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RESUMO 

Nestas ultimas décadas, o número de mulheres empresárias que gerenciam micro e pequenas 
empresas (MPEs)  vem crescendo, consideravelmente. Nesta dinâmica, o objetivo do estudo 
foi de analisar o entendimento destas empresárias sobre o sucesso e o fracasso em MPEs da 
região do Extremo Oeste de Santa Catarina, Brasil, associadas ao núcleo da Câmara Estadual 
da Mulher  Empresária  (CEME).  Participaram da pesquisa todas as sessenta mulheres  que 
integram esses núcleos da mulher nos municípios de Campo Erê, Mondaí, Quilombo e São 
Miguel do Oeste. A pesquisa foi descritiva, com método quantitativo. A coleta de dados e 
entendimento sobre  sucesso  e  fracasso  foi  pautada  em  questões  abertas  e  fechadas.  O 
questionário foi adotado como instrumento para a coleta de dados. Primeiramente, a análise 
de conteúdo foi utilizada para as questões abertas. Definidas as unidades de significâncias, 
estas se converteram em variáveis  categóricas.  Assim,  tanto as questões abertas,  como as 
fechadas, foram tratadas estatisticamente por meio de procedimentos de análises bivariadas, 
com análise categórica. Os resultados demonstraram que as mulheres empreendedoras das 
microempresas e de empresas de pequeno porte possuem formação em nível superior, idade 
entre 36 e 55 anos, são casadas e possuem menos de dois filhos (média 1,86). As empresárias 
de micro  empresas  possuem entre  50% e 100% das  quotas  do capital  social  da empresa, 
enquanto as das pequenas empresas possuem até 50%. A maioria conta com dois sócios e a 
ajuda de familiares em suas empresas, sendo em maior parte a ajuda do marido. Trabalham há 
mais de cinco anos nas empresas, dedicando acima de nove horas diária ao trabalho. As que 
trabalham  em  micro  empresas  contribuem  no  orçamento  familiar  com  até  50%.  As 
empreendedoras  de  pequenas  empresas  contribuem  com  mais  de  50%.  Quanto  às 
características empresariais  há superioridade no número de microempresas (88,3%). As de 
pequeno porte se constituem minoria (11,7%). De forma geral as empresas estudadas, tanto 
micro como de pequeno porte, existem há mais de onze anos e atuam no setor de comércio, 
prevalecendo o ramo de alimentos.  Possuem apenas uma unidade empresarial, sendo que as 
microempresas  empregam até cinco pessoas.  As de pequeno porte empregam um numero 
variado  de  pessoas,  entre  cinco  até  acima  de  151  pessoas.  Estatisticamente,  o  resultado 
indicou  quanto  ao  sucesso  relacionado  ao  empreendedor,  “Coragem  e  ousadia”  para  as 
empreendedoras  de  ambos  os  níveis  de  empresa.  O  fracasso  foi  entendido  como 
“Desmotivação” e “Medo”. Para o entendimento do sucesso na empresa este se revelou como 
sendo “Fazer o que gosta” e “Atender bem o cliente”. As empresárias concordaram com o que 
preconiza  a  literatura  da  área  quanto  à  intuição  e  ao  sonho,  como  parte  do  sucesso 
empreendedor. De forma geral, houve semelhança entre o entendimento das empresárias de 
ambos  os  portes  de  empresas  quanto  às  questões  abordadas  neste  estudo,  havendo ainda 
semelhança com o que foi  revisado na literatura  quanto à temática  do empreendedorismo 
feminino.

Palavras-chave:  Mulheres  empreendedoras.  Microempresa.  Empresa  de  Pequeno 
Porte. Sucesso. Fracasso.
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ABSTRACT 

In these last decades, the number of business women who manage micro and small companies 
has increased considerably. Considering this fact, the goal of this study was to examine the 
understanding of these entrepreneurs on the success and failure on micro and small companies 
on  the  Far  West  region  of  Santa  Catarina,  Brazil,  associated  to  the  nucleus  of  Câmara 
Estadual da Mulher Empresária. Sixty women from Campo Erê, Mondaí, Quilombo and São 
Miguel  do  Oeste  that  integrate  that  nucleus  took  part  of  this  study.  The  research  was 
descriptive and used quantitative method. Data collection and understanding of success and 
failure was based on closed and open questions. A questionnaire was adapted as a tool to 
collect these data. First data analysis was used to open questions. After defining the meaning 
units, these were converted into categorical variables. Thus, both the open questions, such as 
closed, were treated statistically by procedures bivariate analysis, with categorical analysis. 
The results showed that women entrepreneurs of micro and small businesses have  graduate 
training level, they are age between 36 and 55, are married and have fewer than two children 
(average 1.86).  The entrepreneurs of micro firms have between 50% and 100% of shares in 
the company's share capital, while those of small businesses until 50%.  Most of them have 
two partners  and the help of  relatives  in their  companies,  being  largely the help of  their 
husbands.  They Work for more than five years in the companies, spending over nine daily 
hours to work. Those working in microenterprises contribute to the family budget with until 
50%. The entrepreneurs of small businesses with more than 50%.  About the business features 
there is  superiority  in the number  of  microenterprises  (88.3%). The small  ones  constitute 
minority (11.7%).  In a general way the c studied companies, both micro and small businesses 
exist for more than eleven years and operate in the trade, mainly on the branch of food. They 
have  just  one  business  unit.  Micro-companies  employ  until  five  people.  The  small  ones 
employ a varied number  of people,  from five to over 151 people.  Statistically,  the result 
indicated that successful entrepreneur are related to "courage and boldness" for entrepreneurs 
of both levels of companies. The failure was understood as "Demotivation" and "Fear." The 
understanding of the success, it was revealed as "Do what you love" and "Serve well." The 
entrepreneurs agreed about the dream and intuition as part for the successful entrepreneur. It 
also indicates that there was similarity between the entrepreneurs of small companies, and 
also agreed by literature in the subject of female entrepreneurship.

Keywords:  Female  Entrepreneurship.  Microenterprises.  Small  Sized  Business.  Success. 
Failure. 
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1 INTRODUÇÃO

Há muito tempo a importância do empreendedorismo vem sendo destacada como fator 

de desenvolvimento econômico das nações.  A criação de empresas, geração de  empregos, 

inovação de produtos e serviços,  e desenvolvimento  de mercados  são pontos de destaque 

referentes a este assunto. Filion (1999) reportou a trajetória do empreendedorismo sinalizando 

períodos e destacando os que mais contribuíram para o tema. Na medida em que cresce o 

interesse  pelo  assunto,  os  estudos  científicos  na  área  de  empreendedorismo refletem esta 
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tendência.  Neste  contexto,  emergem também os  estudos  sobre  mulheres  empreendedoras. 

Nestas ultimas décadas, o número de mulheres empresárias que gerenciam micro e pequenas 

empresas vem crescendo consideravelmente, ganhando espaço na medida em que se destacam 

na  nova  dinâmica  contextual,  influenciando  e  sendo  influenciadas  em  todos  os  tipos  de 

organização, desde as grandes empresas até as às micro e pequenas empresas.

 O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), considerado um dos maiores projetos de 

pesquisa que mede as taxas de empreendedorismo mundial,  visa entre as suas finalidades, 

analisar,  confrontar  e  divulgar  dados  estatísticos  entre  os  países  que  integram o  projeto, 

influenciando  as  políticas  que  incentivam  o  empreendedorismo  nacional  e  internacional. 

Iniciado em 1999, contou com a integração do Brasil no ano seguinte, por meio do Instituto 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBPQ). Em seguida, contou com a participação do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).  

Segundo o GEM (2009), não restam dúvidas de que a participação das mulheres teve 

uma evolução significativa no empreendedorismo, nesta última década. Em relação ao Brasil, 

especificamente, conforme dados do Global Entrepreneurship Monitor, no ano de 2001, elas 

representavam 29% das  mulheres  empreendedoras,  enquanto  os  homens  71%. No ano de 

2003,  elas  haviam  se  tornado  6,4  milhões  de  mulheres  empreendedoras,  significando 

aproximadamente  46%  das  pessoas  que  empreendiam,  no  Brasil.  No  ano  de  2007,  as 

empreendedoras já superavam os homens, sendo 52% dos empreendedores do país. Dados 

mais atuais do GEM, em 2009, indicam que este crescimento continua, sendo que a mulher 

brasileira  tem  revelado  superação  em  relação  aos  homens  nesta  conjuntura,  com  um 

contingente de 18,8 milhões de empreendedores iniciando suas atividades empresariais e com 

menos de quatro anos de existência (GEM, 2009). Em fonte ainda mais atual, consta que as 

mulheres  empreendedoras brasileiras representam 53% deste contingente,  enquanto que os 

homens são 47,0% dos empreendedores (SEBRAE/SP, 2010). Nesta dinâmica aparecem mais 

outros dois países, que apontaram contribuições de empreendedorismo feminino maior que a 

masculina,  sendo: Tonga,  com índice de 61%, e a Guatemala,  ultrapassando os cinquenta 

pontos percentuais (54,0%). (SEBRAE/SP, 2010)

Dessa  forma,  percebeu-se  que  o  Brasil  é  um  país  que  possui  grande  potencial 

empreendedor, o que deixa evidente que o assunto abordado merece não apenas olhares e 

discursos que se voltem para a temática do sucesso nos negócios empreendidos por mulheres, 

mas que tenham interesses voltados para as pesquisas com enfoques especificamente dirigidos 

para o  estudo de mulheres  no processo do empreendedor.  As mulheres  estão presentes  e 
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atuantes no cenário nacional, empreendendo e ocupando postos de gestão em organizações 

internacionais e nacionais. 

Cabe ainda destacar que, atualmente,  o Brasil apresenta aproximadamente 98% das 

empresas formais na forma de micro e pequenas empresas. Para Paulo Okamotto (2008), no 

Fórum  de  Debates  Políticos  e  Empresarial  da  Associação  dos  Dirigentes  de  Vendas  e 

Marketing  do  Brasil,  em  palestra  ministrada  em  12/5/2008  “a  oportunidade  para  o 

crescimento  do  Brasil  está  em dar  foco  às  micro  e  pequenas  empresas”.  São  quase  três 

milhões  de  pequenos  negócios  movimentando  cerca  de  R$  1,7  milhões  por  ano.  Estas 

empresas se mostram fundamentais para a economia do Brasil. São consideradas como uma 

das principais colunas de manutenção da economia desse país, representando mais de 90% da 

parcimônia  do país.  Essa admiração se deve pela  disposição de gerar  empregos,  ou pelas 

inúmeras empresas estabelecidas no seu imenso território. Desse modo, “é preciso capacitar e 

investir  para  que  micro  e  pequeno  empresário  possa  crescer”  (IPNBE,  2009).  Vale 

complementar revelando que micro e pequenas empresas representam 98% das 5,5 milhões de 

empresas existente no Brasil, apresentando nos últimos cinco anos uma taxa de crescimento 

maior de 10% (SEBRAE/SC, 2008).

Para distinguir o porte da empresa como microempresa, pequena empresa, média ou 

grande  empresa,  existem  formas  mais  especificas.  Assim,  para  ser  considerada  como 

microempresa (ME), para efeito do Simples Nacional, o ser jurídico, não pode ultrapassar a 

receita bruta anual, de R$ 240.000,00. Para ser uma empresa de pequeno porte (EPP), no 

efeito simples a receita deve ficar entre R$ 240.000,00 e R$ 2.400.000,00 (BRASIL, 2009). 

No entanto, neste estudo, utilizara-se como parâmetro os dados do Fundo de Garantia para a 

Promoção da Competitividade (FGPC). Este fundo é um órgão que foi criado pela Lei 9.531 

de  10/12/97,  e  passou  a  vigorar  regulamentado  em  06/07/99,  por  meio  do  Decreto  nº 

3.113/99. Trata-se de um fundo criado com recursos do Tesouro Nacional, administrado pelo 

Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  (BNDES).  Para  o  enquadramento  dos  clientes,  os 

valores utilizados são os seguintes: Microempresa: a receita operacional bruta anual á de até 

R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).   Pequenas Empresas: receita operacional 

bruta anual superior a R$ 1.200.000,00 e inferior ou igual a R$ 10.500.000,00 (dez milhões e 

quinhentos mil reais).

Cabe ainda ressaltar que nas ultimas décadas micro e pequena empresa (MPEs) não se 

constituíram em um mundo isolado. Estão inseridas em um contexto competitivo e oscilante 

de negócios globalizados, onde sua energia se manifesta beneficamente aos brasileiros, que 

por  propensão  são  ponderados  como  maiores  empreendedores  do  universo.  Entretanto, 
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convém destacar que a alta percentagem de mortalidade de MPEs não é mais considerada 

apenas como atitudes gerenciais da empresa, mas sim estruturais, atingindo as MPEs em um 

contorno generalizado,  com elevadas  cargas  tributárias,  alíquotas  de  juros  e  a  burocracia 

existentes.  Neste sentido, as dificuldades enfrentadas pelos gestores das micro e pequenas 

empresas estão cada vez maior.  Números do SEBRAE/SP apontam índice de falência  nas 

empresas com até dois anos de existência, chegando próximos a 38%. Assim, até os quatro 

anos, aponta-se 50% para as empresas que não se planejam e 38% para as que se utilizam do 

planejamento (SEBRAE/SP, 2010). Diante disso, vale o alerta de se ter um bom planejamento 

nas empresas. 

Tachizawa (2007, p. 66) apontou os motivos que levam a maioria das MPEs a fechar 

suas portas: falta de capital de giro; problemas financeiros; e a falta de clientes. Estes mesmos 

fatores constam nos estudos realizados pela Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno 

Empresário  (SEBRAE/SP,  2009).  Ainda em seu estudo Tachizawa (2007,  p.  66)  também 

diagnosticou  nestas  empresas  importantes  fatores  para  o  sucesso  das  mesmas:  bom 

conhecimento do mercado que atua; ter um bom administrador e fazer uso do capital próprio. 

Neste aspecto, tendo o empreendedor estas características, certamente o sucesso se dará mais 

facilmente  em  seu  empreendimento.  Ainda  para  o  autor,  o  “grande  desafio  para  a 

sobrevivência das micro e pequenas empresas está: no diferencial da empresa; na qualidade 

oferecida e no preço compatível com o mercado”. Destaca, além disso, que maior ainda, é o 

desafio de agir sabiamente, já que as mudanças acontecem cada vez de forma mais rápida. 

(TACHIZAWA, 2007).

Outro dado importante é que estas MPEs são responsáveis por mais da metade dos 

empregos 53% do país, enquanto que as empresas de médio porte geram 15,3% e as grandes 

empresas 31,7% da mão de obra empregada (SEBRAE/SP, 2009).

Com este  entendimento,  merecem destaque  as  MPEs por  fomentarem a  economia 

nacional, mostrando sua capacidade e sua responsabilidade social em gerar emprego, ou servir 

de fonte de renda para os empreendedores e seus familiares.  Justifica-se assim, o interesse 

pelo estudo das MPEs relacionado ao assunto de empreendedoras femininas, no país. 

Em levantamento feito no Portal da  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível  Superior (CAPES),  em março  de  2009,  os  trabalhos  acadêmicos  que  abordavam a 

mulher empreendedora, ou o empreendedorismo feminino, mostravam 18 documentos, sendo 

duas teses de doutorado, dez dissertações de mestrado e seis monografias de especialização. 

Dentre  estas,  as  que  tratam de  em algum aspecto  o  enfoque de  “sucesso  e/ou  fracasso”, 

temática de interesse neste estudo, apenas três obras se sobressaem, sendo: Bittencourt (2002), 
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Nunes (2006) e Miranda (2007). Em termos de teses e dissertações internacionais, destaca-se 

a de Ahl (2006), no Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

Na revisão de literatura neste tema, realizada nos anais de eventos científicos de 1999 

a  março  de  2009,  como  os  promovidos  pela  Associação  Nacional  de  Pós-Graduação  e 

Pesquisa em Administração (ANPAD), sendo estes o EnAnpad, Eneo e 3Es, bem como o 

Encontro  de  Estudos  sobre  Empreendedorismo  e  Gestão  (EGEPE),  e  o  Congresso 

Latinoamericano de Escolas de Administração (CLADEA) foram localizados 22 artigos que 

abordam o tema empreendedorismo do ponto de vista de “mulheres empreendedoras”, sendo 

eles:  Machado  (1999),  Betiol  (2000),  Munhoz  (2000),  Pelisson  e  colaboradores  (2001), 

Cramer et al. (2001), Machado (2001), Boscarin, Grzybovski e Migott (2001), Tóffolo (2001), 

Quental  e  Wetzel  (2002),  Capelle  (2003),  Machado,  Janeiro  e  Martins  (2003),  Machado, 

Barros  e  Palhano  (2003),  Rodrigues  e  Wetzel  (2003),  Pessoa,  Vieira  e  Sampaio  (2003), 

Jonathan (2003), Lindo (2004), Macêdo et al (2004), Rodrigues e Santos (2004), Takahashi, 

Graeff e Teixeira (2005), Mancini e Santos (2005), Dias e outros (2006), Machado (2006), 

Brunstein e Coêlho Jr.  (2006),  Cassol,  Silveira  e Hoeltgebaum (2007),  Machado e outros 

(2008),  Miranda,  Silveira  e  Hoeltgebaum  (2008).  Dentre  estes,  cabe  destaque  para  os 

trabalhos da pesquisadora Hilka Vier Machado, que se volta sobremaneira para a temática de 

mulheres empreendedoras, com ênfase para sucesso e/ou fracasso em empresas. Dentre os 

artigos nacionais publicados sobre a temática do “sucesso e fracasso” destacam-se os estudos 

de Machado (1999), Jonathan (2003),  Miranda, Cassol e Silveira (2006), Machado e outros 

(2008) e Silveira, Gouveia e Hoeltgebaum (2008).

Por sua vez, no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES/MEC), em levantamento realizado nas 

principais bases de dados como Blackwell, Cambridge, Gale, Ebsco, Emerald, ISI, Oxford, 

Proquest, Sage, Science, Springer e Wilson, estão registrados 11.419 periódicos, sendo que 

nove são internacionais e se voltam para o “empreendedorismo”, especificamente. Nenhum 

destes  nove  periódicos  especializados,  entretanto,  traz  no  título  menção  ao 

“empreendedorismo feminino”  ou  às  “mulheres  empreendedoras”.  Cabe  ressaltar  que,  em 

2006, o periódico Entrepreneurship Theory and Practice apresentou um número com artigos 

sobre o tema de mulheres empreendedoras, emergindo esta temática dentre outras publicadas 

naquele ano. 

Em estudos de revisão de literatura sobre o tema, como o de Silveira (2008), percebe-

se  que  a  literatura  está  ainda  sendo  consolidada.  Há  afirmações  de  que  os  estudos  vem 

crescendo significativamente ao longo do tempo, considerando o período dos últimos doze 
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anos, de 1997 a  agosto de 2008, principalmente nos dois últimos anos, os que apresentaram 

maior  índice  de  crescimento.  A sistematização  do  assunto  está  também em processo,  de 

acordo com Gimenez, Ferreira e Ramos (2008).

Entre os diversos estudos revisados nesta base de dados, sobre o “empreendedorismo”, 

os que abordaram “sucesso e fracasso”, dando suporte à fundamentação teórica deste estudo, 

podem ser  indicados  os  que  seguem  como  os  mais  representativos:  Valencia  e  Lamolla 

(2005),  Morris e colaboradores (2006),  Pollard (2006), Vita (2006), Chu; Benzing; McGee 

(2007) e Sorenson (2008).  Nestas pesquisas, são váriados os aspectos de estudo de sucesso 

e/ou fracasso. 

Com este visão, se justifica mais uma vez o interesse em continuar o estudo tendo 

como  foco  principal  as  mulheres  empreendedoras,  uma  vez  que  na  literatura  nacional  e 

internacional  são ainda poucas as abordagens em estudos científicos.  O cenário de MPEs 

administradas  por  mulheres,  da  mesma  forma,  ainda  é  emergente  na  literatura  revisada. 

Também o enfoque de estudo sobre o sucesso e/ou fracasso em organizações nem sempre se 

mostra em toda a sua plenitude nesta literatura. 

Em estudo brasileiro mais recente de Machado e colaboradores (2008) há revelação de 

que  o “sucesso e fracasso nos negócios são tidos como fatores importantes para explicar as 

condições de crescimento de pequenas empresas”.  Porém, a análise de conteúdo constatou 

dois grupos de categorias para o sucesso e o fracasso, sendo que um trata sobre as peculiares 

pessoais  das  empreendedoras,  enquanto  que  o  outro  o  processo  gerencial,  havendo 

convergência da literatura com a pesquisa efetuada, mas não havendo quase nenhuma relação 

entre  o  sucesso  e  o  fracasso,  nos  indicadores  de  desenvolvimento  dos  empreendimentos. 

Houve, inclusive, recomendação para a retomada e aplicação do trabalho em contexto mais 

amplo  para  aprofundamento  do  assunto.  Desta  forma,  prosseguir  as  investigações  para 

ampliar  o  entendimento  e  o  embasamento  do  enfoque  sobre  os  fatores  de  sucesso  e/ou 

fracasso  no  ambiente  de  organizações  se  justifica  mais  uma  vez,  sendo  entendido  como 

necessário. 

Nesta trajetória de rever os estudos anteriores no tema de mulheres empreendedoras 

estudos mais pontuais assinalam determinadas dificuldades deparadas por mulheres na sua 

função empreendedora (MOORE; BUTNER, 1997; MACHADO, 2002). Machado e outros 

(2003), avaliando a inclusão de empreendedoras paranaenses em sistemas de redes constatou 

que o maior motivo dela se envolver em redes se dava por meio Associações Comerciais e 

Associações  de  Mulheres  Empresárias.  Assim,  sabendo-se  que  muitas  mulheres  preferem 

trabalhar em sistema de rede ou em associações, segundo Cassol, Silveira e Hoeltgebaum, 
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(2006), este estudo procurou conhecer e ampliar o entendimento das mesmas sobre o sucesso 

e/ou fracasso. Para tanto, considerou como de interesse as mulheres associadas ao Núcleo da 

Mulher Empresária,  das associações comerciais  e empresarias do Extremo Oeste de Santa 

Catarina, vinculadas ao Conselho Estadual da Mulher Empresária (CEME). Dessa forma, os 

resultados  esperados  para  esta  pesquisa  consideram,  além das  características  consideradas 

pessoais  e  gerenciais  no  entendimento  de  sucesso  e  fracasso  das  empreendedoras  nos 

negócios, as mulheres empreendedoras de MPEs.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante do exposto, uma das problemáticas que envolve o  empreendedorismo, é ser 

este um assunto emergente na literatura nacional e internacional. 

Outro ponto que embasa essa problemática é o fato de que a mulher vem lutando por 

muitos  anos  em  busca  da  conquista  de  espaço  dentro  das  organizações,  enfrentando 

dificuldades, problemas de relações de trabalho e de gênero, discriminação na remuneração, 

entre outros pontos, enfim, preconceitos, que foram apontados em estudos como de Petersen 

(1999);  Ylinenpää  e  Chechurina  (2000);  Machado  (2001),  Scorzafave  (2001),  Colette  e 

Kennedy  (2002),  Galeazzi  et  al.  (2003),  Johnatan  (2003),  Verheul,  Stel  Thurik  (2004), 

Jonathan (2005), Lages (2005a), Lages (2005b) e Marlow e Patton (2005).  No entanto, as 

mulheres não desistem tão facilmente dos seus objetivos e continuam buscando garantir um 

espaço  cada  vez  maior  para  empreender,  em  todo  o  mundo,  mostrando  competências  e 

habilidades e, atitudes entendidas como fatores de sucesso. O empreendedor de sucesso já foi 

objeto de abordagem em diferentes trabalhos ao longo do tempo, cabendo destaque, entre os 

pioneiros, para Dclerck e Hayes  (1981). Estes autores ressaltaram em seu estudo algumas 

características como fatores de sucesso para o empreendedor, sendo estas, particularmente: 

dominância,  agressividade,  autoconfiança,  otimismo,  grande  energia,  independência, 

persistência,  flexibilidade,  criatividade  e  propensão  ao  risco.  Entretanto,  estes  fatores 

estudados no ambiente do empreendedorismo revelado por homens, pode não corresponder ao 

que atualmente está sendo realizado por mulheres que empreendem, mais especificamente no 

Brasil, em microempresas, pequenas e médias empresas.  

Portanto, estudar o sucesso e/ou fracasso das empreendedoras é entender as glórias e 

as angústias que envolvem esse processo da criação ao desenvolvimento e consolidação das 
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empresas. É saber o que para elas é relevante ou insignificante em termos de trajetória de 

sucesso e/ou de fracasso e, assim, compreender melhor o mundo empreendedor das mulheres 

brasileiras  que  estão  na  gerência  das  micro  e  pequenas  empresas,  ou  seja,  das  mais 

representativas em termos numéricos para a economia nacional. Considerando também nesta 

justificativa, que há entendimento na literatura da área de empreendedorismo que mulheres 

empreendedoras, tendem a participar e a interagir em organização associativa, ou em sistemas 

de rede, segundo Jonathan (2003), Minniti, Arenius e Langowitz (2005) e Sorenson (2008). 

Assim,  o associativismo,  pode ser uma entidade formal  ou informal,  com a finalidade  de 

reunir  pessoas  com  objetivos  em  comum,  no  intuito  de  superar  as  dificuldades  e  gerar 

melhorias, sejam elas econômicas sociais ou políticas (SEBRAE, 2009). Ainda neste contexto 

o presidente da Federação das Associações Empresariais  de Santa Catarina (FACISC), Sr. 

Luiz Carlos Furtado Neves, em trabalho de parceria com o SEBRAE/SC, assegurou que a 

significância  de  Empreender  está  representada  pela  prática  do  associativismo.  Que  é  por 

meios dos núcleos setoriais que as empresas “tem acesso a informação, atuam juntos com seus 

concorrentes num ambiente favorável ao crescimento,  trocam idéias, realizam compras em 

conjunto, enfim, promovem uma série de ações que comprovam a importância de atuar no 

meio associativista" (FACISC, 2009).

Por  entender  ser  esta  uma  forma  de  buscar  agregar  conhecimento  e  valor  ao 

desenvolvimento  do  trabalho  empresarial,  a  população  objeto  deste  estudo,  faz  parte  das 

Câmaras/Núcleos  de  Mulheres  Empresárias.  Estes  núcleos  estão  constituídos  junto  às 

Associações Comerciais e Industriais, em Santa Catarina, que compõe a região do Extremo 

Oeste do Estado. Justifica-se assim, novamente, o interesse por este tipo de população. Do 

mesmo modo, sendo este estado do sul do Brasil exemplo de superação e de desenvolvimento 

econômico, na atualidade, estando entre os que apresentam as menores taxas de analfabetismo 

e a maior taxa de Produto Interno Bruto (PIB) no país, elucida-se o interesse pela definição da 

área geográfica.  Além disso,  sendo ainda exemplo  de parque industrial  e  comercial,  bem 

como de conglomerado de empresas prestadoras de serviços, aclara-se também o ambiente de 

pesquisa. 

Com base nesta problemática e suas justificativas que norteiam o estudo, as seguintes 

questões de pesquisa foram enunciadas: 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA
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As seguintes questões de pesquisa norteiam o estudo realizado:

Quais  as  características  de  formação  educacional,  pessoais  e  profissionais  das 

empresárias gestoras de micro e empresas de pequeno porte que participam da CEME, em 

Santa Catarina, no ano de 2009, da região do Extremo Oeste?

Quais as principais características organizacionais dessas micro e pequenas empresas?

Qual  o  entendimento  das  características  pessoais  de  sucesso  e  fracasso  por  estas 

empresárias?

Qual  o  entendimento  dos  fatores  determinantes  de  sucesso  e  fracasso  em micro  e 

pequenas empresas pelas gestoras em estudo?

Há  diferenças  significativas  quanto  às  características  pessoais,  profissionais  e 

empresariais  das  gestoras  e  do  entendimento  de  sucesso  e  fracasso  referente  às 

empreendedoras e à empresa?

Tomando como base estas questões de pesquisa, definiram-se os objetivos do estudo.

1.3 OBJETIVOS

A seguir estão enunciados os objetivos, geral e específicos de pesquisa.
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1.3.1 Objetivo geral

Analisar o entendimento sobre sucesso e fracasso do ponto de vista das empresárias de 

micro e pequenas empresas associadas ao núcleo da Câmara Estadual da Mulher Empresária 

(CEME),  da região do Extremo Oeste catarinense.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Caracterizar as empresárias do extremo oeste catarinenses associadas ao CEME, 

quanto à formação educacional, pessoal e profissional;

b) Averiguar micro e pequenas empresas dirigidas por estas empresárias quanto aos 

aspectos organizacionais e de estrutura; 

c) Identificar o entendimento de mulheres empreendedoras quanto às características 

pessoais e gerenciais associadas ao sucesso e ao fracasso; 

d) Verificar  se  há  diferenças  significantes  entre  as  características  pessoais  e 

empresariais  no  entendimento  sobre  sucesso  e  fracasso  em  micro  e  pequenas 

empresas. 

1.4 PRESSUPOSTO 

Apoiado  na  revisão  da  literatura,  nos  estudos  e  resultados  de  pesquisas  na  área  de 

empreendedorismo feminino sobre sucesso e fracasso, um pressuposto pode ser levantado, 

buscando-se  a  confirmação  ou  negação  do  mesmo no decorrer  do  estudo,  sendo ele:  As 

gestoras possuem uma compreensão de que o fundamental sentido de sucesso está unido ao 

aspecto de autorrealização, onde nem sempre o retorno financeiro é o principal objetivo delas, 

mas entre eles está à alegria de satisfazer aos outros e ocupar-se; enquanto que ao fracasso 

entende-se que está relacionado ao fato de ter que encerrar as atividades iniciadas na empresa 

(MACHADO et al., 2008).
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1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA

Tomando como base de apoio o que foi apresentado nesta introdução, justificam-se 

mais uma vez o interesse pelo estudo sobre mulheres empresárias de micro e empresa de 

pequeno porte, já que estas empresas representam a maior parte da economia brasileira,  e 

transparecem nos estudos teórico-empíricos, tanto no nível nacional, como internacional, com 

abordagem especial.  Sendo poucas  as  pesquisas  desenvolvidas  para  entender  e  ampliar  o 

estudo dos fatores que compõem o sucesso e/ou fracasso no contexto de gestão de mulheres 

empreendedoras, o propósito é de poder contribuir para o assunto abordado, com respostas 

que venham ampliar a compreensão do tema. Para tanto, buscou-se conhecer um pouco mais 

sobre a realidade das mulheres empresárias, que empreendem na Região do Extremo Oeste de 

Santa  Catarina.  O  entendimento  das  mesmas  sobre  os  fatores  de  sucesso  e  fracasso, 

características  do  empreendedor  e  determinantes  de  sucesso  e  fracasso  nas  empresas  é 

importante.    

