de pacientes de algum tipo de doença crônica (OMS, 2010) e 18,2 milhões de 

cidadãos homo ou bissexuais (IRIGARAY, 2006). 

Empresas norte-americanas só agora estão percebendo a presença de seus empregados 

homossexuais, e esse despertar trouxe a resistência, a incompreensão e uma inabilidade social 

que seria de esperar para acompanhar uma mudança tão fundamental (GROCHIN; KLEINER, 

1998). 

De acordo com Goffman (1993), a palavra estigma é de origem grega. Faz referência a 

sinais corporais incomuns, considerados maus e que desqualificavam o indivíduo socialmente. 

O estigma deve ser compreendido como um conceito que se funda numa relação e está 
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referendado por atributos tidos como depreciativos em uma pessoa; e que se constrói sobre o 

que se denomina de identidade social virtual (constituída por uma imputação feita por 

outrem); e identidade social real (constituída pelas características reais do sujeito, aquilo que 

o sujeito acredita que seja). Assim, o estigma se configura em uma forma poderosa, que pode 

mudar, de maneira radical, o modo como os indivíduos veem a si mesmos e como são vistos 

pelos demais (GOFFMAN, 2008). 

Goffman (2008) estabelece que entre estes atributos encontram-se aspectos no tocante 

à: (a) visibilidade: a possibilidade de ser conhecido na interação com o meio social pode 

tornar visível ou não o estigma do indivíduo, definindo até que ponto esta visibilidade 

interfere nos resultados sociais, ou seja, faz com que ele omita seu atributo diferencial, 

igualando-se ao outro, para alcançar sucesso na interação social. (b) Carreira moral: o 

processo de socialização faz com que o indivíduo estigmatizado aprenda e incorpore o ponto 

de vista dos chamados normais adotando crenças e posturas que o identifiquem como tal. (c) 

Informação social: pode estabelecer por meio de um símbolo de prestígio como honra, 

posição de classe social desejável entre outros aspectos, uma contraposição a um símbolo de 

estigma que pode desvalorizar o indivíduo. (d) Acobertamento: conhecido como 

estigmatizado ou imediatamente visível o indivíduo tem o objetivo de reduzir a tensão 

provocada pelo estigma mantendo um envolvimento espontâneo de interação social. (e) 

Apresentação profissional: sugere que o indivíduo estigmatizado deve se apresentar como 

igual a qualquer outro ser humano. Para não ser marginalizado deve ocultar seu atributo 

diferencial e evitar ser visto como diferente para sair de situações delicadas.     

O movimento de Stonewall é considerado o marco do surgimento da identidade gay e 

do movimento de liberação de gays e lésbicas. Aconteceu, a partir deste evento, a luta por 

direitos civis e a tentativa de incluir o homossexual na sociedade e também de lhes possibilitar 

a vivência da própria sexualidade em seus diferentes ambientes de inserção. Hoje, vê-se que 

“os objetivos e táticas dessa luta voltam-se também para o direito à identidade como 

homossexuais, à liberdade de associação, à visibilidade, a não-discriminação, a não-violação 

de direitos humanos” (BRONSKI, 1995, p. 24). Assim, o sujeito estigmatizado que não sofre 

de autodesprezo,  fracasso e fica isolado, acredita nas suas capacidades, e está associado a 

organizações não-governamentais (ONGs) ou outras entidades, faz eco à aceitação para ser 

respeitado, afirma Goffman (2008).  

O movimento homossexual é entendido, em sua forma organizada, como sendo 

composto por grupos e entidades representativas que se voltam a debates e discussões acerca 
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da questão homossexual. Não se refere, pois, a uma organização ou política definida, 

coerente, mas sim a determinadas dinâmicas que se instauram, compondo um campo político-

social e discursivo da homossexualidade. “Constituem sim movimentos que territorializam, 

que marcam espaços da homossexualidade” (FERREIRA, 2007, p. 19). 

Diferentemente de outras questões que envolvem a diversidade nas organizações, a 

homossexualidade é vista e analisada num contexto de socialização bastante conservador, no 

qual o ambiente organizacional em geral não viabiliza o processo de revelação da orientação 

sexual minoritária. Não raro, os homossexuais sentem-se pressionados por viver uma vida de 

duas faces, em que a revelação da orientação sexual minoritária torna-se motivo de estigma, 

preconceito e até mesmo violência, enquanto que a manutenção do segredo torna-se fonte de 

angústia, medo e recolhimento (FERREIRA, 2007, GOFFMAN, 2008). 

Existem diversos autores que confirmam haver de fato barreiras encontradas pelos 

homossexuais no ambiente de trabalho; dentre estes autores pode-se mencionar Hetherington, 

Hillerbrand e Etringer (1989), Morgan e Brown (1991), Croteau e Hedstrom (1993) e Elliott 

(1993). Eles afirmam que dentre as principais barreiras estão: a discriminação, a 

inapropriação de profissões para os homossexuais, a homofobia, estereótipos negativos, 

estigmas da sociedade e o medo da AIDS no ambiente de trabalho (FERREIRA, 2007). 

Conforme afirmado por Machado, Frederico e Schwanke (2008), as pré-concepções 

que existem acerca dos portadores do vírus de HIV com o tempo passam a ser normatizadas. 

As exigências para ocupações de cargos nas empresas exigem perfis preestabelecidos. Tais 

exigências, rigorosamente cumpridas socialmente, restringem aqueles indivíduos que 

estiverem fora das expectativas ou incongruentes ao estereótipo estabelecido como normal. O 

diferente, neste caso, é o patológico, aquele que possui a doença. A pesquisa afirma também 

que a epidemia do HIV/AIDS vem se alastrando, e no Brasil, 83% dos portadores estão entre 

a faixa etária de 15 a 49 anos. O estudo investigou a relação entre as empresas de Blumenau e 

o soropositivo, bem como a visão do portador frente à necessidade de trabalho e a constatação 

de sua condição. Conclui-se que as empresas possuem uma postura socialmente correta, 

procurando não isolar o portador do vírus e possuindo políticas de combate ao preconceito. 

Por outro lado, os portadores se percebem discriminados, rejeitados e isolados, no entanto não 

atribuem à empresa a responsabilidade desta situação. O maior desafio é o aceite de sua 

condição, fazendo-os enfrentar seu medo do preconceito. 

Já o preconceito contra homossexuais eventualmente se dá na forma da homofobia, 

que é o medo e o resultante desprezo pelos homossexuais que alguns indivíduos sentem. Para 
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muitas pessoas é fruto do medo de elas próprias serem homossexuais ou de que outros pensem 

que o são. O termo é usado para descrever uma repulsa face às relações afetivas e sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo, um ódio generalizado aos homossexuais. A homofobia é o 

componente mais ativo e por vezes mais visível, ou seja, uma opressão intencional e 

premeditada. A palavra é derivada dos termos gregos homos que quer dizer “o mesmo” e 

phobikos que quer dizer “ter medo ou aversão a” (ROSSONI, 2006, p. 17). 

Schindehutte, Morris e Allen (2005) realizaram um estudo abrangendo 314 

empreendedores homossexuais, homens e mulheres, visando analisar o conceito da identidade 

homossexual no contexto empresarial. A amostra foi selecionada a partir do envio de 

questionário inicialmente a 1.175 empresários dos Estados Unidos, de uma amostra aleatória 

de empresas listadas na Gay Yellow Pages. Em uma segunda onda de envio dos questionários 

os pesquisadores os encaminharam a 75 empreendedores selecionados a partir de duas fontes 

da internet, o Gay Financial Network e o Commercial Closet. A terceira remessa de 

questionários abrangeu 100 empresas selecionadas aleatoriamente a partir de um banco de 

dados adquirido da Chicago Gay e Lesbian Chamber of Commerce. Para ser considerado para 

o estudo, o empresário deveria ser o fundador e/ou acionista majoritário do empreendimento, 

e estar ativamente envolvido no dia-a-dia das operações da empresa. Um total de 344 

questionários foi devolvido aos pesquisadores, entretanto 30 desses questionários foram 

eliminados devido a respostas incompletas. 

A maioria dos indivíduos pesquisados (61%) revelou que não acredita que seu negócio 

seria mais bem sucedido se as pessoas não soubessem que havia um proprietário gay ou 

lésbica. Metade dos inquiridos (50,1%) concordou que ser gay foi uma questão sem 

relevância na propriedade de negócios, sendo também que 29,4% discordam e 20,5% ficaram 

neutros quanto a essa questão. Ao mesmo tempo, 75,1% acreditam que a realidade da vida 

como indivíduo gay ajudou-os a se preparar para as exigências da gestão de uma empresa. Ou 

seja, aspectos relevantes da vida GLB, incluindo a necessidade de lidar com a adversidade, 

tendo que perseverar, sendo mais flexível e adaptável, possuir um maior autoconhecimento e 

autossuficiência, tendo melhores habilidades sociais e capacidade de empatia e exibindo uma 

maior abertura/aceitação influenciou no sucesso do empreendimento (SCHINDEHUTTE; 

MORRIS; ALLEN, 2005). 
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O pressuposto de que os empresários iniciaram suas próprias empresas porque eles não 

se encaixavam no local de trabalho, ou devido a um limite máximo para o “teto de lavanda"
2
, 

não parecem ser verdadeiros. A maioria dos entrevistados acredita que ser gay lhes dá uma 

vantagem para a venda aos homossexuais, e acredita que ser empreendedor contribui para 

neutralizar os estereótipos negativos sobre GLBs, mas vê desvantagens em ser identificado 

como um negócio gerido por um gay. A maioria faz um esforço especial para atingir clientes 

GLB, patrocinar eventos da comunidade GLB e promover-se GLB assumido. A comunidade 

GLB é claramente um fator importante na experiência empresarial (SCHINDEHUTTE; 

MORRIS; ALLEN, 2005). 

Os dois segmentos identificados por Schindehutte, Morris e Allen (2005), rotulados de 

identificadores e independentes, classificaram os obstáculos enfrentados por gays como sendo 

significativos e mais propensos a ver a homofobia como um custo de realizar negócios. 

Acreditavam que à comunidade empresarial gay faltam modelos de sucesso. Esta identidade 

fica refletida em sua base de clientes, vendedores, investidores e patrocinadores de eventos 

para homossexuais.  

Os relacionamentos pessoais fortes com redes formais e informais de GLBs são mais 

prováveis de ser fator-chave de sucesso. Como com a subcultura orientada para os gays, os 

identificadores são mais intimamente ligados à comunidade GLB, tanto em termos de suas 

visões de mundo quanto de suas práticas comerciais. Assim, eles apresentavam-se mais 

motivados para começar um negócio pelo desejo de apoiar a comunidade homossexual e 

ajudar outras pessoas, e manter dólares gays dentro da comunidade gay. Estavam mais 

propensos também, a ver o negócio como uma família substituta, acreditando que 

homossexuais donos de empresas são mais criativos e dão início a um negócio como uma 

espécie de saída do processo (SCHINDEHUTTE; MORRIS; ALLEN, 2005). 

Por outro lado, os empresários homossexuais que compunham o grupo denominado 

independentes colocaram mais ênfase nos fatores motivacionais associados aos 

empreendedores em geral (BIRLEY, 1989; MOORE; BUTLER, 1997). Estão menos 

propensos a crer que empresários GLB enfrentam obstáculos. Da mesma forma, suas 

respostas a várias questões comportamentais e perceptuais sugerem a crença de que a 

execução de um negócio é em parte alheia à sua orientação sexual ou estilo de vida.  

                                                             

2 Conforme explicado por Chung (1995), visto que as mulheres e as minorias percebem um “teto de vidro” no 

mundo corporativo, o indivíduo homossexual experimenta um “teto de lavanda”, que pode ser muito mais sutil e 

menos discutido abertamente. 
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A tendência de uma identidade gay é ser menos aparente no seu dia-a-dia quanto à 

prática de negócios. Estas características parecem análogas as dos gays "mainstream" no 

sentido de que eles buscam pertencer e serem aceitos pela sociedade em geral e parecem 

rejeitar os estereótipos da homossexualidade. Embora plenamente comprometida com sua 

identidade homossexual, essa identidade pode ser inferior no seu sentido de self. Eles não se 

sentem estigmatizados na medida em que devem viver suas vidas para além da sociedade 

(SCHINDEHUTTE; MORRIS; ALLEN, 2005). 

Farrel (1974) afirma que as características da experiência homossexual incluem a 

totalidade, o pertencimento e a distinção. No entanto, Schindehutte, Morris e Allen (2005) 

observaram que a experiência empresarial parece modificar essas características em graus 

variados. Esta conclusão é coerente com os trabalhos de Skover e Testy (2002) que sugerem 

que o capitalismo e o comércio têm desempenhado papel fundamental na transformação da 

identidade GLB moderna, partindo de uma postura revolucionária para outra mais 

conformista e com base capitalista. Assim, o empreendedorismo pode substituir ou suavizar a 

identidade gay e resultar em uma forte identificação com uma mentalidade capitalista. A 

distinção é substituída pela assimilação (apud SCHINDEHUTTE; MORRIS; ALLEN, 2005). 

Assim como na vida pessoal, assumir a homossexualidade no ambiente de trabalho 

tem suas implicações; neste caso é preciso considerar aspectos relacionados à ascensão 

profissional, homofobia e preconceitos sociais que se refletem nas organizações como um 

todo, reflexos estes mantidos não raro pelo discurso existente no interior da própria 

organização que, segundo Bowen e Blackmon (2003) é influenciado por atitudes e 

pensamentos de grupos de trabalho. O indivíduo estigmatizado é o diferente e passa a ser 

visto como incapaz, fora do que é o padrão reconhecido pela sociedade, porém, um atributo 

do estigmatizado poderá confirmar a normalidade de outrem, mas deve-se considerar que isto 

não o considera honroso ou desonroso (GOFFMAN, 1993; GOFFMAN, 2008). 

Quanto à ascensão profissional dos indivíduos gays, “os valores em relação ao 

trabalho (comprometimento, condições de trabalho, ambiente interpessoal, segurança, 

autonomia) desempenham importante papel no processo de escolha da carreira do indivíduo”. 

A importância de expressar a própria orientação sexual aparenta ser mais significativa para os 

homossexuais do que para os heterossexuais, afirma Chung (1995, p. 180).  

Quando uma pessoa estigmatizada “alcança uma alta posição financeira, política ou 

ocupacional – dependendo de sua importância do grupo estigmatizado em questão – é 
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possível que a ela seja confiada uma nova carreira: a de representar sua categoria”, de acordo 

com Goffman (2008, p. 36). 

Outro fator que impacta na escolha e desenvolvimento de carreira do indivíduo 

estigmatizado é a sua própria aceitação e a possibilidade da visibilidade do seu estigma, sem 

que apareça via mexericos (GOFFMAN, 2008). Por isso, muitos homossexuais optam por 

profissões tendo como base o ambiente de trabalho que permita a “saída do armário” tanto 

para os já assumidos quanto para outros públicos (família e amigos, por exemplo) e buscam 

manter-se fora do armário em seus papéis sociais; inclusive no trabalho; isto também vale aos 

que não saíram, mas pretendem fazê-lo (FERREIRA; SIQUEIRA, 2007). O  estigmatizado 

que encobre sua realidade poderá cair em descrédito quando for esta revelada, afirma 

Goffman (2008).  

Siqueira, Ferreira e Zauli-Fellows (2006) realizaram uma pesquisa em nove periódicos 

internacionais, compreendendo o período de janeiro de 1985 a dezembro de 2005, que 

mencionavam a situação dos homossexuais nas organizações. Os aspectos abordados foram: a 

discriminação, o estigma e a homofobia no ambiente de trabalho (37%); a “saída do armário” 

ou a não saída e suas consequências (26%); o desenvolvimento de carreira dos homossexuais 

(25%); e, por fim, 12% tratavam relativamente à busca por direitos iguais para os 

homossexuais. Acerca do desenvolvimento de carreira, os autores observaram que os artigos 

tratavam da escolha profissional dos homossexuais, e citavam como atrativas as atividades 

relacionadas com arte e entretenimento, tais como cabeleireiro, fotógrafo e decorador, como 

também referiram possíveis limitadores de ascensão profissional. Nos referidos artigos foi 

constatado que os homossexuais buscavam, em sua profissão, a livre expressão sobre sua 

orientação sexual, através de comentários e/ou da presença do parceiro em eventos. Além 

disso, os artigos ressaltavam a relevância dos aspectos como interesse na profissão, condições 

de trabalho, status, e ganhos e oportunidades de crescimento profissional.  

Huffman, Rodriguez e King (2008) têm constatado três fatores interpessoais 

importantes no ambiente de trabalho para os homossexuais: o supervisor, os colegas de 

trabalho e o suporte organizacional. O apoio organizacional é mais abrangente, visto que 

envolve as funções organizacionais e os ambientes necessários ao bom desempenho. O 

supervisor e o apoio social são mais proximais visto que se relacionam à assistência 

emocional, instrumental e estrutural dos trabalhadores. Enquanto o apoio do supervisor e o 

apoio social se originam a partir de um indivíduo específico, o apoio organizacional para os 

empregados homossexuais é mais difuso, pois está relacionado à organização como um todo.  
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A diferença das três fontes de apoio diz respeito ao receptor do suporte: o apoio do 

supervisor e dos colegas de trabalho é direcionado a um único funcionário, a um indivíduo 

específico, enquanto que o apoio organizacional está direcionado à identidade de um dado 

grupo. Assim, enquanto o supervisor e os colegas podem ajudar a minorar o estresse pessoal, 

o suporte organizacional pode ser necessário para a mitigação global do estresse provocado 

pela identidade homossexual no trabalho. 

 

 

2.5 ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS  

 

A ideia de estratégia foi formalmente desenvolvida pelos gregos, que conceberam seu 

conceito com uma conotação militar, em que já se verificava a ideia de objetivo a ser atingido 

e de planos de ação a serem desencadeados em cenários diversos conforme o comportamento 

do inimigo (SCHNAARS, 1991). A partir da II Guerra Mundial, a ideia de estratégia passou a 

fazer sentido para as empresas, que cresceram sobremaneira e necessitaram de diretrizes, 

linhas e caminhos a serem seguidos por toda a sua estrutura (BORGES JR.; LUCE, 2000). 

Essa ideia de estratégia se desenvolveu dentro de um espírito rígido, atrelado a 

planejamentos longos, controle racional do ambiente, como também à antecipação de seus 

movimentos por profissionais altamente capacitados e com um aparato técnico e analítico 

extremamente sofisticado à sua disposição (MINTZBERG, 1987). 

A transformação do conceito de planejamento em um conceito mais amplo de 

planejamento estratégico é apresentada por Porter (1985), por meio da ideia de vantagem 

competitiva, que gera um desequilíbrio no mercado e que seria o objetivo final de toda a 

empresa. No entender de Porter (1985), essa visão de estratégia incorpora componentes 

qualitativos, afastando-se do conceito inicial de algo estático e rígido e aproximando-se de um 

conhecimento profundo sobre a relação da organização e seu meio ambiente.  

O principal objetivo nessa visão é conhecer as capacidades da empresa e, a partir 

delas, gerar caminhos para o futuro (MINTZBERG, 1987). O conceito formal de estratégia 

está vinculado à ideia de antecipação de cenários e planos de ação a serem desencadeados 

neles (SCHNAARS, 1991). 

É impossível criar um plano detalhado para uma busca competitiva de dez ou quinze 

anos. O planejamento pressupõe um grau de exatidão (que preços, canais, onde buscar, 

estratégia de merchandising, características de produtos) impossível de se alcançar num prazo 

superior a dois ou três anos (HAMEL; PRAHALAD, 1995b). 
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A estratégia é um conceito enraizado em estabilidade. As organizações seguem 

estratégias para fins de consistência e necessitam de mudanças estratégicas. Precisam 

controlar as direções estabelecidas em resposta a um ambiente em que interage a dinâmica 

interna do seu negócio (ANSOFF, 1979; MINTZBERG; AHLSTRAD; LAMPEL, 2000). 

Conforme afirmam Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), qualquer discussão sobre 

estratégia termina inevitavelmente sobre a lâmina de uma faca. Para cada vantagem associada 

à estratégia, há uma desvantagem: 

a) a estratégia fixa a direção 

Vantagem: o principal papel da estratégia reside em mapear o curso de uma 

organização para que ela navegue coesa através do seu ambiente. 

Desvantagem: a direção estratégica também pode constituir um conjunto de antolhos 

para ocultar perigos em potencial. Seguir um curso predeterminado em águas desconhecidas é 

a maneira perfeita para colidir com um iceberg. Embora a direção seja importante, às vezes é 

melhor movimentar-se devagar um pouco por vez, olhando com cuidado para frente, para 

cada lado, permitindo que o comportamento possa ser mudado de um instante para outro. 

b) a estratégia focaliza o esforço 

Vantagem: a estratégia promove a coordenação das atividades. Sem estratégia para 

focalizar os esforços, as pessoas puxam em direções diferentes e sobrevém o caos. 

Desvantagem: o pensamento grupal surge quando o esforço é excessivamente 

focalizado. Pode não haver visão periférica para abrir outras possibilidades. Uma determinada 

estratégia pode tornar-se demasiado embutida no tecido da organização. 

c) a estratégia define a organização 

Vantagem: a estratégia propicia às pessoas uma forma taquigráfica para entender sua 

organização e distingui-la das outras. A estratégia provê significado além de uma forma 

conveniente para se entender o que faz a organização. 

Desvantagem: definir a organização com excesso de exatidão também pode significar 

defini-la com excesso de simplicidade, às vezes até o ponto de estereotipá-la, perdendo-se, 

assim, a rica complexidade do sistema. 

d) a estratégia provê consistência 

Vantagem: a estratégia é necessária para reduzir a ambiguidade e prover ordem. Nesse 

sentido, uma estratégia é como uma teoria: uma estrutura cognitiva para simplificar e explicar 

o mundo e com isso facilitar a ação.  
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Desvantagem: é preciso compreender que toda estratégia, como toda teoria, é uma 

simplificação que necessariamente distorce a realidade. Estratégias e teorias não são 

realidades; apenas representações (ou abstrações) da realidade nas mentes das pessoas. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) dizem que ninguém jamais tocou ou viu uma 

estratégia. Isso significa que cada estratégia pode ter um efeito de informação falsa ou 

distorção. Esse é o preço de se ter uma estratégia. 

 

Funcionamos melhor quando podemos conceber algumas coisas como certas, ao 

menos por algum tempo. E este é um papel importante da estratégia nas 

organizações: ela resolve as grandes questões para que as pessoas possam cuidar 

dos pequenos detalhes – como voltar-se para os clientes e atendê-las, ao invés de 

debater quais mercados são os melhores. Até mesmo os executivos principais, na 

maior parte do tempo, precisam tratar de gerenciar suas organizações em dado 

contexto: eles não podem questionar constantemente esse contexto (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 22-23). 
 

O problema com isto é que as situações vão se modificando – ambientes se 

desestabilizam, nichos desaparecem, oportunidades se abrem. Então, tudo aquilo que é 

construtivo e eficaz a respeito de uma estratégia estabelecida passa a ser uma desvantagem. É 

por isso que, embora o conceito de estratégia esteja baseado em estabilidade, parte do estudo 

de estratégia focaliza mudanças. Mas embora as fórmulas para mudanças estratégicas possam 

sair facilmente, o gerenciamento, em especial quando envolvem mudanças de perspectiva, é 

difícil. O próprio encorajamento da estratégia para lidar com elas – seu papel na proteção das 

pessoas da organização de desvios – prejudica a capacidade para reagir às mudanças no 

ambiente. Em outras palavras, mudar as ferramentas é dispendioso, em especial quando elas 

são mentes humanas. A estratégia, como estado mental, pode cegar a organização, levando-a a 

sua própria obsolescência. Assim, conclui-se que as estratégias são, para as organizações, 

aquilo que os antolhos são para os cavalos: eles os mantêm em linha reta, mas dificilmente 

encorajam a visão periférica (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

O desenho da estratégia organizacional é uma das funções que compete à alta direção. 

Daft (1999) afirma que os demais membros da organização podem desempenhar papel ativo 

na formulação das estratégias. Hamel e Prahalad (1994) entendem que o processo de criação 

da estratégia é deliberado; deve haver um propósito estratégico claro e uma orientação para os 

objetivos; criado e alimentado pela alta direção a todos os níveis da organização. 

Merece destaque a visão do empreendedor, segundo Filion (1988), em que a visão é 

uma imagem projetada no futuro, do lugar que se quer ver ocupado pelos seus produtos no 

mercado, assim como a imagem projetada do tipo de empresa necessária para alcançá-lo. 
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Hoeltgebaum et al. (2006), e Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) citam a escola 

empreendedora, que não apenas foca o processo de formação da estratégia exclusivamente no 

líder, mas também dá ênfase ao mais inato dos estados e processos – intuição, julgamento, 

sabedoria, experiência e critério, que conduzem a uma visão da estratégia como perspectiva 

associada à imagem e senso de direção, ou seja, visão. 

Chama-se de visão o sonho transformado em objetivos de ação. Ou, dito de outra 

forma, todo sonho em condições de ser realizado contém uma visão. A visão é originada por 

causas circunstanciais, influenciadas por múltiplos fatores. É composta por tudo o que 

envolve a vida de um indivíduo, pelas transformações etárias, aquisição de conhecimentos, 

maturidade, relações, crenças, valores, variações na forma de representação do mundo. “É da 

sua história de vida que o indivíduo extrai seu caminho, a atividade capaz de conduzi-lo à 

realização do sonho” (DOLABELA, 2003, p. 30). 

Filion (1991) identifica três categorias de visão: emergente (ideias de produtos ou de 

serviços que se deseja lançar); central (resultado de uma ou mais visões emergentes), que se 

divide em visão externa, ou seja, o lugar que se quer ver ocupado pelo produto ou serviço no 

mercado; e interna, o tipo de organização do qual se tem necessidade para alcançá-lo. A 

terceira categoria de visão compreende as visões complementares, que são atividades de 

gestão definidas para sustentar a realização da visão central.  

“Um empreendedor reconhece uma ideia viável para um produto ou serviço e a leva 

adiante. O empreendedor faz com que as pessoas creiam no seu projeto e o leva a efeito tendo 

visão de futuro e desempenhando o papel de gestor do negócio” (DAFT, 1999, p. 102). 

Thompson, Strickland e Gamble (2008), por sua vez, explicam que depois que um 

gestor escolhe uma estratégia, a ênfase passa para a sua conversão em ações e bons resultados. 

Implantar a estratégia e conduzir a empresa a executá-la demanda diversas habilidades 

gerenciais. Embora a criação da estratégia seja uma atividade orientada ao mercado, sua 

implantação e execução são atividades basicamente orientadas a operações em torno do 

gerenciamento de pessoas e processos de negócios. Ou seja, a execução da estratégia bem 

sucedida está relacionada com o trabalhar bem com e por meio das pessoas, criar e fornecer 

capacidades competitivas, motivar e recompensar as pessoas de modo que deem suporte à 

estratégia e incentivem uma disciplina de execução. 

Administradores experientes sabem que é mais fácil desenvolver um plano estratégico 

do que executá-lo e atingir os resultados pretendidos. É necessário que os gestores tenham 

liderança gerencial para comunicar de modo convincente a nova estratégia e seus motivos, 
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superar dúvidas e discordâncias, assegurar o comprometimento e entusiasmo dos indivíduos 

envolvidos no processo, identificar e criar consenso nos aspectos da implantação e execução e 

avançar colocando tudo no devido lugar. O gerente precisa saber “vender” a ideia a seus 

colaboradores; o pessoal envolvido precisa entender o motivo pelo qual um novo 

direcionamento estratégico é necessário e onde a nova estratégia os está levando 

(THOMPSON; STRICKLAND; GAMBLE, 2008). 

Muitos empreendedores dão início a negócios para agarrar oportunidades em curto 

prazo, sem pensar em estratégias em longo prazo. Os empreendedores bem sucedidos, 

contudo, logo fazem a transição de uma orientação tática para estratégica de forma a poderem 

iniciar a construção de capacidades e recursos cruciais (BHIDE, 2002). 

É neste sentido que alguns empreendimentos demonstram maior dificuldade. Um dos 

grandes problemas encontrados pela pequena empresa é a falta de competência para gerir 

todas as etapas da cadeia de valor, além da própria capacidade de gestão de todas as suas 

etapas. Também é bastante improvável que economicamente uma pequena empresa tenha 

condições de dominar todas as funções da cadeia produtiva. Tal situação acaba prejudicando o 

desenvolvimento estratégico e, em consequência, sua competitividade dentro do setor em que 

atua (CASSAROTO FILHO; PIRES, 1998). 

Mintzberg e Quinn (2001) denominaram as organizações de pequeno porte, que não 

possuem um pessoal de staff e o poder tende a ser centrado no executivo principal ou 

proprietário, de “organizações empreendedoras”. Tais organizações geralmente têm estrutura 

simples, bem como uma pequena hierarquia administrativa, o que leva as pessoas a se 

reportarem direto ao “chefe”. Isso em face de os empreendedores serem, em geral, os 

fundadores de suas empresas e estarem propensos a dominar todas as etapas decisórias, o que 

pode influenciar o processo de formação e implementação das estratégias nas micro e 

pequenas empresas.    

Como afirmado por Santos, Alves e Almeida (2007), duas posturas estratégicas podem 

garantir a preservação das atividades das pequenas empresas, posturas estas que são 

influenciadas pela propensão do dirigente e são classificadas em dois tipos: empreendedora e 

conservadora. A postura empreendedora se caracteriza pela constante inovação de produtos e 

tecnologia; orienta-se por uma posição competitiva agressiva e por uma destemida propensão 

a correr riscos. Contrariamente, a postura conservadora se caracteriza por uma mínima 

inclinação à inovação, uma cuidadosa postura competitiva e uma tímida disposição para 

assumir riscos. Conforme a empresa cresce e se profissionaliza, é preciso que outros 
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profissionais comecem a participar do processo decisório. Como os profissionais não são os 

proprietários, suas contribuições tendem a ser técnicas, visando o melhor para a organização, 

sem se permitirem influenciar por objetivos pessoais, o que geralmente caracteriza os 

proprietários de pequenos negócios (SANTOS; ALVES; ALMEIDA, 2007). 

Neste sentido, Oliveira (2006) afirma que são necessários grandes esforços para 

capacitar os gestores de micro e pequenas empresas em termos de organização, liderança e 

empreendedorismo, para qualificar sua mão-de-obra, aliviar sua carga tributária e para 

assegurar o cumprimento de seu essencial papel de apoio à atividade econômica da economia 

nacional. 

Leone (1999) dedicou-se à caracterização das micro e pequenas empresas brasileiras e 

afirma que existem três tipos de especificidades características aos portes: organizacionais; 

decisionais; e individuais, conforme especificado no Quadro 10: 

 

Especificidades 

organizacionais 

Especificidades decisionais Especificidades individuais 

Limitação de recursos; 

gestão centralizadora; 

situação extra-organizacional 

incontrolável; 

fraca maturidade organizacional 

fragilidade das partes do 

mercado; 
estrutura simples e leve; 

ausência de planejamento; 

fraca especialização; 

estratégia intuitiva; 

sistema de informação simples. 

Tomada de decisão intuitiva; 

horizonte temporal de curto 

prazo; 

inexistência de dados 

quantitativos; 

alto grau de autonomia decisória; 

racionalidade econômica, política 
e familiar. 

Onipotência do proprietário dirigente; 

identidade entre pessoa física e 

jurídica; 

dependência perante certos 

funcionários; 

influência pessoal do 

proprietário/dirigente; 
simbiose entre patrimônio social e 

pessoal; 

propriedade dos capitais; 

propensão a riscos calculados. 

Quadro 10 – Características das micro e pequenas empresas brasileiras 
Fonte: Adaptado de Leone (1999, p. 92). 

 

Hisrich, Peters e Shepherd (2009) afirmam que dois fatores ajudam a distinguir as 

empresas administradas de modo mais empreendedor daquelas administradas de modo mais 

tradicional. Os dois fatores estão relacionados a questões estratégicas: orientação estratégica e 

comprometimento com a oportunidade. É aceitável que haja uma ênfase sobre a estratégia ao 

desenvolver um conhecimento mais abrangente sobre o empreendedorismo em nível 

empresarial, porque tanto o empreendedorismo quanto a estratégia têm implicações 

importantes no desempenho da empresa. 

A estratégia da gestão empreendedora é orientada pela presença ou geração de 

oportunidades de novas entradas e está menos interessada nos recursos necessários para 

buscar essas oportunidades. Obter e organizar os recursos necessários representa uma etapa 

secundária para a empresa administrada pelo modo empreendedor e talvez integre a 
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elaboração das oportunidades descobertas. Os recursos não restringem o pensamento 

estratégico de uma empresa administrada de modo empreendedor. Ao contrário, a estratégia 

da gestão tradicional é usar os recursos da empresa de modo eficiente. Portanto, o tipo e o 

volume de recursos que a empresa possui representam um ponto inicial importante para 

pensar de modo estratégico sobre o futuro. “Somente as oportunidades que puderem ser 

buscadas de modo eficiente, por meio dos recursos existentes, serão consideradas no 

pensamento estratégico” (HIRSCH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p. 63). 

Formular uma estratégia sólida é prioridade, acima mesmo de questões de contratação, 

projetar sistemas de controle, ajustar hierarquias ou definir o papel do fundador. 

Empreendimentos apoiados em uma boa estratégia têm maiores chances de sobreviver à 

confusão e a uma liderança ruim, mas, sofisticados sistemas de controle e estruturas 

organizacionais não podem compensar uma estratégia medíocre (BHIDE, 2002). 

 

Os empreendedores, com sua poderosa propensão para ação, muitas vezes evitam 

pensar em importantes questões tais como objetivos, estratégias e capacidades. Mas 
eles devem, mais cedo ou mais tarde, estruturar conscientemente essa investigação 

em suas empresas e em suas vidas. O sucesso duradouro requer que os 

empreendedores continuem fazendo perguntas difíceis sobre para onde desejam ir e 

se o caminho em que estão agora os levará até lá (BHIDE, 2002, p. 30). 

 

Um empreendedor que pretende construir uma empresa sustentável precisa elaborar 

uma estratégia ousada e clara, que deve integrar as aspirações às políticas específicas em 

longo prazo sobre as necessidades que a empresa irá atender, seu alcance geográfico, suas 

capacidades em termos tecnológicos e outros fatores estratégicos. Para auxiliar o 

empreendedor a atrair recursos e pessoas, a estratégia deve abranger a visão que o 

empreendedor possui em relação ao futuro da empresa, e não o estágio em que ela se encontra 

agora. A estratégia deve, também, fornecer uma estrutura para o processo decisório e 

definição de políticas visando o sucesso futuro do empreendimento (BHIDE, 2002). 

Kuratko e Morris (2003) afirmam que a integração do empreendedorismo com a 

estratégia possui dois aspectos críticos. Trata-se da “estratégia empresarial” e da “estratégia 

para o empreendedorismo”. O primeiro aspecto se foca na aplicação de criatividade e 

empreendedorismo para o desenvolvimento de uma estratégia fundamental para a empresa. 

Para identificar posições únicas no mercado é necessário romper com as formas tradicionais 

de fazer as coisas. O segundo aspecto diz respeito à necessidade de desenvolver uma 

estratégia empresarial para as atividades da empresa; a estratégia para o empreendedorismo 

pode abranger qualquer número de áreas. O Quadro 11 apresenta uma comparação de alguns 

traços subjacentes da estratégia tradicional versus a estratégia empreendedora. 
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Estratégia tradicional Estratégia empreendedora 

Segurança e manutenção do emprego Aceitação do risco e criação de emprego 

Desenvolvimento das habilidades Aprendizagem constante 

Estabilidade, tradição, coerência, vigor Velocidade, mudança, adaptabilidade, agilidade 

Comando “de cima para baixo”, estrutura 

hierárquica 

Integração de 360 graus, estrutura plana 

O equipamento é o capital O know-how das pessoas é o capital 

Regulamentos Desregulação 

Segregação e compartimentalização Integração e sinergia 

Operação e controle Transformação e empowerment 

O status é atribuído O status é conquistado 

Mentalidade da escassez,  jogo de soma-zero Mentalidade da abundância, paradigma do ganha-
ganha 

Quadro 11 – Características da estratégia tradicional versus estratégia empreendedora 
Fonte: Kuratko e Morris (2003, p. 27). 

 

A estratégia empreendedora pode abranger indefinido número de áreas. Seis das áreas 

decisivas mais importantes são (KURATKO; MORRIS, 2003, p. 27-28):  

 

a) onde a empresa pretende chegar, em termos de intensidade empreendedora, ou 

frequência (o número de eventos empresariais, num determinado período) e grau 

(quão inovadores, arriscados e proativos são os eventos) de empreendedorismo 

dentro da organização? A partir de uma perspectiva global, a estratégia empresarial 

é de alto ou baixo grau de empreendedorismo, alta ou baixa frequência, ou alguma 

outra combinação. Qual o risco aceito pela empresa? 

b) Até que ponto o empreendedorismo recebe destaque na empresa com vistas à 

iniciação de novos empreendimentos dentro do contexto versus transformar as 

atuais operações internas em oportunidades a partir de um ambiente mais 
empreendedor? 

c) Em quais áreas a empresa pretende ser líder de inovação versus seguidor de 

inovação industrial? 

d) Em quais áreas da empresa o gerenciamento está visando por altos versus baixos 

níveis de atividade empreendedora? Quais unidades de negócios ou de produtos 

visam maior inovação? Quais departamentos deverão apoiar o empreendedorismo, 

proporcionando direção e liderança para o resto da empresa? 

e) Qual a importância relativa ao longo dos próximos três anos, abrangendo produto 

versus serviço versus processo inovador? Qual a relevância dos novos mercados 

versus mercados existentes? 

f) Em qual medida espera-se que a inovação surja a partir dos altos, médios e 

básicos níveis de gestão? Existem tais expectativas de inovação para cada nível 
hierárquico? 

 

Outras questões também entram em cena na estratégia empreendedora, entre elas a 

ênfase na terceirização da inovação, bem como os tipos de tecnologia nos quais a empresa 

investirá.  Para Cancelier et al. (2009, p. 18), “as informações atualmente têm um valor 

estratégico para as organizações”. O empreendedorismo deve ser à base do espírito da 

empresa, sobre o qual a organização está conceituada e os recursos são alocados. Como uma 

lógica dominante, o empreendedorismo promove agilidade estratégica, flexibilidade, 

criatividade e inovação contínua em toda a empresa. Além disso, o principal foco da empresa 
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passa a ser a identificação de oportunidades e a descoberta de novas fontes de valor 

(KURATKO; MORRIS, 2003). 

A criatividade sempre deverá estar ligada à inovação. A criatividade tem vínculo com 

a imaginação, invenção, intuição, inspiração, iluminação e originalidade de indivíduos e 

grupos, enquanto que a inovação tem sido mais utilizada no contexto organizacional que se 

compõe por indivíduos ou grupos de indivíduos. Por isso, atualmente, a criatividade tem sido 

considerada fator essencial para a geração da inovação, de interesse da organização, 

constituindo o primeiro componente ideacional da inovação, enquanto esta abrangeria a 

concretização e a aplicação de novas ideias (LANA, 2006). 

Miles e Snow (1978), a partir de seus estudos, identificaram quatro tipos específicos 

de comportamentos estratégicos, que variam em conformidade com a dinâmica do processo 

de adaptação ao ambiente organizacional caracterizado pela sua complexidade e incerteza. 

Essa variação resulta da percepção que os executivos das organizações têm do ambiente e, 

com base nelas, como tomam decisões e como fazem escolhas estratégicas para manter suas 

empresas competitivas. Tais comportamentos são denominados de: prospector; analista; 

reativo e defensivo.  

a) A postura prospectora se caracteriza por empresas que continuamente procuram por 

oportunidades mercadológicas, experimentando respostas às inclinações emergentes do 

ambiente. 

b) A postura analista se aplica a empresas que operam em dois tipos de domínio 

produto-mercado, um relativamente estável e outro em constante mudança. Neste caso, em 

suas áreas mais turbulentas os executivos de cúpula observam de perto as novas ideias de seus 

concorrentes, adotando rapidamente aquelas que se mostram promissoras.  

c) Na postura reativa, os executivos percebem as alterações ambientais e as suas 

incertezas, mas são incapazes de propiciar respostas efetivas a elas. Pela inexistência de uma 

relação estratégia-estrutura consistente neste tipo de organização, raramente realizam ajuste 

de qualquer tipo, a menos que se sintam forçados pelas pressões ambientais. 

d) A postura defensiva caracteriza as empresas que têm estreito domínio produto-

mercado. Seus executivos são altamente especializados em uma limitada área de operações, 

mas não buscam novas oportunidades fora de seu domínio.  

Miles e Snow (1978) tratam da estratégia nas organizações e propõem uma tipologia 

de comportamento no processo de interação ambiental. Desse modo, as organizações podem 
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se comportar de maneira defensiva, prospectiva, analítica ou reativa, conforme detalhado no 

Quadro 12: 

 

Categoria 

estratégica 

Descrição 

Estratégia 

defensiva 

Uma empresa seguindo esta estratégia procura localizar e manter uma linha de 

produtos/serviços relativamente estável. Seu foco concentra-se em uma gama de 

produtos/serviços mais limitada do que seus concorrentes e tenta proteger seu domínio através 

da oferta de produtos com melhor qualidade, serviços superiores, e /ou menores preços. Não 

procura estar entre os líderes da indústria, restringindo-se àquilo que sabe fazer tão bem ou 

melhor que qualquer um. 

Estratégia 

prospectora 

Uma empresa que adota esta estratégia está continuamente ampliando sua linha de 

produtos/serviços. Enfatiza a importância de oferecer novos produtos/serviços em uma área de 

mercado relativamente mais ampla. Valoriza ser uma das primeiras a oferecer novos produtos, 

mesmo que os esforços não se mostrem altamente lucrativos. 

Estratégia 

analítica 

Uma empresa que segue esta estratégia tenta manter uma linha limitada de produtos/serviços 

relativamente estável e ao mesmo tempo tenta adicionar um ou mais novos produtos/serviços 

que foram bem sucedidos em outras empresas do setor. Em muitos aspectos é uma posição 

intermediária entre as estratégias defensiva e prospectora. 

Estratégia 

reativa 

A firma que adota uma estratégia reativa exibe um comportamento mais inconsistente do que 

ou outros tipos. É uma espécie de não-estratégia. Não arrisca em novos produtos/serviços a não 
ser quando ameaça por competidores. A abordagem típica é "esperar para ver" e responder 

somente quando forçada por pressões competitivas para evitar a perda de clientes importantes 

e/ou manter lucratividade. 

Quadro 12 – Categorias estratégicas de Miles e Snow 
Fonte: Adaptado de Miles e Snow (1978, p. 546-562). 

  

De acordo com Miles e Snow (1978), a escolha da estratégia molda o desenho da 

organização, uma vez que suas características internas são afetadas pelas táticas que adota. 

Enquanto a estratégia prospectiva envolve uma orientação para a aprendizagem, uma estrutura 

descentralizada e instalações fabris flexíveis, para que produtos novos possam ser 

incorporados à produção, a estratégia defensiva se caracteriza por uma orientação 

centralizada, controladora, dando ênfase à eficiência e supervisão. Já a estratégia analisadora 

equilibra eficiência e eficácia, controle rígido de custo com flexibilidade, isto é, produção 

eficiente para os produtos em ambiente estável e eficácia para os produtos em ambiente 

dinâmico. As características das organizações reativas não apresentam um padrão definido, 

visto que podem mudar inesperadamente, em conformidade com as necessidades do 

momento. 

Rugman e Verbeke (1987) defenderam a adoção das proposições de Miles e Snow 

(1978). Eles exemplificam a aplicação deste modelo com um estudo na indústria de 

distribuição de eletricidade canadense. Entre a amostra de pequenas empresas, a estratégia 

dominante foi a prospectora. Muitas outras foram identificadas como reativas, algumas como 
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defensivas. Contrariamente ao que seria esperado, nenhuma estratégia analítica foi 

encontrada. 