De acordo com Lima (2000), ele aproximou aspectos essenciais à função da gestão 

empreendedora,  quando avaliou  em artigos  nas  obras  cientificas  divulgada  no período de 

1980  a  1999.  Verificou  que  os  feitios  principais  da  função  de  empresário,  ficavam 

praticamente centrados no empreendedor, ficando nele a responsabilidade da gestão das micro 

e pequenas empresas, para a obtenção do sucesso ou fracasso na sua empresa ou negócio. 

Neste sentido, esta pesquisa procurou avaliar o entendimento das mulheres empresárias sobre 

o sucesso e fracasso no mundo dos negócios.

No  Brasil,  o  II  Plano  Nacional  de  Políticas  para  as  Mulheres  tem privilegiado  a 

valorização do empreendedorismo feminino (PNM, 2008), como uma das ações estratégicas, 

sendo  que  as  mulheres  conquistam  seu  espaço  mais  facilmente  por  meio  de  redes  de 

empreendedoras,  ou associações  de mulheres  de negócios  (MACHADO et  al.,  2003).  No 

Estado de Santa Catarina, existem várias associações ou núcleo de mulheres. De acordo com 

Luiz Fernando Garcia, em reportagem na revista HSM online, na página Gestão, da coluna 

especial “O diferencial da mulher empreendedora”, do dia 02/03/2009, “essas mulheres têm 

mais facilidade para compor equipes, persistência, cuidado com detalhes, além de valorizarem 

a cooperatividade”. Também observa que, “apesar de incluírem certa dose de sentimentalismo 

a suas  decisões,  têm maior  facilidade  para desenvolver  atividades  intelectuais,  inverso ao 

homem, que é mais ágil e prático” (GARCIA, 2009).

Igualmente Berger e Luckmann (1998), acreditam que as pessoas estando vinculadas a 
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uma associação seguem mais facilmente as regras determinadas. Isso faz com que elas se 

adéquam a cultura da mesma, sua história e ao mesmo tempo possuem maior controle sobre 

as ordens normativas  que regem a mesma.   As mulheres  gostam de ter  uma história  que 

norteie o entendimento do processo ao qual pertencem, ou já fizeram parte dele.

Assim, o estudo se voltou para as mulheres que gerenciam e empreendem em MPEs 

da Região do Extremo Oeste de Santa Catarina, pertencentes ao núcleo das mulheres do seu 

município,  vinculadas  ao  CEME,  mostrando  as  potencialidades  das  mulheres  gestoras  de 

negócios  da  região,  sendo  que  muitas  delas  foram,  são  e  serão  parte  do  sucesso  do 

desenvolvimento econômico, não apenas regional, mas em nível estadual, nacional e porquê 

não futuramente internacional. Assim, as mulheres empreendedoras mostram as razões pelas 

quais elas alcançaram o mercado de trabalho, sustentando cada vez mais espaços, aventurando 

de  forma  conciliatória  e  subindo  de  cargos  nas  empresas,  mostrando  suas  valentias  e 

competências nos negócios.

1.6 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, quais sejam:

O primeiro  capítulo  apresenta  o  tema  pesquisado  com introdução,  o  problema  de 

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

da pesquisa, com abordagem do porte e do contexto regional das empresas pesquisadas.

O capítulo dois oferece a breve revisão de literatura  acerca do empreendedorismo, 

aborda os estudos sobre as mulheres empreendedoras e os fatores de sucesso e fracasso no 

ambiente das empresas. 

O terceiro capítulo aborda o método e os temas utilizados  para o desenvolvimento 

desta  pesquisa.  Consta  nessa  etapa  o  método,  a  definição  da  população  de  estudo  e  os 

procedimentos de coleta e de análise dos dados. 

O quarto capítulo proporciona a análise e a interpretação dos resultados.

O quinto e último capítulo contém as conclusões da pesquisa e as sugestões para novos 

trabalhos. 

As  referências  do  material  citado  completam  o  documento.  O  apêndice  com  o 

instrumento de coleta de dados igualmente faz parte integrante deste documento. Da mesma 

forma, a carta dirigida aos respondentes. 
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2 MULHERES EMPREENDEDORAS

Este  capítulo  fundamenta  o  entendimento  sobre  o  tema  de  estudo.  Para  tanto,  a 

pesquisa  bibliográfica  realizada  na  esfera  nacional  e  internacional  embasa  os  assuntos 

referentes ao empreendedorismo, ao empreendedor de forma sucinta e aos fatores de sucesso 

e fracasso quanto aos estudos com mulheres empreendedoras.

2.1 EMPREENDEDORISMO E EMPREENDEDOR

O empreendedorismo apresenta uma gama diferenciada de entendimentos. De acordo 

com  a  Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico  – OCDE  (2009), 

empreendedorismo faz referência a um indivíduo empreendedor com disposição a exames de 

riscos e a iniciar novos negócios. Para os autores clássicos como Schumpeter (1982) e Drucker 

(1986),  o empreendedorismo relaciona-se intimamente  ao conceito  de inovação.   Stewart  e 

colaboradores  (2003)  reforçam  este  ponto  quando  argumentam  que  o  empreendedor  tem 

propensão à inovação,  mesmo que isso requeira consentimento de incerteza,  pois carece da 

tolerância ao risco e à mudança. Fialho e outros (2006) entendem o empreendedorismo como 

uma arte que acontece em diversos círculos empresariais, gerando transformações por meio da 

inovação que é proporcionada pelos indivíduos, provocando ou aproveitando oportunidades, 

oferecidas através das prestezas de importância, de forma pessoal ou social. Também de forma 

sintetizada o Global Entrepreneur Monitor - GEM conceitua empreendedorismo como sendo: 

“Qualquer  tentativa  de  criação  de  um  novo  negócio  ou  novo  empreendimento,  como  por 

exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento 

existente  por um indivíduo,  grupos de indivíduos  ou por empresas  já estabelecidas” (GEM 

2008, p. 132).

Assim  percebe-se  uma  diversidade  de  definições  sobre  o  empreendedorismo,  não 

existindo um consenso entre os autores em todos os aspectos, porem, destaca-se que há certa 

unanimidade entre eles, quando aborda o empreendedorismo como inovação ou criação.

Por sua vez, também o empreendedor é visto de diferentes ângulos e entendimento. 

Foi  o  economista  austríaco  Schumpeter  (1934)  que  lançou  a  esse  tema  integrando 

terminantemente ao empreendedor o conceito de inovador, associado ao desenvolvimento, bem 
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como aproveitando as oportunidades nos negócios. Alem de considerar ele como uma pessoa 

com  capacidade  de  ver  as  coisas  e  tomar  atitudes  intuitivas.  Ainda  acrescentou  a  ele 

peculiaridade  sonhadora,  que  busca  a  realização  dos  mesmos,  com  muita  determinação  e 

persistência, buscando a qualquer custo a realização deste e a obtenção do sucesso, em seu 

reino  privado.  Neste  sentido,  O  Comitê  de  Jovens  Empreendedores  da  Federação  das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)  ressalta que “O empreendedor é capaz de tornar um 

sonho em realidade e fazer uma idéia tomar forma e obter sucesso deste trabalho” (BATISTINI 

NETO, 2009).

Para Drucker (1986, p. 27-28) assegurando que os Estados Unidos da América são 

qualificados como sendo o maior pólo empreendedor do mundo, define o empreendedor como 

“aquele que começa o seu próprio e novo pequeno negócio, mas nem sempre todos os pequenos 

novos negócios são empreendedores”.  Já Filion (1999) explana que a pessoa que empreende é 

imaginária, capaz de criar cenários para o seu empreendimento, visualizando o futuro de forma 

mais bem sucedida. Assim, pode ser percebido como visionário, oportunista, que além de sua 

satisfação pessoal, faz do seu negócio produtos ou serviços de sucesso.

Nesta  mesma  linha  de  pensamento,  Bruyat  e  Julien  (2000),  caracterizam  o 

empreendedor como alguma pessoa que estabelece uma visão, objetivando o crescimento e o 

lucro. Ainda ressaltam que é alguém que tem atitude estratégica  e  conduta inovadora.   Da 

mesma forma, para Leite (2002) existe um aspecto mercadológico no empreendedor, por isso 

define-o com capacidade de identificação de oportunidades, além de disposição financeira para 

seus negócios, dando atenção especial aos seus futuros clientes, satisfazendo suas necessidades 

pessoais e profissionais. 

No entanto, para Filion (1999) não existe nos estudos sobre empreendedorismo um 

consenso sobre o paradigma de empreender. Pois os economistas percebem os empreendedores 

como  inovadores,  direcionados  em  busca  do  desenvolvimento,  enquanto  que  os 

comportamentalistas  atribuem  características  de  criatividade,  persistência,  internalidade  e 

liderança. McClelland (1972), com foco na linha comportamental ou behaviorista, mostra que 

as  pessoas  que  trilham  carreiras  idênticas  às  de  empreendedores  anseiam  e  possuem  alta 

necessidade  de  realização  social,  além  de  gostar  de  correr  riscos,  fato  que  as  levam  a 

desprenderem maiores esforços. Dolabela (1999, p. 29) ressalta que o termo empreendedorismo 

por se derivar da palavra entrepreneurship, fornece um entendimento abrangente, tratando não 

apenas o empreendedorismo como simplesmente a criação de empresas em si, mas também de 

outros  assuntos,  como:  gerar  auto-emprego  (trabalho  autônomo);  empreender 

comunitariamente  (maneira  das  comunidades  empreenderem);  intra-empreender  (empregado 
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que empreende); empreender nas políticas públicas (políticas de governo setorial); indivíduos 

criadores de negócios, indiferente do tipo de comércio; pessoas que adquirem uma empresa e a 

inovam, assumem riscos, tanto administrativamente, como nas vendas, fabricação, distribuição, 

publicidade, enfim, de alguma forma que agregue novos valores ao negócio; também se refere 

ao empregado que insere  inovações  buscando a valorização  adicional  para a empresa.  Este 

empregado, para Dornelas (2003) pode ser chamado de intra-empreendedor, pois suas atitudes 

são  de  empreendedor,  como  se  o  negócio  fosse  próprio.  Dessa  forma,  para  as  pessoas 

interessadas em gerar novos empreendimentos, os mais perfeitos componentes para prevenir o 

sucesso  das  pessoas  empreendedoras  são  cuidados  como  o  valor  que  é  dado  ao  seu 

empreendimento,  à  diversidade  de  alternativas  e  a  profundeza  do  conhecimento  e  da 

experiência adquirida na área em que pretende atuar (FILION, 1999, p. 12). Por esta razão, 

Dolabella (1999) enfatiza que um dos conceitos mais completos foi escrito por Robert Hirsch, 

em seu livro  Empreendedorismo,  definindo o empreendedorismo como sendo “o processo de 

criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos 

financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas 

da  satisfação  econômica  e  pessoal”.  Desse  modo,  entre  os  inúmeros  significados  de 

empreendedorismo, Hirisch  e Peters  (2004) realçam a existência de padrões de conduta do 

individuo empreendedor. Entre eles, ter iniciativa, ser organizado e reorganizado nos processos 

e métodos, bem como de saber correr riscos, no alcance do sucesso ou fracasso. Tudo isso, 

embasado na dedicação oferecida ao empreendimento. Assim, percebe-se a importância que é 

dada  ao  empreendedor,  bem  como,  características  que  identifiquem  sua  personalidade 

empreendedora  e  cuidados  a  ser  tomado  ao  querer  empreender.  Deste  modo,  o 

empreendedorismo para Timmons (1985) pode ser identificado como “revolução silenciosa, 

que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX”. 

Mintzberg  (2000,  p.98)  assegura  que  a  escola  empreendedora  [...]  não  só  focou 

unicamente no líder o processo de formação de estratégia, destacando também “o mais inato 

dos estados e processos – intuição, julgamento, sabedoria, experiência, critério”. Promovendo 

dessa forma “uma visão da estratégia como perspectiva,  associada com imagem e senso de 

direção, isto é visão” (MINTZBERG, 2000, p. 98). Por sua vez Dornelas (2001) descreve o 

empreendedor como “aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatores e tem uma visão futura 

da organização”.  Ainda em outro momento  ressalta  que “empreendedorismo significa fazer 

algo novo, diferente, mudar a situação atual e buscar, de forma incessante, novas oportunidades 

de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor” (DORNELAS, 2003). O mesmo 

autor também assevera que o empreendedor precisa ficar atento e, com seu  feeling,  saber o 
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momento exato da oportunidade oferecida pelo mercado e com as condições necessárias, poder 

realizar um negócio de sucesso. Dessa maneira, ele ainda enfatiza que grande parte do sucesso 

que  assegura  micro  e  pequenas  empresas  no  seu  estágio  de  maturidade,  se  deve  ao 

empreendedor que planejou corretamente seu negócio, por meio de um estudo de viabilidade 

criterioso, antes de implantar o negócio. Ressalta ainda que o otimismo seja um atributo, ou 

característica das pessoas que conseguem visualizar o sucesso, ao invés do fracasso. Ele possui 

a capacidade de enfrentar as dificuldades  e olhar mais adiante  e por cima das dificuldades 

(DORNELAS, 2007).    

De  tal  modo,  no  que  pertence  à  literatura  atual,  percebe-se  uma  ansiedade  mais 

acadêmica no que menciona o tema empreendedorismo, porém, também se observa que não 

existe uma conformidade acerca da efígie do empreendedor entre os estudiosos da área, apenas 

reiteram algumas características, o que leva a acreditar que é uma temática não acabada e muito 

dinâmica, que merece dedicação. Assim sendo, percebe-se que:

[...] o fenômeno do empreendedorismo é complexo, multifacetado e impermeável a 
abordagens  unidimensionais.  Pode-se  apreender  esse  fenômeno  analisando  as 
dimensões relacionadas ao indivíduo, ao empreendimento e ao contexto. Todavia, 
qualquer análise fragmentada em cada uma dessas dimensões será necessariamente 
incompleta (GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008, p. 7).

Dessa forma,  fica  evidente  que o empreendedorismo é algo que está em constante 

mutação, já que ele deverá se adaptar ao contexto onde se realizada, estando, portanto, em 

constante  desenvolvimento,  adaptação  e  consolidação  também  nos  estudos  realizados  na 

literatura da área, conforme assegurado por Silveira (2008). 

Percebe-se,  igualmente,  pela  revisão  de  literatura  realizada,  que  a  temática  do 

empreendedorismo é ainda carente de pesquisas científicas, tanto no nível internacional, como 

nacional.  No Brasil,  são  ainda  poucas  as  pesquisas  sobre  o  empreendedorismo  feminino, 

sendo que a maioria trata sobre o perfil do empreendedor,  como poderá ser observado no 

capítulo seguinte. Assim sendo, este estudo busca revisar, mais especificamente, a literatura 

que trata sobre os enfoques de sucesso e fracasso quanto às mulheres empreendedoras que 

atuam em MPEs.
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2.2 EMPREENDEDORES: FATORES DE SUCESSO E FRACASSO

Avaliar  sucesso  e  fracasso  “não é  tarefa  fácil,  uma  vez  que  se  trata  de  conceitos 

extremamente subjetivos. Muitas pessoas confundem  sucesso  com  flashes  e  fama,  porém, 

sucesso,  de  um  modo  bem  simplificado,  nada  mais  é  do  que  uma  meta,  um  objetivo 

estabelecido e alcançado” (GOUVÊA, 2009, p. 62).

Em relação ao sucesso e fracasso, vale destacar Moraes (2008) que ressalta como um 

grande exemplo de sucesso e de fracasso o inventor da lâmpada Thomas Edison. Ele levava 

consigo um lema maravilhoso que dizia: “de fracasso em fracasso se chega à vitória”. Este 

foi, portanto, um dos grandes exemplos de persistência a ser seguido, já que não desistiu, sem 

alcançar  seus objetivos.  Em cada fracasso enfrentado,  sabia  ele  que estaria  mais  perto de 

chegar ao sucesso. O mesmo aconteceu com Henry Ford. Também ele soube administrar o 

fracasso e chegar ao sucesso com o modelo do automóvel. 

Pesquisadores  como  Morris  e  Jones  (1989)  enfatizam  que  os  empreendedores 

necessitam aptidão para a realização de cinco tarefas, como: fazer a identificação e avaliação 

da oportunidade, depois perfazer a definição de um conceito de negócio, então aproximar os 

recursos  que  serão  necessários,  para  posteriormente  contrair  os  recursos  necessários  e 

finalmente  programar  o negócio.  Segundo Hood e Young (1993)  exige do empreendedor 

conhecimento do negócio de forma sistemática dos diversos setores que compõem a empresa, 

como: área de vendas, de marketing, gerencial, financeiro e contábil, sempre planejando de 

forma  estratégica.  Devendo-se  ter  pelo  menos  um  conhecimento  básico  do  todo  para  a 

obtenção do sucesso nos negócios, desenvolvendo dessa forma, competência nas pessoas que 

vivificam a organização. Ainda conforme estes mesmos autores, determinados conhecimento 

são  decisivos  para  o  sucesso  empreendedor.  Dentre  outros,  destacam-se:  saber  liderar, 

habilidade  para  se  comunicar,  boa  prática  de  relacionamento  humano,  de  gerenciamento, 

negociação,  raciocino  lógico  e  analítico,  saber  tomar  decisão  e  definir  os  objetivos,  bem 

como, elaborar um plano de negócio. No entanto, ao que tudo indica, o que realmente faz com 

que o empreendedor seja bem sucedido é o fato de que, além dessas habilidades, precisa não 

apenas identificar, mas saber implantar a oportunidade.

Timmons (1985) realizou um estudo significativo considerando mais de 50 pesquisas 

sobre os atributos e comportamentos dos empreendedores. Identificou, sinteticamente, o que 

segue: oportunista, criativo e visionário que parte do nada. Estes aspectos se desdobram como 

enfoque comportamental  em: estar  totalmente comprometido; ser determinado e persistente, 
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tendo como guia saber se auto-realizar e crescer; aproveitar as oportunidades e se orientar por 

metas. Tornar-se competente em iniciativas de responsabilidade pessoal e persistir na solução 

de problemas. Se conscientizar e ser bem humorado; saber avaliar e se auto-avaliar; controlar 

impulsos; tolerante ao stress,  ao ambíguo e incerto; correr riscos calculados; apresentar baixa 

necessidade de  status e poder; ser íntegro e confiável. Também, 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, devendo 

fazer uso da criatividade e inovando com as competências de um gestor. Este autor apresentou 

uma matriz de identificação dos quatro estilos de pessoas baseado nos dois critérios, que são: a 

capacidade de gerir com criatividade/inovação, conforme figura 1.

Figura 1 - Matriz de empreendedorismo

Fonte: Timmons (1989).

Para  Schell  (1995)  uma  empresa  de  sucesso  deve  ter  uma  série  de  fatores  que 

necessitam de cuidados,  como: contratar  e demitir  corretamente,  ser  bem focado, oferecer 

produtos/serviços de qualidade, ter uma distribuição acertada, bom planejamento e estratégias 

adequadas. Assegura, no entanto, que o principal motivo de fracasso das pequenas empresas é 

a “solidão” que vivem estas empresas.  Segundo autor, o motivo que leva o empreendedor a 

essa independência incurável, no início como um atrativo profissional,  passa a um grande 

obstáculo ao sucesso. 

Ainda  se  tratando  das  características  necessárias  para  o  empreendedor  de  sucesso, 

Gerber  (1996)  as  dividiu  em  três  funções  distintas:  sendo  o  técnico  o  responsável  pela 

execução do trabalho, significando que ao gestor compete monitorar e organizar o trabalho e 

ao empreendedor,  ser o visionário que conduz a construção do negócio.  Para este mesmo 

autor, o empreendedor se impulsiona com a idéia da independência, juntamente com a de ser 

seu patrão, adicionado às informações técnicas, crendo na auto-suficiência da gestão. Dessa 
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forma, o autor analisando as características e personalidades intrínsecas na interação dessas 

três  funções,  determinou  um ponto  de  equilíbrio  ideal  para  cada  um,  de  acordo  com os 

indivíduos  que  interagem  nos  três  papéis  chegando  ao  ponto  de  equilíbrio  ideal  nas 

características de sucesso para cada um, apresentados no quadro 1:

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO

Empreendedor
Este perfil  gosta  de  estar  no futuro,  é  a  personalidade  criativa.  O seu desejo  é  a 
mudança, concentra-se e mantém o controle nos assuntos relativos às suas visões.

Gerente
Ordena,  planeja  e  prevê.  Tenta  minimizar  os  efeitos  das  variáveis  externas  não-
controláveis. Este perfil identifica nas mudanças a raiz dos problemas.

Técnico
Tem confiança no que pode fazer, não delega, confia que o seu pessoal possa fazer o 
trabalho. Vive o presente, o dia-a-dia. É quem “põe a mão na massa”

Quadro 1- Características inerentes ao sucesso empreendedor
Fonte: Gerber (1996).

Mesmo sendo estas as  características  indicadas  como equilíbrio  ideal  entre  os  três 

papéis,  existe  desavenças,  porém,  Gerber  (1996)  assinala  que  na  prática  a  maioria  dos 

pequenos empresários se caracteriza em 10% como empreendedor, 20% como gerente e 70% 

como técnico. 

Também Gatewood, Shaver e Gartner (1995) fizeram notável estudo para definir quais 

fatores  influenciam  cognitivamente  na  persistência  dos  empreendedores  ao  iniciar  suas 

atividades empresariais e no sucesso do negócio. Por meio da Hipótese 1 (H1), de que sendo 

os empresários potenciais aqueles que apresentam esclarecimentos internos, com estabilidade 

para o começo de novos comércios, exemplificado como “eu sempre quis possuir meu próprio 

negócio”,  mostrando-se  mais  obstinados  para  atitudes  que  apresentam  maior  garantia  de 

prosperar; e Hipótese 2 (H2), os empresários potenciais com o cômputo de pessoal de alta 

eficácia, com mais persistência em ações que conduzam ao início do novo negócio de forma 

bem sucedida. Foram pesquisados 142 clientes de um Centro de Desenvolvimento da Pequena 

Empresa,  sendo  47  mulheres  e  95  homens.  O  questionário,  com  29  atividades,  eram 

separadamente desenvolvidas no começo de um negócio, e avaliavam o sucesso de um novo 

negócio com a pergunta: "Você completou a primeira venda (definida como tendo entregado 

o  produto  ou  serviço  e  recebido  o  pagamento  de  seu  cliente)?".  Os  resultados  não 

confirmaram a segunda hipótese e nem desvendaram desigualdades significativas de negócios 

entre gêneros. Porém, mulheres e homens possuem ensejos díspares ao iniciar uma empresa, 

se  apresentando  como  um  sinalizador  relevante  de  habilidades,  indicando  que  para  as 

mulheres o desejo é de que o negócio que irá gerir prospere. Diante disso, os autores confiam 
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que sejam desenvolvidas medidas voltadas as características de o empreendedor ser hábil, ter 

feeling em habilidades, facilidade na tarefa, sorte e saiba valorizar a oportunidade, conduzindo 

a  uma  melhor  compreensão  dos  motivadores  da  persistência  empresarial.  (GATEWOOD; 

SHAVER; GARTNER, 1995)

Marcondes  e  Bernardes  (1997)  entendem o  sucesso  pela  forma  como ele  lidera  e 

conduz  seus  liderados.  Também,  observam  que  muitas  empresas  conseguiram  ser  bem 

sucedidas  no  momento  em  que  diferenciam  da  concorrência,  pois  a  diferenciação  traz 

benefícios como, a lucratividade e satisfação ao cliente. Além disso, o grau de instrução é 

outro fator de sucesso, porém, ela deve ser distinta de conhecimento, sendo que a instrução 

compete  à  escola  que  abastece,  diariamente,  tanto  na  vida  pessoal  como profissional  das 

pessoas. 

Igualmente contribuiu na literatura sobre o empreendedorismo a pesquisa de Miner 

(1998). Este autor defende que existem quatro perfis que identificam os empreendedores de 

sucesso,  que são:  Primeiro  Perfil  -  Os realizadores:  São considerados  os  empreendedores 

clássicos  que  dedicam muita  energia  e  concentram sua  força  à  empresa.  São  pessoas  de 

realização, sempre buscando atingir as metas estabelecidas. Gostam de fazer feedback, do seu 

grupo. Acham-se auto-suficientes nas orientações e tomadas de decisão, dispensando a ajuda 

de terceiros, pelo forte comprometimento com a organização. Portanto, buscam em demasia a 

satisfação, por isso, enfrentam crises e precisam resolver problemas com muita frequência; 

Segundo Perfil - Os supervendedores: são sensíveis em relação às outras pessoas. Tratam-nas 

de forma compartilhada nas decisões da empresa,  bem como no aspecto social,  mantendo 

relações participativas e duradouras.  Consideram as vendas como a essência do sucesso da 

organização.  Como  priorizam  a  venda,  sentem  necessidade  de  contratar  um  profissional 

administrativo para gerenciar seus negócios; Terceiro Perfil - Os autênticos gerentes: possuem 

um perfil que assume várias responsabilidades dentro da organização, em cargos de liderança. 

Fascinam  o  poder  em  sua  função,  pela  sua  determinação  e  competitividade.  Possuem 

característica  de  fazer  crescer  significativamente  o  empreendimento  que  gerencia.   No 

entanto, normalmente, abandonam grandes organizações em busca da auto-realização do seu 

próprio negócio; Quarto Perfil – Os geradores de idéias: são inovadores, criam e inventam 

novos  negócios,  percebem  novos  nichos  de  mercado,  são  mais  competitivos  perante  a 

concorrência.  Por  serem  mais  criativos  e  presentes  ao  mundo  das  idéias,  acabam  se 

submetendo  mais  facilmente  a  riscos  mal  calculados.  No  entanto,  são  mais  flexíveis  as 

mudanças  e  ao  uso  de  tecnologias.  Para  Miner  (1998),  estes  quatro  perfis  podem  estar 

desenvolvidos isoladamente ou simultaneamente no empreendedor. Para aquele que possuir 
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todos os quatro, consegue atingir mais facilmente o sucesso. Mas para quem possuir apenas 

um  único,  não  deve  ficar  concentrando  forças  no  desconhecido,  mas  sim  nas  suas 

competências.   Portanto,  torna-se  importante  que  este  possua  pelo  menos  dois  perfis, 

tornando-o mais competitivo, apesar da pesquisa ter apresentado resultados de carência para 

os empreendedores com múltiplos perfis, os complexos. 

Pereira (1998) realizou um estudo com as pequenas empresas, por meio dos serviços 

de assessoria empresarial que presta a estas empresas. Fez em um livro um agrupamento dos 

fatores  de  sucesso,  que para  ele  são considerados  os  mais  importantes,  para  fomentar  as 

pequenas e medias empresas e para que os empreendedores que nelas empreendem possam 

ser  bem  sucedidos  nas  suas  lidas  empresariais.  O  conhecimento  na  área  de  atuação  foi 

apontado entre os erros e acertos, como essencial para a obtenção de sucesso nos negócios. 

Também é fundamental para quem quiser empreender, ter todas as informações necessárias, 

planejar eficazmente, saber gerenciar e acima de tudo ser muito criativo. Ele assegura que são 

os empreendedores das pequenas empresas, na sua diversidade de ramos de atividade, que 

asseguram o sucesso do  empreendimento.  Sugere  aos  pequenos empresários,  um total  de 

quinze fatores que aponta como sendo de suma importância para que o empreendedor alcance 

o  sucesso:  ser  persistente;  saber  administrar  bem o  negócio  e  dedicar-se  muito;  ter  boa 

estratégia  de  vendas;  possuir capital  próprio;  ter experiência  no  ramo em que atua; estar 

com  o  mercado   favorável  para  fazer  investimento;   oferecer  qualidade   nos 

produtos/serviços;  ser otimista e apresentar tino empresarial.  Também contar com a sorte; 

usar muito da criatividade; ter a ajuda da família; possuir excelente relação com fornecedores; 

oferecer preços competitivos; saber assumir riscos e preferencialmente estar bem  localizado e 

ser dono do imóvel. 

No entanto, para os estudiosos Walker e Brown (2004, a competência pessoal, bem 

como os fatores motivacionais empreendedoras, surte maior implicação aos empresários, do 

que o retorno financeiro. Assim, ter “lucro”, nem sempre pode ser a realização profissional do 

empreendedor.  Neste  aspecto,  torna-se  interessante  avaliar  os  resultados  não  financeiros, 

como indicante de sucesso, para os microempresários. 

Com este mesmo entendimento, Fialho (2006), assegura que os empreendedores de 

sucesso são transformadores. Simplesmente de uma idéia distraída, criam alguma coisa sólida, 

de sucesso; sabendo agregar valor aos seus produtos/serviços. O sucesso de empreender tem 

uma relação muito forte de liderança, onde para o empreendedor o mais importante não trata 

dos  resultados  positivos  do  negócio,  mas  sim,  da  satisfação  das  pessoas  que  com  ele 

trabalham.  Ainda Miranda (2006) garante que somente há sucesso, se as pessoas fizerem o 
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que gostam. Ilustrando, a autora fez um comparativo, com o sentido de mostrar que quando a 

pessoa vai exercer uma profissão da qual não gosta, é como se um individuo destro tivesse 

que  escrever  com  a  mão  esquerda,  pode  até  conseguir,  o  que  demanda  grande  esforço, 

cansando a atividade. Assim, quando esta atividade é realizada com amor, o prazer sobrepuja 

todo o esforço necessário, o que confirma no empreendedor a necessidade da auto-realização. 

Este entendimento também encontra respaldo no trabalho de McCleland (1987).

Com base em outro ponto de vista, Godwin, Stevens e  Brenner  (2006) pesquisaram 

sobre os  problemas  e  estereótipos que são enfrentados por empresas mistas  (homens  e 

mulheres), quando iniciam suas atividades empresariais. Prevalece muito nas indústrias e nas 

empresas  sob o domínio masculino,  que ainda não reconhece a parceria  dos dois gêneros 

(homem e mulher).  Por  ser  esta  considerada  uma nova perspectiva  de estudo,  os  autores 

alertam  ser  este  um  imperativo  nas  culturas  dominadas  pelos  homens.   Acolhem  a 

disponibilidade de outras estratégias e apontam que o imaginado seria o de modificações. 

Discutem os  benefícios  das  empresas  iniciarem suas  atividades  com um quadro  misto,  e 

observam o estereótipo dos gêneros na alma empreendedora.  Afirmam serem as mulheres 

empreendedoras  pessoas  que  afrontam  estereótipos  fundamentados  na  discriminação. 

Mencionam implicação da averiguação anterior sobre as esfinges de que a mulher empresária 

enfrenta na busca de recursos financeiros.  Entre outros aspectos,  assinalam que criar uma 

empresa com equipe fundadora mista consiste em uma estratégia bem pensada e consciente 

para  a  mulher  empresária.  Concluem  propondo  cinco  recomendações  de  averiguação,  e 

fazendo uma analogia  entre  empresas  constituídas  por  mulheres  ou por  sociedade  mistas, 

entre outros pontos.  