Para Rossetto, Cancelier, Roman Neto e Hoffmann (2006, p. 104), as observações 

sobre a elaboração de estratégias em pesquisa aplicada mensurando as proposições de Miles e 

Snow, apresentaram os seguintes resultados: 

 

pôde-se verificar que o processo predominante de elaboração de estratégias foi o 

adaptativo, em três empresas, seguindo o modo empreendedor com duas empresas, 

enquanto o planejamento não foi verificado. Isso demonstra que o comportamento 

estratégico tem levado os gestores a um comportamento mais reativo, em que a 

espera pelos acontecimentos uma postura comum. Sob este raciocínio, observou-se 
que os processos organizacionais são predominantemente informais, seja na 

operacionalização das atividades e consequentemente no processo de elaboração de 

estratégias. Outra característica que colabora esta afirmação é a de que o próprio 

setor não se encontra devidamente legalizado segundo os relatos, o que ocorre com 

grande parte das empresas. Quanto aos objetivos organizacionais, estes seguem o 

crescimento e a maximização do lucro. Há de se considerar neste sentido que a 

idade do gestor está relacionada com o ciclo de vida da própria empresa. Ou seja, 

onde o empreendedor é mais jovem predominou um comportamento mais propenso 

ao risco, ou seja, prospectora (modelo empreendedor), onde era menos jovem 

predominou uma aversão ao risco, (modelo adaptativo). Embora, a transição da 

primeira geração nos negócios não tenha ocorrido, os resultados enfatizaram que de 

fato existe esta tendência, visto que os empreendedores demonstraram que o seu 
ciclo de vida e da empresa coincide. 

 

Gimenez (1998) efetuou um estudo visando descrever as estruturas cognitivas 

adotadas por dirigentes de pequenas empresas na administração estratégica de seus negócios. 

A pesquisa abrangeu dezenove dirigentes de pequenas empresas em dois tipos de ambiente: 

um altamente competitivo e dinâmico em termos de tecnologia, e outro menos turbulento. Os 

resultados evidenciaram uma preferência por estratégias prospectoras por parte dos dirigentes 

no ambiente de alta tecnologia, enquanto que os empreendedores do ambiente industrial 

tradicional preferiram estratégias analíticas e defensivas. O estilo cognitivo não se associou a 

escolhas estratégicas; entretanto houve uma associação entre intenção de mudança na posição 

estratégica e estilo cognitivo. Adaptadores indicaram tendência a mudar suas posições no 

futuro, enquanto nenhum inovador indicou tal tendência. 

Outro ponto a ser levado em consideração quanto ao planejamento estratégico e que 

constitui uma das questões mais críticas da sua aplicabilidade institucional é o fato de o 

planejamento está apoiado em possibilidades futuras. A partir do momento em que se 

considera um planejamento, consequentemente está se falando de objetivos e metas a serem 

atingidos ou não, com base na movimentação e contra movimentação dos fatores envolvidos 

direta e indiretamente no processo competitivo. E as empresas, para se manterem 

competitivas, estão, cada vez mais, buscando a participação nas oportunidades e, assim, 
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entrando com maior frequência no mundo das previsões, visualizando mercados promissores 

(HAMEL; PRAHALAD, 1995b). 

A abordagem proposta por Hamel e Prahalad (1995a) tem como um de seus 

pressupostos que o futuro deve ser construído, projetado, como um trabalho de arquitetura. 

Assim, a construção do panorama futuro deve ser realizada através da arquitetura estratégica, 

que tem como função básica identificar o que deverá ser ofertado aos clientes no futuro. Para 

que isso seja possível, faz-se necessário definir quais serão as competências essenciais 

necessárias para criar tais benefícios e como a interface com o cliente terá que mudar a fim de 

permitir o acesso dos clientes aos benefícios de forma mais eficaz. Apontam quatro 

estratégias que podem ser usadas para o aproveitamento das competências, enriquecendo a 

empresa com informações e transformando-as em futuras estratégias de sucesso (Quadro 13): 

 

ESTRATÉGIAS PARA APROVEITAMENTO DE COMPETÊNCIAS 

Incentivo ao diálogo 

com os clientes 

O diálogo com os consumidores passa a ser uma atividade entre iguais. O cliente sabe o 

que quer e exige mais informações, com transparência, entretanto o quer de forma sutil 

e não invasiva. As empresas devem ser hábeis em evoluir o diálogo mantendo o 

interesse do cliente.  

Criação de 

comunidades de 

clientes 

Os varejistas precisam aprender a lidar com as comunidades virtuais que são uma 

realidade forte hoje; responsáveis por legitimar a evolução de várias empresas 

ponto.com. É preciso encontrar formas de mobilizar estes clientes em torno da empresa, 
oferecendo vantagens, facilidades, formas de manutenção e acesso nos sites das 

empresas. 

Gerenciamento das 

diferenças do 

comportamento de 

consumo 

É preciso identificar as diferenças entre os consumidores, suas preferências e reais 

necessidades. Enquanto alguns consumidores preferem agilidade e optam por realizar 

suas compras na internet, outros pestanejam ao simples pensamento de colocar dados 

pessoais (como o número do CPF) no ciberespaço e preferem a segurança da loja física. 

Criação de 

experiências de 

consumo 

personalizadas 

O consumidor precisa ter a liberdade de escolher o tipo e a dimensão da experiência 

que quer desenvolver com aquela determinada empresa, ou seja, cabe às empresas 

oferecer o maior nível de flexibilidade possível em canais de distribuição, 

características do produto, formas de pagamento, design, comunicação etc.  

Quadro 13 – Quatro estratégias para o aproveitamento das competências 
Fonte: Adaptado de Prahalad e Ramaswamy (2002, p. 298). 

 

Prahalad e Ramaswamy (2002) entendem que é possível, ao mesmo tempo, aprender 

permanentemente sobre o que as pessoas desejam, e interagir com elas em trocas de valor. 

Mas, para tanto, as organizações necessitam perceber onde estão as oportunidades de 

interação.  

Desta forma, cabe ao varejista estabelecer um posicionamento claro direcionado ao 

consumidor, construindo uma marca forte quanto à sintonia das necessidades desse 

consumidor, expressas ou não expressas (cabendo ao varejista identificá-las); buscando a 

inovação e a melhoria permanente em suas atividades essenciais, como também em seu mix 

de comunicação com o mercado (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2002). 
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Por abranger diversos tópicos um resumo do referencial teórico será apresentado, a 

partir do Quadro 14, listando os estudos utilizados para defender os temas propostos:  

 

Empreendedoris

mo 

e indivíduo 

empreendedor 

 

Empreendedor: 

características e 

perfil 

 

Empreendedor: 

gênero 

Homossexuais: 

empreendedorismo 

e estigmatização 

 

Estratégias 

1816 – Say 1959 – Cole 1971 – McClelland 1989 – 

Hetherington, 

Hillerbrand e 

Etringer 

1978 – Miles e 

Snow 

 

1921 – Knight 1961 – 1971 – 

McClelland 

 

1977 – 1986 – 

Bourdieu 

1991 – Morgan e 

Brown 

1983 - Bamberger 

1928 –1961 – 1982 

Schumpeter 

1967 

Smith 

1986 – Bowen e 

Hisrich 

1993 – Croteau e 

Hedstrom 

1985 – Porter 

 

1959 – Cole 

 

1974 – Laufer 1992 – Bandura (In: 

SCHWARTZER, 

1992) 

1993 – Elliott 1986 Muller e 

Toulouse 

1961 – McClelland 

 

1977 – Glueck 1993 – Butler 1993 – 2008 – 

Goffman  

1987 –  

Mintzberg 

1968 – Leibenstein 1978 – Gasse 1997 – 
Maier 

 

1994 – Vincke e 
Bolton 

1987 Rugman e 
Verbek 

1982 - Verin 

 

 

1980 – Vesper 1997 – Marlow 1995 - Badget 1989 – 1990 – 

1994 – 1995 – 

Hamel e Prahalad 

1984 Carland et al 1982 – Kent, Sexton 

e Vesper 

1997 – Zapalska 1995 – Bronski 1989 – Rice Jr. e 

Lindecamp 

1985 – Garter 1983 Smith e Miner  

 

1998 – Dhaliwal 1995 – Chung 1991 – Schnaars 

 

1988 – Low e 

MacMillan 

1983 – 1990 –  1998 

– 2000 – 2009 – 

Miner 

1998 – Fasci e 

Valdez 

2000 – Fleury 1996 – Filion 

1992 Fortin 

 

1985 – 1989 – 

Timmons 

1998 – Miner 2002 – Oliveira 

 

1998 – Cassaroto 

Filho e Pires 

1993 – Baumol 1986 – Sexton e 

Smilor 

1998 – Mukhtar 2003 – Bowen e 

Blackmon 

1998 - Gimenez 

1993 – Bygrave 

 

1988 – Lorrain e 

Dussault 

2000 – Anna et al. 2003- Foucault 1998 – Prahalad 

1996 - Bornhoeft 

 

1989 – Gartner 2000 – Betiol 2004 – Brasil Sem 

Homofobia 

1999 – Daft 

 

1996 – Carland, 

Carland e Stewart 

1989 – Lafuente e 

Salas 

2000 – Munhoz 2005 Schindehutte, 

Morris e Allen 

2000 – Borges Jr. 

e Luce 

1998- Leite 
 

1989 – Miner, Smith 
e Bracker 

2000 – O‟Meally 
 

2006 – Rossoni  2000 – Gimenez 

1998 - Miner 1988-1996-1999 
Filion 

 

2000 – Renzulli, 
Aldriche, Moddy  

2006 – Siqueira, 
Ferreira e Zauli-

Fellows 

2000 – 
Mintzberg, 

Ahlstrand e 

Lampel 

Continua... 
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Continuação... 
1999 – Dolabela 

 

1991 – Chell, 

Haworth e Brearley 

2001 Bandura et al. 2006 – Irigaray 

 

2001 – Mintzberg 

e Quinn 

1999 – Filion 

 

1993 – Bateman e 

Crant 

2002 – Marlino e 

Wilson 

2007 – Ferreira 2002 – Bhide 

1999 - Verstraete 1995 – Osborne 2003 – Baines, 

Wheelock e Gelder.  

2007 – Ferreira e 

Siqueira 

2002 – Prahalad e 

Ramaswamy 

2000 – Hjort e 

Johannissons 

1996 – Bornhoeft 

 

2003- Davidson; 

Honig 

2008 – Eccel e 

Flores-Ferreira 

2003 – Dolabela 

2002 – Danjou 1996 – Carland, 

Carland e Steward 

2003 – Lituchy, 

Reavley e Bryer 

2008 – Huffmann, 

Rodriguez e King 

2003 – Kuratko e 

Morris 

2003 Dornelas 

 

1996 – Gerber 2004 – Hisrich e 

Peters 

2008  – Machado, 

Frederico e 

Schwanke 

2006 –Rosseto; 

Cancelier; Roman 

Neto; Hoffmann 

2003 – Lituchy, 

Reavley e Bryer 
 

1998 – Chen, 

Greene e Crick 

2005 – Ferreira, 

Ramos e Gimenez 
(In: 

HOELTGEBAUM; 

MACHADO) 

 

 
 

2007 – Santos, 

Alves e Almeida  
 

2004- Hisrich e 

Peters 

1999 – Utsch et al. 2005 – Marlow e 

Dean 

 2008 – 

Thompson, 

Strickland e 

Gamble 

2004 – Sciascia e 

Vita 

 

2000 – Littunen 2006 – Cassol, 

Silveira e 

Hoeltgebaum 

 2008 - Hoffmann; 

Hoffmann; 

Cancelier 

2005 Darfovo et al 

 

2000 – Luthans, 

Stajkovic e Ibrayeva 

2006- 2008 

GEM 

 2009 – Hisrich, 

Peters e Shepherd  

2005 – Victer et al 2000 – Morrison 2007 –  Wilson, 

Kickul e Marlino 

 2009 –Cancelier, 

et al. 

2006 Giustina, 

Silveira e 

Hoeltgebaum  

2001 – Mueller e 

Thomas 

2007 Ahl   

2006 - Styles e 

Seymor  

2002 – Bhide 2009 – Gupta, 

Turban, Wasti e 

Sikdar 

  

2007 – 2008 GEM 
Global 

Entrepreneuership 

Monitor 

2004 – Hisrich e 
Peters 

2009 – Hisrich, 
Peters; Shepherd 

  

2009 – Hisrich, 

Peters e Shepherd 

2005 – Ferreira, 

Ramos e Gimenez 

(In: 

HOELTGEBAUM; 

MACHADO) 

2009: Kirkwood   

2009 Degen 2009 – Hisrich, 

Peters e Shepherd 

2009 – Shaw et al.    

Quadro 14 – Temas e autores referenciados para o estudo 
Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Observa-se que há a presença do mesmo autor em mais de um campo de estudo, o que 

não impede a compreensão e a contribuição para o aprimoramento desta revisão bibliográfica. 

Salienta-se, porém, que outros autores e trabalhos citados ao longo do estudo e não 

relacionados neste quadro síntese não foram considerados menos importantes. 
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3 METODOLOGIA  

 

Para Richardson (1999), o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 

que permite alcançar o objetivo desejado. Traça o caminho a ser seguido, auxiliando os 

cientistas nas suas decisões. A metodologia, por sua vez, é uma disciplina a serviço da 

pesquisa, tendo como função básica orientar o caminho. Neste momento torna-se necessário o 

conhecimento dos métodos para a escolha do caminho adequado para a construção do 

pensamento científico e do alcance dos objetivos. 

O método de pesquisa proporciona ao pesquisador uma orientação geral, facilitando o 

processo de realização da investigação e a interpretação dos resultados. De acordo com Cervo 

e Bervian (2002, p. 23), “[...] o método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos 

necessários para atingir certo fim ou resultado desejado”. Sobre o processo de investigação, os 

autores enfatizam que,  

toda investigação nasce de algum problema observado ou sentido, de tal modo que 

não se pode prosseguir, a menos que se faça uma seleção da matéria a ser tratada. 

Essa seleção requer alguma hipótese ou pressuposição que vai guiar e, ao mesmo 

tempo, delimitar o assunto a ser investigado (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 25). 

 

Malhotra (2001) e Trujillo (2003) defendem que as pesquisas quantitativas são mais 

adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, já que 

utilizam questionários ou instrumentos estruturados. A amostragem deve ser representativa de 

modo que se generalizem os dados projetados para aquele universo. O objetivo da pesquisa 

quantitativa é mensurar e permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são mais concretos 

e, dessa forma, menos passíveis de erros de interpretação. Em muitas situações geram-se 

índices que podem ser comparados ao longo do tempo, permitindo traçar um histórico da 

informação.  

Neste trabalho, adotaram-se métodos e procedimentos voltados à pesquisa quantitativa 

descritiva, que, de acordo com Malhotra (2001), objetiva prover critérios e compreensão; 

possui um foco amplo, no qual o pesquisador busca entender os fenômenos sob a ótica dos 

atores envolvidos no contexto. A pesquisa descritiva, segundo Minayo (1996), é aplicada com 

a finalidade de obter informações sobre as características da população pesquisada e visa à 

obtenção de informações que se relacionam a fatos concretos, realizadas mediante elaboração 

de um questionário que contém perguntas sobre as informações que se deseja obter.  Por isso, 

a coleta de dados se dá por meio de contato com o informante, considerando aspectos 

inerentes a sua realidade e agregando subsídios para interpretação dos eventos.  
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O delineamento metodológico utilizado para a realização desta pesquisa, o modo, o 

método e as técnicas adotadas para o fazer científico, assim como a definição da população e 

da amostra, e os procedimentos de coleta e de análise de dados, são apresentados na 

sequência. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa é descritivo, utilizando-se de questionários com a 

finalidade de observar, registrar e analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito de 

seu conteúdo. Não há interferência do investigador, que apenas procura perceber, com o 

necessário cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece (CERVO; BERVIAN, 2002). 

Neste sentido, considerando Vergara (2000, p. 47): “a pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. [...] Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação”.  

A pesquisa descritiva, como afirma Gil (2002) descreve as características de uma 

determinada população ou fenômeno. Neste caso, buscou-se descrever as estratégias de gestão 

adotadas e a percepção dos empreendedores das micro e pequenas empresas de serviços e 

comércio, conforme gênero e orientação sexual. 

A presente pesquisa se caracteriza também como um estudo quantitativo. Segundo 

Trujillo (2003), as pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e atitudes 

explícitas e conscientes dos entrevistados, já que utilizam questionários ou instrumentos 

estruturados. Richardson (1999, p. 29) defende que a pesquisa quantitativa é um estudo que 

“representa em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 

análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto 

às inferências”. Para Contandriopoulos (1994, p. 90) “as análises quantitativas são muito 

divulgadas e, nesse sentido, sua planificação geralmente necessita de menos explicações que 

as análises qualitativas”. Oliveira (2001, p. 115) afirma que a abordagem quantitativa tem por 

objetivo “quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, assim como 

também com o emprego de recursos e técnicas estatísticas”. Para Souza, Fialho e Otani (2007, 

p. 39) a pesquisa quantitativa é caracterizada “pelo emprego da quantificação tanto no 

processo de coleta dos dados quanto na utilização de técnicas estatísticas para o tratamento”. 

 

3.2  POPULAÇÃO E AMOSTRA    
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Segundo Silveira (2004, p. 111), entende-se como população um “conjunto de 

elementos que possui as características desejáveis para o estudo e a amostra é uma parte 

escolhida na população”. 

A população deste estudo abrangeu micro e pequenas empresas localizadas na região 

de Blumenau e registradas como associadas na Associação das Micro e Pequenas Empresas 

de Blumenau (AMPE). A amostra extraída desta população foi intencional, não probabilística 

e de conveniência, ou seja, diretamente relacionada aos objetivos de pesquisa, essencial ao 

trabalho do pesquisador (RICHARDSON, 1999). 

O universo da pesquisa é composto por 450 empresários(as) do setor de serviços e 

comércio filiados à AMPE, dos quais 180 empresários(as) deram retorno ao questionário de 

pesquisa. Dos homossexuais foram 18 do sexo masculino (sendo 13 pertencentes ao setor de 

serviços e 5 de comércio), e 11 do sexo feminino (sendo 6 de serviços e 5 de comércio), que 

responderam ao questionário. Os heterossexuais respondentes que devolveram o questionário 

somam 54 mulheres (considerando-se que 24 pertencem ao comércio e 30 de serviços) e 36 

homens (considerando-se que 20 são do setor de serviços e 16 de comércio).  

Salienta-se, no entanto, que entre os 180 questionários 61 estavam incompletos, 

principalmente quanto aos dados referentes à orientação sexual. Desta forma, a amostra 

intencional restringiu-se a um número de pesquisados que permitiu comparar os universos de 

forma igualitária, limitando a aplicação da pesquisa quanto às amostras obtidas em comércio e 

serviços e na questão de gênero. A escolha por um universo com características semelhantes e 

que coabitam o mesmo local é denominado cluster (PORTER, 1985). Desta forma, o cluster 

que compõem a amostra abrange 40 empresários prestadores de serviços e proprietários de 

comércios, conforme Quadro 15, considerando-se que são: 

 

Respondentes Setor de serviços Setor de comércio 

Homens heterossexuais 5 5 

Homens homossexuais 5 5 

Mulheres heterossexuais 5 5 

Mulheres homossexuais 5 5 

Quadro 15 – Amostra dos respondentes da pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Assim, de um universo de 119 questionários preenchidos (excluídos os 61 

questionários incompletos entre os 180 respondidos), 40 questionários (ou 33% do total) 

foram utilizados por este estudo. Salienta-se que a escolha pelos questionários que possuíam 

mais de cinco respondentes foi aleatória, sem intenção de selecionar este ou aquele 

empreendedor. 
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A opção por tal universo se deu em vista da representatividade que a AMPE adquiriu 

junto às empresas a ela vinculadas, reunindo importantes informações formais sobre o 

universo empresarial de micro e pequenas empresas do Médio Vale do Itajaí. De acordo com 

o IBGE, dos 4,1 milhões de empresas existentes no ano 2000, no Brasil, 98% delas são 

classificadas como micro ou pequenas empresas, revelando sua importância econômica.  

Para a seleção que compôs a amostra desta pesquisa entre as micro e pequenas 

empresas filiadas à AMPE, estabeleceu-se como critério a identificação do proprietário das 

micro e pequenas empresas, homens e mulheres, que aceitassem responder ao questionário, 

possuíssem características capazes de identificá-los como empreendedores e declarassem sua 

orientação sexual. Foram investigados indivíduos (homens e mulheres), heterossexuais e 

homossexuais, com o objetivo de estabelecer comparações entre os universos na condução 

dos negócios.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

O questionário de pesquisa foi enviado aos proprietários de micro e pequenas 

empresas do setor de serviços, filiados à AMPE, localizados na região do Médio Vale do 

Itajaí. A maioria dos respondentes completou o questionário a partir de visita pessoal da 

pesquisadora.  

A elaboração do questionário para a aplicação da pesquisa baseou-se na revisão 

bibliográfica deste estudo e nos objetivos estabelecidos. O instrumento possui quatro partes 

distintas. A primeira identifica o perfil empreendedor, segundo Miner (1998), com a 

elaboração de um quadro em que o entrevistado assinala por meio da escala Likert, a 

mensuração de cinco atitudes: nunca, raras vezes, algumas vezes, usualmente, sempre. O 

quadro classifica as respostas obtidas somando os pontos (de 0 a 2) e identificando quatro 

perfis empreendedores: realizador (composto por 8 questões); supervendedor (4 questões); 

autêntico gerente (5 questões) e gerador de ideias (4 questões), totalizando 21 

questionamentos. Possibilita, também, a identificação de mais de um perfil em cada 

entrevistado quanto à condução de seus negócios. Este modelo já foi replicado no Brasil, com 

escala preponderante, entre outros por Lenzi (2002), Rodrigues, Riscarolli e Zucco (2003), 

Hoeltgebaum et al. (2006) em pequenas e médias empresas. 

A segunda parte do instrumento de pesquisa investiga as estratégias de mercado, 

segundo Miles e Snow (1978) e possui onze alternativas. As alternativas deste quadro foram 

avaliadas por cinco pontos por meio da escala Likert: nunca, raras vezes, algumas vezes, 
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usualmente. Este modelo foi utilizado por Gimenez (1998), Rosseto et al. (2006) e Beiler 

(2009), entre outros. 

A terceira parte envolve a identificação de dados sobre a empresa e a atuação 

profissional dos empreendedores: tempo de empresa, quantidade de unidades de negócios, 

clientes, produtos/serviços comercializados; perspectiva de futuro, formação, idade, sexo e 

orientação sexual dos entrevistados. As questões são semiabertas e permitem ao respondente 

identificar quais aspectos melhor descrevem suas experiências profissionais. Verifica-se 

também a participação do entrevistado em entidades como organizações não governamentais 

(ONGs), associações e outras entidades, por meio de pergunta aberta. 

A quarta e última parte dos questionamentos é dirigido a verificar as percepções acerca 

do universo social em que o entrevistado atua, compreendendo a identificação ou não de 

estigmatização, segundo Goffman (2008). O quadro é composto por 5 alternativas pontuadas 

pela escala Likert em 5 pontos (nunca, raras vezes, algumas vezes, usualmente, sempre). Este 

questionário foi desenvolvido especialmente para atender aos objetivos deste estudo, 

apoiando-se na obra de Goffman (2008), visto que os poucos trabalhos que foram encontrados 

investigando o tema não seguem um roteiro específico ou possuem um padrão de 

questionamentos que investigam as questões. Um quinto delineamento (opcional ao 

respondente) abre possibilidade para quaisquer comentários sobre a entrevista ou assuntos não 

abordados por ela. Para melhor relacionar os objetivos deste estudo ao questionário aplicado 

apresenta-se o constructo de pesquisa (Quadro 16): 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS BLOCO /QUESTÕES 

Identificar o perfil empreendedor dos entrevistados 

(MINER, 1998);  

 

Questão 1 – Alternativas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 

verificar as estratégias adotadas pelos dirigentes-

proprietários de micro e pequenas empresas de 

comércio e serviços na condução de seus negócios 

(MILES; SNOW, 1978);  

Questão 2 – Alternativas: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

identificar as semelhanças e diferenças no perfil 

empreendedor e estratégias conforme a orientação 

sexual; 

Questão 1 X Questão 2 

verificar a percepção social dos respondentes,  

levando-se em conta sua orientação sexual 
(GOFFMAN, 2008). 

Questão 3 – Alternativas: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8, 3.9, 3.10 
e Questão 4 

Alternativas: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

Quadro 16 – Constructo de pesquisa 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O constructo é a síntese daquilo que se pretende e a validade do construto resulta do 

acúmulo, por diferentes meios, de várias provas, que precisam ser analisadas em seus 
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detalhes, a fim de constatar, entre outros aspectos, as variadas condições e o grau de 

homogeneidade do teste, com vistas a ter elementos que possam esclarecer o significado do 

instrumento (MAGNUSSON, 1967). Estes detalhes que validaram o instrumento de pesquisa 

foram analisados através do software LHStat, de Loesch e Hoeltgebaum (2005), dando-lhes 

uma margem de confiabilidade quanto aos resultados. 

Para validar o constructo de pesquisa foi aplicado um pré-teste em 25% da população 

selecionada para a pesquisa. No pré-teste observou-se que alguns respondentes preferiram 

omitir sua orientação sexual, na desconfiança de retalhamento social em prejuízo aos negócios 

que dirigem. Ademais, outros aspectos não apresentaram dificuldades de entendimento 

embora os entrevistados reclamassem da extensão do questionário. Desta forma, os 

questionamentos foram considerados adequados à compreensão dos objetivos pretendidos. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os questionários foram enviados aos proprietários de micro e pequenas empresas, 

filiados à AMPE, através dos endereços (via carta) e e-mails, disponíveis em seus registros de 

cadastro naquela instituição; na maioria dos casos os questionários foram entregues e 

recolhidos pessoalmente. O questionário foi acompanhado de carta de apresentação da 

pesquisadora e de pedido de apoio na aplicação da pesquisa. Foram também estabelecidos 

contatos telefônicos com os empreendedores para obter as respostas de autorização para a 

aplicação da pesquisa ou devolução do questionário preenchido.  

Para a análise dos dados, segundo Hair Jr. et al., (2005), os resultados de pesquisas 

quantitativas podem ser somados e divididos pelo número de questionários. Por atribuir 

determinados números de pontos a cada alternativa de um conjunto, estes pontos geram uma 

média, que traduz a frequência de respostas e, por consequência, o posicionamento dos 

respondentes quanto ao assunto pesquisado. Para que se tenha uma visão global da variação 

desses valores, usa-se a estatística descritiva, que organiza e descreve os dados de três 

maneiras: por meio de tabelas, gráficos e de medidas descritivas. A tabela é um quadro que 

resume um conjunto de observações, enquanto os gráficos são formas de apresentação dos 

dados, cujo objetivo é o de produzir uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em 

estudo. Para ressaltar as tendências características observadas nas tabelas, isoladamente, ou 

em comparação com outras, é necessário expressá-las através de números ou estatísticas. De 

uma forma geral, a frequência relativa de um acontecimento é a razão entre o número de 

vezes que ele se verifica e o número total de casos (CERVO; BERVIAN, 2002). Neste estudo, 



89 

 

 

o software utilizado para fazer esta análise quantitativa foi o LHStat, de Loesch e 

Hoeltgebaum (2005), já que além da estratégia descritiva utilizou-se estatísticas multivariadas 

para estudar as comparações e relações entre as variáveis analisadas. 

O software estatístico LHStat, de Loesch e Hoeltgebaum (2005) permitiu a realização 

de uma análise multivariada assim como a formação figuras que auxiliaram na interpretação 

dos resultados, correlacionando o resultado da pesquisa aos valores atribuídos à escala Likert 

utilizada para mensurar atitudes, pois cada teoria admite uma quantidade de pontos para 

confirmar a presença das características defendidas. Este método permitiu analisar as 

estratégias de negócios, proposta por Miles e Snow (1978), baseando os dados na escala 

Likert proposta por este estudo, com cinco pontos de mensuração (nunca, raras vezes, 

algumas vezes, usualmente e sempre). 

As respostas obtidas por meio do perfil de Miner (1998) foram somadas para 

estabelecer a presença de cada perfil entre os entrevistados, e comparadas à pontuação 

mínima estabelecida pelo autor. Segundo Miner (1998) o perfil realizador deverá apresentar 

pontuação mínima de 8 pontos e máxima de 14 pontos; o perfil supervendedor deverá ter no 

mínimo 5 e máximo 10 pontos; o perfil autêntico gerente, no mínimo 4 e máximo 12 pontos; e 

o perfil gerador de ideias, mínimo 5 e máximo 10 pontos. Considera-se relevante citar que a 

abordagem avalia a possibilidade de haver mais de um perfil preponderante em cada 

respondente (chamado de empresário complexo), que também pode ser mensurado pela soma 

da pontuação alcançada nos perfis de um indivíduo. A soma deverá apresentar no mínimo 18 

e no máximo 46 pontos para que o empresário seja definido como complexo.  

A análise dos dados voltou-se ainda para a identificação de variáveis categóricas, 

conforme recomendado por Richardson (1999). Essas variáveis foram tratadas 

estatisticamente por meio do software estatístico LHStat, de Loesch e Hoeltgebaum (2005). 

Destacam-se entre as abordagens utilizadas para fazer a análise através do software o uso de 

mapas fatoriais, árvores de decisão, tabelas geradas no software Word e gráficos com o 

software Excel, que apresentaram de uma forma abrangente os dados recolhidos pelas 

variáveis de cada questão, sobretudo voltadas à análise do perfil (MINER, 1998), às 

estratégias adotadas na condução dos negócios pelos empresários, segundo Miles e Snow 

(1978), e à percepção social considerando-se a orientação sexual dos respondentes.  

  

3.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
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Em todas as pesquisas existem limitações, e segundo Vergara (2000, p. 59) “é 

saudável antecipar-se às críticas que o leitor poderá fazer ao trabalho, explicitando quais as 

limitações que o método escolhido oferece, mas que ainda assim o justificam como o mais 

adequado aos propósitos da investigação”.  

As dificuldades encontradas na realização da pesquisa estão relacionadas, sobretudo, a 

dados incompletos, e-mails e endereços desatualizados e à falta de retorno dos questionários 

preenchidos. Por isto, o campo de pesquisa foi ampliado. Inicialmente objetivava-se 

entrevistar somente empreendedores (homens e mulheres) do setor de serviços, mas, devido à 

pequena quantidade de questionários respondidos o campo foi ampliado para o setor de 

comércio para que houvesse possibilidade de comparação dos resultados. Entre os 

homossexuais que responderam ao questionário, somente uma mulher e dois homens o 

fizeram via e-mail, os demais questionários foram obtidos por meio de muitas visitas pessoais 

da pesquisadora. Os homossexuais do setor industrial não concordaram em responder a 

pesquisa, limitando o número de pesquisados. 

Embora a pesquisa não solicitasse o nome da empresa, tampouco do respondente, 

dados pessoais, sobre a orientação sexual e sobre a empresa foram deixados incompletos por 

61 respondentes, entre os 180 questionários “preenchidos”. Quando questionados, 

responderam que não pretendiam sofrer retaliações sociais e familiares com a declaração dos 

dados e a divulgação da pesquisa e reclamaram da quantidade de questionamentos do 

questionário. Observou-se que o fator idade interferiu diretamente na capacidade do 

homossexual em assumir sua orientação sexual. Os respondentes com mais de 30 anos 

assumiram mais facilmente sua orientação sexual, enquanto que aqueles que possuíam idade 

inferior preferiram não se mostrar socialmente como homossexuais, recusando-se a preencher 

a parte do questionário que buscava este detalhamento.   

Entre as limitações da pesquisa está o fato de que as análises, mensurações e 

conclusões sobre os questionamentos tiveram como base a captação das percepções dos 

dirigentes das empresas (micros e pequenas, do setor de serviços e comércio) somente da 

cidade de Blumenau, e que estavam vinculadas à AMPE. Outras regiões e empresas sem 

filiação à AMPE não foram pesquisadas, tampouco o setor de indústria, portanto, os 

resultados não podem ser generalizados. Salienta-se também que os depoimentos são opiniões 

pessoais dos empreendedores sobre sua própria situação e atuação profissional. 
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4 RESULTADOS 

 

Atendendo ao objetivo geral desta pesquisa, os dados coletados por meio do 

questionário foram agrupados de forma a responder cada objetivo específico e delinear o 

perfil empreendedor dos entrevistados, as estratégias utilizadas por eles na condução dos 

negócios, a comparação do perfil às estratégias do grupo heterossexual e homossexual e a 

demonstração da percepção do gênero; considerando a orientação sexual quanto ao papel 

social; conforme detalham os itens seguintes dos resultados. 

 

4.1 PERFIL EMPREENDEDOR DOS ENTREVISTADOS 

 

 Na primeira parte consideram-se aspectos que demonstram as características das 

empresas e dos empresários. Na segunda, os perfis são identificados e comparados àqueles 

elaborados por Miner (1998).   

 

4.1.1 Características dos empresários, empresas e análise do perfil empreendedor 

 

A apuração dos resultados da pesquisa quanto às características do grupo de 

empresários e empresas estudados demonstrou que o grupo de empreendedores heterossexuais 

é mais jovem que o de homossexuais, visto que 35% têm até 35 anos, enquanto que 20% dos 

homossexuais têm até 35 anos de idade. Isto indica consonância com as pesquisas divulgadas 

pelo GEM (2008) de que os empreendedores brasileiros iniciam seus negócios entre a faixa 

etária de 25 a 44 anos. Considerando o tempo de vida das empresas (sete anos ou mais) 

obtêm-se um perfil inicial semelhante ao divulgado pela pesquisa.  

Machado (2000) também argumenta que existe relação entre o tempo de atividade e o 

significado do sucesso, ou seja, estas empresas superaram as dificuldades iniciais e atingiram 

certa estabilidade, permitindo sua permanência e sustentabilidade no mercado. 

O nível de escolaridade dos homossexuais é mais elevado que o dos heterossexuais, 

visto que 65% possuem graduação e/ou pós-graduação, enquanto que dos heterossexuais 60% 

possuem este nível de formação. Este resultado confirma as conclusões de Rossoni (2006) 

apontando que os desafios e dificuldades enfrentados por empreendedores homossexuais, 

exigem que eles demonstrem maior competência, que pode ser diretamente relacionada à 

formação acadêmica, pois possibilita a aquisição e o desenvolvimento de competências 

diferenciadas no mercado de produção de bens e serviços. No entanto, destaca-se o número de 

heterossexuais com pós-graduação (30%), ou seja, investindo em uma área em específico, o 
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que pode direcionar o investimento em um mercado também específico. Os dados obtidos 

estão relacionados na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Caracterização dos respondentes 

Caracterização dos respondentes 

Hetero 

Idade 65% acima de 35 anos 

Tempo de empresa 

65% mais de 10 anos 

25% de sete a dez anos 

5% de quatro a seis anos 

5% de um a três anos 

Formação 

15% possui 2º grau 

25% possui curso técnico 

30% possui graduação 

30% possui pós-graduação 

Perspectivas para o futuro da empresa 90% possui perspectivas de crescimento 

Unidades da empresa no Brasil  25% possuem outras unidades 

Pertence a ONG  5% dos casos 

Homo 

Idade 80% acima de 35 anos 

Tempo de empresa 

55% mais de 10 anos 

20% de sete a dez anos 

5% de quatro a seis anos 

20% de um a três anos 

Formação 

15% possui 2º grau 

20% possui curso técnico 

60% possui graduação 
5% possui pós-graduação 

Perspectivas para o futuro da empresa 80% possuem perspectivas de crescimento 

Unidades da empresa no Brasil 5% possui outras unidades 

Pertence a ONG 5% dos casos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Quanto ao tempo de empresa, 90% dos heterossexuais têm seus empreendimentos há 7 

anos ou mais, enquanto que 75% dos homossexuais têm sua empresa há 7 anos ou mais.  Em 

termos de expectativas para o futuro do empreendimento, os heterossexuais apontam 90% de 

perspectiva de crescimento, enquanto que para os homossexuais esse percentual ficou em 

80%.  

Somente 5% dos respondentes estão associados à ONGs nos dois grupos investigados, 

contrapondo a afirmação de Goffman (2008) de que o sujeito estigmatizado que acredita nas 

suas capacidades, e está associado a organizações não-governamentais (ONGs) ou outras 

entidades, faz eco à aceitação para ser respeitado.  

Considerando-se as características dos empreendedores investigou-se também o perfil 

destes profissionais, relacionando os resultados aos estudos de Miner (1998) que considera e 

avalia a formação de um perfil, ou mais de um (gerando o perfil complexo), em cada 

empreendedor observando a existência de características específicas a cada perfil. Conforme 

as definições de Miner (1998) é necessário que cada empresário possua uma pontuação 
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mínima para que aquele atributo seja identificado como seu perfil empreendedor, observa-se 

também que há uma pontuação máxima possível para cada tipo de perfil. Desta forma, a 

pontuação mínima e máxima para cada perfil é: realizador, deverá apresentar pontuação 

mínima de 8 pontos e máxima de 14 pontos; supervendedor, mínimo 5 e máximo 10 pontos; 

autêntico gerente, mínimo 4 e máximo 12 pontos; gerador de ideias, mínimo 5 e máximo 10 

pontos. Observa-se que a soma da pontuação de todos os perfis do mesmo indivíduo também 

podem identificá-lo como empreendedor complexo, considerando-se que a pontuação mínima 

deve atingir 18 pontos e a máxima pode chegar a 46 pontos, para que o indivíduo possa ser 

classificado como complexo.  

 

4.1.2 Perfil empreendedor das mulheres, heterossexuais, do setor de comércio 

 
 

No setor de comércio, os heterossexuais femininos apresentaram as seguintes 

configurações de perfil, segundo Miner (1998), demonstradas na Tabela 3. 

  

Tabela 3 – Perfil empreendedor das mulheres heterossexuais do setor de comércio 

Perfil Empreendedor Segundo Miner (1998) do Grupo Feminino Heterossexual de Comércio 

Idade Realizador  

(Mín. 8 – Máx. 14) 

Sup. vendedor 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Aut. Gerente 

(Mín. 4 – Máx. 12) 

Ger. ideias 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

 Pontos 

Obtidos 

Resp. Pontos % Pontos % Pontos % Pontos % Total  

38 12 86% 7 70% 8,5 70,8% 7,5 75% 35 

40 14 100% 9,5 95% 10 83% 8 80% 41,5 

24 11,5 82% 9 90% 9 75% 7 70% 36,5 

53 12,5 89% 9,5 95% 9 75% 6,5 65% 37,5 

52 12,5 89% 10 100% 9 79% 7 70% 38,5 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda de cores: amarelo [   ]= perfil preponderante; azul [   ]= perfil ausente; rosa [   ]= perfil menos 

preponderante. 

  

Observa-se por meio da Tabela 3, que as mulheres heterossexuais do setor de 

comércio possuem como perfil preponderante o perfil realizador e supervendedor. Miner 

(1998, p. 228) afirma que “embora a probabilidade de homens e mulheres serem realizadores, 

supervendedores e autênticos gerentes ser igual, as mulheres não apresentam o estilo da 

geração de ideias com tanta frequência”. Isto se confirma nos dados obtidos deste grupo, pois 

80% das mulheres demonstraram a pontuação mais baixa no perfil gerador de ideias. Os 

resultados alcançados destacam duas empresárias com perfil realizador, embora elas também 

apresentem pontuações significativas nos demais perfis, uma delas possui o perfil 

supervendedor com a menor pontuação (a segunda maior pontuação foi percebida no perfil 

gerador de idéias). Outras três empresárias apresentam pontuação maior para o perfil 
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supervendedor. Portanto, neste grupo de mulheres heterossexuais do setor de comércio os 

perfis supervendedor e realizador estão destacados como preponderantes. Hoeltgebaum et al. 

(2006) afirmam que além de conhecimentos administrativos, para ser um empreendedor é 

preciso ser motivado, dinâmico, inovador e criador de novas ideias de negócios. 

 

4.1.3 Perfil empreendedor dos homens, heterossexuais, do setor de comércio 

 

Os perfis obtidos pelos respondentes masculinos, heterossexuais, do setor de comércio 

estão expostos na Tabela 4, segundo as características empresariais propostas por Miner 

(1998). 

 

Tabela 4 – Perfil empreendedor dos homens heterossexuais do setor de comércio 
Perfil Empreendedor Segundo Miner (1998) do Grupo Masculino Heterossexual de Comércio 

Idade Realizador 

(Mín. 8 – Máx. 14) 

Sup. vendedor 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Aut. Gerente 

(Mín. 4 – Máx. 12) 

Ger. ideias 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Pontos 

Obtidos 

Resp. Pontos % Pontos % Pontos % Pontos % Total 

50 12 86% 8,5 85% 9,5 79% 7 70% 37 

32 10,5 75% 7,5 85% 9 75% 4,5 45% 31,5 

40 10,5 75% 6,5 65% 5 41,6% 5,5 55% 27,5 

45 12,5 89% 10 100% 9 75% 7 70% 38,5 

54 13 92,8% 9,5 95% 8,5 70,8 7,5 75% 38,5 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda de cores: amarelo [   ]= perfil preponderante; azul [   ]= perfil ausente; rosa [   ]= perfil menos 

preponderante. 

 

A Tabela 4 demonstra que um respondente heterossexual masculino do setor de 

comércio não apresenta o perfil gerador de ideias (pontuação 4,5, inferior ao mínimo que é 5). 

Segundo Miner (1998), a falta do perfil gerador de ideias pode interferir na criação de 

alternativas de inovação, como a tecnologia, por exemplo. No entanto, a presença 

predominante/ perfil de destaque são o realizador e o supervendedor.  

Observa-se também que 60% do grupo heterossexual masculino do setor de comércio 

apresentam o perfil menos destacado na característica autêntico gerente e 40% no perfil 

gerador de ideias, sendo que um dos respondentes não possui o perfil gerador de ideias 

presente de forma marcante, portanto esta característica não é dominante em sua atuação na 

condução dos negócios.  

Desta forma, no grupo de heterossexuais de comércio a menor expressão está 

configurada no perfil autêntico gerente.   
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4.1.4 Perfil empreendedor das mulheres, heterossexuais, do setor de serviços 

 

Os resultados que demonstram o perfil das mulheres heterossexuais do setor de 

serviços, que está exposto na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Perfil empreendedor das mulheres heterossexuais do setor de serviços  

Perfil Empreendedor Segundo Miner (1998) do Grupo Feminino Heterossexual de Serviços 

Idade Realizador  

(Mín. 8 – Máx. 14) 

Sup. vendedor 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Aut. Gerente 

(Mín. 4 – Máx. 12) 

Ger. ideias 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Pontos 

Obtidos 

Resp. Pontos % Pontos % Pontos % Pontos % Total 

42 14 100% 8,5 85% 8,5 70,8% 7,5 75% 38,5 

30 11 78,5% 4 40% 8 66,6% 6 60% 29 

28 14 100% 8 80% 10 83% 8 80% 40 

38 10 71,4% 7 70% 5 41,6% 6 60% 28 

33 14 100% 9,5 95% 9 75% 6,5 65% 39 

Fonte: dados da pesquisa. 
Legenda de cores: amarelo [   ]= perfil preponderante; azul [   ]= perfil ausente; rosa [   ]= perfil menos 

preponderante. 

 

Na Tabela 5 observa-se que 80% das mulheres heterossexuais do setor de serviços que 

responderam ao questionário possuem quatro perfis marcantes (realizador, supervendedor, 

autêntico gerente e gerador de ideias). Uma respondente não possui o perfil supervendedor 

(marcou 4 pontos e é necessário somar 5 pontos para ser considerado um perfil marcante), o 

que não a impede de ser uma empresária complexa (para ser complexo o perfil precisa apontar 

a soma de pontos igual ou superior a 18, o que ocorreu em todos os casos).  

Para Miner (1998) o supervendedor poderá solucionar a questão contratando um 

vendedor que domine os produtos/serviços, ou aceitando sócio(s) com esta característica. O 

autor afirma que a presença do perfil autêntico gerente pode eliminar a dificuldade sentida 

pela ausência do perfil supervendedor e que empresários que possuam somente estas duas 

características marcantes são incomuns, o que pode justificar a presença das outros perfis 

entre as entrevistadas.   