De forma semelhante Morris e outros autores (2006) avaliaram os motivos, obstáculos, 

objetivos e aspirações, necessidades e identidade do negócio das mulheres empregadoras, que 

mesmo em expansão,  continuam sendo sub-representadas  em proporção às  empresas  com 

grande  desenvolvimento.  Os  resultados  proporcionaram  continuidade  na  condução  de 

entrevistas mais profundas com as empreendedoras, sendo estas selecionadas por empresas 

com  crescimento  modesto  e  elevado.  Em  termos  quantitativos  o  estudo  revelou  que  o 

desenvolvimento das operações se devia ao fato da mulher ter sido “empurrada” ou “puxada” 

para o empreendedorismo. Também pesquisaram no intuito de averiguarem se sua motivação 

se devia às riquezas ou aos fatores de realização, se sua identidade feminina era forte nos 

negócios,  se  possuíam sócios  com as  mesmas  condições,  se  confiavam que  as  mulheres 

enfrentavam obstáculos  únicos  para  as  vendas.  Já  a  pesquisa  qualitativa,  mostrou  que  as 

empreendedoras de companhias com modesto ou elevado crescimento diferem no modo como 
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elas próprias se vêem, também como percebem suas famílias, seus negócios, bem como o 

ambiente  inteiro.  Foi  sugerido que os  resultados  de ambos  os  estágios  evidenciam que o 

crescimento é uma forma deliberada, sendo que as mulheres possuem maior clareza de custos 

e benefícios do crescimento e decidindo por transações mais cautelosas.

Wagner  (2007)  verificou  que  nos  países  ocidentais  industrializados  os  homens 

empreendem duas vezes mais ativamente que as mulheres. Dados recentes sobre a população 

da Alemanha serviram nesta pesquisa como base para conhecer as diferenças entre homens e 

mulheres  empreendedores.  Utilizou-se  de  uma  aproximação  não  paramétrica  usando  a 

distância  Mahalanobis que  associa  os  dois  gêneros  com a maior  similaridade  admissível. 

Porém, a pequena diferença serve como investigação e descobre que a diferença entre os dois 

gêneros está no medo de fracassar, impedindo as mulheres de iniciarem seu próprio negócio, e 

servindo  como  um importante  esclarecimento  dessa  diferença  no  empreendedorismo  por 

gênero.

Walker e Webster (2007) objetivaram pesquisar as diferenças existentes em relação à 

idade e gênero e o que motiva o inicio de um negócio. Este estudo combinou questionário 

auto-administrado, utilizado para a coleta de dados que abarcassem as informações gerais das 

respondentes e seus negócios, bem como as motivações do start-up.  Foram devolvidos 270 

questionários,  e  realizadas  aproximadamente  15  entrevistas  em  profundidade.  Buscou-se 

tomar conhecimento das motivações para a abertura de um novo negócio, se elas diferem em 

pessoas com mais idade e se têm diferenças de gênero. De acordo com alguns estudos, as 

mulheres  eram consideradas  “empurradas”  (por  necessidade)  e  não  eram “puxadas”  (por 

oportunidade) para deter  a empresa.  Porém pesquisas mais  atualizadas apontaram que um 

bom contingente de mulheres faz a opção pelo auto-emprego, podendo ser a idade um novo 

obstáculo tanto para homens, como para mulheres. No entanto, ainda conforme os autores, 

este estudo resultou que o auto-emprego serviu de reação para os dois gêneros mais velhos. 

As  mulheres  apresentaram  menor  inclinação  na  procura  ativa  do  auto-emprego  como 

alternativa  de  serviço.   Entretanto,  para  as  mais  jovens,  serve  como  uma  motivação 

respeitável,  em decorrência  da  dupla  jornada,  doméstico  e  trabalho.  Assim esta  pesquisa 

mostrou  que  nas  mulheres,  algumas  coisas  mudam,  mas  outras  continuam. (WALKER; 

WEBSTER, 2007)

De forma mais geral, quanto ao aspecto de sucesso dos empreendedores, McClelland 

(1987)  realizou  um  estudo  com  empreendedores  da  Índia.  Conseguiu  identificar  nove 

peculiares  que destacavam os  empreendedores  bem sucedidos  dos que haviam obtido um 

sucesso mediano:  ter  iniciativa;  boa capacidade  de comunicação;  entender  e  aproveitar  as 
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oportunidades; ser eficaz nas orientações; preocupar-se com a qualidade no trabalho; possuir 

um planejamento sistemático; saber monitorar; cumprir o que está no contrato de trabalho; 

reconhecer  o  relacionamento  de  interesses.   Localizou  ainda  seis  características  que  não 

diferem entre os dois grupos de empreendedores que estudou, sendo: a autoconfiança; o modo 

de persistir; a capacidade de persuadir; a utilização de estratégias de influência, bem como, a 

perícia e a busca de informação.

Dornelas (2007) apresentou por meio de testes de perfil, realizado com milhares de 

empreendedores brasileiros, certos feitios comportamentais e gerenciais que foram apontados 

como fundamentais para que o indivíduo empreenda com sucesso. As características a seguir 

foram compiladas por se apresentarem com constância no grupo de estudos. São elas: 

a) Ter foco: especialmente na abertura do negócio, tendo claro o nicho de mercado em 

que irá atuar, para não afetar o desenvolvimento do negócio; 

b) Preparar uma equipe integrante  e comprometida com a empresa,  tendo-os como 

parceiros do negócio; 

c) Perceber o momento de investir no profissional, sabendo delegar ordens. Na medida 

em que a empresa cresce, trazer administradores com experiência do mercado para 

trabalhar  na  empresa.  Este  pode  não  ser  o  criador,  mas  o  responsável  pelo 

crescimento da mesma;

d)  Tornar  ótimos  os  recursos  que  a  empresa  dispõe.  Como  a  maioria  dos 

empreendimentos começam com escassez, ter uma reserva para as eventualidades é 

importante, e isto na maioria das vezes requer muitas negociações;

e) Aproximar fontes de investimento e financiamento que sejam atrativos;

f)  Envolver-se  com  a  sociedade,  principalmente  entidades  de  classe,  tornando-se 

conhecido  no  seu  setor  de  atuação.  Trabalhar  com tecnologia  da  informação  – 

Networking  é  fundamental,  podendo  ser  uma  ótima  ferramenta  de  se  tornar 

conhecido  no  mercado.  Ele  assegura  que  o  empreendedor  precisa  se  mostrar  à 

sociedade (DORNELAS, 2007). 

Em outro estudo, Reijonen e Kompullen (2007), na Finlândia, trabalharam com micro 

e pequena empresa  da esfera  artesanal  e do  turismo  rural. Nesta pesquisa, procuraram 

aproximar a astúcia de sucesso e  a forma como  estas espertezas  cobrem  a  performance  de 

uma  empresa. Centraram a atenção nas avaliações não financeiras de sucesso  e  como elas 

influenciam  o  desempenho  financeiro  das  empresas.   O estudo apontou que a motivação 

juntamente com os objetivos empresariais reflete no resultado financeiro do empreendimento. 

Neste aspecto, Viapiana (2000), baseado nos estudo de Kanitz (1978), destaca que a 
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falência  tanto  pode  ser  empregada  na indicação  de  fracasso  financeiro   das   empresas, 

representando  a  incapacidade  de  absorção   delas,  como  não  conseguindo  honrar  seus 

compromissos  com os  recursos  existentes.   Kanitz  (1978)  assegura  que  as  falências  são 

previsíveis e normalmente abalizadas por sérias dificuldades financeiras.

No  entanto,  Zacharakis,  Meyer  e  De  Castro  (1999),  em estudo  realizado  sobre  o 

fracasso das empresas, destacam uma serie de fatores, tanto  internos, como externos, como 

sendo os responsáveis para uma empresa encerrar suas atividades. Porém, os fatores externos 

são considerados pelos autores como sendo os principais, já que são incontroláveis. Exemplos 

disso são fatores econômicos,  climáticos,  políticos,  entre outros. Já como fatores internos, 

podem ser citados, a dificuldade na desenvoltura da gestão, pouco planejamento estratégico; 

escassez  de  recursos  financeiros;  carência  de  visão;  produto  com  design  não  adequado; 

problemas com as competências na empresa, não saber utilizar adequadamente recursos de 

terceiros, bem como tempo de fabricação inadequado.

Assim  sendo,  o  sucesso  pode  ser  ressaltado  como  sendo  realizado  entre  falhas  e 

acertos. Isto leva o empreendedor a ter  lição com o erro (próprio e dos outros) e o triunfo 

com a vitória,  que é imprescindível  para o sucesso.   Nesta  linha de pensamento,  Moraes 

(2008)  afirma  que a  pessoa que  aspira  sucesso,  necessita  se  dispor  ao  erro e  a  falha,  na 

tentativa de acertar. Assegura que o sucesso é alcançado por meio de um processo geralmente 

lento, devendo ser diário (MORAES, 2008).  

Deste modo, para cada autor, os estudos apontaram peculiares que podem contribuir 

de certa forma, ou ser determinante no sucesso, ou o fracasso empresarial. No entanto, não 

existindo uma fórmula que possa servir como garantia de sucesso ao empreendedor, já que a 

maior parte dos autores dentre as características apontadas destacam a visão da oportunidade, 

o  conhecimento  na  área,  a  disponibilidade  de  recursos,  a  persistência  e  dedicação  como 

determinantes no sucesso empresarial, entre outros fatores. Diante disso, percebe-se que não 

existe uma receita  pronta para o sucesso,  mas sim,  cada qual tendo que criar  sua própria 

estrada, tendo que adequá-la, conforme a necessidade, contornando as dificuldades em busca 

do sucesso e evitando dessa forma o fracasso. Assim, no próximo tópico, de maneira mais 

especifica, a literatura que versa sobre o entendimento das mulheres empreendedoras sobre o 

sucesso e fracasso no mundo dos negócios foi abordada.  
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2.3  ENTENDIMENTO  DE  SUCESSO  E  FRACASSO  POR  MULHERES 

EMPREENDEDORAS

A vontade de identificar aspectos intrínsecos ao comportamento da mulher que está 

dirigindo os negócios desencadeou a preocupação de estudiosos como Moore (1990),  que 

realizou  um  estudo  na  literatura  existente  da  década  de  90,  sobre  as  mulheres 

empreendedoras.  Verificou que o tema de pesquisa sobre empreendedorismo feminino era 

recente.  A  literatura  examinada  mostrou  que  os  estudos  apresentavam  fragmentações, 

descrevendo  apenas  pequenos  segmentos  da  população  de  mulheres  empreendedoras.   A 

pesquisa objetivou analisar o índice de pesquisas e variáveis da metodologia aproveitadas, 

apreciando a descrição da mulher  empreendedora tradicional  e moderna,  com sugestão de 

novos estudos na área.  

Gosselin  e  Grisé  (1990)  realizaram também  um estudo  sob  o  título  de  “Estão  as 

mulheres  empreendedoras  desafiando  nossas  definições  de  empreendedorismo?”  com  o 

intuito de revisar questões atinentes à mulheres empreendedoras. Para tanto, a pesquisa feita 

com 400 mulheres empreendedoras do setor industrial, na cidade de Quebec, por meio de um 

questionário,  explorou  as  características  das  empresárias  e  suas  empresas,  experiência 

anterior, discernimento de técnicas de sucesso utilizadas, bem como a visão de futuro para 

suas empresas. Como resultados, os autores perceberam que para as mulheres é importante a 

existência  de  um  modelo  de  negócio  pequeno  e  estável.  Além  disso,  as  mulheres  não 

reconheceram  a  fase  empreendedora  como  transitória  em  suas  vidas  e  buscavam 

constantemente o reconhecimento para o que faziam. 

Guedes (1997), por meio da análise dos fatores importantes para o sucesso da mulher 

empreendedora,  considerou  uma  amostra  de  22  empreendedoras  da  Paraíba,  Brasil,  e 

constatou que todos os fatores importantes para os homens de sucesso nos negócios, também 

são importantes para as mulheres, mudando apenas na questão na ordem de importância para 

ambos os gêneros.

No entanto, Moore e Buttner (1997) asseguram que as mulheres não mediam o sucesso 

apenas  por  meio  de  resultados  financeiros.  Avaliar  o  sucesso  para  as  empreendedoras 

significa  a  realização  pessoal  seguida  do  lucro,  mas  a  essência  está  em  satisfazer  os 

empregados.

Outro estudo referente ao perfil empreendedor feminino foi o de Zapalska (1997). Este 

estudo foi realizado na Polônia, onde a autora buscou verificar se as mulheres empresárias 
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deste país tinham peculiares empreendedoras, no desempenho da sua função nas empresas por 

elas administradas. Também teve como resultado, que não existiam diferenças significativas 

psicológicas, em termos de mulheres e homens de sucesso nos negócios.

Posteriormente,  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 iniciavam as atividades comerciais com o dobro de rapidez que os 

homens. Conquistaram 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. Esta tendência ou fenômeno 

pode ser observado em todo mundo, tanto que as mulheres são chamadas de “força econômica 

do futuro”.

No  Brasil,  Machado  (1999)  em  seu  artigo  intitulado  como  “Tendências  do 

comportamento  gerencial  da  mulher  empreendedora”,  teve  como  objetivo  averiguar  as 

principais características de gerenciamento adotado pelas mulheres empreendedoras. Utilizou-

se da análise documental, onde os dados foram agrupados em categorias de análise: a forma 

de tomarem as decisões, o jeito de liderar, postura diante do risco e conduta financeira, estilo 

estratégico e a escolha da estratégia, bem como a estrutura organizacional. Os resultados do 

estudo mostraram que existe uma tendência como: possuir os objetivos claros, manter uma 

estrutura simples e ter comportamento estratégico inovador. Apresentou ainda que seus estilos 

sejam cooperativos de liderança e dá grande ênfase a qualidade. Enfim, elas tentam satisfazer 

a todos na organização, como um jeito de “cuidar, tomar conta das pessoas”.

No estudo de Machado (2000a), foi apontada a questão de valores ligados à função 

empreendedora da mulher empresária. Neste estudo qualitativo, efetuado em cinco municípios 

do  Paraná,  foram  entrevistadas  nove  mulheres  com  tempo  de  atividade  empreendedora 

variável.  Resultou  que,  para  as  mulheres  com  menor  tempo  de  serviço,  o  sucesso  está 

relacionado ao dinheiro e aos objetivos atingidos. No entanto, para as mulheres que possuíam 

maior tempo de serviço, os fatores determinantes de saber equilibrar vida familiar, trabalho e 

amigos contribuíam para o sucesso. Outro resultado mostrou que a autopercepção convergia 

para o sucesso, uma vez que as entrevistadas se consideravam intuitivas ousadas e práticas, 

deixando como mensagem a necessidade de serem persistentes,  entusiastas,  terem postura 

realista  diante  do  empreendimento,  dedicação  intensa,  saber  buscar  continuamente 

informações, fazer pesquisa de mercado, e também fazer o que gosta e cuidar da auto-estima. 
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Neste trabalho, mais dois aspectos relacionados à compreensão positiva e negativa da função 

empreendedora  foram  suscitados.  Positivamente  foram:  justiça,  força,  perseverança, 

honestidade,  ponderação,  companheirismo,  coragem,  liberdade,  ousadia,  criatividade, 

fraternidade,  lealdade,  vontade,  garra,  equilíbrio  pessoal  e  afetividade.   Negativamente: 

enganar,  roubar,  prejudicar  alguém,  impulsividade,  inveja  e  falta  de  autocontrole. 

(MACHADO, 2000a)

Novamente  Machado  (2000b)  analisou  o  comportamento  de  sete  mulheres 

empreendedoras do Paraná, buscando a compreensão para as dificuldades por elas enfrentadas 

na  sua  função  de  empreender.  Apresentaram-se  fortemente  inteiradas  com  o  trabalho 

realizado, buscando suporte emocional com o marido, amigos ou espiritual, mantendo dessa 

forma o equilíbrio  necessário  para o adequado desenvolvimento das devidas  atividades  e, 

consequentemente,  das  empresas.  A  experiência  como  empreendedoras  variou  entre  as 

pesquisadas, de 5 a 20 anos, confessando que foram necessárias renúncias pessoais em prol do 

crescimento da empresa,  como a falta de acompanhamento do crescimento dos filhos e a 

saúde física. Concluído assim, que o “preço do sucesso” depende da grande dedicação delas, 

apresentando necessidade de afeto e de trocas na vida pessoal.  

Machado  e  Rouleau  (2002)  confrontaram  a  identidade  social  de  mulheres 

empreendedoras  brasileiras  e  canadenses,  buscando identificar  os  grupos  sociais  que  elas 

pertenciam, os valores, convicções e simbologias trazidas no coração de sua identidade social, 

bem como, aproximar possíveis diferenças entre empreendedoras brasileiras e canadenses nos 

aspectos considerados. Para isto, foram avaliados os oito casos, sendo quatro em cada país, 

concluindo que genericamente elas se assemelham nos dois países. Porém foram verificadas 

interpretações  diferentes  sobre  sucesso  e  fracasso  nas  suas  lides  empresariais.  Ambas  se 

apresentaram  com  visões  positivas,  procurando  equilibrar  suas  funções  de  mãe  e 

empreendedora,  buscando  coerência  entre  o  universo  pessoal  e  o  mundo  do  trabalho. 

Brasileiras e canadenses se preocupam com a satisfação da toda equipe de trabalho, sendo 

que,  para  as  brasileiras,  ele  parece  mais  importante  e  possui  alto  valor  emocional.  As 

diferenças mais consideráveis  entre os dois países referem-se à compreensão de sucesso e 

fracasso. “A concepção de sucesso para a brasileira é mais emocional que para a canadense, 

para esta, o sucesso está associado mais à administração eficiente”. Os resultados apresentam 

ainda que “a cultura está associada à identidade social da empreendedora e que os espaços 

sociais de ação são fundamentais na construção das representações sociais”.

Também Tóffolo (2002) estudou a conduta de um grupo de mulheres agropecuaristas 

da Sociedade Rural do Paraná, em Londrina, Paraná, para identificar ações por elas adotadas 
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na gestão dos negócios, como: sua maneira de trabalhar, origens, a empresa em si, seu feeling 

em relação ao sucesso, também dar sugestões para quem quer iniciar um empreendimento. 

Foram pesquisadas dez mulheres integrantes de um grupo de 72 mulheres agropecuaristas. 

Foi utilizado o questionário estruturado com questões abertas, como instrumento de coleta de 

dados, onde as pesquisadas manifestaram seu jeito de pensar e seu modo de agir nos negócios. 

A  análise  buscou  entender  como  a  mulher  agropecuarista  se  identifica,  baseando-se  em: 

origem e visão; conceito de si; o trabalho como empreendedora; percepção, e a empresa. Foi 

constatado que as mulheres estudadas se originavam na maioria dos casos de família com 

procedência de atividades agropecuaristas, ou o marido se dedicava neste segmento. Foram 

analisadas  características  comportamentais,  bem  como  valores  terminais,  sendo 

posteriormente  comparado  a  outros  estudos  para  identificar  diferenças  e  semelhanças  no 

modo  de  operar.  Elas  se  auto-avaliaram  quanto  às  oportunidades,  erro,  criatividade, 

imaginação,  liderança,  dentre  outros,  constatando  que  a  atividade  deve  ser  prazerosa. 

(TÓFFOLO, 2002).

Bittencourt (2002) estudou “O Perfil Empreendedor Feminino: um Estudo do Curso 

Empretec”,  e desenvolveu sua indagação junto a um grupo de mulheres remanescentes do 

curso Empretec, onde a partir dos estudos realizados por vários autores da área, utilizou-se da 

compreensão desenvolvida por McClelland (1972). Considerou que “as mulheres, em uma 

revolução silenciosa, têm ocupado importantes posições, em diversos segmentos da sociedade 

e, bem mais recentemente além de terem participação efetiva como cabeças de família,  já 

ocupam significativa  parcela  dos  empreendimentos  abertos  no  presente  século”.  Também 

argumentou  que  se  torna  importante  conhecer  o  perfil  empreendedor  “para  definir 

determinados parâmetros em razão do grande número de empreendimentos que fecham antes 

dos três anos de vida por falta dessas diretrizes empreendedoras”. Assim sendo, torna-se ainda 

mais importante “analisar empresas que trabalham com tecnologia de ponta, num mercado 

globalizado,  onde  as  mudanças  ocorrem  diariamente”.  Sendo  assim,  adotar  um  perfil 

empreendedor configura-se como necessário para permitir às empreendedoras adotar fatores 

de sucesso. Como resultado o estudo contribuiu para a definição de uma metodologia que 

demonstrou  as  partes  comprometidas  na  arte  empreendedora  feminina,  buscado  a  mais 

perfeita  compreensão  do  perfil  empreendedor,  no  alcance  do  sucesso  de  seus  relativos 

empreendimentos. 

Jonathan (2003) desenvolveu seus estudos em meio da produção de conhecimento, na 

intenção  de  arraigar  o  entendimento  da  grandeza  do  gênero  no  contexto  empreendedor 

brasileiro. Fez análise de discurso com empreendedoras de biotecnologia e de tecnologia de 
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informação,  sendo  que  entrevistou  16  proprietárias,  por  meio  de  questionários  semi-

estruturados, com abordagem de sete tópicos: sua motivação e trajetória empreendedora;  as 

facilidades  e  dificuldades  encontradas;  as  definição  e  medidas  de  sucesso; visão  de 

crescimento do negócio;  percepção de ajuda financiamento do negócio e capital de risco; 

relacionamentos sociais;  significado do papel de empreendedora,  em análise transversal  e 

vertical.  As  empreendedoras  pesquisadas  de  alta  tecnologia  enfatizaram  sobre  problemas 

relativos  para  financiar  seus  negócios,  à  competitividade  no  comércio  e  à  busca  de 

independência.  Na esfera pessoal,  são discriminadas pelo gênero e a idade, diante do desafio 

de  conciliar  equilibradamente  a  lide  pessoal,  familiar  e  profissional.  Procuram  crescer 

gradualmente  orientado  para  uma  gestão  direcionada  em  características  de  liderança 

interativa, relacionada em parcerias internas e externas.

Em  outro  estudo,  Jonathan  (2004)  referindo-se  ao  desafio  da  construção  do 

conhecimento  e  dos  aspectos  psicológicos  que  envolvem  o  empreendedorismo  feminino 

brasileiro,  estudou  as  inquietudes  e  o  bem-estar  de  forma  subjetiva  das  mulheres 

empreendedoras. Pesquisou por meio de entrevista 49 empresárias dos mais diversos ramos 

de atividades, no Rio de Janeiro. Auto-avaliou mostrando que as mulheres empreendedoras 

partilhavam de boa qualidade de vida, motivadas principalmente pela satisfação no trabalho, 

com seus filhos e com o auto-respeito. Os dados revelaram que a multiplicidade de papéis 

desempenhados por estas empreendedoras têm grande valor similar.  Utilizou-se da análise 

qualitativa e nas entrevistas foi revelado que as empresarias são audaciosas e autoconfiantes, 

ainda que inquietadas com os assuntos financeiros e o desenvolvimento das empresas. Ainda 

elas são auto-realizadas  e apaixonadas,  se identificando com sua empresa.  Além disso,  as 

empreendedoras  se  compreendem em um processo  continuado  de  conquistas.  Relativo  às 

dificuldades que encontram, apontaram à discriminação de gênero e à pluralidade de papéis 

que desempenham.

Carland, Carland e Card (2005) em estudo americano, advertem quanto ao aspecto de 

que as mulheres estão dando início às empresas numa categoria  cada vez mais  elevada e 

vários  programas  assistenciais  não  acompanharam  essa  elevação.  Assim,  esta  pesquisa, 

assegura  que  as  mulheres  encontraram  diferentes  escolhas  para  empreender  e  alcançar  o 

sucesso. Com isso, a aprendizagem e o equilíbrio demandado fazem com que encontram força 

nos  números  e  na  colaboração  mutua  entre  elas.  Declaram  que  os  negócios  geridos  por 

mulheres encontram maior problematização na liberação de financiamento.

Minniti, Arenius e Langowitz (2005) avaliaram mulheres de 34 países focalizando três 

objetivos principais:  medir  o nível de afazeres empresariais  das mulheres (sendo feito por 
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país); compreender os motivos que as mulheres se submergiram em tarefas empresariais e a 

sugestões de políticas que estimulem a participação delas nas atividades empreendedoras. Os 

resultados, de forma sintética, são: aumentou a participação de mulheres na geração de novos 

negócios, condicionando as políticas públicas voltadas a amparar a educação; ajuda financeira 

e desenvolvimento de redes; a oportunidade é o maior motivador para o empreendedorismo 

entre  os  dois  gêneros  -  a  falta  de  alternativas  ou oportunidades  de  trabalho  motiva  mais 

mulheres  que  homens  para  empreenderem,  especialmente  em  países  de  baixo  poder 

aquisitivo; as atividades empreendedoras são influenciadas por ambos os fatores: pessoais e 

sócio-econômicos; a idade, a experiência de trabalho, a educação, o conhecimento de outros 

empresários influenciam grandemente no desempenho empresarial das mulheres; os fatores 

sócio-econômicos são influenciadores do anseio da mulher abraçar o cenário empresarial com 

ousadia e gratificação; países com pequena e média renda, as mulheres empreendedoras são 

mais jovens, perfazem a idade de 25-34 anos, sem ensino médio completo, envolvendo-se 

com afazeres empresariais, já nos países de alta renda a idade média é de 35-44; e as mulheres 

com educação  secundária  são  as  mais  predispostas  em começar  um novo  negócio;  tanto 

homens, quanto mulheres ao iniciar um novo negócio abandonam a escola; identificou forte 

correlação positiva das mulheres conhecerem outras empresas, facilitando a abertura de nova 

empresa;  geralmente possuem maior  grau de instrução e são mais  velhas;  percebem mais 

facilmente a oportunidade ambiental e a autoconfiança nas suas competências, sendo decisivo 

na predisposição empresarial; correlações positivas em meio à percepção da oportunidade e 

da probabilidade de mulheres de reiniciar um novo negócio. Também possuírem maior grau 

de  persuasão  e  de  uma  mulher  começar  um negócio  novo,  assim  como  entre  o  fato  de 

mulheres serem convictas de seu conhecimento, habilidade e prática; correlação negativa e 

forte entre o medo do fracasso e a expectativa da mulher iniciar novo negócio; menor capital 

inicial e tecnologia aplicada em negócios iniciados por mulheres comparadas aos dos homens; 

as mulheres frequentemente iniciam seus negócios orientados para os serviços, cujo custo 

inicial tende a ser mais baixo, e tendem a apresentar um crescimento mais lento; a expectativa 

da maioria das mulheres que começam um novo negócio é de criar cinco empregos ou chegar 

a este índice,  pelo menos num período de 5 anos. Nos países de baixa renda,  só 1% dos 

negócios criados por mulheres apresentam alto potencial de emprego, subindo esta taxa para 

1.6%  em  países  de  alta  renda;  mulheres  tendem  a  começar  negócios  com  tecnologia 

conhecida  e  em mercados  estabelecidos.  As  maiores  contribuições  do  estudo  de  Minniti, 

Arenius  e  Langowitz  (2005)  referem-se  ao  apontamento  da  necessidade  de  serem 
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desenvolvidas políticas voltadas para as mulheres empreendedoras, customizadas ao contexto 

de diferentes países ou até mesmo para sub-regiões.

Valencia e Lamolla (2005) procuraram por meio das mais diversas fontes de pesquisa, 

como  artigos,  livros,  revistas,  jornais  da  área,  congressos,  conferências,  base  de  dados 

bibliográficos e do GEM, entre outros, conhecerem o “estado da arte” sobre os estudos na 

área  do  empreendedorismo  feminino,  do  período  de  1990  a  2004.  As  pesquisas  foram 

analisadas  e  classificadas,  obedecendo  ao  framework  na  concepção  de  novos  negócios, 

descritos por  Gartner  (1985),  sendo  estruturada  em  quatro  dimensões:  o  indivíduo  (o 

empreendedor); a organização (o negócio criado); c) o processo (atividades que antecederam 

ao  Startup),  e   o  meio  ambiente  (fatores  externos).  Assim  sendo,  concluíram  que: 

individualmente as mulheres são menos experientes que os homens e, a formação impacta 

positivamente na atuação inicial do empreendimento angariado pelas mulheres; elas possuem 

maior preocupação com os riscos, do que homens, também entendem o empreendedorismo 

mais positivamente, onde os relacionamentos interpessoais são mais valorizados. Quanto às 

dimensões, a organização, o processo e também o meio ambiente, não foram aprofundados 

nos estudos, apontando que as mulheres usam menos capital  na abertura do negócio e, se 

utilizam mais  de fontes  de  financiamentos.  Outro  fator  é  que,  no  início  do negócio  bem 

sucedido,  a  similaridade  entre as mulheres  e os homens é  grande,  porém,  não permanece 

durante a sua vida, pois os negócios gerados por mulheres possuem menor tempo de vida. 

Verificou também, que os aspectos socioculturais influenciam fortemente na decisão delas 

empreenderem.

Dhaliwal (2006) pesquisou, no Canadá,  mulheres onde o histórico de educação e de 

trabalho fosse diferente, tratando-se de negócios. Elas possuem menos a ajuda do marido, 

fragilizando o alcance do sucesso empresarial. Também assumem papel de mãe, limitando seu 

tempo  e  forças  a  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.  

Nunes (2006) buscou conhecer o estilo de liderança seguido pelas sócias do Conselho 

da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Minas Gerais. Abordou vários pontos 

de vista, entre eles: a importância do empreendedorismo na determinação das estratégias, bem 

como  nos  estudos  administrativos  da  atualidade;  a  mudança  estrutural  e  gerencial  que  a 

mulher provocou nos ambientes organizacionais e, principalmente o uso da liderança como 

principal ferramenta de sucesso, na gestão de pessoas, dentro das empresas. A pesquisa, por 

meio de um levantamento, buscou o estabelecimento de relações nos aspectos de perfil sócio 
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demográfico das empreendedoras estudadas,  o auto-conceito  das pesquisadas referente aos 

motivos que as levam a se sentirem empreendedoras, o perfil da empresa, bem como o jeito 

de liderar que elas possuem em sua empresa, bem como, saber se elas focam as pessoas ou as 

tarefas.  Resultou  em dirigentes  com perfil  médio,  significando  empreendedoras  maduras, 

casadas, em media com dois filhos, bem como adequada formação acadêmica; pessoas que 

acham que empreendem por serem criativas e hábeis para detectar  novas oportunidades e 

sujeitas ao risco; também, como motivadoras junto aos colaboradores, buscando a realização 

dos sonhos. Normalmente já está à frente dos negócios há mais de cinco anos, sabe decidir, 

possui  número  pequeno  de  colaboradores,  trabalhando  na  área  comercial,  possuindo  um 

faturamento anual de R$ 100.000,00. As empreendedoras pesquisadas são caracterizadas pelo 

estilo de liderança volvendo as pessoas, sem deixar de lado as metas, mas de certa forma 

também voltado para as tarefas.