No entanto, ao contrário dos respondentes masculinos e femininos heterossexuais do 

setor de comércio, o grupo de mulheres heterossexuais do setor de serviços possui como perfil 

destaque o realizador em 100% da população. O perfil realizador, conforme Miner (1998) é 

reconhecido por suas características: necessidade de realizar, planejar e estabelecer metas, 

comprometer-se com a empresa, buscar a realização pessoal e acreditar que uma pessoa pode 

mudar significativamente os fatos.  
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4.1.5 Perfil empreendedor dos homens, heterossexuais, do setor de serviços 

 

Os respondentes masculinos heterossexuais do setor de serviços demonstraram perfis 

empreendedores conforme exposto na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Perfil empreendedor dos homens heterossexuais do setor de serviços 

Perfil Empreendedor Segundo Miner (1998) do Grupo Masculino Heterossexual de Serviços 

Idade Realizador  

(Mín. 8 – Máx. 14) 

Sup. vendedor 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Aut. Gerente 

(Mín. 4 – Máx. 12) 

Ger. ideias 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Pontos  

Obtidos 

Resp. Pontos % Pontos % Pontos % Pontos % Total 

34 14 100% 10 100% 10 83% 8 80% 42 

39 12 86% 9,5 95% 8,5 70,8% 6 60% 36 

44 12,5 89% 10 100% 8 66,6% 6,5 65% 37 

39 11,5 82% 8,5 85% 10 83% 6 60% 34 

32 12 86% 7 70% 8 66,6% 7,5 75% 34,5 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda de cores: amarelo [   ]= perfil preponderante; azul [   ]= perfil ausente; rosa [   ]= perfil menos 

preponderante. 

 

Por meio da Tabela 6 destaca-se como preponderante o perfil supervendedor, assim 

como o perfil da população masculina heterossexual do setor de comércio.  

Observa-se, também, que um mesmo indivíduo possui 100% dos perfis realizador e 

supervendedor como preponderantes, e outro respondente tem o perfil preponderante 

realizador, embora sejam considerados empresários complexos. Miner (1998) afirma que os 

empresários complexos podem cuidar de um maior número de aspectos do negócio e possuem 

menor necessidade de sócios em seus empreendimentos. Miner (1998, p. 163), diz que “essas 

combinações formam tipos de complexidade muito eficientes porque permitem a mudança 

para o caminho do gerenciamento à medida que a empresa cresce”. 

Como um indivíduo apresenta dois perfis preponderantes, o total de perfis encontrados 

nesta população foi seis, sendo que o perfil preponderante realizador está presente em 33,3%, 

e o perfil supervendedor em 66,7% dos casos. Quanto ao perfil menos marcante, 20% dos 

respondentes pertencem ao grupo autêntico gerente e 80% dos respondentes apontam para o 

perfil gerador de ideias.  

  

4.1.6 Perfil empreendedor das mulheres, homossexuais, do setor de comércio 
 

O perfil empreendedor, segundo Miner (1998), obtido pelas mulheres respondentes do 

questionário, que se declararam homossexuais e que pertencem ao setor de comércio, está 

exposto na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Perfil empreendedor das mulheres homossexuais do setor de comércio 

Perfil Empreendedor Segundo Miner (1998) do Grupo Feminino Homossexual de Comércio 

Idade Realizador  

(Mín. 8 – Máx. 14) 

Sup. vendedor 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Aut. Gerente 

(Mín. 4 – Máx. 12) 

Ger. ideias 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Pontos  

Obtidos 

Resp. Pontos % Pontos % Pontos % Pontos % Total 

34 14 100% 6 60% 10 83% 8 80% 38 

38 12 86% 7 70% 10 83% 8 80% 37 

52 11,5 82% 6,5 65% 10 83% 8 80% 36 

34 13 92,8% 9,5 95% 5,5 45,8% 8 80% 36 

42 11,5 82% 9 90% 6,5 54% 3,5 35% 30,5 

Fonte: dados da pesquisa. 
Legenda de cores: amarelo [   ]= perfil preponderante; azul [   ]= perfil ausente; rosa [   ]= perfil menos 

preponderante. 

 

Conforme apresenta a Tabela 7 observa-se que uma respondente não possui o perfil 

gerador de idéias. A Tabela 7 indica, ainda, que neste grupo (mulheres homossexuais do setor 

de comércio), o menor destaque entre as características preponderantes está voltado para dois 

perfis: o autêntico gerente (40%) e o supervendedor (60%); o que demonstra haver variação 

entre as respondentes deste grupo e os demais grupos analisados até o momento, que 

apresentaram características menos marcantes no perfil gerador de ideias, em sua maioria, 

enquanto que neste grupo, nenhum caso apontou o menor índice de características marcantes 

para o gerador de ideias. Isto vai de encontro à prerrogativa de Miner (1998) de que as 

mulheres geralmente não possuem o gerador de ideias como perfil marcante/preponderante.  
 

4. 1.7 Perfil empreendedor dos homens, homossexuais, do setor de comércio 
 

Os homens homossexuais do setor de comércio apresentam, entre as características 

que menos se destacam neste grupo, o perfil gerador de ideias, que está representado por 3 

indivíduos, sendo que um dos respondentes possui a menor pontuação em dois perfis (80% 

respectivamente): gerador de ideias e supervendedor. O autêntico gerente e o supervendedor 

são representados cada um por um respondente, conforme demonstra a Tabela 8.  
 

Tabela 8 – Perfil empreendedor dos homens homossexuais do setor de comércio 

Perfil Empreendedor Segundo Miner (1998) do Grupo Masculino Homossexual de Comércio 

Idade Realizador  

(Mín. 8 – Máx. 14) 

Sup. vendedor 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Aut. Gerente 

(Mín. 4 – Máx. 12) 

Ger. ideias 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Pontos  

Obtidos 

Resp. Pontos % Pontos % Pontos % Pontos %  

45 12,5 89% 9 90% 10 83% 8 80% 39,5 

40 12 86% 8 80% 8 66,6% 7,5 75% 35,5 

44 12,5 89% 10 100% 8 66,6% 6,5 65% 37 

43 12 86% 8 80% 10 83% 8 80% 38 

32 14 100% 6 60% 10 83% 8 80% 38 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda de cores: amarelo [   ]= perfil preponderante; azul [   ]= perfil ausente; rosa [   ]= perfil menos 

preponderante. 
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Entre as características de maior destaque encontra-se o realizador, com 60% de 

representatividade, e o supervendedor com 40%. De acordo com Miner (1998), o perfil 

realizador e autêntico gerente quando marcantes em um mesmo indivíduo possuem, 

geralmente, outra característica marcante, no caso dos respondentes o perfil supervendedor e 

gerador de ideias. 

Para Dalfovo et al. (2005) os empreendedores utilizam a própria capacidade de 

combinar recursos produtivos (capital, matéria prima e trabalho) para realizar obras, fabricar 

produtos e prestar serviços destinados a satisfazer necessidades de pessoas; o que permite 

observar uma estreita ligação com o perfil preponderante observado neste grupo de pesquisa, 

considerando-se que o realizador acredita “que uma pessoa pode mudar significativamente os 

fatos” (MINER, 1998, p. 20), e o supervendedor possui “necessidade de manter 

relacionamentos sólidos e positivos com os outros” (MINER, 1998, p. 56). 

 

4.1.8 Perfil empreendedor das mulheres, homossexuais, do setor de serviços 

   

Quanto às mulheres homossexuais do setor de serviços, os resultados da investigação 

que determina seus perfis empreendedores estão demonstrados na Tabela 9. 

 
 

Tabela 9 – Perfil empreendedor das mulheres homossexuais do setor de serviços 

Perfil Empreendedor Segundo Miner (1998) do Grupo Feminino Homossexual de Serviços 

Idade Realizador  

(Mín. 8 – Máx. 14) 

Sup. vendedor 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Aut. Gerente 

(Mín. 4 – Máx. 12) 

Ger. ideias 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Pontos  

Obtidos 

Resp. Pontos % Pontos % Pontos % Pontos % Total 

34 13 92,8% 9,5 95% 5,5 45,8% 8 80% 36 

38 11,5 82% 6,5 65% 10 83% 8 80% 36 

52 10 71,4% 8 80% 8 66% 6 60% 32 

34 13 92,8% 9 90% 9 75% 7 70% 38 

42 14 100% 9 90% 9 75% 8 80% 40 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda de cores: amarelo [   ]= perfil preponderante; azul [   ]= perfil ausente; rosa [   ]= perfil menos 

preponderante. 

 

Na Tabela 9 observa-se que 40% dos respondentes apresentam destaque para o perfil 

realizador, 40% para o perfil supervendedor e 20% para o autêntico gerente. Quanto à 

característica menos destacada observa-se também uma divisão, 40% dos casos possuem o 

perfil gerador de ideias, 40% do autêntico gerente e 20% do supervendedor com menor ênfase 

na atuação profissional. Neste grupo, as mulheres demonstraram possuir menor habilidade 

como geradora de ideias, conforme prevê Miner (1998).  
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4.1.7 Perfil empreendedor dos homens, homossexuais, do setor de serviços 
 

Os homens homossexuais do setor de serviços apresentaram perfis complexos de 

acordo com a teoria de Miner (1998), conforme demonstra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Perfil empreendedor dos homens homossexuais do setor de serviços 
Perfil Empreendedor Segundo Miner (1998) do Grupo Masculino Homossexual de Serviços 

Idade Realizador  

(Mín. 8 – Máx. 14) 

Sup. vendedor 

(Mín. 5 – Máx. 10) 

Aut. Gerente 

(Mín. 4 – Máx. 12) 

Ger. ideias 

(Mín. 5 – Máx. 10)  

Pontos  

Obtidos 

Resp. Pontos % Pontos % Pontos % Pontos % Total 

45 13 92,8% 8 80% 8 66,6% 4 40% 33 

32 10,5 75% 8 80% 5 41,6% 7,5 75% 31 

36 12 86% 8,5 85% 9 75% 6,5 65% 36 

36 12,5 89% 8 80% 6,5 54% 4,5 45% 31,5 

39 11 78,5% 8 80% 10 83% 8 80% 37 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda de cores: amarelo [   ]= perfil preponderante; azul [   ]= perfil ausente; rosa [   ]= perfil menos 

preponderante. 

 

A Tabela 10 demonstra uma variação entre os empresários quanto ao perfil gerador de 

ideias. 40% dos homens que se declararam homossexuais no setor de serviços não apresentam 

este perfil dominante. O fato de não atingir a pontuação mínima necessária no perfil gerador 

de ideias, implica em afirmar que dois homens, homossexuais do setor de comércio possuem 

três perfis marcantes: realizador, supervendedor e autêntico gerente.  

Com a utilização do LHStat gerou-se o mapa fatorial, apresentado como Figura 1, que 

demonstra claramente os perfis presentes e ausentes em todos os 40 respondentes. Salienta-se 

que os respondentes de 1 a 20 correspondem aos heterossexuais, e de 21 a 40 aos 

homossexuais.     

Na Figura 1 observa-se que conforme a grade de avaliação de Miner (1998), 80% dos 

respondestes atingiu a pontuação mínima o que os classifica na categoria de comportamento 

complexo identificando-os como empresários complexos. Miner (1998) afirma que os 

empresários complexos possuem maior incidência de êxito nas atividades que desempenham. 

Este fato é confirmado pelo tempo de vida das empresas da pesquisa, que em sua maioria têm 

mais de 10 anos de existência (65% das empresas geridas por heterossexuais e 55% das 

empresas geridas por empresários homossexuais têm mais de 10 anos de existência). A maior 

parte das empresas já atingiu, no mínimo, 7 anos de existência, reiterando a afirmação.   

Miner (1998) defende que os estilos podem ser usados de duas formas: algumas vezes 

um estilo se manifesta em um determinado estágio de desenvolvimento da empresa e o 

empresário ao longo do tempo passa de um perfil ao outro; por outro lado, dois ou mais 
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estilos podem ser frequentes e ativados simultaneamente fazendo com que o empresário 

desenvolva-os de maneira contínua e ao mesmo tempo; determinando assim a complexidade 

dos perfis. Para superar as dificuldades características aos empresários que não possuem um 

dos perfis determinantes, Miner (1998) considera as possibilidades de funcionários 

qualificados, sócios ou administradores capacitados. A Figura 1 ilustra os perfis identificados 

nos respondentes. 

 
 

 
Figura 1 – Mapa fatorial do perfil dos empreendedores pesquisados 
Fonte: dados da pesquisa.  

               
No quadrante superior direito do mapa fatorial identifica-se um agrupamento 

diferenciado para os respondentes 40, 29, 26, 7 e 12 (este último no quadrante superior 

esquerdo do mapa fatorial). Este resultado demonstra que o respondente 40 está associado a 

um indivíduo homossexual feminino do ramo de comércio que não apresenta o perfil de 

gerador de ideias. Da mesma forma, os respondentes 26 e 29 não apresentam o perfil gerador 
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de ideias e são homossexuais masculinos do ramo de serviços. Ao respondente 7, 

heterossexual masculino do setor de comércio, faltou o perfil gerador de ideias, e ao 

respondente 12 (heterossexual feminino do setor de serviços) faltou o perfil supervendedor. 

Este resultado contrapõe-se ao estudo de Ahl (2007) que relaciona o feminino à oposição da 

ação empreendedora e suas caracterizações. 

Com os perfis obtidos na análise do grupo de empreendedores homossexuais e 

heterossexuais gerou-se uma árvore de decisão, conforme Figura 2. 

  

 
Árvore de Decisão  

 

Orient = Homo » Realizador  

Orient = Hetero 

| Genero = M » Supervendedor  
| Genero = F 

| | Setor = Com. » Supervendedor  

| | Setor = Serv. » Realizador  

  

Figura 2 – Árvore de decisão dos perfis empreendedores conforme orientação sexual 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

A Figura 2 resume de forma clara os resultados obtidos pelos respondentes quanto aos 

perfis preponderantes. Para os homossexuais o perfil preponderante é o realizador, indiferente 

do gênero e setor. Enquanto que entre os heterossexuais verifica-se que o gênero masculino 

tem como preponderante o perfil supervendedor.  

O gênero feminino apresenta perfis preponderantes também de acordo com o setor, 

sendo que: no setor do comércio, o perfil preponderante é o supervendedor, e no setor de 

serviços, o perfil preponderante é o realizador.  

A comparação de todos os resultados agrupados também está disposta em tabelas no 

Apêndice D, e demonstram que o perfil gerador de ideias, caracterizado por desenvolver 

ideias buscando nichos de mercado, vantagem competitiva e criar novos produtos/serviços, 

está ausente da população pesquisada em 10% dos casos. Já o supervendedor, perfil que 

destaca a empatia, desejo de ajudar, valorização dos processos sociais e aposta nas vendas 

como estratégia administrativa, esteve ausente em somente 2,5% dos respondentes.  

 
 

4.2 ESTRATÉGIAS NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS 

 

O segundo objetivo específico deste estudo procurou analisar os tipos de estratégias 

utilizadas pelos dirigentes/proprietários respondentes das micro e pequenas empresas dos 
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setores de comércio e serviço de Blumenau, utilizando como base a teoria de Miles e Snow 

(1978) considerando as estratégias de gestão: defensiva (mantém uma linha de 

produtos/serviços estável, apoiando-se na habilidade que possui, sem buscar destaque); 

prospectora (amplia a linha de produtos/serviços e procura destacar-se no mercado em um ou 

mais segmentos); analítica (mantém a estabilidade que possui e procura inovar baseando-se 

em produtos/serviços que fazem sucesso no mercado, ocupa uma posição intermediária entre 

a estratégia defensiva e prospectora); reativa (prefere a segurança de não arriscar-se com a 

inovação, só aceitando correr riscos quando estes são impostos pelo mercado, quando há 

perda de lucratividade ou de clientes). 

De acordo com Ansoff (1979), Mintzberg, Ahlstrad e Lampel (2000), a estratégia é um 

conceito enraizado em estabilidade utilizada para promover mudanças. Estas controlam a 

direção da empresa em resposta a um ambiente no qual ela atua. As organizações necessitam 

perceber onde estão suas oportunidades de negócio, precisam estabelecer um direcionamento 

ao consumidor, com uma marca forte em sintonia com as necessidades do consumidor, 

buscando inovação e melhoria constante em suas atividades (PRAHALAD, RAMASWAMY, 

2002). 

Foram analisados os tipos de estratégias de forma individual, de cada grupo 

pesquisado, conforme o gênero, orientação sexual e segmento (serviços ou comércio), 

conforme exposto nos subitens, tópicos apresentados em seguida. 
 

4.2.1 Respondentes femininos, heterossexuais, do setor de comércio 

 

Os empreendedores heterossexuais analisados, do gênero feminino, nas empresas de 

comércio, apresentaram preferências de estratégias na administração de seus negócios, 

conforme preconiza as estratégias defendidas por Miles e Snow (1978), demonstrado pelo 

Gráfico 1. 

A preferência em adotar a estratégia prospectora foi observada em 45% dos casos, 

seguida da abordagem analítica (21%), reativa (19%) e 15% das empreendedoras 

entrevistadas preferem a estratégia defensiva, conforme demonstra o Gráfico 1. Para Schnaars 

(1991) a estratégia está vinculada à ideia de antecipação de cenários e planos de ação a serem 

desencadeados. 
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Gráfico 1 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores femininos, 

heterossexuais, do setor de comércio 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Infere-se, portanto, que as estratégias adotadas pela maioria das mulheres 

empreendedoras heterossexuais do setor do comércio (45%) apontam para a preferência em 

ampliar a linha de produtos, enfatizando a importância de oferecer novos produtos em uma 

área de mercado relativamente ampla, priorizando a visão de ser pioneira na oferta destes 

novos produtos, ainda que seus esforços não se mostrem altamente lucrativos conforme 

salienta a definição de Miles e Snow (1978) para este tipo de estratégia. Para Lana (2006), a 

criatividade tem sido considerada fator essencial para a geração da inovação. 
 

4.2.2 Respondentes masculinos, heterossexuais, do setor de comércio 

 

Os empreendedores heterossexuais do gênero masculino, do setor de comércio 

possuem preferência por estratégias de administração conforme demonstra o Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores masculinos, 

heterossexuais, do setor de comércio 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se que os empreendedores masculinos, heterossexuais, do setor de comércio, 

não se diferenciam quanto às estratégias adotadas pelas mulheres heterossexuais de comércio. 

As estratégias mais utilizadas pelos homens heterossexuais também apresentam predomínio 

da abordagem prospectora, com 44% de representatividade, seguida da estratégia defensiva 

(25%), analítica (17%) e reativa (14%). 

Infere-se, portanto, que não há diferenças significativas entre homens e mulheres 

heterossexuais, do setor de comércio, quanto às estratégias adotadas na condução de seus 

negócios. O gênero não interferiu na forma de administrar. Thompson, Strickland e Gamble 

(2008) explicam que depois que um gestor escolhe uma estratégia, a ênfase passa para a sua 

conversão em ações e bons resultados. 
 

4.2.3 Respondentes femininos, heterossexuais, do setor de serviços 

 

A categoria de respondentes que pertence ao gênero feminino, que se declarou 

heterossexual e com empreendimentos ligados à área de prestação de serviços obteve 

resultados que apontam a estratégia prospectora como adotada em 44% dos casos, conforme 

demonstrado pelo Gráfico 3.  

 

 

Gráfico 3 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores femininos, 

heterossexuais, do setor de serviços 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se, por meio do Gráfico 3, que as empreendedoras heterossexuais do setor de 

serviços apresentam pequena variação entre o percentual de preferência por estratégias 

defensivas e reativas (ambas com 19%) e analíticas (18%).  
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Comparando-se os resultados dos empreendedores heterossexuais do gênero feminino 

da área do comércio e de serviços obtêm-se a predominância da estratégia prospectora (45% e 

44%, respectivamente). Observa-se também, que a margem mais significativa na diferença 

entre estes dois universos está relacionada ao fato de que 15% das mulheres heterossexuais do 

comércio usam a estratégia defensiva na gestão de seus negócios, enquanto que no setor de 

serviços este percentual sobe para 19%.  

Como afirmado por Santos, Alves e Almeida (2007), a postura empreendedora das 

micro e pequenas empresas se caracteriza pela constante inovação de produtos e tecnologia; 

orienta-se por uma posição competitiva agressiva e por uma destemida propensão a correr 

riscos, características estas encontradas na estratégia prospectora dos grupos pesquisados. 

 

4.2.4 Respondentes masculinos, heterossexuais, do setor de serviços 

 

A categoria de respondentes que pertence ao gênero masculino, que se declarou 

heterossexual e com empreendimentos ligados à área de prestação de serviços obteve 

resultados predominantes apontando para a adoção de estratégias prospectoras quanto à 

condução de seus negócios, conforme demonstra o Gráfico 4.  

 

 

Gráfico 4 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores masculinos, 

heterossexuais, do setor de serviços 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No entanto, este percentual foi mais baixo (39%) do que o alcançado pelos 

heterossexuais do gênero masculino do setor de comércio (44%). A diferença de percentual 

está contida na estratégia reativa, ou seja, 19% dos heterossexuais, do gênero masculino, do 

setor de serviços adotam a estratégia reativa, enquanto que no comércio este número cai para 
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14%. Embora o resultado não apresente considerável interferência, indica variações quanto às 

abordagens administrativas adotadas entre o grupo heterossexual do gênero masculino, 

considerando-se o setor de comércio e serviços. Gimenez (1998) identificou a estratégia 

prospectora como predominante entre dirigentes de ambientes de alta tecnologia. Para Miles e 

Snow (1978), a escolha da estratégia molda o desenho da organização, uma vez que suas 

características internas são afetadas pelas táticas que adota. 

 

4.2.5 Respondentes femininos, homossexuais, do setor de comércio 

 

Os respondentes femininos do setor de comércio, que se declararam homossexuais 

apresentaram a estratégias prospectora como preponderante, conforme demonstra o Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores femininos, homossexuais, 

do setor de comércio 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

De forma geral, a predominância da estratégia prospectora verificou-se em todos os 

grupos estudados. Segundo a definição de Miles e Snow (1978) esta estratégia está ligada à 

ampliação da linha de produtos/serviços. Enfatiza a importância de oferecer novos 

produtos/serviços em uma área de mercado relativamente ampla. O empreendedor/empresário 

que segue esta estratégia vê a inovação como uma produção de valor agregado (ao produto ou 

serviço) e procura tornar seu produto/serviço pioneiro no mercado. Persiste mesmo que os 

lucros não sejam imediatos.  

Isto demonstra que a estratégia utilizada pelos empreendedores pesquisados procura 

destacar a empresa, o produto ou serviço em um ou mais segmentos do mercado. Esta 



107 

 

 

inovação e busca pelo destaque também ocorre em nível pessoal, dada a formação dos 

entrevistados (35% possui pós-graduação e 90% graduação).  