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

empreendedoras, ambos sob a ótica real e de perspectivas. Há suposições de que a percepção 

de apoio tem maior efeito nos riscos empresariais  do que o apoio de fato, indiferente das 

métricas tradicionais ou percepções das próprias mulheres de sucesso que foram consideradas 

nesta  pesquisa.  Assim,  as  mulheres  empreendedoras  necessitam  muito  do  apoio,  sendo 

sugerido que para as mulheres o sucesso atual e futuro podem ser diagnosticados como uma 

forma  de  apoio.  Esta  pesquisa  exploratória  objetivou  a  ampliação  e  a  compreensão  da 

percepção feminina em relação ao seu sucesso. Para a coleta dos dados foi criado o Center to  

Development Women Entrepreneurs (CDWE), sendo que todo o estudo teve como base três 

proposições:  1)  Diferença  expressiva  na  percepção  de  ajuda  das  empreendedoras  bem 

sucedidas e das mal sucedidas; 2) Maior nível de ajuda perceptível está fortemente ligado ao 

sucesso,  resultando com maior  aplicabilidade  a empreendedora  de sucesso potencial,  e  3) 

Identificarem o tipo ou fonte de ajuda na percepção das empreendedoras de sucesso. Os dados 

foram colhidos e analisados, através da análise do conteúdo e de palavras-chave extraídos da 

entrevista com 57 pesquisadas. Resultou que para as empreendedoras de sucesso 80% delas 

percebe significativamente no ambiente o maior suporte de ajuda, tornando-se irrelevante a 

origem dessa ajuda para os dois grupos, pois a percepção do mesmo de sucesso funciona 

como fonte de ajuda. Dessa forma, entendeu o autor que já não bastavam somente os antigos 

conceitos de “lucro”, “riscos” e “salários”, as empreendedoras queriam algo mais significativo 

que justificasse o sucesso para elas, pensando no “bem do outro”, assim a palavras “fazer”, 

“retribuir”,  “equilibrar”  e  “causar  impactos  sociais”  passou a  ser  expressivo  (POLLARD, 

2006).
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Vita (2006) balizou a alteração da imagem da mulher trabalhadora, a partir dos anos 

60.  Avaliou  publicações  do  Management  Today abordando  a  transformação  evolutiva  do 

trabalho feminino, abarcando sobre as suscitações que seriam necessárias ser lançadas a ela, 

para  que  assumisse  trabalhos  mais  desafiadores.  Foram  pesquisadas  as  maneiras  das 

feministas dos anos sessenta, quando os machistas contemporâneos entendiam que lugar da 

mulher era em casa, sendo que na indústria ela sempre seria inferior a um homem. A autora 

abordou também neste artigo sobre os efeitos da eleição da primeira ministra do Reino Unido, 

em 1979, à forma de ascensão da mulher tornando-se assunto de alta propriedade; os desafios 

que as gestoras de “primeira viagem” sofriam dos homens, tendo que provar a si mesmas as 

chances de ser gerente de sucesso, sendo que na maioria das vezes era necessário pagar preço 

alto para a vida pessoal. Este estudo também tratou, entre outros aspectos, sobre onde abrir 

seu próprio negócio, a discriminação e as dificuldades corporativas.

Miranda, Cassol e Silveira (2006) relatando os resultados do estudo com as gestoras de 

uma IES do estado de Santa Catarina afirmaram que para ser uma empreendedora de sucesso 

algumas  características  se  fazem  necessárias:  obter  bom relacionamento  interpessoal,  ser 

ousada,  responsável,  visionária,  persistente  e criativa.  Quanto ao questionamento sobre os 

fatores de sucesso em uma IES, as respondentes “consideram necessários, principalmente, a 

educação continuada e a busca de informação e de conhecimento”. 

Miranda (2007) estudou a participação das mulheres no mercado de trabalho,  mais 

precisamente  em uma  Instituição  de  Ensino  Superior  (IES)  no  Vale  do  Itajaí,  em Santa 

Catarina, Brasil. Realizou seu estudo com mulheres vinculadas à administração acadêmica e a 

administração superior. Teve por objetivo apurar as características das gestoras no enfoque 

pessoal  e  profissional,  bem como o perfil  empreendedor  das  mesmas.  Buscou ao mesmo 

tempo conhecer a compreensão das gestoras sobre o empreendedorismo em uma IES, sendo 

que prevalece o meio fundamentalmente intra-empreendedor. A população pesquisada foi de 

53 mulheres que atuam na gestão das IES, num estudo censitário, de forma transversal, em 

2007. A primeira etapa aconteceu com pesquisa exploratória, método qualitativo, e técnica 

documental, caracterizando as gestoras da IES, por meio da consulta aos currículos Lattes e 

nos  documentos  da  instituição.  Na  segunda  fase,  buscou-se  caracterizar  o  perfil 

empreendedor, através de questionário estruturado, com base em Miner (1998). Aconteceu de 

modo  descritivo  e  o  método  utilizado  foi  quantitativo.  Posteriormente,  identificadas  as 

gestoras  com  peculiaridades  comportamentais  empreendedoras  evidenciadas,  foi  então 

realizada  a pesquisa exploratória,  com a técnica do  focus group e  método qualitativo.  Os 

resultados  mostraram  que  a  maior  parte  das  gestoras  (77%)  esteve  desempenhando  sua 
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primeira  ou  segunda  gestão,  sendo  mestres  (51%),  doutoras  (26%).  A  maioria  delas 

apresentou idade entre 36 e 55 anos, correspondendo a (77%) e possuindo até 15 anos de 

experiência  na  IES  (77%).  Predominaram  os  perfis  empreendedores,  supervendedor  e 

realizador. Constatou determinadas características comportamentais, sendo enfatizadas pelas 

gestoras  respondentes,  como:  “necessidade  de  realizar,  forte  comprometimento  com  a 

instituição, desejo de obter feedback, determinação e a crença de que os processos sociais são 

muito importantes, bem como, a necessidade de manter relacionamentos sólidos e positivos 

com os demais” . Já outras, como: “desejo de obter poder e desejo de competir” foram menos 

enfatizadas.   Assim  sendo,  a  compreensão  acerca  de  empreendedorismo  em  uma  IES 

ressaltou, excelentemente, a relação existente entre o empreendedorismo e demais aspectos 

ligados, entre outras perspectivas, “ao desprendimento, relacionamento, preocupação social e 

conhecimento”. Dessa forma, na concepção das pesquisadas, é de fundamental importância 

que as gestoras tenham autonomia e visão de macro ambiente para poder empreender em uma 

IES. 

No estudo  de  Silveira,  Gouvêa  e  Hoeltgebaum (2008),  realizado  com empresárias 

catarinenses sobre suas principais  características pessoais e profissionais e o entendimento 

sobre sucesso e fracasso, emergiram os seguintes pontos: mulheres empresárias entre 33 e 54 

anos, sendo a maioria  delas casada e com filhos,  possuindo formação acadêmica de nível 

superior  em  diversas  áreas  como  Contabilidade,  Administração  de  Empresas,  Marketing, 

Letras,  Pedagogia,  Educação Física,  Economia,  Comércio  Exterior  e Teologia.  Sendo que 

algumas  das  pesquisadas,  conta  com  cursos  de  pós-graduação  em  Finanças,  Gestão  de 

Negócio, Marketing, Gestão Empresarial,  Contabilidade,  Auditoria,  Filosofia da Educação, 

Comunicação. A participação delas no orçamento familiar fica em média de 50% ou mais, 

também com uma dedicação, se necessário para a empresa, de 7 a 14 horas. Estes resultados 

confirmam indicadores anteriores da pesquisa realizada por Machado e colaboradores (2003), 

com a intenção de averiguar a arte da criação de empreendimentos por mulheres, em diversos 

lugares, sendo estes o Brasil, o Canadá e a França. Dentre os resultados um sucinto perfil 

tenha  sido desenhado.  Portanto,  apartando-se os  aspectos  dominantes  pertinentes  à  idade, 

como o maior índice se concentra na faixa entre 41 e 50 anos, correspondendo a (37,78% dos 

casos) seguidamente elas possuem de 31 a 40 anos (27,78%). Seu nível de escolaridade e área 

de formação teve como resultado predominante a graduação completa (37,78% dos casos), 

seguidamente estavam as com nível secundário (29,9%) e as com pós-graduação (25,5%). A 

formação  delas  deu-se  em  áreas  gerenciais  ou  afins,  como  Administração,  Direito, 

Contabilidade,  Comércio,  Economia,  Informática,  Marketing  e  Turismo,  representando 
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31,11% dos casos. A maioria casada (52,22%) ou viúva (8,89%) e com filhos, com idade 

igual  ou maior  do que dez anos  de idade.  Interessante  notar  que,  também este  estudo se 

assemelha ao que consta no Relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2000). Dentre os fatores revelados para o sucesso no estudo de Silveira, 

Gouvêa  e  Hoeltgebaum  (2008)  estão:  experiência,  conhecimento,  flexibilidade,  saber 

conciliar  família  e  empresa,  entre  outras,  e  acima  de  tudo,  muita  dedicação  à  empresa. 

Continuando,  consta  ainda  neste  estudo  mais  recente  que  as  mulheres  pesquisadas  se 

consideram  empreendedoras  de  sucesso,  pois  a  dedicação  à  empresa,  somada  ao 

conhecimento do assunto, garante o sucesso empresarial.  Outro fator de sucesso verbalizado 

pelas pesquisadas refere-se ao fato de conseguir sobreviver, por muitos anos, em um mundo 

turbulento de terceiro mundo, com pouca estabilidade e mudanças constantes na economia e 

na  sociedade,  principalmente,  sendo  que  continuaram  existindo,  crescendo  e  gerando 

empregos,  satisfazendo  a  si  e  aos  outros.  Isto  é  entendido  como  sucesso  (SILVEIRA; 

GOUVÊA; HOELTGEBAUM, 2008).

Sina (2006) pesquisou quanto ao gênero e  constatou que tanto o homem quanto a 

mulher são intuitivos. Porém, a mulher sabe utilizá-la com maior habilidade, trabalhando esse 

atributo  de  forma  harmônica.  Assim,  também o autor  avalia  a  intuição  como sendo uma 

particularidade, normalmente bem sucedida do mundo feminino. Já no lado profissional, ela 

se utiliza da intuição de forma natural, suprindo as informações necessárias para a tomada de 

decisão. Mesmo com rejeição do mundo corporativo, por ser avaliado como sendo um estado 

emocional, que muitas vezes é detestado pelos corporativistas, mas as mulheres sabem utilizar 

a  intuição  com  muita  presteza.  Elas  consideram  esse  atributo  excelente  nas  tomadas  de 

decisão. 

Da mesma forma, Goldini (2006) também destaca a intuição feminina como sendo 

hoje um grande diferencial no mundo dos negócios. Neste aspecto ainda merece ressalva o 

professor de empreendedorismo do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) de 

São Paulo, Paulo Dirk Thomaz Schwenkow, quando assegura que, "As mulheres são mais 

intuitivas,  preocupadas  com  o  cliente,  flexíveis,  além  de  terem  um  relacionamento 

interpessoal  melhor,  nível  de  confiança  maior  e  poder  de  comunicação  mais  eficaz.  Os 

próprios  estudos  internacionais  comprovam  isso.  Esses  fatores,  obviamente,  são  um 

diferencial favorável a elas", garante o professor (GOLDINI, 2006).

Mazzotti,  Hoeltgebaum e Perfeito  (2006)  ressaltam que o sucesso não se  encontra 

especificamente  em desenvolver  apenas especialidades.  Ele  consiste  também em destrezas 

que demonstram atitudes empreendedoras. Da mesma forma, Oliveira e Guimarães (2003), 
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enfatizam que pessoas com alto grau de desejo de realização passam a dedicar um maior 

tempo aos afazeres de riscos moderados. Asseguram ainda que estas pessoas que possuem tal 

visão e grande desejo de realização acabam por desenvolver elas própria a atividade em busca 

dos resultados desejados. 

Chu, Benzing e McGee (2007) pesquisaram 356 empresárias do Quênia e de Gana 

para determinar sua motivação em relação aos negócios da sua empresa, como variáveis que 

contribuem seu sucesso comercial e os problemas com os quais se deparam. As empresárias 

dos dois países indicaram que aumentar suas rendas e criar empregos foram motivos que as 

levaram a ser  empresárias.  Trabalho  árduo e  bom serviço  ao  cliente  foram citados  pelas 

empresárias entrevistadas dos dois países como sendo os fatos críticos para o seu sucesso. 

Porém, num comparativo feito, as empresárias de Gana avaliaram que pesou mais o apoio da 

família  e dos amigos,  bem como a importância  de um grande relacionamento  externo.  A 

debilidade da economia vem a ser o maior empecilho para poder prevenir os empresários dos 

dois  países  ao  alcance  dos  seus  objetivos.  Os  empresários  de  Gana  demonstraram maior 

preocupação com a incapacidade de obter capital, enquanto as empresarias quenianas estavam 

mais preocupadas com as regulamentações governamentais e os problemas relacionados com 

o negócio local. 

Lirio e colaboradores (2007) pesquisaram sobre a carreira de mulheres de sucesso das 

Américas, entrevistando 30 delas no Canadá, Argentina e México. Retiraram dos três países 

temas  que  foram  analisados  e  comparados  entre  eles,  averiguando  a  existência  de 

universalidades e desigualdades nas experiências destas mulheres. Constataram que nos três 

países pesquisados a principal contribuição se deve ao fator social e à experiência de aprender 

trabalhando.  Alem disso,  foi  enfatizado que para as mulheres  do Canadá e do México,  o 

reconhecimento é a marca do seu sucesso na sua profissão. 

Visando uma análise dos planos  de  carreira  e  do  seu  regozijo  com  a vida de 

empreendedoras de sucesso de nove países da America, Punnett e outros (2007) realizaram 

seu  estudo  por  meio  de  investigação  estruturada,  junto  com entrevista  em profundidade. 

Buscaram  conhecer  as  informações  demográficas  e  ponderaram  as  características  de 

personalidade. Totalizaram 1.146 mulheres consideradas bem sucedidas de nove países. As 

que  responderam  o  questionado  foram:  105  mulheres  argentinas,  210  brasileiras,  199 

canadenses,  84  chilenas,  232  mexicanas,  126  norte-americanas  e  190  de  três  países  das 

Antilhas. Este estudo apresentou discrepâncias sobre a satisfação em relação ao país, sendo 

que as variáveis  demográficas  sobre a satisfação  considerou-se insignificante.  Referente  à 

idade os autores constataram baixa relação com a satisfação, tendo uma pequena elevação 
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com o  aumento  da  idade.  Sobre  o  estado  civil  das  mesmas,  as  mulheres  matrimoniadas 

possuem maior  grau  de  satisfação  do  que  as  solteiras.  Maior  auto-eficácia  e  precisão  de 

realização,  bem como controle interno,  e apresentaram satisfação elevada.  As argentinas e 

chilenas revelaram, em geral, maior relação de satisfação da carreira com a vida pessoal.  

Ainda se tratando dos sucessos e fracassos das empreendedoras, Machado e Fugineri 

(2007) procuraram provas de fracasso das mulheres  que haviam encerrado seus negócios. 

Assim, as empreendedoras pesquisadas atribuíram ao que se segue, como sendo fatores que 

podem levar ao fracasso, por serem importantes e muitas vezes não dado a atenção necessária: 

o  planejamento;  a  pesquisa de mercado;  a  amplitude  do capital  de  giro;  os  contatos;  e  a 

propaganda.

Pesquisa  realizada  pelo  GEM  (2008),  em  relação  às  mulheres  empreendedoras 

brasileiras, apresentou uma analogia entre homens e mulheres, conforme Quadro 2.

AFIRMAÇÕES
GÊNERO

Homem (%) Mulher (%)

 Consideram que, no Brasil, a maioria das pessoas encara o início de um novo 
negócio como uma opção desejável de carreira.

77,3 76,8

Consideram que, no Brasil,  aqueles que alcançam sucesso ao iniciar um novo 
negócio têm status e respeito perante a sociedade.

77,6 74,1

Consideram que, no Brasil, ouvem-se freqüentemente, na mídia, histórias sobre 
novos negócios bem-sucedidos.

72,7 73,1

Quadro 2 - Percepção empreendedora por gênero – Brasil – 2003-2007

Fonte: GEM Brasil, 2008.

Os resultados deste estudo do GEM (2008) revelam diferenças entre gêneros e que as 

empreendedoras  são  mais  perceptivas  quando se  trata  do  “ambiente  empreendedor”.  Elas 

identificam com maior clareza o ato de empreender como sendo uma alternativa profissional e 

também de status e com maior volume de informações pesquisadas e oferecidas pela mídia, 

como os casos de sucesso das batalhas empreendedoras,  que apresenta  pequena vantagem 

para as mulheres.

Para Huges (2008), em conclusão antecipada sobre os motivos que levam as mulheres 

do Canadá a empreender, o motivo é ser bem sucedida economicamente. O estudo realizado 

foi significante nacionalmente, e envolveu 3.840 canadenses. Foi idealizado por uma empresa 

de  recursos  humanos  do  Canadá,  no  ano  de  2000.  Identificou  três  grupos  motivacionais 

distintos: o clássico; a empresa familiar que se inicia por necessidade; e buscou arrolar como 

as motivações destas empresárias se fazem presentes no tipo de negócio administrado por 

mulheres,  bem como  o  retorno  financeiro.  Concluiu  que  são  vários  os  motivos  de  êxito 

sugerido por elas.  Em relação ao fracasso, certa parte das pesquisadas atribuiu a falência, ou 
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fechamento da empresa.  Outras, a desmotivação,  realizar  seu trabalho por obrigação,  bem 

como o comodismo.  Também foi imputada a dificuldade em conseguir financiamento e a 

baixa  carga  horária  de  dedicação  diária.  Já  para  evitar  o  fracasso  foi  apontado  pelas 

empresarias  canadenses,  as  informações  necessárias  na  área  (conhecimento),  o 

aperfeiçoamento constante e estar focada no negócio.

Machado e outros (2008) realizaram pesquisa com empreendedoras de dois estados do 

Sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina, para identificar características pertinentes ao sucesso e 

fracasso. Os resultados contemplam a harmonização dos aspectos pessoais das gerenciais, na 

interpretação  de  sucesso  e  fracasso.  Neste  estudo  percebe-se,  mais  uma  vez,  nas 

características  pessoais  voltadas  para  o  sucesso  e  associadas  aos  aspectos  gerenciais,  a 

coragem e ousadia, a criatividade, o foco, o controle, a independência e o equilíbrio, conforme 

quadro 3.

INTERPRETAÇÔES DE SUCESSO INTERPRETAÇÕES DE FRACASSO

Características 
pessoais

Aspectos Gerenciais
Características 

Pessoais
Aspectos 

Gerenciais

Coragem e ousadia;

Criatividade;

Capacidade de sonhar;

Ética e equilíbrio 
pessoal;

Lócus interno de 
controle e desejo de 
independência

Atenção ao mercado 
(oportunidades e concorrentes);

Gestão compartilhada 
(funcionários, clientes e 
fornecedores);

Busca de resultados;

Busca de lucratividade;

Ausência de endividamento 
bancário.

Egoísmo;

Inveja;

Busca de recompensas 
financeiras.

Não adota gestão 
compartilhada;

Acomodou-se na 
gestão;

Perdeu a capacidade 
de pagamento em 
dia. 

Quadro 3 - Caracterizações e interpretações de sucesso e fracasso por empreendedoras de dois Estados do 
sul do Brasil
Fonte: Machado et al. (2008).

Assim, essas peculiaridades apontadas nas características pessoais, ao mesmo tempo 

em que nos aspectos gerenciais, a atenção ao mercado, a gestão compartilhada, a busca de 

resultados, a busca de lucratividade e a ausência de endividamento bancário, apresentam alto 

grau de importância para se alcançar o sucesso. Quanto ao fracasso, os fatores se invertem, 

sendo que o egoísmo, a inveja,  busca apenas de  recompensa  e não de resultados é que 

determinam o perfil do gestor, bem como o grau de fracasso da organização. 

Sorenson (2008), em estudo internacional, buscou um conceito teórico chamado rede 

colaborativa orientação (CNO). Para tanto, foram utilizadas duas amostras, sendo de homens 

e  mulheres,  todos  pequenos  proprietários  de  empresas.  Dentre  outros  resultados,  testes 

empíricos revelaram que as mulheres proprietárias tinham um intenso sentimento por uma 
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CNO - gestoras optam em se organizar em cooperativas de rede e relacionamentos, sendo esta 

apontada como o motivo do sucesso empresarial. 

Gouvêa (2009), em estudo recente, pesquisando mulheres empreendedoras que fazem 

parte de uma associação empresarial de comércio e indústria, em Santa Catarina, continuou 

comparando os resultados do entendimento sobre sucesso e fracasso com o estudo de Moore e 

Buttner (1997), a exemplo do que foi  evidenciado por Machado e outros (2008).  Assim, 

Gouvêa  (2009)  estudou  o  perfil  pessoal,  profissional  e  empreendedor,  bem  como  o 

entendimento  delas  sobre  empreendedorismo  feminino  de  uma  associação  empresarial  de 

Blumenau, Santa Catarina. Foi realizado com amostra intencional, formada por mulheres da 

Câmara  da  Mulher  Empresária  (CEME);  sendo estas  mulheres  do  Núcleo  da  Associação 

Empresarial  de  Blumenau  (ACIB),  totalizando  21  respondentes,  com  um  questionário 

composto em três partes. As duas iniciais foram descritivas e o método utilizado quantitativo. 

Para descrever as características pessoais, profissionais e empreendedor das empresarias da 

CEME foi adotado o estudo do perfil  empreendedor  de Miner  (1998).  A última parte  do 

questionário, também com pesquisa exploratória, com método qualitativo, buscou apreciar o 

entendimento das entrevistadas no contexto de empreendedorismo feminino. Aconteceu por 

meio da “técnica de grupo de foco”, com roteiro, onde as nove empreendedoras destacaram as 

características.  Foi utilizada a “técnica de análise de conteúdo” para a categorização desta 

etapa. Este estudo apresentou resultados como: idade entre  41 e  60  anos, maioria  casada  e 

com  filhos. Possuem formação acadêmica superior e, alguns com curso de especialização 

(pós), sendo que grande parte trabalha mais de nove horas/dia na empresa e contribui em 

media com 50% no orçamento, normalmente sendo micro e pequenas empresas. De acordo 

com os perfis de Miner (1998) as empreendedoras se apresentaram complexas. Já em analise 

isolada,  se  destacam  os  perfis  de  Realizador  e  de  Supervendedor.  Relacionados  às 

características  profissionais  e  ao  perfil  empreendedor,  os  resultados  apresentados  foram: 

Supervendedor nas empresas que atuam no mercado interno e por um período superior a15 

anos; Realizador nas empresas do ramo de alimentação e  que  dedicam  entre  9  e  10 

horas/dia;  Autêntico  Gerente, em  empresas  do  ramo  da contabilidade  empresarial  e  com 

dedicação  de  7  a  8  horas/dia. E, finalizando, com o Gerador de Idéias em empresas com 

formação societária entre 25% e 50%. Sendo que estas atuam no ramo de beleza, saúde e 

produtos  naturais.  O  resultado  do  terceiro  bloco,  de  forma  geral,  considerou  as 

empreendedoras, como sendo mulheres de sucesso. Destacando o conhecimento, a dedicação 

à empresa, o compartilhamento da  visão  e  dos  objetivos  da  empresa  com  a  equipe, como 

sendo elementos fundamentais e  inseparáveis do empreendedorismo feminino. Ainda foram 
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apresentados  características  de  semelhança  nas  empreendedoras  bem  sucedidas,  como  a 

determinação  e  o  esforço  e  a  dedicação.  Dessa  forma,  apresentou  características  de 

semelhança  em  estudos  em nível  regional,  nacional  e  internacional.  As  expressões  mais 

marcantes encontradas em seu estudo, constam no Quadro 4.

Empreendedoras Catarinenses Empreendedoras Norte-Americanas
a) Nunca acreditar em crise;
b) Acreditar na própria força de trabalho;
c) Não deixar as coisas para o dia seguinte;
d) Jamais imaginar que alguém vai resolver o seu 

problema;
e) Ter entusiasmo, dedicação;
f) Trabalhar muito;
g) Não desanimar com as ondas do mercado;
h) Calcular bem os riscos;
i) Fazer o que gostar;
j) Ter o máximo de informações sobre a atividade;
k) Fazer pesquisa de mercado;
l) Dedicar-se integralmente ao negócio;
m) Zelar pela credibilidade;
n) Ser persistente;
o) Cuidar da auto-estima;
p) Encarar os problemas de frente.

a) Capacidade de realizar contatos e buscar 
influências;

b) Capacidade de querer realmente fazer e fazer 
acontecer;

c) Elevado autoconhecimento;
d) Existência de um plano pessoal;
e) Ser realista;
f) Ter um suporte emocional;
g) Gerenciar a auto-imagem;
h) Assumir responsabilidades.

Quadro 4 - Comparativo do entendimento sobre sucesso por empreendedoras catarinenses
Fonte: Gouvêa (2009).

Ainda segundo o estudo de Gouvêa (2009) é possível a seguinte dedução: somente 

quem ama o que faz,  sente  alegria  e  persiste  com muita  fé,  trabalhando em paz consigo 

mesmo e com a equipe, que juntos, alcançam os objetivos da empresa. Assim, de acordo com 

a pesquisa da autora, tendo a empreendedora estas peculiaridades, a possibilidade de ter uma 

equipe que compartilhe orientada,  com as informações necessárias,  satisfazendo a todos e 

atingindo excelentes resultados, é muito maior.  Do contrário,  desanimada e sem paixão,  é 

muito  fácil  desistir  na  primeira  dificuldade  encontrada,  deixando  o  medo  tomar  conta, 

transferindo culpas, por não assumir seus erros e deixando o fracasso tomar conta. 

As definições de sucesso e fracasso pessoais e gerenciais estão no Quadro 5:
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PESSOAIS SUCESSO GERENCIAIS SUCESSO PESSOAIS FRACASSO
GERENCIAIS DE 

FRACASSO

- ter paixão pelo que faz; 
- alegria, entusiasmo; 
- persistência; 
- ter firmeza; 
- ter fé; 
- paz; 

- construir uma equipe 
que partilhe da mesma 
visão e objetivos; 
- se aprofundar no que 
está fazendo; 
- entusiasmo em função 
de uma tarefa; 
- resultado financeiro; 
- ter visão de mercado; 
- ter compreensão do 
que está fazendo; 
- meta atingida; 
- aprender com os 
fracassos; 
- procurar solução; 
- optar por mudar de 
ramos (se necessário); 
- continuar avançando; 
- acreditar em si a ponto 
de desafiar-se.

- decepção; 
- perda da paixão pelo 
que faz; 
- se fazer de vítima; 
- desânimo;

- desistir na primeira 
dificuldade; 
- não assumir os erros; 
- culpar os outros; 
- ter medo de enfrentar
alguma situação; 
- o não fazer; 
- estagnar; 
- confiar demais em si.

Quadro 5 - Definições de sucesso e fracasso, pessoais e gerenciais
Fonte: Gouvêa (2009).

Esta revisão de literatura possibilitou um olhar mais abrangente do tema de estudo de 

forma  mais  específicos.  Convém  destacar,  antes  de  finalizar  esta  parte  de  revisão 

bibliográfica, que o interesse por este tipo de investigação é sistemático e atual, sendo que as 

características pessoais e profissionais das mulheres empreendedoras e os fatores de sucesso e 

fracasso na gestão empreendedora, por vezes, são comuns entre as pesquisadas desenvolvidas 

no exterior e no Brasil.

Dentre  os  trabalhos  revisados,  os  que  guardam maior  semelhança  com a  presente 

pesquisa são os de: Machado e outros (2008), Silveira,  Gouvêa e Hoeltgebaum (2008)  e 

Gouvêa  (2009).  Estes  trabalhos  servem de  suporte  e  amparam  resultados  e  comparações 

apontados na presente pesquisa.
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA

Neste capítulo consta o delineamento metodológico utilizado para a realização desta 

pesquisa. Deste modo, o método e as técnicas adotadas para fazer a construção científica, 

assim como a definição da população e da amostra, e dos procedimentos de coleta e de análise 

de dados são apresentados na sequência, assegurando a réplica científica. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Para Minayo (2003) a metodologia da pesquisa deixa como entendimento o caminho a 

ser seguido. Ocupando espaço de forma central do estudo, abordando o método e as técnicas 

utilizadas na interpretação dos fatos. 

Esta  pesquisa  tem  caráter  teórico-empírico,  na  medida  em que  se  apóia  em uma 

literatura  que  fundamenta  o  assunto  e,  em uma  pesquisa  de  campo  em um contexto  de 

realidade  de  micro  e  pequenas  empresas  do  extremo  oeste  de  Santa  Catarina,  Brasil.  A 

pesquisa é descritiva, com método quantitativo. 

Sobre o delineamento metodológico, a pesquisa descritiva, conforme indica o próprio 

nome, descreve o fato de certo fenômeno. Busca descrever características do fenômeno ou 

estabelecer  as  relações  entre  as  variáveis  pesquisadas.  A  pesquisa  descritiva  tem  como 

objetivo  saber  dos  fatos,  para  interpretá-los  de  acordo com a realidade,  sem interferir  ou 

modificá-los (CHURCHILL, 1987).

[...] a pesquisa descritiva procura descobrir, com a precisão possível, a freqüência 
como um fenômeno ocorre, sua relação e conexão, com os outros, sua natureza e 
características,  correlacionando  fatos  ou  fenômenos  sem  manipulá-lo  (CERVO; 
BERVIAN, 1996, p. 49). 

O método quantitativo mede ou quantifica os dados colhidos. Assim, atuam em planos 

reais,  objetivando clarear  os  dados,  como os  índices  e  tendências  observadas  (MINAYO; 

SANCHES, 1993). Pode ser entendido como o que embasa a coleta e a análise de dados com 

características numéricas, revelando o relacionamento entre variáveis.
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Roesch  (1999)  preconiza  que  além  do  delineamento  metodológico  é  importante 

determinar os atores participantes da pesquisa, segundo os propósitos da mesma. 

A  população  escolhida  para  a  realização  deste  estudo  de  campo  foi  composta  por 

mulheres empresárias que fazem parte do Conselho Estadual da Mulher Empresária (CEME). 

Este se caracteriza como orgão que orienta os trabalhos das Câmaras/Núcleos de Mulheres 

Empresárias constituídas junto às Associações Comerciais  e Industriais. Por sua vez, estas 

estão  filiadas  à  Federação  das  Associações  Comerciais  e  Industriais  do  Estado  de  Santa 

Catarina  (FACISC)  e  compõem  a  Região  do  Extremo  Oeste  de  Santa  Catarina.  Estão 

constituídos pelos municípios de Campo Erê (13 associadas), Modaí (16), Quilombo (17)  e 

São Miguel do Oeste (14), totalizando uma população de 60 mulheres associadas ao Núcleo 

da  Mulher  Empresária  da  associação  empresarial  de  cada  uma  destas  cidades.  Todas 

participaram da pesquisa. 