O estudo realizado por Rugman e Verbeke (1987) aplicando o modelo de Miles e 

Snow (1978) junto a indústrias de pequeno porte do setor elétrico do Canadá também apontou 

para a predominância da estratégia prospectora entre aqueles empresários. O empresário do 

tipo prospector tende a conduzir sua empresa à aprendizagem, com uma estrutura 

descentralizada, instalações flexíveis e procura incorporar novos produtos à produção 

(MILES; SNOW, 1978). 

 

4.2.6 Respondentes masculinos, homossexuais, do setor de comércio 

 

Os homossexuais do gênero masculino, do setor de comércio apresentaram o menor 

índice de atividades com estratégia prospectora de toda a pesquisa. Embora o número atinja 

35% dos respondentes, ou seja, a maioria, não se faz tão representativo quanto os demais 

empreendedores analisados (estratégia prospectora: heterossexuais masculinos de serviços 

39% e do comércio 44%; heterossexuais femininos de serviços 44% e de comércio 45%; 

homossexuais masculinos de serviços 52%). Os dados obtidos pela pesquisa estão 

representados pelo Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores masculinos, 

homossexuais, do setor de comércio 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que há uniformidade entre os resultados apresentados pelo grupo 

homossexual (tanto do gênero feminino, quanto do masculino), do setor de comércio, em 



108 

 

 

relação à análise das estratégias usadas para gerir seus negócios. Embora o gênero feminino 

tenha 2% a mais de prospectores, as demais estratégias apresentam uniformidade nos dois 

casos. 

Considerando-se o Gráfico 6, percebe-se a uniformidade dos dados quanto à estratégia 

defensiva e reativa (ambas com 21%) e da estratégia analítica (23%). Infere-se, portanto, que 

embora a estratégia prospectora seja predominante, as demais estratégias analisadas se fazem 

presentes de forma significativa, aproximando-se dos resultados obtidos pelo grupo de 

heterossexuais do gênero feminino do setor de comércio, que também apresentaram 

resultados pouco variados nas estratégias defensivas, analíticas e reativas, embora com 

resultados da estratégia prospectora destacados (44%). A estratégia defensiva preocupa-se me 

oferecer produtos/serviços de qualidade, variedade e com menores preços; a estratégia 

analítica adiciona produtos/serviços novos ou que já se destacaram em outras empresa a uma 

linha de ofertas estável; a estratégia reativa não arrisca em novos produtos/serviços, exceto 

quando ameaçada por competidores, preferindo esperar para ver (MILES; SNOW, 1978).   
 

4.2.7 Respondentes femininos, homossexuais, do setor de serviços 

 

Os empreendedores homossexuais analisados, do gênero feminino, nas empresas de 

serviços, apresentaram preferências na administração de seus negócios para a estratégia 

prospectora, com 55% de representatividade. Este destaque no percentual de empreendedores 

que adotam a estratégia prospectora (55%) é sentido na redução considerável encontrada na 

adoção da abordagem reativa (6%), conforme demonstrado pelo Gráfico 7. 
 

 
Gráfico 7 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores femininos, homossexuais, 

do setor de serviços 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Quando comparados os resultados obtidos por mulheres homossexuais e 

heterossexuais (tanto do setor de serviços, quanto de comércio) obtêm-se um percentual de 

10% a 11% maior de mulheres homossexuais que se utilizam da estratégia prospectora para 

dirigir seus negócios do que o universo de mulheres heterossexuais dos mesmos segmentos. A 

abordagem defensiva e a analítica não variam significativamente entre si, tampouco quando 

comparadas aos resultados obtidos por mulheres heterossexuais, tanto do setor de serviços 

(analítica 18% e reativa 19%), quanto do setor de comércio (analítica 21% e reativa 19%).  

Isto implica em afirmar que os empreendedores do gênero feminino, que se 

declararam homossexuais, adotam com menor expressividade a estratégia reativa que, 

segundo Miles e Snow (1978) busca a segurança, procurando não arriscar-se com a inovação, 

só aceitando correr riscos quando estes são impostos pelo mercado, quando há perda de 

lucratividade ou de clientes. Ou seja, os indivíduos do gênero feminino, homossexuais, do 

setor de serviços desta pesquisa, correm mais riscos do que os demais pesquisados (gênero 

masculino: heterossexuais e homossexuais da área de serviço e comércio; gênero feminino: 

heterossexuais da área de serviço e comércio e homossexuais do setor de comércio).   
 

4.2.8 Respondentes masculinos, homossexuais, do setor de serviços 

 

Os respondentes do gênero masculino, homossexuais, do setor de serviços 

apresentaram resultados que demonstram a preferência pela adoção da estratégia prospectora 

(52%) na condução de seus negócios.  A estratégia reativa teve 18% de representação, a 

defensiva 17% e a analítica 13%, conforme representado pelo Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores masculinos, 

homossexuais, do setor de serviços 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Quando comparados os universos do gênero masculino (heterossexuais e 

homossexuais), do setor de serviços, os heterossexuais apresentam menor índice de adoção 

das estratégias prospectoras (39%), do que os homossexuais (52%). Os heterossexuais 

direcionam a diferença entre os percentuais para a estratégia defensiva (mantendo uma linha 

de serviços estável, apoiando-se nas habilidades que possuem) enquanto que os 

homossexuais, mais prospectores, ampliam a linha de serviços e procuram destaque no 

mercado em um ou mais segmentos (MILES; SNOW, 1978).  

Para demonstrar de forma geral os resultados obtidos na análise das estratégias 

adotadas pelos respondentes na condução de seus negócios criou-se, por meio do software 

LHStat, um mapa fatorial, conforme demonstra a Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Mapa fatorial das estratégias preponderantes dos respondentes 
Fonte: dados da pesquisa.  

 

Com a Figura 3, identifica-se a preponderância da estratégia prospectora, independente 

do gênero, orientação sexual e setor (comércio e serviços) dos respondentes. Assim como 
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nesta pesquisa, os resultados da investigação de Gimenez et al. (1999) não encontraram 

nenhuma diferença nas escolhas estratégicas que pudessem ser associadas ao gênero do 

dirigente das micro e pequenas empresas pesquisadas. 

Enfatiza-se o pensamento de Schumpeter (1982) ao focar a exploração e percepção de 

novas oportunidades como a essência do empreendedorismo. A estratégia deve estar 

vinculada ao conhecimento sobre a relação da organização e seu meio ambiente, de suas 

capacidades internas e gerar caminhos para o futuro, antecipando cenários e planos de ação a 

serem desencadeados (PORTER, 1985; MINTBERG, 1987; SCHANAARS, 1991). A 

estratégia está associada à visão do empreendedor que contribui para a construção de novos 

caminhos para o futuro da empresa (MINTZBERG, 1987; FILION 1988; DOLABELA, 

2003).  

 

4.3 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS NO PERFIL EMPREENDEDOR E NAS 

ESTRATÉGIAS ADOTADAS CONFORME ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

O terceiro objetivo específico desta pesquisa procurou identificar as semelhanças e 

diferenças no perfil empreendedor e estratégias conforme a orientação sexual. Neste aspecto 

observou-se que o perfil empreendedor dos respondentes heterossexuais tanto do setor de 

comércio quanto de serviços demonstra que os respondentes são empreendedores/empresários 

complexos, com destaque para perfis preponderantes. Quanto aos dados gerais obtidos pelo 

grupo heterossexual, somente um indivíduo heterossexual masculino, do setor comercial não 

apresentou o perfil gerador de ideias, e um indivíduo heterossexual feminino do setor de 

serviços não apresentou o perfil supervendedor (Gráfico 9).  

Quanto ao perfil dos respondentes homossexuais, um indivíduo do gênero feminino, 

do setor comercial, não apresentou o perfil gerador de ideias e dois homossexuais do setor de 

serviços, do gênero masculino, não apresentaram o perfil gerador de ideias. Estas 

particularidades não interferiram na definição do perfil preponderante para os homossexuais 

(Gráfico 10), tanto do gênero feminino, quanto masculino.  

Para destacar a opção do grupo heterossexual quanto ao perfil preponderante, que 

alcançou maior representatividade na análise do perfil defendido por Miner (1998), criou-se o 

Gráfico 9, que aponta a compilação dos resultados obtidos. 
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Gráfico 9 – Resultados obtidos pelo perfil empreendedor no grupo heterossexual 

investigado 
Fonte: dados da pesquisa. 

  

Observa-se que somente dois perfis foram marcantes: o perfil supervendedor alcançou 

maior representatividade neste grupo, com destaque para o gênero masculino do setor de 

serviços. O perfil realizador destacou-se para o gênero feminino do setor de serviços, embora 

também presente nos demais grupos. Infere-se, portanto, que os dois perfis preponderantes no 

grupo heterossexual desta pesquisa são supervendedor e realizador.  

O Gráfico 10 destaca os resultados obtidos pela pesquisa, considerando o perfil 

preponderante, segundo Miner (1998), na população homossexual. 

 

 
 

Gráfico 10 - Resultados obtidos pelo perfil empreendedor no grupo homossexual 

investigado 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Por meio do Gráfico 10 é possível perceber que o perfil preponderante do grupo 

homossexual difere daquele alcançado pelo grupo de heterossexuais (Gráfico 9) quanto à 

caracterização do perfil. No grupo homossexual o perfil realizador aparece como primeira 

opção na condução dos negócios, e o gênero que se destaca na adoção desta característica é o 

masculino (tanto da área de comércio, quanto de serviços). Observa-se também a presença do 

perfil autêntico gerente, principalmente entre o gênero feminino (do setor de comércio e 

serviços).  

Embora a presença dos perfis supervendedor e realizador também sejam os mais 

representativos para o grupo homossexual, os resultados apontam uma inversão de ordem e 

acrescentam mais um perfil preponderante em relação ao grupo heterossexual. Desta forma, 

infere-se que o grupo homossexual pesquisado obteve perfil preponderante/marcante 

obedecendo à seguinte ordem: realizador, supervendedor e autêntico gerente.   

Quanto às características dos grupos heterossexuais e homossexuais pesquisados, há 

predominância de 65% da população de heterossexuais com idade acima de 35 anos. Os 

homossexuais, por sua vez, são 80% com idade acima de 35 anos. Rossetto et al. (2006, p. 

104) afirmam que “a idade do gestor está relacionada com o ciclo de vida da própria 

empresa”. 

A formação em nível superior e de especialização dos homossexuais atinge 65%, 

enquanto que os heterossexuais alcançam 60%. No entanto, ao se considerar somente o 

aspecto da escolaridade máxima identificada (pós-graduação) o resultado se inverte. Os 

heterossexuais pós-graduados representam 30% dos respondentes, e a população de 

homossexual com este nível de ensino é de 5%. Os resultados corroboram com os estudos de 

Butler (1993) e Zapalska (1997) que constataram que homens e mulheres têm características 

semelhantes na condução de seus negócios. 

Os resultados obtidos por heterossexuais quanto às estratégias administrativas 

adotadas na condução de seus empreendimentos, considerando ambos os gêneros (homem e 

mulher) tanto do setor de serviços, quanto de comércio, apontam que a orientação sexual não 

interfere na escolha da estratégia adotada para a administração dos negócios. Os 

administradores/empreendedores do grupo heterossexual, do setor de serviços e comércio 

possuem, como predominante, a utilização da estratégia prospectora, conforme demonstra o 

Gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores heterossexuais, do setor 

de comércio e de serviços 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Por meio do Gráfico 11 observa-se que há a presença de todas as estratégias na 

condução dos negócios dos heterossexuais pesquisados, mas o maior destaque volta-se para a 

estratégia prospectora. De acordo com a teoria de Miles e Snow (1978) a estratégia 

prospectora é caracterizada pela busca de oportunidades de mercado, para o desenvolvimento 

de novos produtos/serviços em uma área de mercado relativamente ampla, priorizando a visão 

de ser pioneira na oferta destes produtos, ainda que seus esforços não se mostrem lucrativos. 

O Gráfico 12 demonstra os resultados encontrados considerando-se as estratégias 

adotadas pelos homossexuais, do setor de comércio e serviços, em ambos os gêneros (homens 

e mulheres). 

  

 
Gráfico 12 – Tipos de estratégias adotadas por empreendedores homossexuais, do setor 

de comércio e de serviços 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se, no Gráfico 12, resultados semelhantes àqueles obtidos por 

empreendedores heterossexuais (Gráfico 11). Ou seja, a estratégia adotada por 43% (média) 

da população homossexual é a estratégia prospectora, percentual geral idêntico foi alcançado 

na análise dos heterossexuais, para a mesma estratégia predominante (prospectora). As demais 

estratégias (defensiva, analítica e reativa) também apresentam resultados semelhantes e sem 

discrepâncias notáveis, exceto ao se considerar as mulheres homossexuais do setor de 

serviços, que pouco investem na estratégia reativa, que implica em não correr riscos. Infere-se 

neste caso, que esse grupo (mulheres homossexuais de serviços) arrisca-se mais na condução 

de seus negócios. 

Para conseguir representar de forma ainda mais clara os resultados e comparar 

sistematicamente o perfil e as estratégias adotadas pelos respondentes desta pesquisa, buscou-

se compilar os aspectos analisados até o momento em um quadro síntese (Quadro 17). 

Observou-se também, a média de idade dos grupos analisados, conforme demonstra o Quadro 

17. 

Respondentes Média de 

Idade  

Perfil Marcante Perfil Menos 

Marcante 

Estratégia 

Mais Adotada 

Estratégia 

Menos 

Adotada 

Femininos 

Heterossexuais 

de Comércio 

41,4 anos Supervendedor Gerador de ideias Prospectora Defensiva 

Masculinos 

Heterossexuais 

de Comércio 

44,2 anos Supervendedor Autêntico gerente Prospectora Reativa 

Femininos 

Heterossexuais 

de Serviços 

34,2 anos Realizador Gerador de ideias Prospectora Analítica 

Masculinos 

Heterossexuais 

de Serviços 

37,6 anos Supervendedor Gerador de ideias Prospectora Analítica 

Femininos 

Homossexuais 

de Comércio 

40 anos Realizador + 

Supervendedor 

Supervendedor Prospectora Reativa 

Masculinos 

Homossexuais 

de Comércio 

40,8 anos Realizador Gerador de ideias Prospectora Analítica + 

Reativa 

Femininos 

Homossexuais 

de Serviços 

40 anos Realizador + 

Supervendedor 

Gerador de ideias + 

Autêntico gerente 

Prospectora Reativa 

Masculinos 

Homossexuais 

de Serviços 

37,6 anos Realizador Autêntico gerente Prospectora Analítica 

Quadro 17 – Síntese do perfil empreendedor e das estratégias adotadas pelos 

respondentes 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O Quadro 17 demonstra que a média de idade entre os heterossexuais e os 

homossexuais não varia muito. Fazendo uma média geral, os heterossexuais têm 39, 35 anos e 

os homossexuais 39,60 anos, o que indica consonância com as pesquisas divulgadas pelo 

GEM (2008) de que os empreendedores brasileiros iniciam seus negócios entre a faixa etária 

de 25 a 44 anos. Observa-se também que a diferença de idade dos respondentes de modo geral 

não é significativa. 

O grupo heterossexual é, de forma geral, quanto ao perfil de maior destaque, 80% 

supervendedor e 20% realizador. Na estratégia que menos se destaca, os heterossexuais são, 

de forma geral, 80% gerador de ideias e 20% autêntico gerente.  

O grupo homossexual, por sua vez, é 100% realizador, em um percentual geral do 

perfil de destaque, e em 40% dos casos este perfil está associado ao supervendedor. No perfil 

de menor destaque, o grupo homossexual apresenta 40% no perfil gerador de ideias e 40% 

autêntico gerente, enquanto que os outros 20% estão representados pelo perfil supervendedor. 

Um profissional deste grupo apresenta o gerador de ideias e o autêntico gerente como perfis 

de menor destaque. 

Quanto à estratégia administrativa de maior representatividade, obteve-se 100% dos 

grupos (homossexuais e heterossexuais) apoiados na estratégia prospectora para gerir seus 

negócios. A estratégia de menor representatividade entre o grupo heterossexual foi a analítica 

e no grupo homossexual foi a estratégia reativa.     

A inovação destaca-se como característica da estratégia prospectora, conforme 

estabelece a abordagem de Miles e Snow (1978), e foi apresentada como a estratégia mais 

adotada entre os respondentes desta pesquisa. A pesquisa de Rossetto et al. (2006) serve de 

parâmetro quando afirma que no empreendedor mais jovem predomina um comportamento 

mais propenso ao risco, percebido nesta pesquisa pela estratégia prospectora, considerando-se 

que a média de idade dos respondentes fica abaixo dos 40 anos e que 90% das empresas 

possuem mais de 7 anos de vida. 

Para sintetizar os resultados obtidos quanto às características do perfil empreendedor 

preponderante (MINER, 1998), e as estratégias preponderantes (MILES; SNOW, 1978) 

obtidas pelos respondentes da pesquisa, elaborou-se uma árvore de decisão, conforme 

apresenta a Figura 4.  
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Árvore de decisão  

 
Prepond = Autêntico Gerente » Prospectora 

Prepond = Realizador » Prospectora 

Prepond = Realizador / Supervendedor » Prospectora 

Prepond = Supervendedor 

| Genero = F » Prospectora 

| Genero = M 

| | Setor = Com. » Prospectora 

| | Setor = Serv. » Defensiva/Prospectora 

 

Figura 4 – Árvore de decisão com os resultados preponderantes do perfil empreendedor 

e das estratégias adotadas 
Fonte: dados da pesquisa.   
 

Conforme demonstra a Figura 4, o empresário com perfil empreendedor preponderante 

alcançou destaque como autêntico gerente, realizador, ou realizador + supervendedor, sem 

alterar a estratégia preponderante utilizada na condução de seus negócios. Os resultados 

apontam que ao identificar o perfil supervendedor como preponderante o gênero masculino, 

do setor de serviços adota duas estratégias preponderantes, sendo, a defensiva e a prospectora. 

Observa-se nos resultados obtidos pela árvore de decisão, que a orientação sexual não 

interfere na escolha das estratégias, pois, entre as variáveis a orientação sexual não foi 

demonstrada entre os resultados considerados preponderantes pela árvore de decisão. 

 

4.4 PERCEPÇÃO SOCIAL CONFORME ORIENTAÇÃO SEXUAL                                                                         
 

O quarto e último objetivo específico procurou caracterizar a percepção social do 

gênero, levando-se em conta a orientação sexual dos entrevistados, quanto ao seu papel 

perante a sociedade em que atua. Para isto, apresentou-se a avaliação acerca da percepção 

social que estes respondentes possuem de si mesmos tendo como base os conceitos de estigma 

de Goffman (2008).  

Utilizou-se a contagem de frequência percentual considerando as cinco questões do 

instrumento de coleta de dados aplicado, com a análise de correspondências múltiplas obtidas 

por meio do software LHStat (LOESCH; HOELTGEBAUM, 2005). Obteve-se um quadro 

para cada alternativa da questão, apresentadas de forma individual. 

 

4.4.1 Percepção da orientação sexual (visibilidade) 
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Investigando a percepção de gênero foi questionado o seguinte aspecto: se você sabe 

que um cliente/fornecedor desaprova um grupo específico de atitudes, você age de forma a 

não demonstrar sua participação neste grupo para conseguir fechar o negócio?  

Os resultados desta investigação estão expostos na Tabela 11, que separa os grupos em 

homossexuais e heterossexuais e diferencia homens e mulheres respondentes, bem como os 

setores de comércio e serviços.  
 

Tabela 11 – Frequência da percepção social quanto à visibilidade 

Percepção dos 

empreendedores 

 

Homossexuais Heterossexuais Total 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv.  

Nunca 40% 20% 40% 0% 20% 40% 0% 40% 25% 

Raras vezes 0% 0% 20% 20%  20% 40% 60% 20% 22,5% 

Algumas vezes 0% 0% 0% 0% 40%     0% 20% 20% 10% 

Usualmente 0% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 5% 

Sempre 60% 80%  40% 80% 0% 0% 20% 20% 37,5% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que a opção sempre foi destacada por 65% dos homossexuais, sendo que 

35% desta população é do sexo feminino e 30% do sexo masculino (7 casos do setor de 

comércio, sendo 3 mulheres e 4 homens; e 6 casos no setor de serviços, sendo 4 mulheres e 2 

homens).  Entre os heterossexuais a alternativa foi considerada por 10% dos entrevistados, 

também do sexo masculino, um caso de cada setor (serviço e comércio). Entre os 

homossexuais que responderam ter sofrido algum tipo de preconceito capaz de alterar a 

conduta na condução dos negócios 7 são do setor de comércio (sendo 3 mulheres e 4 homens) 

e 6 são do setor de serviços (4 mulheres e 2 homens). Entre os heterossexuais houve 7 

ocorrências de raras vezes, sendo que 4 indivíduos pertencem ao setor de comércio (sendo 1 

mulher e 3 homens), e 3 indivíduos ao setor de serviços (2 mulheres e 1 homem). Também 

houve casos considerando-se a alternativa algumas vezes (3 casos em comércio, 2 mulheres e 

1 homem; e 3 casos em serviços, sendo 2 mulheres e 1 homem). 

Portanto, considerando a ocorrência sobre a percepção e demonstração de atitudes 

estigmatizadas 75% da população investigada alterou e/ou percebeu atitudes preconceituosas 

a partir de sua orientação sexual na condução de seus negócios. Desta forma, 15 indivíduos 

homossexuais e 15 indivíduos heterossexuais sentiram e alteraram suas condutas quanto à 

visibilidade na condução de seus negócios, ou seja, de acordo com Goffman (2008), o 

indivíduo omite seu atributo diferencial, igualando-se ao outro, para alcançar sucesso na 

interação social. 
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Autores como Goffman (2008) e Vincke e Bolton (1994) afirmam que o indivíduo gay 

é estigmatizado à medida que sofre um número maior de eventos negativos por parte da 

sociedade, como a discriminação, rejeição, abuso físico e/ou verbal, e que existe uma 

tendência à utilização de estratégias de atuação para esconder a realidade ou tentar obter apoio 

social para resistir à hostilidade advinda da revelação.  

De encontro a esta afirmação, os resultados da pesquisa apontam que os indivíduos 

heterossexuais também sentem esta pressão ambiental/social e sofrem/sentem a 

estigmatização, utilizando-se de estratégias administrativas para gerir seus empreendimentos 

de forma a visar o lucro, em detrimento da livre demonstração de sua orientação sexual. Não 

são somente indivíduos homossexuais que utilizam estas estratégias na condução dos 

negócios. Na verdade, 30% de homossexuais e 30% de heterossexuais declararam esta 

experiência, considerando-se as respostas que podem ser analisadas como positivas, pois a 

população que respondeu que usualmente, algumas vezes ou raramente muda de atitude 

devido a sua orientação sexual, confirma a presença da mudança, embora a atitude não seja 

frequente, está presente no cotidiano dos empresários.      

Desta forma, a pesquisa identifica que ao optar por não demonstrar sua opção ou 

identidade sexual diante de clientes ou fornecedores que possuem (ou deixam claro) algum 

tipo de preconceito, os respondentes não somente pretendem fechar o negócio, mas também 

proteger-se de forma estratégica.  

Esta fuga da realidade está carregada de preconceito, discriminação, desorientação 

quanto à identidade sexual e estigma, além de terem na negação de sua condição, uma 

estratégia para sobreviver no mundo organizacional, gerenciando as impressões do outro 

sobre si próprio (SCHINDEHUTTE; MORRIS; ALLEN, 2005; KIRBY, 2006; FERREIRA; 

SIQUEIRA, 2007; GOFFMAN, 2008; MACHADO; FREDERICO; SCHWANKE, 2008).  

O resultado da Tabela 11 tem relação com o que foi verificado na pesquisa de 

Schindehutte, Morris e Alen (2005), ou seja, que a maioria dos entrevistados acredita que ser 

homossexual implica em determinada desvantagem em ter seu negócio identificado como 

gerido por um gay. Cabe mencionar também a afirmação de Goffman (2008), de que o 

indivíduo estigmatizado é o diferente, muitas vezes visto sob adjetivos como incapaz ou fora 

do padrão, e esta condição pode interferir na receptividade por parte de clientes, fornecedores 

e outras instituições. Deve-se considerar também que os empreendedores respondentes podem 

ter clientes gays (considerando-se que há preconceito entre os homossexuais) e precisem (por 
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conta da estigmatização e da necessidade do negócio) ocultar sua orientação sexual. Isto pode 

ocorrer tanto com homossexuais quanto com heterossexuais.   

4.4.2 Percepção da orientação sexual (apresentação profissional) 

 

O segundo aspecto mensurado quanto à percepção de gênero, considerando a 

orientação sexual e o papel social realizou o seguinte questionamento: há dificuldade na 

concessão de empréstimos financeiros para sua empresa por conta de sua orientação sexual? 

Os resultados estão descritos na Tabela 12. 
 

Tabela 12 – Frequência da percepção social quanto à apresentação profissional 
Percepção dos 

empreendedores 

 

Homossexuais Heterossexuais Total 

Mulheres (F) Homens (M) Mulheres (F) Homens (M) 

Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv.  

Nunca 100% 100% 60% 100% 100% 100%   100%  100% 95% 

Raras vezes 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A maior parte dos respondentes (95%) indicou que nunca sofreu dificuldades quanto à 

concessão de créditos e financiamentos e 5% identificou raras vezes o aspecto. Cabe destacar 

ainda que nenhum dos sujeitos pesquisados indicou algumas vezes, sempre ou usualmente 

como opção de resposta. Somente dois respondentes homossexuais do sexo masculino e do 

setor de comércio responderam ter tido dificuldade (ainda que raras vezes) na obtenção de 

empréstimos por conta da sua orientação sexual.  

Este resultado vai de encontro aos estudos realizados por Lituchy, Reavley e Bryer 

(2003) que afirmam que as políticas de empréstimos de muitas instituições financeiras 

desfavorecem as mulheres e que muitas empresárias precisam utilizar recursos próprios ou da 

família para montar seu empreendimento, causa frequente para o insucesso do negócio. No 

entanto, a população feminina desta pesquisa (tanto homossexuais, quanto heterossexuais) 

não identificaram este aspecto. Marlow e Dean (2005) afirmam que barreiras deste tipo 

podem trazer impacto negativo e duradouro sobre o desempenho das empresas e dos 

empresários. 
 

4.4.3 Percepção da orientação sexual (carreira moral) 

 

O terceiro aspecto mensurado quanto à percepção de gênero, considerando a 

orientação sexual foi elaborado a partir do questionamento: você já perdeu clientes ou 

negócios importantes por conta de sua orientação sexual? Os resultados estão descritos na 
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Tabela 13, observando-se a divisão que estabelece os entrevistados homossexuais e 

heterossexuais, masculinos e femininos, abrangendo a divisão que contempla o setor de 

serviços e comércio. 
 

Tabela 13 – Frequência da percepção social quanto à carreira moral 

Percepção dos 

empreendedores 

 

Homossexuais Heterossexuais  

 

Total 
Mulheres (F) Homens (M) Mulheres (F) Homens (M) 

Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv. 

Nunca 100% 100% 100% 40% 100% 100% 100% 100% 92,5% 

Raras vezes 0% 0% 0%  40% 0% 0% 0% 0%  5% 

Usualmente 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0%  2,5% 

Fonte: dados da pesquisa. 
  

Observa-se que 92,5% dos respondentes informaram que nunca enfrentaram tal 

situação, ou seja, jamais perderam clientes ou negócios por conta da orientação sexual. 

Porém, um dos respondentes do sexo masculino, homossexual do setor de serviços, afirmou 

que perde clientes usualmente devido a sua orientação sexual. 

A perda de clientela também foi afirmada por dois respondentes homossexuais do sexo 

masculino, do setor de serviços (5% da população pesquisada) que apontaram que raras vezes 

enfrentam esta dificuldade, mas ela se faz presente. Entende-se que este comportamento 

caracteriza o preconceito. Irigaray (2007) investigou a diversidade da orientação sexual em 

empresas no Brasil e constatou que a discriminação está presente no universo de 

empreendedores, no entanto, apontou o humor como disfarce para o preconceito. Desta forma, 

7,5% da população consultada nesta pesquisa perde clientes ou negócios por conta da 

orientação sexual, demonstrando resultados somente ligados à população homossexual.  

Salienta-se, no entanto, que os entrevistados declararam também (primeiro aspecto 

mensurado pelos questionamentos deste objetivo – visibilidade) que ao tomarem 

conhecimento da existência de preconceito por parte de clientes e/ou fornecedores ocultam 

sua orientação sexual para fecharem negócios.  

Neste caso, pode-se considerar esta possibilidade como estratégia de ação dos 

homossexuais ao procurarem conquistar determinados tipos de público como clientes. Os 

indivíduos “que não são gays e lésbicas comunais e tribais; aqueles que a dissimulam por 

meio de gerenciamento de impressões, não deixam, por mais que rejeitem a ideia, de serem 

homo e bissexuais” (IRIGARAY, 2007, p. 80).  

Historicamente ocultar a própria manifestação visual, identidade sexual ou uma 

característica considerada anormal é parte do estigma social e da sua própria estigmatização 

enquanto indivíduo diferente (GOFFMAN, 2008). Para o autor, há normas de identidade 
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social a serem observadas pelo indivíduo levando-o a não revelar sua orientação sexual 

adotando crenças e posturas que o identifiquem como indivíduo normal. 
 

4.4.4 Percepção da orientação sexual (acobertamento) 

 

Situação diferente foi identificada na análise do quarto aspecto investigado: você 

recebe apoio e é aceito pela sua rede de relacionamentos devido a sua orientação sexual?  

O resultado apresentado pela Tabela 14 permite observar que 52,5% dos respondentes 

sempre são aceitos ou recebem apoio em sua rede de relacionamentos devido à sua orientação 

sexual. Tem-se ainda um percentual de 2,5% que usualmente recebe apoio.  

Por outro lado, 45% dos respondentes indicaram que nunca recebem apoio da sua rede 

de relacionamentos devido à sua orientação sexual. Os dados podem ser observados na Tabela 

14. 
 

Tabela 14 – Frequência da percepção social quanto ao acobertamento 

Percepção dos 

empreendedores 

 

Homossexuais Heterossexuais Total 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv.  

Nunca 40% 20% 60% 40% 40% 60% 60% 40% 45% 

Usualmente 0%   0% 20%   0% 0%   0% 0% 0%  2,5% 

Sempre 60% 80% 20%  60%  60% 40% 40% 60% 52,5% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Identifica-se nas respostas apresentadas pela Tabela 14, que a maioria dos 

empreendedores (55%) recebe apoio de sua rede de relações. Nos questionários ficou claro 

que a rede de relacionamento, como entendido pelos respondentes, refere-se ao grupo de 

diversidade ao qual fazem parte. Para oito respondentes homossexuais (3 pessoas do sexo 

feminino, 2 de comércio e 1 de serviços; e 5 do sexo masculino, 3 de serviços e 2 do 

comércio), seus próprios pares não os apoiam nunca. Esta assertiva é confirmada pelos 

estudos de Silva (2000).  

Goffman (2008) explica a questão da ausência de apoio afirmando que dada à 

ambivalência do indivíduo com a sua categoria estigmatizada, podem ser constatadas 

oscilações no apoio, identificação e participação que tem entre seus pares. Podem ser 

observados ciclos de incorporação nos quais o indivíduo estigmatizado tende a aceitar as 

oportunidades especiais de participação intragrupal, ou a rejeitá-las depois de tê-las aceito 

anteriormente. 

Observa-se também, a declaração de 50% da população heterossexual considerando 

que nunca recebe apoio. Em contraposição, os outros 50% da população heterossexual 
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pesquisada declarou receber apoio sempre; o que justifica a afirmação de Goffman (2008) de 

que o indivíduo tem o objetivo de reduzir a tensão provocada pelo estigma mantendo um 

envolvimento espontâneo de interação social. 

Como explica Machado (2003), os indivíduos adotam frequentemente padrões de 

comportamento voltados a atender às expectativas dos demais indivíduos acerca de sua 

própria conduta, não raro contrárias a sua autodeterminação. Assim, mesmo que exista em 

cada pessoa um senso de individualidade, a constituição do autoconceito é inseparável do 

outro; as experiências de rompimento são o referencial para formação das identidades. A 

identidade é resultante de múltiplas identificações e de uma estrutura de mentalidade coletiva, 

com a qual o indivíduo se conforma, assimilando suas regras e normas de comportamento.  

4.4.5 Percepção da orientação sexual (informação social) 

  

A quinta e última variável mensura a seguinte abordagem: você já obteve benefícios 

para seus negócios devido à orientação sexual? A distribuição da frequência das respostas 

obtidas é apresentada na Tabela 15. 

Tabela 15 – Frequência da percepção social quanto à informação social 

Percepção dos 

empreendedores 

 

Homossexuais Heterossexuais Total 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv. Com. Serv.  

Nunca 40% 40% 40% 40% 100% 80% 60% 100% 62,5% 

Raras vezes 0% 0% 0% 20% 0% 0% 40% 0%  7,5% 

Algumas vezes 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0%  2,5% 

Usualmente 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0%  2,5% 

Sempre 60% 60% 60% 0% 0% 20% 0% 0% 25% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que 62,5% dos respondentes indicaram nunca ter obtido benefícios devido 

à sua orientação sexual. Mas não houve equilíbrio neste aspecto entre os respondentes 

homossexuais e heterossexuais. Observa-se a discordância de 40% da população homossexual 

e de 85% da população heterossexual. Considera-se então o relato de Goffman (2008), no 

sentido de que em geral, as normas relacionadas à identidade social estão relacionadas aos 

tipos de repertórios, papéis ou perfis que se considera que qualquer indivíduo pode sustentar 

(personalidade social).  

O grupo de homossexuais mostrou uma tendência a considerar que sua orientação 

sexual é um fator que proporciona benefícios ao seu empreendimento, visto que 9 

respondentes homossexuais (3 mulheres do setor de comércio e 3 de serviços; e 3 homens do 

setor de comércio) assinalaram a resposta sempre, 1 assinalou usualmente, 1 assinalou 

algumas vezes e 1 assinalou raras vezes. Considerando-se somente o grupo dos 
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homossexuais, 60% deste grupo reconhece que sua orientação sexual, em diversas escalas, é 

um fator de benefício aos negócios. Quanto ao grupo de heterossexuais, constatou-se que o 

fator orientação sexual não é preponderante para a obtenção de benefícios ao empreendimento 

segundo 85% dos respondentes. 

O indivíduo normal e o estigmatizado são pessoas com perspectivas geradas em 

situações sociais em ocasiões de contatos mistos, considerando-se seu comportamento. Os 

atributos duradouros de um indivíduo em especial podem convertê-lo em alguém que é 

escalado a representar um determinado tipo de papel; de estigmatizado, em quase todas as 

suas situações sociais, tornando natural a referência a ele como uma pessoa estigmatizada cuja 

situação de vida o coloca em oposição aos normais (GOFFMAN, 2008).  

Como esta pesquisa obteve 45% da população homossexual declarando que sempre 

obtêm benefícios ao revelar a orientação sexual, e somente 5% da população heterossexual 

conseguiu benefícios devido à declaração da orientação sexual, pode-se considerar os 

resultados como corroborantes da pesquisa de Siqueira, Ferreira e Zauli-Fellows (2006) que 

ao investigarem a livre expressão sobre a orientação sexual de homossexuais, destacaram a 

relevância de aspectos que identificam status, ganhos e oportunidades de crescimento 

profissional neste grupo social. Assim, pode-se estabelecer relação com o estudo de Goffman 

(2008) que contrapõe um símbolo de prestígio (como honra, posição de classe social 

desejável, por exemplo) a um símbolo de estigma, que pode desvalorizar o indivíduo. 

De forma geral, considerando-se os extremos (ou seja, as opções sempre e nunca) que 

ocorreram na análise dos dados quanto à percepção social, obtêm-se a Tabela 16.  
 

Tabela 16 – Comparação dos extremos (sempre e nunca) quanto à percepção social   

PERCEPÇÃO SOCIAL HETEROSSEXUAIS HOMOSSEXUAIS 

Sempre Nunca Sempre Nunca 

Visibilidade 5% 12,5% 32,5% 12,5% 

Apresentação Profissional 0% 50% 0% 45% 

Carreira Moral 0% 50% 0% 42,5% 

Acobertamento 25% 25% 27,5% 20% 

Informação social 2,5% 42,5% 22,5% 20% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Desta forma, observa-se que os aspectos mais significativos no grupo heterossexual 

estão relacionados à opção nunca em duas variáveis: apresentação profissional e carreira 

moral. No grupo homossexual, os resultados mais significativos da opção nunca apontam para 

as mesmas variáveis. No entanto, salienta-se que a variável visibilidade, com a opção sempre, 

obteve significativo número entre os homossexuais, inferindo que os resultados das variáveis 

apresentação profissional e carreira moral podem ser alteradas por este fator, visto que os 
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respondentes admitiram modificar suas atitudes omitindo a orientação sexual para fechar um 

negócio, conquistar clientes ou crédito. Neste sentido, Goffman (2008) diz que os 

estigmatizados costumam utilizar uma técnica adaptativa com o propósito de reduzir a tensão 

provocada pelo estigma e manter um envolvimento espontâneo no conteúdo público de 

interação. 

Para demonstrar os resultados que obtiveram maior relevância quanto aos temas 

investigados elaborou-se uma árvore de decisão (Figura 6) com a seguinte ordem de seleção 

das variáveis: percepção social, perfil empreendedor e estratégias adotadas, conforme 

demonstra a Figura 5. 

 

Árvore de decisão  

 

Prepond = Autêntico Gerente » Prospectora 

Prepond = Realizador » Prospectora  

Prepond = Realizador / Supervendedor » Prospectora 

Prepond = Supervendedor 

| Inf. Social = algumas vezes » Prospectora 
| Inf. Social = raras vezes » Defensiva/Prospectora 

| Inf. Social = sempre » Analítica  

| Inf. Social = usualmente » Prospectora  

| Inf. Social = nunca 

| | Setor = Com. » Prospectora 

| | Setor = Serv. 

| | | Acobertamento = nunca » Prospectora 

| | | Acobertamento = sempre » Analítica 

| | | Acobertamento = usualmente » Prospectora 

 

Figura 5 – Árvore de decisão: perfil empreendedor, estratégias adotadas e percepção 

social dos respondentes 
Fonte: dados da pesquisa.   
 

A árvore de decisão, representada na Figura 6 aborda os perfis mais significativos 

encontrados nos empreendedores respondentes do questionário, segundo Miner (1998); define 

as estratégias, de acordo com Miles e Snow (1978) apresentando os principais resultados em 

cada segmento investigado; e aponta a percepção social de acordo com as definições de 

Goffman (2008) considerando o parecer dos respondentes.  

O resultado da árvore de decisão demonstra que a percepção social dos indivíduos 

quanto ao gênero não é relevante, pois não aparece destacado entre os resultados. Quando o 

respondente é supervendedor quanto ao perfil preponderante, há pequena discrepância entre 

os resultados quanto à percepção social na variável informação social (você obteve benefícios 

devido à sua orientação sexual?), os respondentes que optaram pela escolha da alternativa 

sempre, utilizaram a estratégia analítica na condução de seus negócios, enquanto que o 

predomínio dos grupos aponta para a estratégia prospectora. Ainda há uma divisão em relação 
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à percepção social dos indivíduos quando estes possuem o perfil predominante 

supervendedor, e optaram pela alternativa sempre na variável acobertamento (você recebe 

apoio e é aceito pela sua rede de relacionamentos devido à sua orientação sexual?), 

considerando-se os respondentes que pertencem ao setor de serviços (embora não seja 

enfoque desta pesquisa diferenciar os setores). Estes indivíduos também possuem preferência 

por usar a estratégia analítica na condução de seus negócios. No entanto, o uso da estratégia 

prospectora prevalece como preponderante em 86% da população estudada.  

Assim, o gênero e a orientação sexual não tiverem influência nos resultados desta 

pesquisa. Desta forma, faz-se uma contraposição aos estudos de Rossoni (2006), ao afirmar 

que as diferenças entre a rede de relações de homossexuais e de heterossexuais têm ligação 

com as dificuldades de empreender. Refuta-se também, o pressuposto estabelecido por esta 

pesquisa ao afirmar que existem diferenças no perfil do empreendedor conforme o gênero. Os 

resultados demonstraram que não existem alterações relevantes na estratégia adotada, 

tampouco no perfil dos empreendedores. Tanto o gênero feminino quanto masculino, 

pertencentes ao grupo de heterossexuais ou de homossexuais não apresentou diferenças na 

forma de empreender considerando-se o gênero ou a orientação sexual.   
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral analisar gênero, estratégias e perfil do 

empreendedor, relacionando a percepção social à orientação sexual, em micro e pequenas 

empresas de serviços e comércio, ligados à AMPE. Para isto, elaborou-se uma pesquisa 

quantitativa com método descritivo e aplicou-se questionário estruturado a empresários 

blumenauenses selecionando-se 40 indivíduos sendo, 5 homens e 5 mulheres heterossexuais 

do setor de comércio e 5 (de cada gênero) de serviços, 5 homens e 5 mulheres homossexuais 

do setor de comércio e 5 (de cada gênero) de serviços. O instrumento de pesquisa investigou 

dados sobre as características das empresas, e dos empresários, estabeleceu o perfil destes 

empreendedores, conforme Miner (1998) investigou as estratégias adotadas na condução dos 

negócios, de acordo com a teoria estabelecida por Miles e Snow (1978); bem como investigou 

a percepção social dos respondentes quanto ao estigma em relação à orientação sexual. 

Para melhor expor os resultados encontrados a partir da análise dos dados, os objetivos 

específicos nortearam a exposição conclusiva, conforme se apresenta no tópico seguinte.   

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo responder a seguinte pergunta de 

pesquisa: qual o impacto do gênero e da orientação sexual no perfil e nas estratégias adotadas 

pelos empreendedores pesquisados? 

Os respondentes desta pesquisa apresentam características que afirmam que o grupo de 

heterossexuais é mais jovem do que o grupo de homossexuais. A diferença de percentual 

atinge 15% considerando-se a orientação sexual e a idade média dos entrevistados é de 39 

anos. O nível de escolaridade é mais elevado no grupo homossexual, que possui 60% dos 

entrevistados com graduação, enquanto que dos heterossexuais 30% têm este nível de ensino. 

No entanto, cabe citar que todos os graduados heterossexuais são também pós-graduados, 

enquanto que no grupo homossexual este percentual não ultrapassa 5%. 

O tempo de vida das empresas destaca que, do grupo de heterossexuais, 90% está no 

mercado há 7 anos ou mais; este percentual atinge 75% no grupo de homossexuais, 

comprovando que as dificuldades iniciais características a empresas de micro e pequeno porte 

foram superadas (SEBRAE, 2007). Quanto às perspectivas de crescimento, 90% dos 

heterossexuais e 80% dos homossexuais apontaram perspectivas positivas para o 
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desenvolvimento de suas empresas; muitas delas consideradas empreendimentos familiares. 

Desta forma, os resultados alcançados corroboram com àqueles apresentados pela pesquisa 

GEM (2008) quanto à idade inicial do empreendedor brasileiro e com os estudos de Machado 

(2000) sobre a relação entre o tempo de vida da empresa e o sucesso do empreendimento. 

O primeiro objetivo específico buscou identificar o perfil empreendedor dos 

entrevistados e alcançou resultados que afirmam que os quarenta empreendedores 

pesquisados possuem potenciais que destacam a facilidade em empreender e apresentam 

perfis preponderantes, de acordo com a teoria de Miner (1998). Porém, no grupo de 

homossexuais, o perfil gerador de idéias (que é criativo, inventor e descobre nichos de 

mercado) está menos presente que no grupo de heterossexuais. Entre os respondentes 

homossexuais, o perfil preponderante foi o realizador e em dois grupos (respondentes 

femininos do setor de comércio, e, respondentes femininos do setor de serviços), o perfil 

realizador foi associado ao perfil supervendedor, inferindo que as mulheres homossexuais 

destacam-se como empresárias associando o empreendedorismo característico aos 

realizadores e a preocupação em atender ao cliente do supervendedor.  