Com o intuito de melhor apresentar o CEME, fundado em 30 de abril de 1997,  pode-se 

afirmar  que  este  “é uma  sociedade  de  direito  privado,  sendo  oficializada,  reconhecida  e 

credenciada perante a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Santa 

Catarina (FACISC)”. As 33 câmaras ou núcleos da mulher empresária, que atuam como parte 

integrante  da  FACISC,  e  são  lideradas  por  grupos  de  mulheres  que  se  reúnem  para 

desenvolver  ações  que  promovam o crescimento  do  empresariado  e  da  economia  do  seu 

município,  por  meio  do  associativismo,  “apoiando  o  desenvolvimento  sustentável  da 

economia do Estado, com ética, transparência e profissionalismo” (CEME, 2009).

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O questionário,  estruturado em dois blocos, com questões fechadas e abertas, foi o 

instrumento  de  coleta  dos  dados  utilizado  neste  estudo.   As  questões  fechadas  foram 

objetivas, do tipo assinalar e de prencher.  As perguntas abertas, por sua vez, foram do tipo 

preenchimento e de completar. As questões abertas foram adotadas no critério de coleta de 

dados, tendo em vista que o assunto, apesar de certa consolidação teórica, ainda não apresenta 

suficiente embasamento para entender o principal foco da pesquisa: características de sucesso 
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e fracasso das empreendedoras e os fatores de sucesso e fracasso em empresas gerenciadas 

por mulheres. Assim, foram necessárias para que as respondentes pudessem manifestar seus 

entendimentos sobre o sucesso e o fracasso de forma descritiva, acrescentando relevância a 

questão formulada. 

O instrumento de coleta de dados evidenciado em dois blocos consta no Apêndice A. 

Junto  ao  questionário  foi  enviada  uma  carta  solicitando  a  colaboração  das 

respondentes,  onde constaram os objetivos da pesquisa e sendo ressaltado e assegurado o 

caráter confidencial da pesquisa (APÊNDICE B).

Para melhor compreensão dos procedimentos realizados, o Quadro 6 mostra o constructo de 

pesquisa. 

OBJETIVOS DA PESQUISA
QUESTÕES DO 

QUESTIONÁRIO

a)  Caracterizar  as  empresárias  do  extremo  oeste  catarinenses  associadas  ao 
CEME, quanto à formação educacional, pessoal e profissional;

1 a 12

b)  Caracterizar  micro  e  pequenas  empresas  dirigidas  por  estas  empresárias 
quanto aos aspectos organizacionais e de estrutura; 

13 a 19

c)  Identificar  o  entendimento  destas  mulheres  quanto  às 
características empreendedoras  referentes ao sucesso e fracasso 
nos aspectos pessoais e gerenciais; 

20 a 30

d) Verificar se há diferenças significantes entre as características 
das  respondentes   e  de  suas  empresas  e  o  entendimento  sobre 
sucesso e fracasso em micro e pequenas empresas. 

Figura 2 = 1 a 19
Figura 3 = 1, 2,13, 

20 e 30
Figura 4 = 1, 2,13 

e 20 a 30

 Quadro 6 - Constructo da pesquisa

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS

Os procedimentos  de  análise  dos  dados  foram pautados  pela  estatística  descritiva, 

como a análise de variáveis categóricas simples, relacionamento e/ou cruzamento de duas ou 

mais variáveis categóricas, e a análise de correspondência múltipla. Uma base de dados serviu 

como suporte contendo os dados coletados para as análises,  conforme o que estabelece o 

software LHStat (LOESCH;  HOELTGEBAUM, 2005). 
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Como  o  instrumento  de  coleta  de  dados  apresentou  algumas  questões  abertas, 

primeiramente  houve  a  necessidade  de  adotar  procedimentos  de  análise  que  permitissem 

categorizar  e  definir  unidades  de  significados  para,  então,  transformá-las  em  variáveis 

categóricas. Desta forma, o procedimento de análise para estas questões abertas adotou o que 

recomenda Bardin (1979) quanto aos procedimentos da técnica de análise de conteúdo. Cabe 

destacar que a técnica de análise de conteúdo prevista por Bardin (1979) é compatível com as 

pesquisas descritivas, de caráter quantitativo. Segundo Richardson (1999), permite contar a 

frequência  dos  elementos  (verbalizações  –  unidades  de  significados),  viabilizando  a 

identificação da presença ou ausência deles. Desta forma, neste estudo, foram consideradas as 

variáveis  categóricas  que emergiram desta primeira  fase do trabalho.  As demais questões, 

fechadas em sua maioria, com alternativas simples ou de múltipla escolha, foram tratadas, 

desde o início, pela estatística descritiva. 

3.5 CONTEXTO DE PESQUISA

Buscando ampliar o conhecimento sobre o contexto de estudo onde se situa a Região 

do Extremo Oeste  catarinense  apresenta-se pequena  síntese  sobre o assunto.  Sendo ainda 

recente, com praticamente um pouco mais de meio século, esta região se encontra fortemente 

alicerçada  na  agricultura,  onde  o  comércio  estabelecido  depende  muito  dessa  fonte, 

considerada a base produtiva de desenvolvimento dessa terra. Porém, ela teve nestes últimos 

anos  grande  desenvolvimento  industrial  e  comercial,  e  o  associativismo foi  e  vem sendo 

significativo. Nesta configuração, considerou-se importante abordar um pouco da sua história, 

principalmente  no  contexto  das  mulheres  empreendedoras,  em  seu  processo  de 

desenvolvimento. 

3.5.1 História do Desenvolvimento da Região do Extremo Oeste de Santa Catarina

Segundo Bavaresco (2006), a colonização do Extremo Oeste de Santa Catarina, região 

com fronteira  entre Brasil  e Argentina,  é fortemente marcada pela  colonização,  visando à 

riqueza de suas terras. Segundo o autor, “até o final do século XIX e início do século XX, o 
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“Extremo Oeste  catarinense  estava  em total  abandono por  parte  do governo”.  Também a 

literatura  de Rodrigues (2004),  aponta as dificuldades  enfrentadas  pelos desbravadores  do 

município de São Miguel do Oeste, quando relata que no final da década de 40, o distrito de 

Vila Oeste possuia aproximadamente 200 eleitores. Para aquela época, “pouco resolvia ser 

distrito de Chapecó; Mondaí também era e ressentia de atendimento adequado” (IBGE, 2006).

Foi somente a partir daquele período que começou o desenvolvimento expressivo dos 

vilarejos e povoados nesta região. Foram os Alemães, italianos e, os poloneses, estes últimos 

em menor quantidade, que vinham do Rio Grande do Sul, habitar estas novas terras, onde a 

madeira era considerada a maior riqueza existente. Ainda conforme Bavaresco (2006), já na 

década  de  70  ela  se  tornou  escassa,  fazendo  com  que  os  habitantes  do  extremo  oeste 

procurassem alternativas  de  subsistência.  Foi  a  partir  dessa  dificuldade  que  se  iniciou  a 

industrialização, principalmente de suínos e posteriormente de frangos, que hoje são grandes 

fontes de renda na região, por meios dos seus cooperados e colaboradores. Também o gado de 

corte e leiteiro assegura significativa contribuição para a região. 

Partiu  por  meio  da  modernização  dos  modelos  de  produção  que  surgiram  fortes 

relações de mercado, gerando um sistema integrado entre agricultores e indústrias. Ainda hoje 

consistindo basicamente o alicerce de todo sistema agroindustrial  da região.  Porém,  neste 

setor  os  fatores  climáticos  são  variáveis  incontroláveis  que  interferem  nos  resultados  e, 

conforme  IBGE  -  Contas  Regionais  do  Brasil  2003-2006,  Santa  Catarina  foi  fortemente 

afetada, no entanto, com muito empenho, busca a superação. Mediante a isto, percebe-se que, 

No  setor  agropecuário  vem  se  recuperando  de  problemas  climáticos  que 
ocasionaram perdas na safra de soja,  com crescimento real  de 32%, em 2006. A 
criação de suínos teve crescimento real de 24,5%, fruto da parceria entre os grandes 
frigoríficos e as pequenas propriedades rurais, sobretudo na região oeste catarinense, 
onde se encontram os maiores frigoríficos do país (IBGE, 2006).

Segundo Relatório  Técnico  e  de Atividades  Embrapa  Suínos  e  Aves  (EMBRAPA, 

2008),  o  Brasil  possui  excelente  representatividade  na  cadeia  do  frango,  com  grandes 

complexos  agroindustriais  que apresentou uma produção de 10,9 milhões  de toneladas  de 

carne de frango. Destes, aproximadamente 1/3 foi para a exportação, abrangendo mais de 140 

países, concedendo ao Brasil  o terceiro lugar na produção mundial  e o primeiro lugar de 

exportador de frango.

O Sul do Brasil,  segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE, no ano de 2007 era responsável por um efetivo de suínos de (47,5%), sendo que a 

atividade  industrial  destes  três  estados  tem  como  característica  a  organização  em  pólos 

regionais e Santa Catarina é que se destaca em primeiro lugar do país, sendo responsável por 
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(19,9%) do efetivo nacional (IBGE, 2007, p. 12). 

Percebe-se  dessa  forma,  que  os  indicativos  econômicos  apresentando  dados 

estatísticos, apresentam a forte ligação da agropecuária e a industrialização dos mesmos. Na 

região estudada,  isto  pode ser mais  bem visualizado no Quadro 1,  apresentado o Produto 

Interno Bruto (PIB) das cidades pesquisadas. De acordo com os dados do quadro, a melhor 

renda per capita apresentada é do município de Mondaí, seguida de Quilombo, Campo Erê e 

com o menor índice, está o município de São Miguel do Oeste. Por serem cidades pequenas, 

torna-se perceptível que os volumes gerados não são grandes. Mas comparados em nível de 

Região Sul do Brasil,  apresenta  atratividade,  já que neste  contexto está inseridos o maior 

numero  de  frigoríficos,  proporcionando  grande  geração  de  empregos,  tanto  direto  como 

indireto. Porém, de acordo com o SEBRAE (2008, p. 38) na Relação Anual de Informações 

Sociais - RAIS, no ano de 2006, estavam estabelecidas nas áreas urbanas da Região Sul do 

Brasil,  mais  de  2,2  milhões  de  micro  e  pequenas  empresas,  operando  na  formalidade  e 

empregando  pessoas.  Deste  modo,  traz-se  o  número  de  estabelecimentos,  que  estão 

apresentados  por  porte  e  setor  de atividade  e  que  tenham pessoas  empregadas,  conforme 

evidenciado no quadro 7.

MUNICIPIOS
CAMPO 

ERE
MONDAI QUILOMBO

SÃO MIGUEL DO 
OESTE

POPULAÇÃO 9.737 9.515 11.259 35.249

PRODUTO INTERNO BRUTO DOS 
MUNICIPIOS EM 2007

VALORES EM MIL REAIS

Valor adicionado bruto da agropecuária 57.613 23.476 33.561 23.552

Valor adicionado bruto da indústria 20.241 66.252 88.417 164.357

Valor adicionado bruto dos serviços 69.346 86.234 65.278 264.075

Impostos sobre produtos líquidos de subsídio 7.647 19.571 11.796 38.447

PIB a preços correntes 154.847 195.533 199.052 490.432

PIB per capita 16.147 21.426 18.310 14.507

Quadro 7- Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 dos municípios pesquisados
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais – readaptado  pela autora, 2009. 
Disponível em: http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/anuario_trabalho2008.pdf. Acesso 
em: 02 mar. 2010.

Pode  ser  observado  que  as  microempresas  é  que  compõe  o  maior  número  de 

estabelecimentos  de  negócio  na  região  Sul  do  Brasil.  Este  fato  se  deve  aos  benefícios 

oferecidos  a  este  porte  e  categoria  de  empresa,  com  taxas  menores  de  impostos  e 

http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/anuario_trabalho2008.pdf
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contribuições.  Deste modo,  o número de estabelecimentos,  estão apresentados por porte e 

setor de atividade e pessoas empregadas, como segue no Quadro 8. 

Porte de Empresa Comércio Serviços Indústria Construção Total

Micro e Pequena (MPE) 214.641 179.518 79.424 16.726 490.309

Micro (ME) 191.430 156.329 68.585 15.038 431.382

Pequena (PE) 23.211 23.189 10.839 1.688 58.927

Média (ME) 1.358 2.456 2.270 216 6.300

Grande (GE) 758 2.077 426 22 3.283

TOTAL 216.757 184.051 82.120 16.964 499.892

Quadro 8 - Número de estabelecimentos, por setor de atividade e porte Região Sul, 2006
Fonte: MTE. Rais  (2006).  Elaboração: DIEESE.  Obs: Inclui apenas os estabelecimentos com empregados.

 

Pode ser observado que micro empresas estão constituídas em maior numero na região 

Sul do Brasil, já que nesta categoria são oferecidos maiores benefícios ao empreendedor, com 

taxas menores de impostos  e contribuições.  E o setor de comércio,  que se apresenta  com 

maior intensidade.

Neste  contexto,  mesmo  diante  das  dificuldades  anteriormente  abordadas,  estão 

inseridas algumas empresas, que empreendem com mulheres de sucesso. Elas trouxeram por 

meio da sua gestão, momentos de glória para a sua empresa, município e, principalmente para 

a  região  do Extremo Oeste  de  Santa  Catarina,  bem como ao estado catarinense.  Quando 

destaque regional,  estadual  ou nacional,  como pode ser  observado a seguir.  Desse modo, 

mesmo com uma história de curta trajetória,  a região do Extremo Oeste catarinense,  com 

municípios com menos de um século, outros com apenas poucas décadas de história, destaca-

se com casos como estes,  que marcaram a caminhada  do empreendedorismo feminino  na 

região estudada. Muitos acreditam que apenas os maiores centros, ou empresas de maior porte 

é  que  tem  suas  honrarias,  porem,  estes  casos  relatados,  mostram  que  as  mulheres  que 

acreditam  e  lutam por  seus  objetivos,  desempenhando  com muito  amor  a  sua  profissão, 

certamente deixam suas marcas de sucesso no empreendedorismo feminino,  indiferente da 

localização e tamanho geográfico em que estão inseridas. 

Neste sentido, cabe destacar que no processo evolutivo da região do extremo oeste de 

Santa Catarina, as mulheres sempre tiveram sua parcela de contribuição. Assim, a região do 

Extremo Oeste catarinense, conta com marcas significativas de mulheres empreendedoras de 

sucesso. De acordo com o SEBRAE (2006), a empreendedora Luciana Schneider Heidt, da 
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empresa conhecida como grupo Ki-amor de Cunha Porã, Santa Catarina, que atua no ramo de 

flores e eventos no nível nacional,  foi vencedora da primeira  edição do Prêmio SEBRAE 

Mulher Empreendedora, no ano de 2005, em Brasília/DF. Luciana foi homenageada com mais 

duas empresárias do Paraná, onde estas mulheres empreendedoras mostraram o potencial das 

mulheres da região Sul do Brasil. Esta honraria foi criada em 2004 pelo serviço Brasileiro de 

Apoio  a  Micro  e  Pequenas  Empresas  (SEBRAE),  com  ajuda  da  Secretaria  Especial  de 

Políticas para Mulheres, bem como da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e 

Profissionais do Brasil. Seu objetivo foi “premiar as histórias de mulheres que transformaram 

seus sonhos em negócios de sucesso, destacando exemplos de determinação, criatividade e 

talento” (SEBRAE 2006).

Assim,  pode-se  assegurar  que  a  empresária  Luciana,  destaque  nacional  em  2005, 

representou muito bem seu papel de empreendedora, já que soube não apenas implantar seu 

sonho e  torná-lo  sucesso,  como também representar  uma região  para  que  muitas  pessoas 

pudessem conhecer  seu talento e competência,  dentro da atividade que exerce com muito 

carinho. Esta mesma empreendedora conquistou esta premiação no nível estadual nos anos de 

2007 e 2009 e em no ano de 2008, foi finalista em nível regional. Cabe destacar que esta 

empreendedora  promove  anualmente  o  Florisul,  juntamente  com o  Grupo Kiamor.  É  um 

evento  promovido  no  município  de  Cunha  Porã,  cidade  do  extremo  oeste  catarinense, 

envolvendo empreendedores dos três estados da região Sul do Brasil. Ele acontece desde o 

ano de 1999, sendo que neste ano, ocorreu a sexta edição do evento. Objetivam a fomentação 

e diversificação das atividades econômicas do Sul do Brasil, no ramo de floricultura e bazar, 

agregando e valorizando os produtos, proporcionando melhorias nos negócios (FLORISUL, 

2010).

Merece igualmente menção a história da empresária Márcia Daniel, Coordenadora da 

Câmara da Mulher Empresária  – CME do município de São Miguel do Oeste/SC, gestão 

2006/2007, em discurso pronunciado no dia 06/07/07, a sessão solene da Câmara Municipal 

de Vereadores, quando falou da importância das mulheres guerreiras para o desenvolvimento 

da região. Ressaltou sua admiração às mulheres empreendedoras da seguinte forma: 

SILA SCHROEDER, que não desperdiçou  a oportunidade e viu a chance de um 
negócio  promissor  quando atuava como secretária  da Madeireira  Entre Rios,  em 
Tunápolis, do alemão Egon Berger.  Era 1974, Berger  vendia para as fábricas  de 
móveis de Gramado e Canela, mas faltava um bom transportador. Para aproveitar o 
filão,  Sila  comprou  um  caminhão  Mercedes-Benz  1513.  Depois,  adquiriu  mais 
veículos para levar a matéria-prima à madeireira. O empreendimento ia bem, mas 
Sila enfrentou preconceitos, pois não era comum uma mulher administrar frota de 
caminhões. Em 1990, Sila abriu a Serralheria Schroeder. Em 2000, foi candidata à 
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prefeitura de Tunápolis. Nesse mesmo ano criou a Transportes Alucris. Com mais de 
30 anos de estrada, Sila administra uma indústria metalúrgica, caminhões e realiza 
palestras sobre relações humanas (DANIEL, 2007).

Da mesma forma, ela ainda destacou que no município de São Miguel do Oeste, Santa 

Catarina, existem inúmeros negócios com mulheres empreendedoras estando à frente destes 

negócios:

Reflitam  sobre  os  negócios  liderados  por  mulheres  corajosas,  e  pensem  no 
município sem estes emprendimentos...são 21 empresas lideradas pelas empresárias 
que compõem a Câmara da Mulher, como o restaurante Di Fiori da Dione, a Imobal 
administrada pela Milena Baldissera,  a Recanto das Flores pela Claci, a JFJaques 
pela Jaqueline, entre tantas outras.
 
Empresas  grandes  e  pequenas,  como a Dielo alimentos,  quem tem a empresária 
Lúcia Mocellin a frente e surpreende pelo crescimento, pelo Instituto Educacional 
CVE  da  Elza  Gobbi,  referência  em  educação,  como  as  duas  farmácias  de 
manipulação, a Naturalle liderada pela Alessandra Volpi e a Dermobel, que recebeu 
o prêmio talentos empreendedores 2006, pela Lea. Lembrem-se da grandiosa Leve 
da Claidê Barasuol, da Roll Star da Marilete Massarolo, da Claudia que emprestou o 
próprio  nome para  as  pizzas,  e  transformou  o  que  era  uma  pizzaria  em grande 
indústria. Não se esqueçam da Cleuze da Afubra, na Neusa da academia Lokal e 
tantas outras Marias, Tatianas, Joanas. Imaginem a economia desta SMOeste sem as 
mulheres que sustentam estes negócios (DANIEL, 2007).

Assim,  como  já  citado  no  pronunciamento  da  presidente  da  CME1,  a  empresa 

Dermobel de São Miguel do Oeste/SC, foi reconhecida como Talento Empresarial no ano de 

2006 na categoria Comércio. Ela atua no ramo de Farmácia de Manipulação e Cosméticos 

desde primeiro de março de 1989, sendo que ela foi uma empresa da região Oeste que venceu 

esta disputa Estadual, nesta categoria. O prêmio foi realizado pelo SEBRAE, com o Grupo 

Gerdau e Rede Brasil Sul de comunicação, tendo ao mesmo tempo a parceria do Movimento 

Catarinense para a Excelência (MCE) e Movimento Brasil Competitivo (MBC). Através do 

SEBRAE este evento foi criado em 1995, com o objetivo de “reconhecer as ações de sucesso 

de micro e pequenas empresas de todo o Estado” e premiar “o desempenho de empresários de 

que utilizam estratégias inovadoras para criar oportunidades de mercado para seus negócios”. 

Na época, foram mais de 3000 candidatos a disputar o premio, dobrando o volume de 

inscritos do ano anterior. Critérios como empreendedorismo, gestão e resultados empresariais 

foram  alguns  dos  quesitos  avaliados  pela  banca  de  juízes.  Esta  comissão  julgadora  era 

formada por um grupo de especialistas em administração de negócios de todas as regiões. 

Conforme depoimento da gestora de Talentos Empreendedores,  Soraya Tonelli,  “o prêmio 

está alinhado aos critérios  de excelência  em gestão utilizados  pela  Fundação Nacional  da 

1  Câmara da Mulher Empresária. Associação Comercial e Industrial de São Miguel do Oeste-SC. Disponível 
em; www.mulherempresaria.com.br. Acesso em: 2 mar. 2010.
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Qualidade,  adaptados  a  realidade  dos  pequenos  negócios”.  Acrescenta  ainda  que,  “é  o 

primeiro  degrau de  uma escalada que  continua com o Prêmio Catarinense de Excelência e 

culmina com o Prêmio Nacional de Qualidade” (SEBRAE, 2006).

Da mesma forma, segundo a revista Líder Empresarial,  edição de janeiro de 2010, 

também  este  mesmo  premio,  na  categoria  comércio,  no  ultimo  ano  foi  concedido  ao 

município de Maravilha, para as empresárias da empresa Duetto Modas. As sócias Teresinha 

Dreifke Zanin e Leane Sueli Dreifke receberam este titulo, no dia 4 de dezembro de 2009, 

dois dias depois de a empresa comemorar seus 17 anos de existência. Elas foram finalistas, 

pela  terceira  vez  e  segundo as  ganhadoras,  este  premio  “significa  o  ponto culminante  da 

confiança de nossos clientes, do empenho das colaboradoras e do trabalho realizado nestes 17 

anos de forma ética, comprometida com todos os envolvidos", as avaliam. 

Diante  dos  depoimentos  das  vencedoras,  fica  evidente  a  importância  das mulheres 

serem competitivas e o valor que isso agrega à auto-estima e ao sucesso que estas conquistas 

representam para  estas  empreendedoras.  Cabe  ressaltar  ainda  que  muitas  das  empresárias 

participantes desta pesquisa são destaque em seu meio ambiente, no oeste catarinense. 

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

O método de coleta de dados com as questões de múltipla escolha se mostrou limitado, 

em alguns pontos.  Mais especificamente, o fato das respondentes terem assinalado mais de 

uma alternativa, o que era esperado, no entanto, dispersou a concentração de respostas e a 

análise estatística. Igualmente, se mostrou limitante o fato de as respondentes terem deixado 

questões  descritivas  em branco.  Estes  dois  fatores  limitaram as  análises  com os  diversos 

cruzamentos, o que era inicialmente esperado para este estudo.

O  número  de  respondentes  se  mostrou  pequeno  para  o  estudo  aqui  proposto. 

Entretanto, este foi um fator inerente à própria pesquisa, uma vez que o estudo adotou todas 

as empresárias definidas como amostra de conveniência, ou seja, o total das 60 integrantes da 

CME. Este pequeno número de respondentes prejudicou a análise estatística,  pela falta de 

elementos,  o  que  limitou  as  possibilidades  de  verificar  diferenças  significantes  entre  as 

características das respondentes, das empresas e dos entendimentos de sucesso e fracasso nas 

empresas de micro e pequeno porte.
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 Estas  limitações,  entretanto,  de  forma  alguma  inviabilizaram o  trabalho.  Este  se 

desenvolveu  a  contento,  podendo  ser  considerado  como  tendo  alcançado  os  objetivos 

propostos  e  os  resultados  esperados,  podendo,  inclusive,  ser  extrapolado  para  contextos 

similares.  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Neste capítulo constam os resultados referentes às características das empresárias e de 

suas empresas, bem como o entendimento destas mulheres sobre os fatores determinantes de 

sucesso e fracasso para os empreendedores e para as empresas de micro e pequeno porte. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DAS RESPONDENTES E DE SUAS EMPRESAS

A população pesquisada foi constituída de mulheres empresárias que participam dos 

núcleos da mulher, nas associações empresariais de quatro municípios da região do extremo 

oeste de Santa Catarina, ligados ao CEME, nos municípios de Campo Erê, Mondaí, Quilombo 

e São Miguel do Oeste. Assim, o estudo considerou a população existente de 60 gestoras, 

sendo de cunho censitário. 

A  análise  foi  estruturada  de  forma  a  destacar  os  resultados  de  micro  e  pequenas 

empresas, tomando como base a definição do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) 

procurando dessa forma, destacar semelhanças e diferenças entre estes dois tipos de empresa. 

Para tanto, o que define o porte destas instituições é o faturamento bruto das empresas, sendo 

que  para  micro  empresas  o  faturamento  bruto  anual  não  pode  ultrapassar  o  valor  de  R$ 

1.200.000,00.  Para as empresas  de pequeno porte  o valor  estabelecido  é  de acima de R$ 

1.200.000,00 até R$ 10.500.000,00. As empresas pesquisadas formaram dois blocos de estudo 

sendo 53 empresas de micro porte e as demais sete de pequeno porte. Prevaleceu, portanto, 

em grande maioria as empresas de micro porte. 

Os  resultados  quanto  à  formação  educacional  das  empresárias  revelaram  que  as 

microempresárias apresentam 31,7% com formação educacional em ensino médio, seguido de 

28,3% na graduação e 20% em especialização. Nas empresas de pequeno porte, as mulheres 

empresárias  com  ensino  médio  foram  5%,  igualmente  5%  com  graduação,  1,7%  com 

especialização.  Como o ensino superior contempla os estudos no nível de graduação 28,3% e 

de especialização 20%, se somados estes dois percentuais pode-se entender que predomina a 

formação de ensino superior  48,3% entre as microempresárias.  Nas empresas  de pequeno 

porte  são  6,7%  mulheres  com  formação  de  ensino  superior  se  considerado  também  a 

graduação e a especialização. Os resultados descritos podem ser visualizados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Formação Educacional das Empresárias, das Micro e Pequenas Empresas-
MPEs, 2009

Porte da 
empresa

Ensino 
Fundam

Ensino
Médio

Graduação Aperf. Espec. Mestrado Doutorado TOTAL

Microempresa 2(3,3%) 19(31,7%) 17(28,3%) 3(5,0%) 12(20,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 0(0,0%) 3(5,0%) 3(5,0%) 0(0,0%) 1(1,7%) 0(0,0%) 0(0,0%) 7(11,7%)

TOTAL 2(3,3%) 22(36,7%) 20(33,3%) 3(5,0%) 13(21,7%) 0(0,0%) 0(0,0%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Considera-se,  assim,  que  as  formações  educacionais  das  empresárias  de  micro  e 

pequenas  empresas  possuem  semelhança.  No  entanto,  se  analisado  cada  nível  de  forma 

isolada, os dados condizem com o estudo de Minniti, Arenius e Langowitz (2005), realizado 

em 34 países e que aponta que as mulheres com educação secundária são as mais predispostas 

em  começar  um  novo  negócio.  Porém,  somadas  as  graduadas  com  as  que  possuem 

especialização,  revelou-se  que  mais  da  metade  de  cada  contingente  (micro  e  pequenas 

empresarias)  possuíam formação em curso superior.  Da mesma forma,  os  resultados  aqui 

encontrados  condizem  com  os  estudos  brasileiros  mais  recentes  de  Silveira,  Gouvêa  e 

Hoeltgebaum (2008) e também de Gouvêa (2009) que revelaram que as mulheres catarinenses 

possuem formação acadêmica de nível superior. Esta mesma formação também se mostrou 

em Machado e outros (2008), em estudo feito com as mulheres de dois estados do sul do 

Brasil, perfazendo o perfil das mulheres das empresas dos dois portes. 

Em seguida, os resultados quanto à idade das respondentes se tornou objeto de estudo. 

A maioria  das  mulheres  das  microempresas  se  apresentou  com idade  entre  36 a  45 anos 

(41,7%), seguido das empresárias com faixa etária entre 46 a 55 anos (23,3%) e bem próximo 

às de 21 a 35 anos (21,7%). Se somadas as duas maiores categorias, 36 a 45 e de 46 a 55 anos, 

o perfil de idade das microempresárias apresenta empreendedoras de 36 a 55 anos (65,0%). 

Isso também se repete com as mulheres das pequenas empresas (10,0%). Estes dados estão 

apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Idade das empresárias, das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009

Porte da empresa
Abaixo

De 21 anos
De 21 a 35 

anos
De 36 a 45 

anos
De 46 a 55 

anos
De 56 a
65 anos

Acima de
65 anos

TOTAL

Microempresa 0(0,0%) 13(21,7%) 25(41,7%) 14(23,3%) 1(1,7%) 0(0,0%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 0(0,0%) 1(1,7%) 3(5,0%) 3(5,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 7(11,7%)

TOTAL 0(0,0%) 14(23,3%) 28(46,7%) 17(28,3%) 1(1,7%) 0(0,0%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa

Neste aspecto, também a idade das empreendedoras de microempresas e empresas de 
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pequeno porte apresentou semelhanças. Possuindo seu maior contingente nas idades entre 36 

a 55 anos nas empresas dos dois portes. Estas características constam também nos estudos de 

Machado e outros (2003), Miranda (2006), Sala (2006), Machado (2008), Silveira, Gouvêa e 

Hoeltgebaum (2008) e Gouvêa (2009). 

De acordo com o GEM (2008), este perfil as caracteriza como sendo adultas, já que 

jovem são consideradas as pessoas empreendedoras que possuem idade entre 18 e 24 anos. 

Porém, esses dados segundo Minniti, Arenius e Langowitz (2005), apresentam características 

de  países  de  alta  renda.  Segundo os  autores,  nos  países  com pequena  e  média  renda,  as 

mulheres empreendedoras são mais jovens, perfazem a idade de 25 a 34 anos, sem ensino 

médio completo, envolvendo-se com afazeres empresariais. Já nos países de alta renda a idade 

média é de 35 a 44 anos. 

Quanto  às  pessoas  consideradas  de  meia  idade,  e  que  estão  entre  55  e  64  anos, 

segundo o GEM (2009), estas atingem em torno de 4% dos ativos. Deste modo, também se 

confirma tal situação neste estudo com as empreendedoras do extremo oeste catarinense, onde 

se  encontra  apenas  uma  empresária  nesta  faixa  etária,  representando  1,7% da  população 

estudada, atuando em uma microempresa.