Na população heterossexual, o perfil preponderante foi o supervendedor. Somente um 

grupo (mulheres do setor de serviços) apontou perfil preponderante realizador. Desta forma, 

infere-se que o grupo feminino, de forma geral (tanto homossexual quanto heterossexual) 

utiliza como perfil preponderante o realizador, enquanto que no grupo masculino 

(heterossexual e homossexual) o perfil preponderante é o supervendedor. De forma geral, os 

dois perfis preponderantes: realizador e supervendedor, de acordo com Miner (1998), indicam 

empresários voltados a atitudes que priorizam vantagens competitivas consideráveis, capazes 

de fazer o empreendimento sobreviver no mercado. O tempo de vida das empresas reitera as 

afirmações de Miner (1998) e aponta perspectivas de crescimento para as empresas.  

O segundo objetivo específico desta pesquisa caracterizou as estratégias adotadas 

pelos dirigentes-proprietários de micro e pequenas empresas de comércio e serviços na 

condução de seus negócios e utilizou como base a teoria de Miles e Snow (1978) 

considerando as estratégias de gestão (defensiva, prospectora, analítica e reativa). Os 

resultados demonstram que tanto empresários homossexuais quanto heterossexuais orientam-

se por meio da estratégia prospectora na condução de seus negócios. Esta estratégia está 

relacionada à ampliação da linha de produtos/serviços e ao oferecimento de novos produtos e 

serviços ao mercado. Entre a população do gênero masculino, 52% dos homossexuais do setor 

de serviços adotam esta estratégia na condução de seus negócios. O menor índice de adoção 
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da estratégia prospectora entre os empresários do gênero masculino ocorreu na população 

homossexual do setor de comércio (35%). O percentual alcançado neste caso foi o mais baixo 

desta pesquisa.  

Quando comparados os universos do gênero masculino (heterossexuais e 

homossexuais), considerando-se somente o setor de serviços, os heterossexuais apresentam 

menor índice de adoção das estratégias prospectoras (39%), do que os homossexuais (52%). 

Os heterossexuais direcionam a diferença entre os percentuais para a estratégia defensiva 

(mantendo uma linha de serviços estável, apoiando-se nas habilidades que possuem) enquanto 

que os homossexuais, mais prospectores, ampliam a linha de serviços e procuram destaque no 

mercado em um ou mais segmentos (MILES; SNOW, 1978).  

Quanto ao gênero feminino, as mulheres homossexuais do setor de serviços ganham 

destaque adotando a estratégia prospectora em 55% dos casos estudados (o índice mais alto da 

pesquisa), em detrimento da estratégia reativa, que alcançou 6% de seguidoras neste grupo, 

inferindo que as mulheres homossexuais do setor de serviços correm mais riscos do que os 

demais integrantes desta pesquisa. O menor índice de adoção da estratégia prospectora nesta 

população ocorreu no grupo homossexual do setor de comércio (37%). 

A estratégia prospectora, segundo Miles e Snow (1978) prioriza a ampliação da linha 

de produtos/serviços como pioneira no mercado, enfatiza a importância de oferecer novos 

produtos/serviços em uma área de mercado relativamente ampla, destaca a inovação e se 

mantêm nesta perspectiva mesmo que os lucros não sejam imediatos. Infere-se, portanto, que 

a estratégia utilizada pelos empreendedores pesquisados procura destacar a empresa, o 

produto ou serviço em um ou mais segmentos do mercado. Esta inovação e busca pelo 

destaque também ocorre em nível pessoal, dada a formação dos entrevistados (35% possui 

pós-graduação e 90% graduação). A estratégia prospectora foi utilizada, de forma geral, por 

86% dos respondentes.  

O terceiro objetivo específico desta pesquisa identificou semelhanças e diferenças no 

perfil empreendedor e nas estratégias adotadas conforme a orientação sexual e alcançou 

resultados que apontam empresários com dois perfis preponderantes: realizador e 

supervendedor, segundo a teoria de Miner (1998). Sendo que o grupo homossexual se 

mostrou 50% realizador e 50% realizador + supervendedor, e o grupo heterossexual 75% 

supervendedor e 25% realizador. Conclui-se, desta forma, que há mais semelhanças do que 

diferenças entre os universos que compõem os gêneros e quanto à orientação sexual, no que 

diz respeito ao perfil dos entrevistados. 
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Observa-se a presença de todas as estratégias, conforme Miles e Snow (1978), na 

condução dos negócios dos pesquisados, mas o maior destaque (86%) volta-se para a 

estratégia prospectora. Este resultado não foi alterado considerando-se gênero ou orientação 

sexual. Tanto o grupo de homossexuais quanto de heterossexuais apresentou 43% de 

preferência por adotar a estratégia prospectora na condução de seus negócios. De acordo com 

a teoria de Miles e Snow (1978) a estratégia prospectora é caracterizada pela busca de 

oportunidades de mercado, para o desenvolvimento de novos produtos/serviços em uma área 

de mercado relativamente ampla, priorizando a visão de ser pioneira na oferta destes produtos, 

ainda que seus esforços não se mostrem altamente lucrativos. Infere-se, portanto, que o perfil 

empreendedor, o gênero e a orientação sexual não interferiram na escolha da estratégia para 

administrar os negócios entre os pesquisados. 

A idade e a escolaridade dos homossexuais é superior a dos heterossexuais, no 

entanto, a análise dos resultados dos dados do perfil e das estratégias administrativas 

utilizadas pelos respondentes infere que o gênero e/ou a orientação sexual, idade, formação, e 

perfil empreendedor não interferiram na escolha da estratégia para gerir os negócios; 

refutando-se, assim, o pressuposto da pesquisa, que defendeu diferenças entre os perfis e 

estratégias conforme orientação sexual e gênero.  

O quarto objetivo específico deste estudo procurou caracterizar a percepção de gênero, 

levando em conta a orientação sexual dos entrevistados, quanto ao papel perante a sociedade 

em que atua, considerando-se a percepção que estes respondentes possuem de si mesmos, 

tendo como base os conceitos apresentados por Goffman (2008). Os resultados demonstraram 

que existe reserva, por parte dos respondentes, de assumirem publicamente sua orientação 

sexual, principalmente entre os homossexuais. Mesmo aqueles que o fazem adotam 

estratégias negando sua orientação sexual quando esta pode interferir em seus negócios.  

Os indivíduos heterossexuais também sentem esta pressão ambiental/social e utilizam 

estratégias administrativas para gerir seus empreendimentos de forma a visar o lucro, em 

detrimento da livre demonstração de sua orientação sexual. Com o mesmo percentual de 30% 

tanto homossexuais quanto heterossexuais declararam a experiência/percepção de estigma em 

suas relações empresariais, afirmando o uso de estratégias para minimizá-las. Esta adoção de 

padrões comportamentais para atender às expectativas dos demais indivíduos Machado (2003) 

denomina de estrutura de mentalidade coletiva. 

Quanto à importância de revelar ou omitir a orientação sexual para fins de obtenção de 

crédito financeiro, 95% dos empreendedores pesquisados, independentemente do gênero ou 
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orientação sexual, afirmaram que nunca sentiram dificuldade quanto à concessão de crédito e 

financiamento. 

A possibilidade de perda de clientes em face do gênero ou orientação sexual do 

empreendedor apresentou 92,5% dos indivíduos pesquisados afirmando que nunca 

enfrentaram tal situação. Contudo, 7,5% afirmaram que perdem ou já perderam, em alguma 

ocasião, clientes devido à orientação sexual. Estes empreendedores, em geral, ao perceberem 

alguma manifestação de preconceito, adotam uma estratégia de dissimulação de sua condição. 

No tocante à obtenção de apoio por parte da rede de relacionamentos em face da 

orientação sexual adotada, 52,5% dos respondentes afirmaram que sempre recebem apoio de 

seus pares, contudo 45% nunca recebem apoio de sua rede de relacionamento devido a sua 

orientação sexual. Desses que afirmam não receber apoio, 44,4% são homossexuais e 55,6% 

são heterossexuais. 

Quanto à obtenção de benefícios em face da orientação sexual do empreendedor, para 

62,5% dos respondentes (dos quais 32% eram homossexuais e 68% heterossexuais), o fator 

orientação sexual não oportunizou benefícios.  Vale observar que aqueles que responderam 

que o fator orientação sexual sempre contribuiu para a obtenção de benefícios para o 

empreendimento somam 25% do total dos respondentes desta pesquisa, sabendo-se que 90% 

deles são homossexuais e 10% heterossexuais.   

Desta forma, a pesquisa constatou que ao optar por não demonstrar sua orientação ou 

identidade sexual diante de stakeholders (clientes, fornecedores, concorrentes e outras 

relações decorrentes do empreendimento) que possuem (ou deixam claro) algum tipo de 

preconceito/estigma, os respondentes não somente pretendem fechar o negócio, mas também 

proteger-se de forma estratégica. Este comportamento, segundo Goffman (2008) é uma 

técnica adaptativa com o propósito de reduzir a tensão provocada e manter um envolvimento 

espontâneo no conteúdo público de interação.  

Assim, o perfil empreendedor dos entrevistados mostrou-se preponderantemente 

realizador e supervendedor, segundo as concepções adotadas por Miner (1998); as estratégias 

de gestão apresentaram predominância para a abordagem prospectora, de acordo com os 

estudos de Miles e Snow (1978); e a caracterização do gênero e da orientação sexual 

demonstrou que os respondentes utilizam estratégias administrativas para minimizar o 

estigma social na condução de seus negócios, que, para Goffman (2008), é uma técnica 

adaptativa com o propósito de reduzir a tensão provocada pelo estigma e manter um 

envolvimento espontâneo no conteúdo público de interação. 
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Observa-se também que a pesquisa contribuiu para que a pesquisadora enfrentasse 

paradigmas e superasse as diversas barreiras encontradas ao longo do caminho, demonstrando 

que a determinação é importante e contribui para o aperfeiçoamento profissional e pessoal. 

 
 

5.2 SUGESTÕES 

 

Considera-se importante a realização de mais estudos relacionados aos 

empreendedores e sua orientação sexual para desmistificar a afirmação de Heilborn (1996) 

destacando que a declaração da orientação sexual pode ser entendida como limitadora da 

potencialidade dos indivíduos. 

 Entende-se que outros trabalhos poderão ajudar no desenvolvimento de uma teoria 

que envolva a diversidade, tema que carece aprofundamento e desenvolvimento na academia 

brasileira. Busca-se com estes direcionamentos ressaltar a importância de estudos acerca do 

comportamento considerado diverso, mas que, no entanto, denota uma faceta da sociedade 

que se encontra submersa em estigmas. Conforme Irigaray (2007) cerca de 10% da população 

brasileira é homossexual ou bissexual. Ou seja, cerca de 18,2 milhões de brasileiros 

pertencem a esta diversidade e carecem de estudos que lhes forneçam orientações ou lhes 

deem uma perspectiva de entenderem sua inserção no ambiente social e organizacional. 

Salienta-se que novas pesquisas também devem ocorrer principalmente com o intuito 

de identificar o perfil e estratégias adotadas por homens e mulheres ligados à administração 

de micro e pequenos negócios, para traçar um panorama atualizado por/para o setor. A falta 

de pesquisas e de uma análise criteriosa do potencial para o setor tem ameaçado inúmeras 

destas empresas (KAPUR; KLEINER, 2000). Carland e Stewart (1996) consideram que o 

comportamento empreendedor não é homogêneo e há muito ainda a ser descoberto acerca da 

psicologia empreendedora, reiterando a importância de estudos na área do empreendedorismo. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Prezados Senhores e Senhoras,  

 

 

Meu nome é Beatriz Klemz; sou acadêmica do curso de Mestrado em Administração, 

da Universidade Regional de Blumenau (FURB); orientada pela professora doutora Marianne 

Hoeltgebaum. Fazemos parte do Grupo de Pesquisas Empreendedorismo, Inovação e 

Competitividade de Organizações, desenvolvido pelo Curso de Pós-Graduação em 

Administração, da FURB, que pretende contribuir com dados importantes sobre as estratégias 

e perfis dos empreendedores de micro e pequenas empresas de nossa região. 

Venho apresentar para os senhores e senhoras o questionário desta pesquisa. O 

instrumento possui questionamentos que deverão ser assinalados com as opções que melhor 

descrevam a realidade de sua experiência profissional. Todas as informações prestadas 

permanecerão em absoluto sigilo e contribuirão para as pesquisas desta comunidade 

científica. Não serão mencionados os nomes das empresas, tampouco dos pesquisados. 

 A sua participação é fundamental no recolhimento dos dados, que fornecerão 

subsídios para traçar os delineamentos do universo empreendedor.  

Pede-se que os questionários sejam enviados para o endereço abaixo ou para o e-

mail: bia.enik@yahoo.com. Se necessário, a pesquisadora poderá visitar seu estabelecimento 

para dirimir quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

 

Beatriz Klemz – Mestranda 

 

 

Informações: www.furb.br – Pós-Graduação – Administração e Ciências Contábeis 

Telefones: (47) 3321-0285 /   Celular: (47) 9979-0797 

Rua: Antônio da Veiga, 140  Sala D102 / D206   CEP: 89012-900 - Blumenau

mailto:bia.enik@yahoo.com
http://www.furb.br/
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QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

 

1. Marque a alternativa mais adequada à afirmação sobre como você se sente na condução de 

seus negócios, com base na classificação a seguir: 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Algumas vezes Usualmente Sempre 

 

Perfil (MINER, 1998) 

 
Nunca Raras vezes 

Algumas 

vezes 
Usualmente Sempre 

1.1 Necessidade de realizar      

1.2 Desejo de obter feedback       

1.3 Desejo de planejar e estabelecer 

metas                           

     

1.4 Forte iniciativa pessoal      

1.5 Forte comprometimento com a 

empresa 

     

1.6 Crença de que uma pessoa pode 

mudar significativamente os fatos                                      

     

1.7 Crença de que o trabalho deve 

ser orientado por metas pessoais e 
não por objetivos de terceiros 

     

1.8 Capacidade de compreender e 

compartilhar sentimento com o 

outro                                 

     

1.9 Desejo de ajudar os outros      

1.10 Crença de que os processos 

sociais são importantes     

     

1.11 Necessidade de manter 

relacionamentos sólidos e positivos 

com os outros           

     

1.12 Crença de que uma força de 

vendas é essencial para colocar em 

prática a estratégia da empresa                   

     

1.13 Desejo de ser um líder na 

empresa                                    

     

1.14 Determinação          

1.15 Atitudes positivas em relação à 

autoridade 

     

1.16 Desejo de competir                            

1.17 Desejo de se destacar entre os 

demais                                    

     

1.18 Desejo de inovar                                       

1.19 Crença de que o 
desenvolvimento de novos produtos 

é essencial para colocar em prática 

a estratégia da empresa          

     

1.20 Bom nível de inteligência                       

1.21 Desejo de evitar riscos                             
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2 Que estratégias você adota em relação a sua empresa e o mercado em que está inserida? 

Assinale uma opção em cada alternativa considerando a escala entre nunca e sempre. 

 

Estratégia de negócios: 

defensiva, analítica, prospectora, reativa 

(MILES; SNOW, 1978) 
Nunca 

Raras 

vezes 

Algumas 

vezes 

Usual-

mente 

Sem-

pre 

2.1 Mantenho a empresa localizada e uma linha de 

produtos/serviços relativamente estável. 

     

2.2 Mantenho a empresa continuamente ampliando sua linha 

de produtos/serviços. 

     

2.3 Minha empresa exibe um comportamento mais 

inconsistente do que ou outros tipos. 

     

2.4 Meu foco concentra-se em uma gama de 

produtos/serviços mais limitada do que meus concorrentes e 

tento proteger o domínio através da oferta de produtos com 

melhor qualidade, serviços superiores, e /ou menores preços. 

     

2.5 Adoto uma espécie de não-estratégia, em que as situações 

fluem naturalmente. 

     

2.6 Tento manter uma linha limitada de produtos/serviços 

relativamente estável e ao mesmo tempo tento adicionar um 

ou mais novos produtos/serviços que foram bem sucedidos 

em outras empresas do setor. 

     

2.7 Deixo bem claro a importância de oferecer novos 
produtos/serviços em uma área de mercado relativamente 

mais ampla. 

     

2.8 Minha abordagem típica é "esperar para ver" e responder 

somente quando forçado por pressões competitivas para 

evitar a perda de clientes importantes e/ou manter 

lucratividade. 

     

2.9 Não arrisco em novos produtos/serviços a não ser quando 

me sinto ameaçado por outros competidores. 

     

2.10 Não procuro estar entre os líderes do mercado, 

restringindo-me àquilo que sei fazer tão bem, ou melhor, que 

qualquer um. 

     

2.11 Valorizo a empresa para que seja uma das primeiras a 

oferecer novos produtos, mesmo que os esforços não se 

mostrem altamente lucrativos. 

     

 

3 Responda dados sobre sua empresa e sobre você: 

 

3.1 Tempo de empresa: (   ) 1 a 3 anos  (   ) 4 a 6 anos   (  ) 7 a 10 anos  (   ) mais de 10 anos 

3.2 A empresa possui outras unidades em Santa Catarina? Quantas?__________________ 

3.3 Nº aproximado de clientes ano?____________________________________________ 

3.4 Que produtos ou serviços você comercializa? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.5 Qual a perspectiva para o futuro de sua empresa?  
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3.5.1 (   ) Crescimento 

3.5.2 (   ) Será internacionalizada 

3.5.3 (   ) Pretende vender no futuro 

3.5.4 (   ) Será fechada 

3.5.5 (   ) Outros: _____________________________________________________ 

 

3.6 Qual sua formação: 

 (  )1° grau  (  )2° grau  (  )curso técnico (  )graduação (  )pós-graduação 

 

3.7 Sexo =   M (  )           F (  ) 

 

3.8 Em que orientação sexual você se encaixa? Assinale uma das opções: 

 (  ) Heterossexual   (   ) Homossexual    Outros (  )  Qual?: ___________________________ 

 

3.9 Você pertence a organizações não governamentais (ONGs) associações ou similares? 

(  ) não      (   ) sim    

Quais:_____________________________________________________ 

 

3.10 Quantos anos você tem? 

(   ) até 24 anos 

(   ) de 25 a 34 anos 

(   ) de 35 a 44 anos 

(   ) de 45 a 54 anos 

(   ) mais de 55 anos  

  

4 Quanto à percepção do universo administrativo em que você vive, classifique uma resposta 

em cada alternativa utilizando os conceitos de nunca a sempre. 

 

Percepção social 

(GOFFMAN, 2008) Nunca 
Raras 

vezes 

Algumas 

vezes 

Usual-

mente 

Sem-

pre 

4.1 Se você sabe que um cliente/fornecedor desaprova um grupo 
específico de atitudes, você age de forma a não demonstrar sua 

participação neste grupo para conseguir fechar o negócio;   

     

4.2 Há dificuldade na concessão de empréstimos financeiros para sua 
empresa por conta de sua orientação sexual ou gênero; 

     

4.3 Você já perdeu clientes ou negócios importantes por conta de sua 
orientação sexual ou gênero; 

     

4.4 Você recebe apoio e é aceito pela sua rede de relacionamentos devido 
a sua  orientação sexual ou gênero; 

     

4.5 Você já obteve benefícios para seus negócios devido à orientação 
sexual; 
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5 Há algum aspecto que você gostaria de comentar sobre ou além daqueles abordados por esta 

pesquisa? Por favor, fique à vontade para expor suas ideias. (Opcional). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

MUITO OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE D – RESULTADOS GERAIS SEGUNDO O PERFIL DE MINER 
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TABELAS COM APRESENTAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS SOBRE OS PERFIS 

PREPONDERANTES E MENOS PREPONDERANTES OBTIDOS PELA PESQUISA NOS 

GRUPOS HETEROSSEXUAIS E HOMOSSEXUAIS DE ACORDO COM MINER (1998) 

 

 

Tabela 1 – Resultados gerais sobre o perfil empreendedor marcante e menos marcante 

do grupo de heterossexuais pesquisados 
GRUPO DE HETEROSSEXUAIS 

Feminino 

Comércio 

Masculino 

Comércio 

Feminino  

Serviços 

Masculino  

Serviços 

Perfil 

Marc. 

Perfil – 

Marc. 

Perfil 

Marc. 

Perfil – 

Marc. 

Perfil 

Marc. 

Perfil –

Marc.   

Perfil  

Marc. 

Perfil – 

Marc.  

86 

% 
R 70

% 
S

V 

86% R 70

% 
GI 100

% 
S

V 

70,8

% 
A

G 

100

%  
R e 

SV 

80% GI 

100

% 
R 80

% 
G

I 

85% S

V 

75

% 
AG 

e R 

78,5

% 
R 60% GI 95

% 
SV 60% GI 

90% S

V 

70

% 
G

I 

75% R 41,

6% 
AG 100

% 
R 80% GI 100

% 
SV 65% GI 

95% S

V 

65

% 
G

I 

100

% 
S

V 

70 GI 71,4

% 
R 41,6

% 
A

G 

85

% 
SV 60% GI 

100

% 
S

V 

70

% 
G

I 

95% S

V 

70,

8 
AG 100

% 
R 65% GI 86

% 
R 66,6

% 
A

G 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda: R= realizador; SV= supervendedor; AG= autêntico gerente; GI= gerador de ideias. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Resultados gerais sobre o perfil empreendedor marcante e menos marcante 

do grupo de homossexuais pesquisados 
GRUPO DE HOMOSSEXUAIS 

Feminino 

Comércio 

Masculino 

Comércio 

Feminino  

Serviços 

Masculino  

Serviços 

Perfil 

Marc. 

Perfil – 

Marc. 

Perfil 

Marc. 

Perfil – 

Marc. 

Perfil 

Marc. 

Perfil –

Marc.   

Perfil  

Marc. 

Perfil – 

Marc.  

100

% 
R 60% S

V 

90% S

V 

80% GI 95% S

V 

45,8

% 
A

G 

92,8

% 
R 66,6

% 
A

G 

86% R 70% S

V 

86% R 66,6

% 
AG 83% A

G 

65% S

V 

80% S

V 

41,6

% 
A

G 

83% A

G 

65% S

V 

100

% 
S

V 

65% GI 80% S

V 

60% GI 86% R 65% GI 

95% S

V 

45,8

% 
A

G 

86% R 80% SV+

GI 

92,8

% 
R 70% GI 89% R 54% A

G 

90% S

V 

54% A

G 

100

% 
R 60% SV 100

% 
R 75% A

G 

83% A

G 

78,5

% 
R 

Fonte: dados da pesquisa. 

Legenda: R= realizador; SV= supervendedor; AG= autêntico gerente; GI= gerador de ideias. 
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