Os resultados quanto ao estado civil das pesquisadas mostrou que nas microempresas 

as  casadas  representam maioria  (65%).  Da  mesma  forma  a  maioria  das  empresárias  das 

pequenas empresas (10,0%) também são casadas. Somadas as empreendedoras matrimoniadas 

das empresas dos dois portes chegou-se a um total de 75,0% da população estudada, havendo 

similaridade entre os dois portes estudados. Os dados sobre este assunto estão na tabela 3.  

Tabela 3 - Estado civil das empresárias das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009
Porte da empresa Casada Solteira Viúva Divorciada Outros TOTAL

Microempresa 39(65,0%) 4(6,7%) 2(3,3%) 5(8,3%) 3(5,0%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 6(10,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 1(1,7%) 0(0,0%) 7(11,7%)

TOTAL 45(75,0%) 4(6,7%) 2(3,3%) 6(10,0%) 3(5,0%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

E,  por  estas  empresárias  estudadas  serem  em  sua  maioria  matrimoniadas,  como 

consequência elas também possuem filhos. Porém, neste aspecto, a média correspondente é 

menor do que dois filhos por empresaria (1,86%). Este índice se apresenta bem próximo do 

contexto de Machado e colaboradores (2003), que realizou estudo semelhante em três países 

diferentes, Brasil, Canadá e França. Da mesma forma consta nos estudos de Nunes (2006), 

tendo como alvo as mulheres de uma Associação Comercial de Minas Gerais, de Silveira, 

Gouvêa e Hoeltgebaum (2008), com as empresarias catarinenses, e de Gouvêa (2009), em 
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pesquisa realizada com mulheres de uma associação empresarial de Santa Catarina. Também 

no trabalho de Miranda (2006) este fato se revela, apesar do contexto de estudo ter envolvido 

as  gestoras  de  uma instituição  de  ensino  superior  (IES)  em Santa  Catarina,  isto  é,  intra-

empreendedoras. Todos estes estudos mostraram afinidades, já que todos constataram a média 

de no máximo dois herdeiros para cada empresaria, indicando certa tendência deste numero 

para  as  mulheres  que  trabalham  em  empresas  de  micro  e  pequeno  porte  e  em  IES, 

principalmente no sul do Brasil.

Outros  estudos  como  os  da  Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), realizado em 2000, os de Vianna (2003) e o de Takahashi,  Graeff e 

Teixeira  (2005) podem ainda apresentar resultados de perfil  semelhantes aos deste estudo 

quanto ao numero de filhos por empresária. 

A  participação  no  capital  social  de  micro  e  pequenas  empresas  apresentaram 

resultados que mostram que as microempresárias apresentaram o maior contingente (23,3%) 

de mulheres empresárias  majoritárias, com 100% das quotas da empresa. Em seguida, as que 

possuem entre 25 e 50% das cotas perfazem 20%. Após, aparecem igualmente (13,3%) as 

empreendedoras  que  possuem  entre  75  e  99%  e  entre  50  e  74%.  Apenas  5%  destas 

empresárias têm menos de 25% das ações de suas empresas. Porém, vale destacar ainda que é 

de 13,3% o índice de microempresárias que não tem participação nenhuma das quotas da 

empresa.

Nas  pequenas  empresas  realçou  as  empreendedoras  que  tem  uma  participação 

acionária  da  sua  empresa  entre  25  e  50% das  ações  correspondem a 6,7%. Depois,  uma 

empresária (1,7%) aparece como possuidora de 100% das quotas (majoritária).  Da mesma 

forma, apenas uma (1,7%) apresentou participação entre 50 e 75% das quotas, e também uma 

(1,7%) simplesmente não possui participação jurídica na empresa. 

Assim,  percebe-se distinção  entre  os dois portes de empresa.  As microempresárias 

possuem mais ações em seu nome do que as empresarias de empresas de pequeno porte. Em 

análise por porte de empresa, mais da metade das microempresárias (56,6%) possuem acima 

de  50% das  ações  da  empresa.  Nas  pequenas  empresas  esta  mesma  configuração  não  se 

repete.  Elas  não  chegam  a  trinta  pontos  percentuais  (28,57%)  da  mesma  proporção  das 

microempresárias, ou seja, 50% das quotas. 

Este estudo se comparado com os resultados das investigações de Machado e outros 

(2008) e de Gouvêa (2009) é semelhante apenas com relação às microempresárias, onde as 

mulheres têm uma participação acionaria em torno de 50% ou mais em suas empresas.  A 

tabela 4 resume o que foi apresentado. 
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Tabela 4 - Participação no Capital Social das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009

Porte da empresa
Possui
100%

Entre 75%
E 99%

Entre 50%
E 74%

Entre 25%
E 50%

Menos de
25%

Nenhum
TOTAL

Microempresa 14(23,3%) 8(13,3%) 8(13,3%) 12(20,0%) 3(5,0%) 8(13,3%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 1(1,7%) 0(0,0%) 1(1,7%) 4(6,7%) 0(0,0%) 1(1,7%) 7(11,7%)

TOTAL 15(25,0%) 8(13,3%) 9(15,0%) 16(26,7%) 3(5,0%) 9(15,0%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Além  disso,  verificou-se  o  número  de  sócios  nestas  empresas  estudadas.  Nas 

microempresas  apontou-se  que  a  maioria  das  empresarias  (35,6%)  possuem  dois  sócios. 

Posteriormente  (25,4%)  têm  apenas  um  sócio.  Ainda  (11,9%)  possuem  três  parceiros. 

Mostrou-se considerável (16,9%) o número de empresárias que não possuem sociedade com 

uma segunda ou terceira pessoa. 

Nas empresas de pequeno porte a situação se apresenta dois terços delas, possuindo 

entre  um e  dois  parceiros.  Nesta  configuração  vale  destacar  que  nas  empresas  pequenas 

apontou-se igual índice (3,4%) para um grupo societário de cinco ou mais compartes, de dois 

sócios ou de apenas um. Neste ponto, houve divergência entre os dois portes de empresa, as 

microempresárias possuem no máximo três sócios e nas pequenas empresas quase um terço 

(28,57%) possuem cinco ou mais compartes. Os dados podem ser acompanhados na Tabela 5.

Tabela 5 - Número de sócios em Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009
Porte da empresa 1 sócio 2 sócios 3 sócios 4 sócios 5 ou mais Nenhum TOTAL
Microempresa 15(25,4%) 21(35,6%) 7(11,9%) 0(0,0%) 0(0,0%) 10(16,9%) 53(89,8%)

Peq. Empresa 2(3,4%) 2(3,4%) 0(0,0%) 0(0,0%) 2(3,4%) 0(0,0%) 6(10,2%)

TOTAL 17(28,8%) 23(39,0%) 7(11,9%) 0(0,0%) 2(3,4%) 10(16,9%) 59(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Outra questão conhecer se trabalha com alguém da família também foi objetos deste 

estudo.  Foi constatado que nas microempresas as mulheres têm mais de cinquenta pontos 

percentuais (58,3%) de participação de algum familiar em seu empreendimento. Nas pequenas 

empresas este numero se eleva ainda mais. Atinge 85,71%, se considerado isoladamente os 

dois portes de empresa. Para as empresárias pesquisadas normalmente a ajuda de familiares é 

importante para atingirem o sucesso, de acordo com Stevenson (1986), Dhaliwal (2006) e 

Pollard (2006). Os resultados foram apontados na Tabela 6.
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Tabela 6 - Participação de familiares nas Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009

Porte da empresa Não Sim TOTAL

Microempresa 18(30,0%) 35(58,3%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 0(0,0%) 6(10,0%) 6(10,0%)

TOTAL 18(30,0%) 41(68,3%) 59(98,3%)

Fonte: Dados da pesquisa.

As pessoas  da família  com quem a  empresaria  trabalha  enfocam  como superior  a 

participação do marido/esposo nas microempresas  (33,3%). Logo após aparecem os filhos 

(8,3%).  Também  nas  pequenas  empresas  o  quadro  se  assemelha,  com a  participação  do 

esposo nos negócios da empresa (6,6%). Neste aspecto há semelhança entre micro e pequenas 

empresas. A Tabela 7 resume o que foi descrito. 

Tabela  7  –  Familiar  com  quem  as  empresárias  trabalham  nas  Micro  e  Pequenas 
Empresas - MPEs, 2009

Porte da 
empresa

Marido Filhos(as) Pai Mãe Irmão(s) Outros TOTAL

Microempresa 20(33,3%) 5(8,3%) 3(5,0%) 2(3,3%) 2(3,3%) 3(5,0%) 35(58,3%)

Peq. Empresa 4(6,6%) 1(1,7%) (0,0%) 0(0,0%) 1(1,7%) 0(0,0%) 6(10,0%)

TOTAL 24(39,9%) 6(10,0%) 3(5,0%) 2(3,3%) 3(5,0%) 3(5,0%) 41(68,3%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Igualmente,  se investigou o tempo de atuação  das  mulheres  junto à  empresa  onde 

atuam. Neste sentido verificou-se que das microempresárias (66,7%) trabalham a mais  de 

cinco  anos  no  seu  estabelecimento.  Ao  mesmo  tempo,  com  as  mulheres  das  pequenas 

empresas,  foi  revelado  que  6,7%  também  trabalham  a  mais  de  cinco  anos  na  empresa. 

Isoladamente  isto  representa  57,14% das  empreendedoras  de  empresas  de pequeno porte. 

Estes dados indicam semelhança entre as empresas dos dois portes de empresa, confirmando 

também a questão sobre o tempo de existência da empresa. Este perfil também se assemelha 

quanto à literatura de Nunes (2006), Machado e outros (2008), e Gouvêa (2009). A Tabela 8 

apresenta estes dados.   
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Tabela 8 - Tempo de vínculo das empreendedoras com a empresa nas Micro e Pequenas 
Empresas - MPEs, 2009

Porte da 
empresa

Menos de 1ano 1 a 2 anos 3 a 4 anos 5 anos Mais de 5 anos TOTAL

Microempresa 2(3,3%) 2(3,3%) 4(6,7%) 5(8,3%) 40(66,7%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 0(0,0%) 0(0,0%) 2(3,3%) 1(1,7%) 4(6,7%) 7(11,7%)

TOTAL 2(3,3%) 2(3,3%) 6(10,0%) 6(10,0%) 44(73,3%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação  à  dedicação  diária  das  empresárias  ao negócio,  a  maioria  (34,5%) das 

microempresárias trabalham entre 9 e 10 horas. Em seguida, aparecem as que dedicam entre 7 

e 8 horas. (22,4%). Bem próximo (20,7%) estão as que prestam entre 11 e 14 horas à empresa. 

Acima desta carga horária (5,2%) aponta com igual índice as que dedicam apenas seis horas 

do seu dia para o empreendimento. 

Nas  empresas  de  pequeno  porte,  percebe-se  que  existe  o  mesmo  numero  de 

empresarias (5,2%) que dedicam entre 11 e 14 horas e entre 7 e 8 horas. Sendo que a carga 

horária  mais  apontada  pelas  microempresárias,  entre  9  e  10 horas,  teve  apenas  1,7% das 

pequenas  empresárias  que  se  dedicam com esta  mesma  carga.  Neste  aspecto,  percebe-se 

semelhança  com os  trabalhos  de  Machado  et  al  (2008),  Silveira,  Gouvêa  e  Hoelgebaum 

(2008) e Gouvêa (2009). Estes resultados podem ser observados na Tabela 9.

Tabela 9 - Dedicação diária aos negócios das Micro e Pequenas Empresárias - MPEs, 
2009
Porte da 
empresa

Até 6 horas Entre 7 e 
8hs

Entre 9 e
10hs

Entre 11 e
14 hs

Acima de 14 hs TOTAL

Microempresa 3(5,2%) 13(22,4%) 20(34,5%) 12(20,7%) 3(5,2%) 51(87,9%)

Peq. Empresa 0(0,0%) 3(5,2%) 1(1,7%) 3(5,2%) 0(0,0%) 7(12,1%)

TOTAL 3(5,2%) 16(27,6%) 21(36,2%) 15(25,9%) 3(5,2%) 58(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Finalmente,  para  melhor  investigação  do  perfil  das  mulheres  empresárias  e  suas 

empresas,  pesquisou-se a contribuição das mulheres empresarias no orçamento familiar.  A 

maior  parte  das  empreendedoras  de  microempresas  (33,3%)  tem  uma  participação  no 

orçamento familiar de até 50%. Com 30% as microempresárias contribuem com até 25% do 

orçamento. Nas pequenas empresas 5% das mulheres contribuem com até 50% do orçamento 

familiar, 1,7% com até 75%,  e novamente 5% acima de 75% no orçamento das despesas do 

lar.  Assim,  a  esmagadora  maioria  das  mulheres  que  administram  pequenas  empresas  se 

encontra neste perfil. Em relação à participação das microempresárias, os estudos de Machado 
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et al (2003), Silveira, Gouvêa e Hoeltgebaum (2008) e Gouvêa (2009) sustentam o fato. Estes 

dados podem ser verificados na Tabela 10.  

Tabela 10 - Participação no orçamento familiar das Micro e Pequenas Empresárias - 
MPEs, 2009

Porte da empresa 0% Até 25% Até 50% Até 75%
Acima de 

75%
TOTAL

Microempresa 2(3,3%) 18(30,0%) 20(33,3%) 2(3,3%) 11(18,3%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 0(0,0%) 0(0,0%) 3(5,0%) 1(1,7%) 3(5,0%) 7(11,7%)

TOTAL 2(3,3%) 18(30,0%) 23(38,3%) 3(5,0%) 14(23,3%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com os dados pesquisados sobre as características pessoais das empresárias, 

foi  elaborado um quadro  que  sintetiza  as  peculiares  destas  empreendedoras  da  região  do 

extremo oeste catarinense, podendo ser acompanhado no Quadro 9, como segue:

P
O
R
T
E

Formação 
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Estado 
civil

Filhos
Quotas/
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Número 
de Sócios
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Tempo 
que 

trabalha 
na

Empresa

Dedicação
Diária

Participaç
orçamento 
Familiar

M
I
C
R
O
  

Superior 
32(53,3%)

35 a 55 
39(65,0%

)

Casada 
39(65,0%

)

Média 
= 1,84
(menos 

de 2 
filhos)

Entre 50 e 
100% 

30(50,0%
)

2 sócios
21(35,6%

)

Sim
35(58,3%

)

Marido 
20(33,3%

)

Mais de 5 
anos 

40(66,7%
)

Acima de 
9 horas 

35(60,4%)

Até 50,0% 
30(50,0%)

P

E

Superior
4(6,7%)

35 a 55 
6(10,0%)

Casada 
6(10,0%)
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= 1,88
(menos 

de 2 
filhos)

Entre 50 e 
100% 

2(3,4%)
Até 50%
5(8,4%)

2 sócios
2(3,4%)

5 ou mais 
sócios

2(3,4%)

Sim
6(10,0%)

Marido 
4(6,7%)

Mais de 5 
anos 4 
( 6,7%)

Acima de 
9 horas 
4(6,7%)

Até 50%
3(5,0%)

Acima de 
50,0% 

4(6,7%)

Quadro 9 - Características pessoais das mulheres empresárias de micro e pequenas empresas, 2009
Fonte: Dados da pesquisa.

Na  sequência,  foram  analisadas  e  interpretadas  às  caracterizações  das  empresas, 

administradas pelas mulheres das microempresas e das empresas de pequeno porte em estudo. 

Assim, o primeiro aspecto considerado foi quanto ao faturamento da empresa.  Este resultado 

pode ser verificado na Tabela 11, como segue, sendo que também embasou o enquadramento 

destas  sessenta  empresas  pesquisadas  quanto  ao  que  estipula  o  BNDES  (2009). 

Caracterizaram-se como microempresa 88,3% (53 empresas) por seu faturamento, no ano de 

2009,  ter  sido  até  R$  1.200.000,00.   As  demais  11,7% (sete  empresas)  constituíram  as 

pequenas empresas deste estudo, sendo que estas faturaram no mesmo período, entre R$ R$ 

1.200.000,01 a R$ 10.500.000,00. A tabela 11 mostra o encontrado. 
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Tabela 11 - Faturamento bruto das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009

Porte da empresa Até 1.200 (mil)
Entre 1.200  a 

10.500(mil)
TOTAL

Microempresa 53(88,3%) 0(0,0%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 0(0,0%) 7(11,7%) 7(11,7%)

TOTAL 53(88,3%) 7(11,7%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Verificou-se na sequência  o  tempo  de existência  das  empresas.  As microempresas 

apresentaram exatamente a metade (50%) da população estudada com mais de dez anos de 

existência.  Em  seguida  (21,7%)  apresentaram  entre  seis  e  dez  anos.  E,  por  último,  as 

microempresas que atuam de 1 a 5 anos (16,6%). 

Já nas pequenas empresas foi apurado que há o mesmo número de empresas (5,0%) 

entre 11 e 15 anos de experiência e de 1 a 5 anos (5,0%). Outra pequena empresa (1,7%) 

apresentou histórico de 6 a 10 anos de atividade. Consideradas separadamente, diferentemente 

das microempresas,  que apresentam mais  de setenta  pontos percentuais  (71,7%), das suas 

empresas com mais de seis anos de atividade, as empresas de pequeno porte descrevem quase 

a metade (42,85%) das suas empresas em fase de risco, segundo SEBRAE/SP, Bittencourt 

(2002) e Tachizawa (2007). Estes resultados constam na tabela 12. 

Tabela 12 - Tempo de existência das Micro e Pequenas Empresárias - MPEs, 2009
Porte da empresa De 1 a 5 a De 6 a 10 De 11 a 15 TOTAL

Microempresa 10(16,7%) 13(21,7%) 30(50,0%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 3(5,0%) 1(1,7%) 3(5,0%) 7(11,7%)

TOTAL 13(21,7%) 14(23,3%) 33(55,0%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Além disso, apurou-se o setor de atuação das empresas em estudo. A maior parte das 

microempresas estudadas atua no setor de Comércio (61,6%). Seguida pelo setor de Serviços 

(20,0%) e, posteriormente, a Indústria (6,7%). 

Da mesma forma, as pequenas empresas se destacam no Comércio (6,7%). Porém, 

inverte nos dois outros setores, onde a Indústria está em segundo (3,3%) e finaliza com os 

Serviços (1,7%). O que foi descrito pode ser conferido na Tabela 13.
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Tabela 13 - Setor de atuação das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009
Porte da empresa Comércio Indústrias Serviços TOTAL

Microempresa 37( 61,6%) 4(6,7%) 12(20%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 4(6,7%) 2(3,3%) 1(1,7%) 7(11,7%)

TOTAL 41(68,3%) 6(10,0%) 13(21,7%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Outra particularidade empresarial  observada na pesquisa foi  quanto ao mercado de 

atuação. Neste enfoque, todas as empresas (100%) atuam apenas no mercado nacional, não 

exportando seus produtos ou serviços. No estudo de Gouvêa (2009) esta também se revelou 

uma realidade. Neste sentido, novamente esta pareceu ser uma propensão de microempresas e 

empresas de pequeno porte. Os resultados estão apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 - Mercado de atuação das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009
Porte da empresa Exportação Mercado In Merc. Int. TOTAL

Microempresa 0(0,0%) 53(88,3%) 0(0,0%) 53(88,3%)

Peq. Empresa 0(0,0%) 7(11,7%) 0(0,0%) 7(11,7%)

TOTAL 0(0,0%) 60(100,0%) 0(0,0%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto  ao ramo de atividade  a  que pertencem às empresas  pesquisadas,  estes  são 

apresentados em ordem alfabética na Tabela 15.

Tabela 15 - Ramo de atividade, das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009

Ramo de atividade
Microempres

a
%

Empresa 
Pequena

% TOTAL

Acessórios Pessoais e Calçados 1 1,7% 0 0,0% 1(1,87%)

Alimentos 11 18,3% 2 3,2% 13(21,5%)
Agronegócio 5 8,3% 0 0,0% 5(8,3%)

Beleza,saúde,e Produtos Naturais 4 6,7% 0 0,0% 4(6,7%)

Comunicação, Inform. Eletrônicos 1 1,7% 0 0,0% 1(1,7%)

Construção Material e Serviços 3 5,0% 1 1,7% 4(6,7%)

Cosméticos e Perfumaria 2 3,3% 0 0,0% 2(3,3%)
Educação e Treinamento 2 3,3% 0 0,0% 2(3,3%)

Livrarias e Papelarias 3 5,0% 0 0,0% 3(5,0%)
Móveis, Decorações e Presentes 2 3,3% 1 1,7% 3(5,0%)
Negócios, Serviços e 
Conveniências

1 1,7% 1 1,7% 2(3,3%)

Serviços Automotivos 1 1,7% 0 0,0% 1(1,7%)
Vestuário 8 13,3% 1 1,7% 9(15,0%)
Outro 9 15% 1 1,7% 10(16,7%)
TOTAL 53 53(88,3%) 7 7(11,7%) 60(100%)

Fonte: Dados da pesquisa.
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Nesta perspectiva verificou-se que nas microempresas predomina o setor Alimentício 

(18,3%).  Seguido  do  Vestuário  (13,3%),  e  em  terceiro  lugar  o  Agronegócio  (8,3%). 

Posteriormente,  com o  mesmo  numero  (5%) de  empresas  estabelecidas  no  ramo  aparece 

Construção Material e Serviços e Livrarias e Papelarias. Com 3,3% de empresas, apontam 

Cosméticos e Perfumaria, Educação e Treinamento e Móveis, Decorações e Presentes. Por 

fim, representando 1,7% das empresas pesquisadas estão: Acessórios Pessoais e Calçados, 

Comunicação,  Inform.  Eletrônicos,  Negócios,  Serviços  e  Conveniências  e  Serviços 

Automotivos.  A  categoria  Outro  representa  15%  das  microempresas,  que  atuam 

respectivamente como: Despachante; Refrigeração; Crédito e habitação; Óptica, Serviço de 

saúde e laboratório; Floricultura, decoração e locação de vestuário para festas; Escritório de 

contabilidade; Consultoria, Seguro de vida e previdência, Eletrodomésticos e Medicamentos.

 Nas  empresas  pequenas  também  se  sobressai  o  setor  Alimentício  (3,2%). 

Posteriormente, aparecem com 1,7% os ramos de Construção Material e Serviços, Móveis, 

Decorações e Presentes,  Negócios,  Serviços e Conveniências,  Vestuário e,  como Outro,  o 

Serviço de extensão rural. Nesta perspectiva o setor Alimentício se destacou nos dois portes 

de empresa, bem como o ramo do Vestuário. 

Ainda  em relação  à  empresa,  as  microempresas  delineiam 75% de  empresas  com 

apenas uma unidade. Em seguida, 10,0%  apresentam entre duas e cinco unidades. Igualmente 

as pequenas empresas se destacam com maior significância nas empresas com apenas uma 

unidade.  Porém  merecem  destaque  duas  pequenas  empresas  que  oferecem  o  mesmo 

percentual  (1,7%)  e  que  ofereçam,  respectivamente,  6  a  15  unidades  e  acima  de  quinze 

estabelecimentos.

Este contexto apresenta no primeiro momento características semelhantes, mas com 

sinais significativos para as pequenas empresas. Também o estudo de Gouvêa (2009) assegura 

este feitio, em relação às microempresas. A tabela 16 apresenta o número de unidades para os 

dois tipos de empresas. 

Tabela 16 - Número de unidades das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009

Porte da empresa 1 unidade
Entre 2 e 5
Unidades

Entre 6 e 15
Unidades

Acima de 15
Unidades

Nenhuma
Unidade

TOTAL

Microempresa 45(75,0%) 6(10,0%) 1(1,7%) 0(0,0%) 1(1,7%) 53(88,3%)

Peq.  Empresa 5(8,3%) 0(0,0%) 1(1,7%) 1(1,7%) 0(0,0%) 7(11,7%)

TOTAL 50(83,3%) 6(10,0%) 2(3,3%) 1(1,7%) 1(1,7%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

E,  finalizando as  características empresariais,  constatou-se  que  os  dois portes de 
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empresas  pesquisados  empregam,  respectivamente:  As  microempresas  na  sua  maior  parte 

(60,0%)  concentram  até  cinco  pessoas.  Em  seguida,  23,3%  geram  entre  seis  e  quinze 

empregos. Completando, 5,0% das microempresas possuem entre 16 e 50 colaboradores. 

Nas  pequenas  empresas,  inicialmente,  3,3%  empregam  até  cinco  indivíduos. 

Igualmente  (3,3%) entre  16 e  50.  No entanto  estas  empresas  apresentam maior  oferta  de 

empregos,  já  que  3,4%  delas  se  encontram  em  negócios  que  absorvem  acima  de  300 

funcionários. A tabela 17 mostra o encontrado. 

Tabela 17 - Número de funcionários das Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009

Porte da 
empresa

Até 5
Pessoas

Entre 6
e 15

Entre 16 
e 50

Entre 51 
e 150

Entre 
151

e 300

Entre 
301 e 500

Acima de 
500

TOTAL

Microempresa 36(60,0%) 14(23,3%) 3(5,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 53(88,3%)

Peq.  Empresa 2(3,3%) 1(1,7%) 2(3,3%) 0(0,0%) 1(1,7%) 0(0,0%) 1(1,7%) 7(11,7%)

TOTAL 38(63,3%) 15(25,0%) 5(8,3%) 0(0,0%) 1(1,7%) 0(0,0%) 1(1,7%) 60(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Finalizando  o  tópico  das  características  empresariais,  para  elucidar  de  forma  mais 

clara o entendimento do encontrado na pesquisa, realizou-se um resumo das características 

empresariais, podendo ser visualizado no Quadro 10:
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Setor de 
atuação

Mercado 
de 

atuação

Ramo de 
atividade

Número 
de 

unidades

Número de 
funcionários

M
I
C
R
O

Até 1.200 
(mil)

53(88,3%)

De 11 a 15 
anos

30(50,0%)

Comércio 
37(61,6%
Indústria 
4(6,7%)
Serviços 

12(20,0%)

Interno
53( 88,3

%)

Alimentos 
11(18,3%)
Vestuário 
8(13,3%)

Agronegócio 
5(8,3%)

Uma 
unidade

45(75,0%)

Até 5 pessoas
36(60,0%)

P
E

Acima de 
1.200

Até 10.500 
(mil)

7(11,7%)

De 11 a 15 
anos

3(5,0%)  e
De 1 a 5 

anos
3(5,0%)

Comércio 
4(6,7%)
Indústria 
2(,3%)

Serviços 
1(1,7%)

Interno
7( 11,7%)

Alimentos 
(3,2%)

Vestuário 
1(1,7%)

Construção 
1(1,7%)

Móveis 1(1,7%)
Conveniência 1 

(1,7%)

Uma 
unidade
5(8,3%)

Até 5 pessoas
2(3,3%)  e

Acima de 151 
pessoas 
2(3,3%)

Quadro 10 - Características empresariais das mulheres empreendedoras de micro e pequenas empresas, 
2009
Fonte: Dados da pesquisa.

4.2  ENTENDIMENTO  SOBRE  OS  FATORES  DE  SUCESSO  E  FRACASSO  NO 

AMBIENTE  EMPREENDEDOR
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Neste  tópico,  buscou-se  analisar  e  interpretar  o  entendimento  das  mulheres 

empresárias de micro e pequenas empresas da região do extremo oete de Santa Catarina, sobre 

sucesso e fracasso em seus empreendimentos. Nesta primeira parte, o sucesso foi enfatizado. 

Em seguida, o fracasso se torna objeto de estudo.

4.2.1 Entendimento sobre os fatores de sucesso

A primeira pergunta sobre o tema “sucesso”, ofereceu às mulheres empresárias seis 

caracteristicas  consideradas  como pessoais  de  sucesso.  Estas  foram obtidas  da revisão de 

literatura nos estudos de Machado et al (2003), Machado et al (2008), Silveira,  Gouvêa e 

Hoeltgebaum (2008) e também de Gouvêa (2009), que se assemelham ao aqui estudado. Para 

assegurar um maior grau de liberdade às respondentes, oportunizou-se a alternativa como de 

multipla  escolha.  Assim,  as  respondentes  podiam  marcar  quantas  alternativas  achassem 

conveniente,  escolhendo   as  caracteristicas  sobre  o  sucesso  consideradas  relevantes.  No 

quadro 11 se pode visualizar a quantidade de vezes em que cada uma das alternativas foi 

apontada pelas empresárias das micro e das pequenas empresas, respectivamente.  

Percebe-se que a característica pessoal de sucesso destacado com 46 pontos (76,7%) 

pelas  mulheres  das  microempresas,  considerada  a  mais  significativa  para  ser  uma 

empreendedora de sucesso, é “Coragem e ousadia”. Em seguida recebendo 40 pontos (66,7%) 

aparece  ter  “Ética  e  equilíbrio”,  como  essencial.  Igualmente,  com pequena  diferença,  foi 

assinalada 39 vezes (65%) a “Criatividade”. Assim, estas três características foram as que as 

microempresárias consideram como peculiaridades fundamentais de sucesso. Posteriormente, 

também  “Capacidade de sonhar”, com 23 pontos (38,3%) e “Lócus interno de controle” e “O 

desejo de independência” foram assinaladas com a mesma pontuação de 14 (23,3%) pontos 

respectivamente.

As mulheres de empresas de pequeno porte igualmente consideraram a “Coragem e 

ousadia” e a também a “Criatividade”, ambas com seis apontamentos (10%), como fatores ou 

atributos importantíssimos para se empreender com sucesso. Observa-se que a maioria das 

entrevistadas  (85,71%)  assinalou  estas  duas  características  como  indicativas  de  sucesso. 

Continuada  pela  “Ética  e  equilíbrio”,  com  4  pontos  (6,7%).  Ainda,  “Lócus  interno  de 
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controle” com três apontamentos (5,0%) e “Capacidade de sonhar” com um ponto (1,7%). As 

pequenas empresárias não assinalaram “O desejo de independência”.

Nesta  análise  fica  evidenciado  que  a  maior  parte  das  empreendedoras,  tanto  as 

microempresárias, como as de empresas de pequeno porte, percebem a “Coragem e ousadia” 

como uma característica pessoal determinante de sucesso, na lida empresarial. Fator este que, 

em conjunto, totalizou 85,71% das mulheres pesquisadas. Dados estes que também combinam 

com  a  literatura  indicada  por  Machado  (2000a),  Minniti,  Arenius  e  Langowitz  (2005), 

Miranda, Cassol e Silveira (2006) e Machado e outros (2008).

Características pessoais de sucesso das empreendedoras do  extremo 
oeste catarinense 

Microempresas Empresas
Pequenas

Coragem e ousadia 46 6
Criatividade 39 6
Capacidade de sonhar 23 1
Ética e equilíbrio 40 4
Lócus interno de controle 14 3
O desejo de independencia 14 0

Quadro 11 - Entendimento das características pessoais de sucesso pelas empresarias das ME e das MPEs 
do extremo oeste catarinense, 2009
Fonte: Dados da pesquisa.

Igualmente, a “Criatividade”, assim como a “Ética e equilíbrio” foram destacadas por 

elas.  No  entanto,  sobre  a  “Capacidade  de  sonhar”  e  o  “Lócus  interno”,  percebe-se  uma 

pequena diferença de opinião entre as microempresárias e das pequenas empresarias, porém, 

ambas acreditam que o “O desejo de independência” tem menos significância. 

Algumas frases resumem o entendimento das empreendedoras sobre as características 

consideradas  como basilares  para obter  sucesso,  sendo duas  das  contribuições  destacadas. 

Conforme a microempresária de numero 24, sucesso é sinônimo de: 

“Agir com garra, responsabilidade, honestidade, inteligência e sabedoria, que é um 

dom de Deus”. 

Igualmente, a empreendedora de EPP, de número 10, reforçou da seguinte forma:

“Falar sempre a verdade”.

Neste  sentido,  estas  contribuições  asseguram  características  intrínsecas  às  atitudes 

corajosas,  éticas,  criativas  e  conhecedoras.  Assim  os  dados  pesquisados  apresentaram 

semelhança entre as empresas dos dois portes e estão de acordo com o estudo de Machado e 

outros (2008). Estas mostraram em seus resultados que, nos dois estados do sul do Brasil, 

também as emergem as características como: Coragem e ousadia; Criatividade; Capacidade de 

sonhar; Ética e equilíbrio pessoal; Lócus interno de controle e Desejo de independência.  
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Nas segunda questão, foram oferecidas 21 alternativas consideradas decisivas para o 

sucesso ser alcançado no nível gerencial. Tambem estas alternativas foram fundamentadas em 

estudos  anteriores  como  de  Machado  e  colaboradores  (2003),  Machado  e  outros  (2008), 

Silveira,  Gouvêa  e  Hoeltgebaum  (2008)  e  Gouvêa  (2009),  para  que  as  respondentes  se 

posicionassem quanto ao grau  de importância  destas  assertivas.   Assim como na questão 

anterior, foi resumida a quantidade de vezes apontada pelas pesquisadas de micro e pequenas 

empresas, conforme Quadro 11. 

Como fator mais importante, no ponto de vista das microempresárias, apresentou-se 

“Fazer o que gosta”, com 45,0%. Em seguida, “Capacidade de querer realmente fazer e fazer 

acontecer”, alternativa esta que alcançou 40,0% das respostas. Na sequência, “Calcular bem 

os  riscos”  contribuição  esta  com 36,7%,  empatando  com “Ter  entusiasmo  e  dedicação”. 

Igualmente  outra  assertiva  ponderada  pelas  microempresárias  foi  “Ter  o  máximo  de 

informações  sobre  a  atividade  de  trabalho”,  recebendo  33,3%  das  indicações.   “Ser 

persistente” foi significativamente considerado, (31,7%) e, assim, sucessivamente, “Acreditar 

na  própria  força  de trabalho”  (30,0%),  “Assumir  responsabilidades”  (28,3%),  “Zelar  pela 

credibilidade”  (25,0%)  e  “Encarar  os  problemas  de  frente”  (23,3%).  Mais,  “Dedicar-se 

integralmente a empresa” (18,3%), “Ser realista” e “Trabalhar muito” (13,3%), bem como, 

“Jamais imaginar que alguém vai resolver o seu problema” e “Realizar pesquisa de mercado” 

(11,7%). Outras como “Não deixar as coisas para o dia seguinte” (10,0%), “Ter um suporte 

emocional” e “Não desanimar com as ondas do mercado” (8,33%) e, por fim, as duas menos 

significantes no entendimento delas, “Ter elevado autoconhecimento” e “Nunca acreditar em 

crise”, ambas com 3,33% apresentam a menor significância sobre o sucesso para as mulheres 

microempresárias. O Quadro 12 apresenta os dados evidenciados:

No Microempresas No 

Respostas
No Empresas Pequenas No 

Respostas
1 Fazer o que gosta 27 1 Fazer o que gosta 4

2
Capacidade de querer realmente 
fazer e fazer acontecer

24 2
Ter o máximo de informações 
sobre a atividade de trabalho

4

3 Calcular bem os riscos 22 3
Capacidade de querer realmente 
fazer e fazer acontecer

3

4 Ter entusiasmo e dedicação 22 4 Zelar pela credibilidade 3

5
Ter o máximo de informações 
sobre a atividade de trabalho

20 5
Dedicar-se integralmente a 
empresa

3

6 Ser  persistente 19 6
Não desanimar com as ondas do 
mercado

3

7
Acreditar na própria força de 
trabalho

18 7 Assumir responsabilidades 2

8 Assumir responsabilidades 17 8 Realizar pesquisa de mercado 2

9 Zelar pela credibilidade 15 9
Acreditar na própria força de 
trabalho

2
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10 Encarar os problemas de frente 14 10 Ser  persistente 2

11
Dedicar-se integralmente a 
empresa

11 11 Calcular bem os riscos 2

12 Ser realista 8 12 Encarar os problemas de frente 1

13 Trabalhar muito 8 13
Jamais imaginar que alguém vai 
resolver o seu problema

1

14
Jamais imaginar que alguém vai 
resolver o seu problema

7 14 Ser realista 1

15 Realizar pesquisa de mercado 7 15 Ter um suporte emocional 1

16
Não deixar as coisas para o dia 
seguinte

6 16 Trabalhar muito 1

17 Ter um suporte emocional 5 17
Não deixar as coisas para o dia 
seguinte

1

18
Não desanimar com as ondas do 
mercado

5 18
Nunca acreditar em crise

0

19 Ter elevado autoconhecimento 2 19 Ter entusiasmo e dedicação 0
20 Nunca acreditar em crise 2 20 Ter elevado autoconhecimento 0

21 Cuidar da auto-estima 0 21 Cuidar da auto-estima 0

Quadro 12 - Identificação de fatores determinantes de sucesso nas ME e EPPs, 2009
Fonte: Dados da pesquisa.

Da mesma  forma  apresenta-se  a  ordem das  assertivas  das  mulheres  das  pequenas 

empresas, conforme segue:

 Junto  com “Fazer  o  que  gosta”  aparece  “Ter  o  máximo  de  informações  sobre  a 

atividade  de  trabalho”  recebendo,  respectivamente  6,7%,  sendo  consideradas  as  mais 

importantes  assertivas,  na  opinião  das  EPPs.  Outras  quatro  alternativas  tiveram a  mesma 

indicação, consideradas como importantes:  “Capacidade de querer realmente fazer e fazer 

acontecer”,  “Dedicar-se  integralmente  a  empresa”  e  “Não  desanimar  com  as  ondas  do 

mercado”,  todas  indicadas  com  5,0%.  Em  seguida,  foram  consideradas:  “Assumir 

responsabilidades”, “Realizar pesquisa de mercado”, “Acreditar na própria força de trabalho”, 

“Ser   persistente”  e  “Calcular  bem os riscos”  (3,3%).  E,  com menor  significância,  ficou: 

“Encarar os problemas de frente”, “Jamais imaginar que alguém vai resolver o seu problema”, 

“Ser realista” e “Ter um suporte emocional”.  Esta foi à ordem de importância dada pelas 

empresarias de empresas de pequeno porte, da região do extremo este de Santa Catarina. 

Percebe-se que,  tanto as empresárias  de um ou como de outro grupo de empresas 

considera  como  fator  mais  importante  para  definir  sucesso  “É  fazer  o  que  gosta”.  Esta 

assertiva  ultrapassa 50% nos dois grupos de estudo. Neste sentido, a literatura certifica este 

entendimento, uma vez que “quando se gosta, se tem prazer”, conforme Tóffolo (2002), ou 

“apaixona-se” pelo que faz, de acordo com Jonathan (2004), ou ainda, “a empreendedora que 

se realiza”, segundo Guimarães (2003) o sucesso passa a ser uma consequência natural. Ainda 

confirma-se a importacia da assertativa “Fazer o que gosta”, por meio dos estudos de Moore e 

Buttner (1997), quanto ao entendimento da autorrealização, e nos estudos complementares de 
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Machado (2006), Machado e outros (2008), Silveira, Gouvêa e Hoeltgebaum (2008) e Gouvêa 

(2009),  nesta  mesma  linha  de  raciocínio.  Assim,  entende-se  que  a  satisfação  somente  se 

encontra naquilo que as pessoas gostam de fazer, indiferentemente dos resultados financeiros 

que estes  podem proporcionar.  Igualmente,  McClelland  (1987)  assegura  que, quando esta 

atividade é realizada com amor, o prazer sobrepuja todo o esforço necessário, o que confirma 

no empreendedor a necessidade da auto-realização. 

Interessante notar também o fato de coincidência do fator menos importante, que é 

“Cuidar da autoestima”, que não foi assinalado por nenhuma das pesquisadas dos dois portes 

de  empresa,  se  mostrando  quase  irrelevante  para  o  sucesso  empresarial,  segundo  o 

entendimento destas empresarias pesquisadas.  Outro aspecto que chamou atenção foram os 

vários fatores com forte grau de importancia que se encontram em comum nos dois tipos de 

empresas,  como:  “Fazer  o  que  gosta”,  “Capacidade  de  querer  realmente  fazer  e  fazer 

acontecer”,  Calcular  bem os riscos”,  “Ter o máximo de informaçoes sobre a atividade de 

trabalho”, e “Ser persistente”. Esta última merece destaque pois de acordo com Napoleão Hill, 

que a mais de 70 anos, em seu livro  Think and Grow Rich?, livro este citado por  Gitomer 

(2010, p. 187-188), se afere a persistência, como sendo um “estado de espírito” que “pode ser 

cultivado”. Assim, ressalta que, a persistência é um  “resultado direto do hábito” e enfatiza 

que “a mente absorve e se torna parte da experiência diária da qual se alimenta”. Da mesma 

forma, Machado (2000a), Cassol e Silveira (2006) e Miranda (2007), asseveram a persistencia 

fator importante para se ter sucesso. Igualmente merece destaque Moraes (2008), que ressalva 

como um grande exemplo de persistência o inventor da lâmpada Thomas Edison.

Neste desenho, a arte de empreender deve ser cultivada diariamente da melhor forma, 

para que possa se tornar um hábito de sucesso. Alem disso, é preciso “Acreditar na própria 

força do trabalho”, para condicionar seu empreendimento a ser bem sucedidos. Em relação a 

isto, a microempresária no 16 se referiu da seguinte forma: 

- “Se eu não acreditar em mim, quem então acreditará em mim e no meu sucesso”? 

Depoimentos como estes, apresentam o grau de importancia que a crença apresenta 

nas empreendedoras,  já que revela que acreditar na própria força de trabalho para vencer os 

obstáculos é importante. Quando se acredita em si próprio, a pessoa busca seus objetivos, 

ultrapassando muitas vezes os seus próprios limites. Além disso, neste trabalho, transparece a 

crença  em  Deus,  ou  seja,  também  acreditar  Nele,  além  de  sim  mesma.  Outra 

microempreendedora,  a  de  número  12,  contribuiu  para  este  entendimento  por  meio  da 

seguinte resposta: 
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- “Acreditar em Deus, que ele ajuda muito”. 

Dessa forma,  acreditar  em si  e  também numa força superior  é  importante  para as 

emtrevistadas. Essa crença faz com que a pessoa consiga persistir e “Encarar os problemas de 

frente”, com “Entusiasmo e dedicação”. Neste sentido, a fé é algo inexplicável. Cabe neste 

sentido a frase do filme, Um amor para recordar, onde comparam o amor com o vento, que ele 

“não pode ser visto, mas pode ser sentido”. Foi enfatizado ainda por uma pequena empresária 

de no  13, que, 

“Somente as pessoas que realmente acreditam é que sabem a sua importância,  e  

sabem como buscar a força necessária, para abastecer-se diariamente, enfrentando todas as 

circunstancias propostas na atividade empresarial”.

Nao podendo deixar de destacar a manifestaçao da microempresária de no   24, que 

igualmente ressaltou:

-  “Eu jamais serei  bem sucedida,  se eu não acreditar em mim e nas pessoas que  

trabalham comigo. Todos os dias, agradeço a Deus a oportunidadade do trabalho e a benção  

da saúde e da força de lutar e estar junto com a força Dele, rodeada de pessoas que também  

como eu, ‘amam o que fazem’”.

Igualmente se pode ter uma melhor compreensão do assunto conforme o Quadro 13, 

que apresenta um comparativo entre os fatores mais destacados desta pesquisa, com os de 

outros estudos: 

Empreendedoras 
Microempresas 
Extremoeste/SC

Empreendedoras 
Pequena Empresas 

Extremoeste/SC

Empreendedoras 
Catarinenses

Machado et al.(2008)

Empreendedoras Norte-
Americanas

Gouvêa (2009);
Moore e Buttner (1997)

1) Fazer o que gosta 1) Fazer o que gosta 1) Nunca acreditar em crise;
1) Capacidade de realizar 
contatos e buscar influências;

2) Capacidade de querer 
realmente fazer e fazer 
acontecer

2) Ter o máximo de 
informações sobre a atividade 
de trabalho

2) Acreditar na própria força 
de trabalho;

2) Capacidade de querer 
realmente fazer e fazer 
acontecer;

3) Calcular bem os riscos
3) Capacidade de querer 
realmente fazer e faz 
acontecer

3) Não deixar as coisas para o 
dia seguinte;

 3)Elevado 
autoconhecimento;

4) Ter entusiasmo e 
dedicação

4) Zelar pela credibilidade
4) Jamais imaginar que 
alguém vai resolver o seu 
problema;

4) Existência de um plano 
pessoal;

5) Ter o máximo de 
informações sobre a 
atividade de trabalho

5) Dedicar-se integralmente a 
empresa

5) Ter entusiasmo, dedicação 5) Ser realista;

6) Ser  persistente 6) Não desanimar com as 
ondas do mercado

6) Trabalhar muito; 6) Ter um suporte emocional;

7) Acreditar na própria força 
de trabalho

7) Assumir responsabilidades 7) Não desanimar com as 
ondas do mercado;

7) Gerenciar a auto-imagem;

8) Assumir responsabilidades
8) Realizar pesquisa de 
mercado

8)  Calcular bem os riscos; 8)Assumir responsabilidades



91

9) Zelar pela credibilidade
9) Acreditar na própria força 
de trabalho

9)  Fazer o que gosta;

10) Encarar os problemas de 
frente

10) Ser  persistente
10) Ter o máximo de 
informações sobre a 
atividade;

11) Dedicar-se integralmente 
a empresa

11) Calcular bem os riscos
11) Fazer pesquisa de 
mercado;

12) Ser realista
12) Encarar os problemas de 
frente

12) Dedicar-se integralmente 
ao negócio;

13) Trabalhar muito
13) Jamais imaginar que 
alguém vai resolver o seu 
problema

13)  Zelar pela credibilidade;

14) Jamais imaginar que 
alguém vai resolver o seu 
problema

14) Ser realista
14)  Ser persistente;

15) Realizar pesquisa de 
mercado

15) Ter um suporte 
emocional

15)  Cuidar da auto-estima;

16) Não deixar as coisas para 
o dia seguinte

 16) Trabalhar muito
16) Encarar os problemas de 
frente.

17) Ter um suporte 
emocional

 17) Não deixar as coisas para 
o dia seguinte

18) Não desanimar com as 
ondas do mercado

 

 19) Ter elevado 
autoconhecimento
20) Nunca acreditar em crise

Quadro 13 - Comparativo do entendimento sobre sucesso das empreendedoras da região do extremo este 
catarinense (micro e pequena empresa), das empresárias catarinenses e norte americanas
Fonte: Dados da pesquisa.

Desta  forma,  percebe-se  que  há  uma  certa  harmonia  entre  os  diversos  fatores  de 

sucesso. Observa-se, principalmente, que dentro do mesmo estado alguns se apresentam em 

comum nos dois estudos como: “Acreditar na própria força de trabalho”, “Fazer o que gosta” 

e “Ter o máximo de informações sobre a atividade do trabalho”. 

Assim, tambem todas as demais assertivas são significantes, para umas em maior grau, 

para  outras  em  menor.  Dessa  forma,  Gomes  (2004)  assegura  que  “as  características 

empreendedoras podem variar em função da atividade que o empreendedor executa em uma 

dada época,  ou de acordo com a fase de crescimento  da empresa”.  Acrescenta  ainda que 

também possa ser “por conta da localização ou região da realidade em estudo”. 

Percebe-se pequenas diferenças em relação com as norte americanas, onde “Fazer o 

que gosta”  não  foi  destacado,  sendo esta  característica  a  mais  considerada  na região  do 

extremo oeste,  bem como no estado de Santa  Catarina.  Porém,  tambem tem um fator  de 

sucesso considerado importante  e  que merece  destaque,  “Capacidade  de querer  realmente 

fazer e fazer acontecer”, que aparece como segundo e terceiro item mais importante para as 

empreendedoras da região do extremo oeste catarinense e também para as norte americanas. 

Tal fato deixa evidente que existem fatores que são comuns no entendimento das empresárias, 

independente do período de coleta de dados, do porte da empresa, e da localização geográfica. 

Mostra  que  não  existem fronteiras  para  o  entendimento  das  mulheres  empresarias  sobre 
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sucesso.  Porém,  este  não  se  constituiu  um objetivo  deste  estudo,  servindo  apenas  como 

ilustração.

Do mesmo modo, questionaram-se as mulheres empreendedoras de micro e pequenas 

empresas  sobre  quais  outros  fatores,  além  dos  já  mencionados,  seriam  consideradas 

importantes para o sucesso e que pudessem interagir  e aperfeiçoar seus empreendimentos. 

Neste entendimento merece destaque “Atender bem o cliente”. Fator este mais aludido pelas 

mulheres empreendedoras das microempresas (28,3%). Em seguida, “Conhecer as tendências 

e Inovar” (20,0%). Na sequência “É ser feliz”, juntamente com “Conquistar a confiança e 

mantê-la”  (18,3%).  Posteriormente,  “Trabalhar  com  equipe  qualificada  e  feliz”  (16,7%). 

Também,  “Ter  lucro”  e  “Ter  bom  planejamento  a  curto  e  longo  prazo”  (15%), 

respectivamente. Ainda foram mencionadas, “Muita coragem e dedicação”, (8,33%), “Saber 

administrar os recursos”, “Ser alegre, simpático e entusiasta”, “Ser excelência e mantê-la” e 

“Ter  um  bom  controle  de  custos”,  estes  quatro,  todos  simultaneamente  com  o  mesmo 

destaque (5,0%). Além disso,  “Ter  capital  de giro”,  “Saber  aproveitar  as oportunidades  e 

saber  tomar  decisão”,  “Estar  comprometida”,  “Diferenciar-se  da concorrência”,  “Alcançar 

metas  e  objetivos”,  “Acreditar  em Deus” e  “Acreditar  em si”,  todas  receberam o mesmo 

indicante  (3,3%).  As  demais  como,  “Aceitar  críticas  e  sugestões”,  “Conhecer  o  grau  de 

satisfação por meio do pós venda”, “Investir em si e nos colaboradores”, “Ser independente”, 

“Ser  visionária”  e  “Ter  rede  de  relacionamentos  foram  todos  categorizados  pelas 

microempresárias, como fatores de sucesso.

Dessa forma, todos os fatores abordados possuem um elevado significado, que para 

uma em particular pode ser mais relevante e para outra menos, tudo dependendo da própria 

situação que está sendo vivida pela empresa, ou na sua vida pessoal. Assim foram ressaltados 

mais  algumas  respostas  colhidas  pelas  microempresárias,  sobre  o  significado  de  sucesso, 

sendo que, saíram na íntegra:

- “Atender bem os clientes para mantê-los sempre. Pois cliente satisfeito é o melhor 

meio de propaganda, que é a ‘alma’ do negócio de sucesso. É também gostar do que faz, é 

vender com o coração”. 

- “O sucesso no trabalho resume-se numa palavra ‘Excelência’. Para isto estamos em 

constante aprendizagem, inovando, pensando sempre no futuro da empresa”.  

- “Sucesso = Visão futuro; Excelente atendimento e atualização constante”.

-  “O sucesso  depende  de  suas  atitudes,  inovação,  criatividade  e  muita  dedicação, 

fazendo sempre o que gosta e se sente bem”.
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- “Precisamos estar inovando constantemente e antecipando tendências. Hoje nossos 

clientes já não são mais como era há uns vinte anos atrás, onde demorava a moda pegar. Hoje 

mal aparece uma atriz usando algo diferente, as clientes já querem algo igual ou semelhante”.

- “Sucesso, é eu ser independente”. 

Este testemunho está de acordo com a compreensão de Ansoff (1981) quando ele descreve 

que o empreendedor possui o desejo de constituir o seu próprio negócio. 

- “Sucesso é ser feliz”.

- “Sucesso é fazer acontecer e acreditar em você mesma”.

- “Qualidade dos produtos aliado a um bom preço e um excelente atendimento”.

- “Realizar as atividades com dedicação e dos mesmos obter lucros”.

- “Sucesso quando as atividades são executadas com entusiasmo pelos colaboradores e 

o resultado financeiro é positivo”.

- “O sucesso depende do teu esforço; Avaliar constantemente os teus objetivos. Para 

mim sucesso é atingir metas. Para tanto precisamos de um bom planejamento, estabelecê-las e 

trabalhar para atingi-las”.  Ainda respondeu que: “Temos que construir história das nossas 

empresas da melhor forma possível, ... que seja então com objetivos de Sucesso”.

-  “Acima  de  tudo Sucesso  ‘é  querer  fazer,  e  fazer  bem’;  Imprimir  sua  marca  no 

mundo, fazer a diferença, seja em uma venda, em um projeto e até mesmo em uma vida”. 

Neste sentido ressalta-se que Marcondes e Bernardes (1997), observam que muitas 

empresas conseguiram ser bem sucedidas no momento em que souberam se diferenciar da 

concorrência,  pois  a  diferenciação  traz  benefícios  como,  a  lucratividade  e  satisfação  ao 

cliente. Outro aspecto que os mesmos autores ressaltam, bem como Moore e Buttner (1997), 

ao empresário como sucesso, é a forma como ele lidera e conduz seus liderados, prática esta 

também revelada pelas pesquisadas, como segue:

-  “O  sucesso  de  uma  empresa  também  depende  da  boa  relação  entre  todos  que 

trabalham na empresa”.

- “Quando todos trabalham unidos, alegres, fazendo bem sua tarefa e assim agradando 

seus clientes”. 

- “Sucesso: ver o funcionário motivado, cliente satisfeito e o empresário com dinheiro 

no bolso”.

- “É estar comprometida com a empresa e toda equipe”. 

Com  esta  afirmativa  também  ficam  acordadas  as  teorias  de  Timmons  (1985), 

Gatewood, Shaver e Gartner (1995), bem como de Jonathan  (2005), quando ela afirma  que  é 
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relevante  o  grau  de  comprometimento  das empreendedoras, pois elas demonstram ser 

destemidas e autoconfiantes. Sua grande satisfação decorre do ato de que o negócio próprio é 

algo no qual elas se identificam, dedicam-se com paixão  e  lhes  possibilita  criar   seus 

próprios  valores,  na  medida  em  que  há  autonomia, independência e liberdade para se ter 

iniciativa e desenvolver novas idéias.

Para  as  mulheres  empresárias  de  empresas  de  pequeno  porte,  foram considerados 

como importantes fatores de sucesso, “Conhecer as tendências e Inovar” (6,7%). A seguir, 

“Trabalhar  com  equipe  qualificada  e  feliz”,  “Estar  comprometida”  e  “Alcançar  metas  e 

objetivos”, estes três foram distinguidos da mesma forma (3,33%). Outros como, “Atender 

bem o cliente”, “Ter lucro”, “Ter bom planejamento a curto  e longo prazo”, “Ser excelência e 

mantê-la”, “Conhecer o grau de satisfação por meio do pós venda”, “Investir em si e nos 

colaboradores”  e  “Ser  visionária”,  estes  últimos  sete,  respectivamente  também  foram 

considerados importantes (1,7%). Muitos destes fatores apontados estão intrínsecos na ação 

estratégica da organização e de marketing.  

Também  podem  ser  observados  determinadas  respostas  das  empreendedoras  das 

pequenas empresas com respeito a definição de sucesso:

- “Atitude é um grande fator para o sucesso, e também o comprometimento de todos 

com a empresa para alcançar o sucesso desejado”. Ainda definiu como “O sucesso é definido 

a partir do momento em que se realiza ou alcança os objetivos e metas impostas na empresa”.

- “Sucesso é manter-se competitivo no mercado”. 

- “Sucesso: um planejamento realizado, metas atingida”.

- “Ter uma boa equipe de trabalho; Participar e cursos e treinamentos e Investir no 

potencial  dos  funcionários”.  Além disso,  “O sucesso da minha  empresa  está  acontecendo 

gradativamente, com muito trabalho em equipe”.

-  “Ter  conhecimento  da  economia  global,  nacional  e  regional,  conhecimento  das 

tendências de mercado”. Ainda, “Sucesso – Tudo o que coloco mais empenho ou que posso 

acompanhar de perto”. 

- “O sucesso na minha empresa, está acontecendo gradativamente, com muito trabalho 

em equipe”. 

Dessa forma, foram relacionadas no Quadro 14, as respostas compiladas pela análise 

de conteúdo, que resultou em:

No Microempresas
No 

Respostas
No Empresas Pequenas

No 

Respostas
1 Atender bem o cliente 17 1 Conhecer as tendências e Inovar 04
2 Conhecer as tendências e Inovar 12 2 Trabalhar com equipe qualificada
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e feliz 02
3 É ser feliz 11 3 Estar comprometida 02
4 Conquistar a confiança e mantê-la 11 4 Alcançar metas e objetivos 02

5
Trabalhar com equipe qualificada
e feliz

10 5 Atender bem o cliente 01

6 Ter lucro 09 6 Ter lucro 01

7
Ter bom planejamento a curto
e longo prazo

09 7
Ter bom planejamento a curto
e longo prazo

01

8 Muita coragem e dedicação 05 8 Ser excelência e mantê-la 01

9 Saber administrar os recursos 03 9
Conhecer o grau de satisfação por
meio do pós venda

01

10 Ser alegre, simpático e entusiasta 03 10 Investir em si e nos colaboradores 01
11 Ser excelência e mantê-la 03 11 Ser visionaria 01
12 Ter um bom controle de custos 03
13 Ter capital de giro 02

14
Saber aproveitar as oportunidades
e saber tomar decisão

02

15 Estar comprometida 02
16 Diferenciar-se da concorrência 02
17 Alcançar metas e objetivos 02
18 Acreditar em Deus 02
19 Acreditar em si 02
20 Aceitar critica e sugestões 01

21
Conhecer o grau de satisfação por
Meio do pós venda

01

22 Investir em si e nos colaboradores 01
23 Ser independente 01
24 Ser visionaria 01

25 Ter rede de relacionamentos 01

Quadro 14 - Entendimento de sucesso das empresárias das microempresas e empresas de pequeno porte, 
2009
Fonte: Dados da pesquisa.

Deste  modo,  compreende-se  que  nas  empresas  dos  dois  portes  as  mulheres 

empreendedoras apontaram atores considerados como imprescindíveis  para o sucesso.  As 

peculiaridades destacadas de suma importância foram: “Atender bem o cliente” e “Conhecer 

as tendências e Inovar”. 

Referente ao bom atendimento, merece destaque a abordagem da microempresária No 

25, que se manifestou da seguinte forma: 

- “Atender bem os clientes para mantê-los sempre. Pois cliente satisfeito é o melhor 

meio de propaganda, que é a ‘alma’ do negócio de sucesso. É também gostar do que faz, é  

vender com o coração”. 

No sentido  do bom atendimento  ao cliente,  os  estudiosos  Chu,  Benzing  e  McGee 

(2007), em estudo internacional, realizado com 356 empresárias do Quênia e Gana, definiram 

ser este um fator crítico de sucesso. Igualmente o trabalho árduo também foi destacado na 

mesma categoria, podendo ser comparado ao fator apontado pelas microempresárias de se ter 

“Muito coragem e dedicação”. 
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Vale ressaltar que, “Conhecer as tendências e Inovar”, foi outro fator motivador que se 

destacou  com forte  grau  de  importância  para  as  empresárias  dos  dois  portes  de  empresa 

estudados. Isto demonstra a necessidade das empresárias estarem atentas e antever os fatos 

para serem bem sucedidas.  Fillion (1999) abordou que o empreendedor visualiza o futuro de 

forma imaginária, capaz de criar cenários para o seu empreendimento, enxergando o futuro de 

forma mais bem sucedido. Pode ser percebido ainda como visionário, oportunista, que além 

de sua satisfação pessoal, faz do seu negócio produtos ou serviços de sucesso. Do mesmo 

modo, Dornelas (2001) descreve o empreendedor como “aquele que faz acontecer, se antecipa 

aos fatos e tem uma visão futura da organização”. Ainda assegura que “empreendedorismo 

significa fazer algo novo, diferente,  mudar a situação atual e buscar, de forma incessante, 

novas  oportunidades  de  negócio,  tendo  como  foco  a  inovação  e  a  criação  de  valor” 

(DORNELAS, 2003). Isto tudo pode ter ainda um melhor entendimento com a justificativa da 

microempresária de número 24, que deixou o seguinte:

- “Precisamos estar inovando constantemente e antecipando tendências. Hoje nossos  

clientes já não são mais como era há uns vinte anos atrás, onde demorava a moda pegar.  

Hoje  mal  aparece  uma atriz  usando algo  diferente,  as  clientes  já  querem algo  igual  ou  

semelhante”.

Neste sentido, entende-se que o sucesso não está apenas em querer oferecer algo ao 

cliente, mas sim, atender às necessidades do mesmo. Estar sempre buscando as informações 

necessárias para poder antecipar necessidades, este é um grande fator que certamente garanta 

o sucesso. É preciso estar no ataque e jamais ficar apenas na defesa.

Dessa  forma,  todos  os  fatores  abordados  possuem um elevado  significado para  as 

empreendedoras,  que  para  cada  uma  tem seu  grau  de  significância  em particular.  Neste 

sentido  ressalta-se  que  Marcondes  e  Bernardes  (1997),  observam  que  muitas  empresas 

conseguiram ser bem sucedidas no momento em que se diferenciam da concorrência, pois a 

diferenciação traz benefícios como, a lucratividade e satisfação ao cliente. Outro aspecto que 

os  mesmos  autores  ressaltam,  bem como  Moore  e  Buttner  (1997),  é  que  o  sucesso  está 

relacionado com a forma como este lidera e conduz seus colaboradores,  prática  esta  também 

revelada  pelas pesquisadas, como segue, no depoimento da microempresária número 4:

- “É estar comprometida com a empresa e toda equipe”. 
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Da mesma forma, a respondente de número 17, empreendedora de uma empresa de 

pequeno porte, deixou a sua contribuiçao destacando o trabalho em equipe, como sendo fator 

importando de sucesso na sua gestão empresarial:

-  “O  sucesso  na  minha  empresa,  está  acontecendo  gradativamente,  com  muito  

trabalho em equipe”. 

Com  estas  afirmativas  também  ficam  acordadas  as  teorias  de  Timmons  (1985), 

Gatewood, Shaver e Gartner (1995), bem como de Jonathan (2005), quando ela afirma que é 

relevante  o  grau  de  comprometimento  das  empreendedoras,  pois  elas  demonstram  ser 

destemidas e autoconfiantes. Sua grande satisfação decorre do ato de que o negócio próprio é 

algo no qual elas se identificam, dedicam-se com paixão, possibilitando-lhes a criação de seus 

próprios  valores,  na  medida  em  que  há  autonomia, independência e liberdade para se ter 

iniciativa e desenvolver novas idéias. Assim também Ansoff (1981) descreve o empreendedor 

como possuidor do desejo de constituir o seu próprio negócio. 

Deste modo a compreensão de cada uma em alusão ao sucesso, deixa evidente que ele 

é uma consequência de diversos fatores, que normalmente exige estar comprometida com o 

que se faz e gostar do que faz. Estes resultados de entendimento de sucesso, igualmente se 

encontram em consonância com os estudos de diversos autores da área (MACHADO, 1999; 

MACHADO, 2000a; MACHADO, 2000b; MIRANDA; CASSOL; SILVEIRA, 2006; CHU; 

BENZING;  MCGEE,  2007;  MIRANDA, 2007;  MACHADO e  outros,  2008;  SILVEIRA; 

GOUVÊA; HOELTGEBAUM, 2008; GOUVÊA, 2009).

O  entendimento  de  sucesso  das  empreendedoras  das  microempresas  e  das  EPPs 

pesquisadas  foi  sintetizado  em  um  quadro  para  melhor  compreensão,  apresentando  as 

características  importantes  para  ser  bem  sucedida  em seus  negócios.  Estão  ilustradas  no 

Quadro 15, como segue:

Características 
pessoais
Sucesso

Microempresas

Características 
pessoais
Sucesso

Empresas de 
Pequeno Porte

Características gerenciais
Sucesso

Microempresas

Características gerenciais
Sucesso

Empresas de Pequeno Porte

01* Coragem e 
ousadia
02* Ética e equilíbrio
03* Criatividade
04* Responsabilidade
05* Honestidade
06* Inteligencia 
07* Sabedoria 
08* Fé
09* Acreditar
10* Atitude
11* Autoconfiaça 

01* Coragem e 
ousadia
02* Criatividade
03* Ética e equilíbrio
04* Honestidade
05* Atitude
06* Autoconfiança
07* Visão

01* Fazer o que gosta
02* Capacidade de querer 
realmente fazer e fazer 
acontecer
03* Calcular bem os riscos
04* Ter entusiasmo e 
dedicação
05* Ter o máximo de 
informações sobre a atividade 
de trabalho
06* Ser  persistente
07* Acreditar na própria força 
de trabalho

01* Fazer o que gosta
02*  Ter  o  máximo  de 
informações sobre a atividade 
de trabalho
03* Conhecer as tendências e 
Inovar
04*  Capacidade  de  querer 
realmente  fazer  e  fazer 
acontecer
05* Zelar pela credibilidade
06* Dedicar-se integralmente 
a empresa
07*  Não  desanimar  com  as 
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08*Assumir responsabilidades
09* Atender bem o cliente
10* Conhecer as tendências e 
Inovar
11* É ser feliz
12* Conquistar a confiança e 
mantê-la
13* Trabalhar com equipe 
qualificada e feliz
14* Ter lucro
15* Ter bom planejamento a 
curto e longo prazo

ondas do mercado
08*Assumir 
responsabilidades
09*  Realizar  pesquisa  de 
mercado
10*  Acreditar  na  própria 
força de trabalho
11* Ser  persistente
12* Calcular bem os riscos
13*  Trabalhar  com  equipe 
qualificada  e feliz
14* Estar comprometida
15*  Alcançar  metas  e 
objetivos
16* Atender bem o cliente
17* Ter lucro
18*  Ter bom planejamento a 
curto e longo prazo
19* Ser excelência e mantê-la
20*  Conhecer  o  grau  de 
satisfação  por  meio  do  pós 
venda

Quadro 15 - Características consideradas importantes para empreendedoras de sucesso, micro e EPPs, 
2009
Fonte: Dados da pesquisa.

Diante do entendimento das características  de sucesso consideradas pelas mulheres 

empreendedoras de microempresas e de empresas de pequeno porte, se pode entender que 

foram apontadas como essencial: “ser uma pessoa corajosa e ousada e que acima de tudo, 

empreende naquilo que realmente gosta de fazer”.

Dando  sequência  à  pesquisa  realizada,  em  seguida  apresentou-se  a  afirmativa  de 

Schumpeter (1934) referente ao sucesso do empreendedor, deixando claro que ele depende de 

intuição, da capacidade de ver as coisas, ou seja, “o sucesso do tudo depende da intuição, da 

capacidade de ver as coisas de uma forma que mais tarde se venha a verificar, embora não 

possa ser estabelecida no momento".  As respostas com relação a esta afirmativa foram às 

seguintes, conforme tabela 18:

Tabela 18 - Afirmativa de Schumpeter (1934) sobre a intuição, segundo as respostas  das 
empresárias nas Micro e Pequenas Empresas - MPEs, 2009

Porte da empresa Sim Não Em partes TOTAL

Microempresa 21(56,8%) 7(18,9%) 3(8,1%) 31(83,8%)

Peq. Empresa 4(10,8%) 0(0,0%) 2(5,4%) 6(16,2%)

TOTAL 25(67,6%) 7(18,9%) 5(13,5%) 37(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Nesta  questão  cabe  destacar,  que  nem  todas  as  microempresárias  pesquisadas 

responderam.  Houve  a  contribuição  de  83,8%.  Destas,  vinte  e  uma  (56,8%)  se  mostrou 

favorável à idéia de Schumpeter (1934) sobre a intuição. Em seguida, 18,9%  foram contrárias 

e 8,1% concordaram em parte. Com relação às empresárias de EPPs, apenas uma deixou de 
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responder. Quatro foram favoráveis  (10,8%), o que representa de forma isolada (57,14%) de 

empreendedoras de empresas de pequeno porte. As demais (5,4%) concordaram em parte. 

Como  igualmente  solicitou-se  a  justificativa  das  respondentes  com  a  afirmativa  de 

Schumpeter  (1934)  sobre  a  intuição.  Algumas  das  expressões  apresentadas  pelas 

empreendedoras constam nos Quadros 16 e 17, relacionadas com a literatura que fundamenta 

o  assunto.  Os  quadros,  respectivamente,  estão  apresentados  por  porte,  micro  e  pequenas 

empresas e podem ser acompanhados na sequência.
Numero da 

Respondente 
de

Microempresa

Expressões consideradas chave, na afirmativa de Schumpeter (1934) sobre a 
Intuição – Microempresas

Literatura correspondente

16 “Sim, precisamos ouvir as intuições e muitas vezes por em pratica”. Vários autores escrevem sobre a intuiçao, 
como:  Schumpeter  (1934)  e  (1978), 
Hornaday  (1982),  Timmons  (1984), 
Machado  (2000a),  Goldini  (2006),  que 
destaca  a  intuição  feminina  como  sendo 
um  grande  diferencial  no  mundo  dos 
negócios  da  atualidade.  Igualmente  Sina 
(2006),  enfatiza que a mulher sabe utilizar 
a  intuição   com  maior  habilidade, 
trabalhando  esse  atributo   de  forma 
harmônica.

25  “Sim. Porque faço muito pela minha intuição”.

37
“Sim. Porque se você entende da atividade que exerce, o seu sexto sentido sempre vai 
te ajudar”.

36 Sim, concordo.  Mas acho que só intuição não é o suficiente,  precisa entusiasmo e 
persistência”.

43
“Acredito que a intuição é importante, porem, acredito que as ações embasadas em 
diagnósticos sólidos darão mais firmeza”. 

46 “Sim,  um empreendedor  tem que  ser  vanguardista,  mas  sempre  sair  na  frente,  e 
muitas vezes a intuição faz toda a diferença entre arriscar ou não.    

24 “Sim, é preciso ter percepção das coisas e aproveitar as oportunidades”. Fundamentam essas expressões: Morris  e 
Jones   (1989),  Dornelas  (2001),  que 
descreve  o  empreendedor  como  “aquele 
que faz acontecer, se antecipa aos fatores e 
tem uma visão  futura da organização”, o 
que  no  entendimento  delas  caracteriza 
como  fundamental  para  o  sucesso. 
Mesmo,  Minniti,  Arenius  e 
Langowitz(2005)  e  o  GEM  (2008) 
asseguram essas ressalvas. 

39
“Sim. Você deve planejar as coisas pensando, ou melhor, acreditando que possa trazer 
retorno, mesmo que no futuro”.

3 “Sim – Visão de futuro”.

4 “Sim. Porque cada pessoa tem seu modo de ver as coisas”.

19
“Concordo,  bons  empreendedores  são  pessoas  com  pensamento  no  futuro.  Sua 
criatividade os leva a ‘voar’ passear pelo tempo”.   

20
“Assim como falo sempre e repasso aos meus colaboradores: ‘Devemos enxergar na 
frente ... idealizar as coisas sempre uns 15 anos na frente’”.

12 “Toda a empresa deve ser pensada olhando para o futuro”.

13
“Sim. Porque se você tiver toda essa motivação e energia, é porque gosta e se dedica  
ao que faz”.

Já  McCleland  (1987),  ressaltou  do  valor 
de gostar do que faz, que isto gera prazer. 
Igualmente  Tóffolo  (2002),  Guimarães 
(2003),  Jonathan (2004),Walker  e Brown 
(2004),  Fialho  (2006),  Miranda  (2007), 
Silveira, Gouvêa e Hoetgebaum e Gouvêa 
(2009). Gostar é automotivar-se.

34 “O sucesso de tudo depende do esforço que se faz para atingir o que se pretende”. 

44
“Concordo e, é exatamente como vejo o mercado e os clientes; aqui se o cliente pede 
A, ofereça AB que ele vai gostar,  e faça ABC e vc vai ter sucesso.  Tem que estar 
motivada”!

47 “Concordo  em  partes,  o  sucesso  depende  também muito  do  preparo,  do  grau  de 
conhecimento adquirido ao longo da vida”.  

Em relação ao preparo, Hood  e  Young 
(1993), Marcondes e Bernardes (1997), 
Machado (1999), Minniti, Arenius e 
Langowitz (2005), Valencia e Lamolla 
(2005), Miranda, Cassol e Silveira (2006), 
Cassol, Silveira e Hoeltgebaum (2007), 
GEM (2008), Silveira, Gouvêa e 
Hoeltgebaum (2008), Machado et al 
(2008) e Gouvêa (2009), fundamentam os 
argumentos das respondentes. Ainda , 
Marcondes e Bernardes (1997), realçam 
que a instrução compete à escola que 
abastece, diariamente, tanto na vida 
pessoal como profissional das pessoas.

13

 
 
 
“Não acredito que a intuição e a capacidade de ver as coisas seja só o que determina o 
sucesso  de  um  empreendedor.  São  importantes,  mas  é  preciso  um  conjunto  de 
qualidades, atitudes e idéias para que alguém possa se considerar um empreendedor 
de sucesso. É preciso estar preparado”.  

35 “O  empreendedor  deve  ter  uma  visão  futurista,  mas  sem  sair  da  realidade. 
‘Planejamento é a alma do negócio’”.

Sobre  a  importância  de  se  ter  um  bom 
planejamento,  estudiosos  como:  Hood  e 
Young  (1993),  Schel  (1995),  Dornelas 
(2003),  Machado  e  Furgineri  (2007)  e 
Sarkar  (2008),  entre  outros,  asseguram 
estas  declarações.  Ele  direciona  ao 
sucesso,  que faz com as pessoas estejam 
focadas, sabendo o rumo a ser seguido ao 
alcance  dos  objetivos  predeterminados 
pela empresa. 

7 “Não. Porque tudo devemos planejar e estar com os pés no chão”.

38 “Não. Capacidade de enxergar uma oportunidade de negócio sim, mas ir pela intuição 
para se buscar o sucesso, corre-se um risco de pagar um preço muito alto, precisa-se 
planejar”.      

42 “Não. O Sucesso do empreendedor começa quando  ele inicia... é  necessário saber 
começar, e saber o que está  fazendo desde o primeiro passo, ter tudo bem pensado”.

Quadro  16  -  Expressões  colhidas  da  afirmativa  de  Schumpeter  (1934),  sobre  a  intuição,  das 
microempresárias, 2009 com a literatura correspondente
Fonte: Dados da pesquisa.

Depoimentos das empreendedoras de empresas de pequeno porte, conforme Quadro 

17.
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Numero da 
respondente EPP

Expressões consideradas chave, na afirmativa de Schumpeter, (1934) 
sobre a Intuição – Empresas pequenas

Literatura correspondente

21
 “Sim. O empreendedor de sucesso é um visionário, enxerga o que ninguém viu 
e executa no mínimo do tempo possível”.

Como  já  abordado  anteriormente, 
Schumpeter (1934), Timmons (1985), Filion 
(1999),  Gerber  (1996),  Bruyat  e  Julien 
(2000), Mintzberg (2000), Miranda, Cassol 
e Silveira  (2006), Dornelas (2001 e 2007), 
Machado  et  al  (2003  e  2008),  Silveira, 
Gouveia  e  Hoeltgebaum (2008)  e  Gouvêa 
(2009),  confirmam  esses  testemunhos  a 
respeito  de   ser  um visionário  e  que  isso 
requer  paciência,  pois  um  planejamento 
estratégico  determina  as  ações  futuras  da 
organização.  

9

“Sim. Porque dentro de uma organização os resultados não são imediatos, mas 
sim, planejados e executados a partir dos projetos propostos”.

26 “Sim, porque o sucesso é uma coisa que dificilmente se alcança de imediato, 
então temos que ter paciência”.

17
 “Sim, pois devemos estar sempre de olho nas novidades de mercado, sempre 
nos atualizando e no informando, senão ficamos para trás”.

A percepção e a inovação de vem ser uma 
constante nas empresas de sucesso, de 
acordo com Gatewood, Shaver e Gartner 
(1985), Machado (1999), Dornelas (2001), 
GEM (2008), Machado et al (2008), 
Silveira, Gouvêa e Hoelgebaum (2008) e 
Gouvêa (2009), entre os diversos autores da 
área.

41

 

“Em partes, nem tudo é intuição. Tem pesquisas de mercado que apontam de 
forma mais racional as tendências e nos dão informações mais seguras para 
orientar o planejamento”.

A necessidade de informações, é assegurada 
por diversos autores, entre estes: Gerber 
(1996), Pereira (1998), Miranda, Cassol e 
Silveira (2006), Miranda (2007), Machado 
et al (2008), Sarkar (2008),  Silveira, 
Gouvêa (2009)

14
“Em parte, pois de nada adianta eu ter capacidade, intuição de ver as coisas, se 
não tiver ação. Uma boa idéia, só é boa, quando colocada em prática”.

O alto grau de valor dado a atitude, 
fundamenta-se neste estudo por Miner, 
Machado et al (2003) Mazzotti, 
Hoeltgebaum e Perfeito (2006), Dornelas 
(2007), Machado et al (2008), Silveira, 
Gouvêa e Hoeltgebaum (2008) e Gouvêa 
(2009). 

Quadro 17 - Expressões colhidas da afirmativa de Schumpeter (1934), sobre a intuição, das EPPs, 2009 
com a literatura correspondente.
Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se que em ambos os portes de empresa as empreendedoras se posicionaram na 

maioria  das vezes favoravelmente à afirmativa do autor.  No entanto,  sabendo elas que os 

negócios nem sempre resultam positivamente no primeiro momento, afirmam que é preciso 

ter paciência e persistência. Igualmente asseguram como fator de sucesso ser um visionário. 

Dessa forma Dornelas (2003), ressalta que o empreendedor precisa ficar atento e, com seu 

feeling, saber o momento exato da oportunidade oferecida pelo mercado e com as condições 

necessárias, poder realizar um negócio de sucesso. 

Ao mesmo tempo em que se buscou conhecer o entendimento delas sobre a intuição, 

examinou-se ainda em relação à afirmativa de Schumpeter (1934) sobre o sonho, conforme o 

que segue: “para o empreendedor, primeiro de tudo existe o sonho e a vontade de fundar um 

reino privado, geralmente, embora não necessariamente, também uma dinastia. Depois, há a 

vontade de vencer: o impulso para lutar, para provar-se superior aos outros, para ter sucesso 

para o bem, e não dos frutos do sucesso, mas do próprio sucesso. Finalmente, há a alegria de 

criar, de fazer as coisas ou, simplesmente, de exercer uma energia e criatividade”. Em relação 

a  esta  afirmativa  as  respondentes  opinaram  favoravelmente,  contrariamente  ou  ainda  em 

partes, conforme Tabela 19:
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Tabela 19 -  Afirmativa de Schumpeter (1934) sobre o sonho,  nas  Micro e  Pequenas 
Empresas - MPEs, 2009
Porte da empresa Sim Não Em partes TOTAL

Microempresa 34(73,9%) 3(6,5%) 3(6,5%) 40(87,0%)

Peq. Empresa 5(10,9%) 0(0,0%) 1(2,2%) 6(13,0%)

TOTAL 39(84,8%) 3(6,5%) 4(8,7%) 46(100,0%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Nesta perspectiva, a participação das microempresárias igualmente se apresentou com 

a  não  totalidade  das  respondentes,  onde  87%  responderam.  Destas,  73,9%  aderiram  à 

afirmativa de Schumpeter (1934), 6,5% foram contrárias e 6,5% aquiesceram em parte.    Nas 

pequenas  empresas,  quanto  à  participação  foi  igual  ao  questionamento  anterior,  10,9% 

apontou concordância, nenhuma discordou e 2,2% aderiu,  em parte.  Acerca das justificativas 

colhidas,  igualmente  estas  foram  compiladas  em  sua  forma  original  e  apresentadas  nos 

Quadros 18 e 19. 

Numero da 
Respondente

Microempresa

Expressões consideradas importantes, na afirmativa 
de Schumpeter (1943) sobre o Sonho – Microempresas

Literatura correspondente

24

 “Sim.  A  criatividade  é  fundamental,  bem  como  a 
inovação”.

A criatividade,  bem como  a  inovação,  estão 
asseguradas  neste  estudo,  na  literatura  de 
Timmons   (1985),  Pereira  (1998),  Machado 
(1999),  Dornelas  (2001),  Miranda,  Cassol  e 
Silveira  (2006),    Machado  et  al  (2008), 
Silveira,  Gouvêa  e  Hoeltgebaum  (2008)  e 
Gouvêa (2009)25 “Sim. Adoro criar coisas novas”.

16
“Sim.  Devemos  pensar  muito  no  seu  sucesso,  para 
condicionar o alcance dele”. Neste  sentido,  percebe-se  que  a 

empreendedora deve acreditar no seu sucesso. 
Assim, Machado et al (2008), Silveira, Gouvêa 
e  Hoeltgebaum  (2008)  e  Gouvêa  (2009), 
fundamentam esses testemunhos.

43
“Concordo,  pois  o  empreendedor  quer  sim  o  próprio 
sucesso”.

34
“Sim, pois para todo empreendedor, sonhar é o 1o passo, 
para depois por em pratica todo o restante do projeto e ter 
sucesso”.

39
“Sim. Você quer fazer o seu sonho realidade e provar que 
é capaz”.

Sobre  provar   a  capacidade,  Vita  (2006)  em 
seu estudo apresentou as  dificuldades que as 
mulheres  enfrentam  para  poder  ter  o  seu 
espaço e ascender nele. 

3
“Sim. Primeiro o sonho – A visão, iniciativa e o trabalho 
para alcançar os objetivos”.

Além de  Schumpeter,  também Nunes  (2006) 
asseguram  as  contribuições  das 
microempresárias, a respeito de ser sonhadora 
e realizar  os mesmos. Também vale destacar 
que  “O empreendedor  é  capaz  de  tornar  um 
sonho  em realidade  e  fazer  uma  idéia  tomar 
forma  e  obter  sucesso  deste  trabalho.” 
(SEBRAE – SP).

30
“Sim. Sempre existe um sonho, para a realização de algo 
concreto”. 

4
“Sim.  Porque  sem sonho,  não  se  vai  a  lugar  nenhum. 
‘Quem sonha prospera’”.

37

“Sim! Porque quando você sonha, tem vontade de vencer, 
de ser alguém. Pessoa de sucesso, vai a luta, traça metas 
atingindo  o  que  se  busca.  Caso  contrario,  não  tem 
estimulo, não tem metas, você não tem animo pra nada. 
Tanto faz como faz”. 

1
“Sim. Todo empreendedor tem um sonho e vai em busca 
desse sonho e a vontade de se estabelecer e ter seu próprio 
negócio”.

20

“Quando se tem um sonho, o conquistamos. A partir daí, 
fazemos bem, porque gostamos daquilo que fazemos e a 
gratificação pessoal,  não se pode  descrever,  de tão boa 
que é”.

De  acordo  com  McClelland  (1987),  a 
realização  da  atividade  com  prazer   excede 
todo   e  qualquer   empenho.  confirmando-se 
assim a precisão de auto-realização do agente 
empreendedor.35

“Sim,  quando  fizemos  o  que  gostamos,  alcançamos  o 
sucesso com mais tranquilidade e felicidade”.
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8
“Sim. É a satisfação de dar a sua parcela de contribuição a 
sociedade”. 

McClelland  (1972)  e  Dolabela  (1999),  bem 
como  Miranda  (2007)  consolidam  essa 
declaração da contribuição social. 

23

“Em  partes.  Esta  parte  onde  ele  diz  ‘Para  provar-se 
superior aos outros’ não concordo.  Pois não precisamos 
provar nada pra ninguém e sim dar o nosso mérito por nós 
mesmos”.

Percebe-se  a  atitudes  determinadas  e 
automotivadas  desta  respondente,  mostrando 
sua  independência.  Neste  sentido  Mazzotti, 
Hoeltgebaum  e  Perfeito  (2006)  asseguram  a 
atitude, enquanto que Gerber (1996) avaliza a 
independência  e  Gouvêa  (2009)  a 
determinação.

44

“Concordo. Este pensamento vai de encontro a tudo que 
escrevi  até  agora.  Um  desafio  sempre  te  estimula  a 
crescer,  aprender  e  a  melhorar.  ‘Sucesso  é  fazer  cada 
tarefa sempre melhor’”. 

Em relação a ser desafiada, Miner (Gerador de 
Idéias), Dornelas (2001) e (2007) assevera que 
o empreendedor ama desafios, já que ficar na 
zona  de  conforto  não  condiz  com  sua 
personalidade.

47

“Também concordo em partes. Mas é inegável que a mola 
propulsora do sucesso é a motivação, mas não podemos 
tratar todos da mesma maneira, cada empreendedor tem 
seu roteiro e anseios. Não há um roteiro padrão”.

Motivação:  Miner  (1998),  Perfeito  (1998), 
Jonathan (2004), Reijonen; Kompullen (2007), 
Mazzotti,  Hoeltgebaume  Perfeito  (2006) 
garantem  a  motivação  como  fator 
imprescindível para o sucesso. 19

“Concordo  que  estes  sentimentos  existem,  mas  só  com 
estes  sentimentos  e desejos  é perigoso.  É preciso saber 
administrar e estar motivada”.

42

“Em partes. Para se ter sucesso, precisamos de tudo isto 
desde o primeiro instante... saber o que quer e saber como 
fazer, enfim, ter claro seus objetivos e ter realismo se há 
potencial para tanto”.

Ter  os  objetivos  claros,  Machado  (1999), 
Reijonen;  Kompullen  (2007),  Machado  et  al 
(2008),  Silveira,  Gouvêa  e  Hoeltgebaum 
(2008) e Gouvêa (2009), afirmam o enunciado.

Quadro  18  -  Expressões  colhidas  da  afirmativa  de  Schumpeter  (1934),  sobre  o  sonho,  das 
microempresárias, 2009, com a literatura correspondente
Fonte: Dados da pesquisa.

Expressões consideradas pelas empresárias de empresas de pequeno porte referente à 

afirmativa de Schumpeter (1934) que trata dos sonhos, conforme Quadro 19:

Numero da 
Respondente

EPP

Expressões consideradas importantes na afirmativa 
de Schumpeter  (1934) sobre o Sonho – Empresas de 

pequeno porte
Literatura correspondente

21

“Eu  acredito  que  as  obras  de  empreendedor  é  ver 
materializado o seu sonho. Imaginar, planejar e executar. 
Movemos  qualquer  força  para  ver  realizado  nossos 
sonhos, abrimos mão de quase tudo para realizá-lo”.

Planejamento: Hood e Young (1993),  Schel (1995), 
Miner (1998), Mintzberg (2000), Dornelas (2003), 
Machado e Fugineri (2007), Machado et al (2008), 
Sarkar  (2008),  Silveira,  Gouvêa  e  Hoeltgebaum 
(2008) e Gouvêa (2009).

9
“Sim.  Porque  quem não tem criatividade  e vontade  de 
lutar, não chegará a lugar algum. Com certeza será uma 
pessoa frustrada na vida, sem objetivo algum”.

Criatividade: Schumpeter (1983), Timmons (1985), 
Miner  (1998),  Pereira  (1998),  Miranda,  Cassol  e 
Silveira  (2006),  Miranda  (2007),  Machado  et  al 
(2008),  Silveira,  Gouvêa  e Hoeltgebaum (2008) e 
Gouvêa (2009).

17

“Sim, porque quando sonhamos com o sucesso, devemos 
fazer acontecer e persistir, pois o seu sucesso só depende 
de  você,  confiança  em si  e  coragem.  Somos  capazes, 
porem as vezes desanimados”.

Referente  a  coragem  e  acreditar  em  si,  já  foi 
abordado no quadro anterior das microempresas.
Desanimo:  Machado  et  al  (2003),  Machado  et  al 
(2008),  Huges  (2008),  Silveira,  Gouvêa  e 
Hoeltgebaum (2008) e Gouvêa (2009).

Quadro 19 - Expressões colhidas da afirmativa de Schumpeter (1934), sobre a sonho EPPs, 2009 com a 
literatura correspondente
Fonte: Dados da pesquisa.

Na compreensão das empreendedoras das empresas dos dois portes houve semelhança 

nas  respostas  dadas.  Percebe-se  que  em relação  à  afirmativa  de  Schumpeter  (1934),  elas 

ressaltam  a  importância  na  visualização  das  oportunidades,  de  saber  enxergar  além  dos 

horizontes para poder antecipar resultados futuros bem sucedidos. Porém, argumentam que 

somente enxergar a oportunidade não é o suficiente:  é preciso estar preparado para poder 

aproveitá-la.  Neste  contexto,  Dolabela  (1999)  atribui  ao  empreendedor  uma  série  de 

características, ou seja, “um  conjunto de  atitudes  e  comportamentos que o predispõe  a  ser 
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criativo,  identificar  a  oportunidade  e  saber  agarrá-la”.  Estas  peculiares  coincidem com as 

apresentadas pelas empreendedoras pesquisadas. 

4.2.2 Entendimento sobre os fatores de Fracasso

Neste  ponto,  foram  analizados,  interpretados  e  compilados  o  entendimento  das 

empreendedoras  da região  do extremo oeste  de Santa  Catarina  sobre as características  de 

fracasso.  Estes  dados  foram  colhidos  junto  às  empreendedoras  de  microempresas  e  de 

empresas de pequeno porte, da região estudada. As respostas apresentam os resultados dos 

dois portes de empresa, respectivamente. 

As  caracteristicas  de  fracasso  para o  empreendedor foram  relacionados entre seis 

alternativas   constitutivas,  onde  as  respondentes  assinalaram  três  delas,  por  ordem  de 

importância.  Dessa  forma,  foram  somados  os  pontos  atribuidos,  com  os  respectivos 

resultados, como está na tabela 20:

Tabela 20 - Características pessoais de fracasso empresárias de micro e EPPs, 2009
EPPs,  2009

Porte da
Empresa

Busca de 
recompensas 
financeiras

Egoísmo Inveja Desmotivação Medo Incertezas

Microempresa 12 16 28 40 30 24

Peq. Empresa 1 2 4 5 4 4

TOTAL 13 18 32 45 34 28

Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se  que  entre  as  microempreendedoras  a  “Desmotivação”  é  o  que  mais 

atrapalha ou inibe o sucesso. Recebeu uma somatória de 40 pontos. Em seguida o “Medo” 

(30), e bem próximo, a “Inveja” (28), a “Incerteza” (24), o “Egoísmo” (16) e finalmente a 

“Busca  de  recompensas  financeira”  (12).  Para  as  empreendoras  de  empresas  de  pequeno 

porte, igualmente apareceu a “Desmotivação” como principal fator de fracasso, com cinco 

pontos. Logo após, aparecem juntos o “Medo”, a “Inveja” e a “Incerteza” (4 pontos). Na 

sequência,  o “Egoísmo” (2) e também em último lugar a “Busca de recompensas financeiras” 

(1).

Portanto,  percebe-se  que  nos  aspectos  apontados  como  pessoais  de  fracasso  há 

similaridade no  entendimento  das  empresárias  dos  dois  portes  de  empresa.  Ambas  as 

respondentes apontaram a “Desmotivação” como sendo o maior empecilho para o alcance do 
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sucesso.  Da  mesma  forma,  a  “Busca  de  recompensas  financeira”  foi  à  variável  menos 

significante no entendimento de das pesquisadas. Esta última resposta pode ser repensada. As 

recompensas financeiras, de certo modo, apontadas como fator de fracasso, podem ser vistas 

como elemento motivador sob certo  aspecto. Alerta-se que este assunto deveria ser revisto e 

retomado em pesquisas futuras para ser melhor compreendido, em um sentido mais amplo. 

Neste estudo, entretanto, não foi objetivo concentrar-se sobre este aspecto. 

Referente a barreira considerada pelas empreendedoras como “a falta de motivação”, 

os  estudos mais  recentes  de Huges  (2008),  Machado e  outros (2008),  Silveira,  Gouvêa e 

Hoeltgebaum (2008) e Gouvêa (2009) enfocam  o tema e o complementam. Em relação ao 

“Medo”, as mulheres empreendedoras afirmam que se relaciona com enfrentar dificuldades e 

desafios,  como  se  estivessem em campo  de  guerra.  Precisam vencer  constantemente  “as 

batalhas,  para  serem vencedoras  da  luta”.  Neste  sentido,  Hill  citado  por  Gitomer  (2010, 

p.188),  assegura  que  “o medo,  o  pior  dos  inimigos,  pode  ser  curado eficientemente  pela 

repetição forçada dos atos de coragem”. Ainda destaca que “todos que serviram ativamente na 

guerra sabem disso”. Ainda se tratando do medo, Wagner (2007) em estudo realizado com as 

mulheres da Alemanha, constatou que este fator é que diferencia os empreendedores alemãs, 

fazendo com que as mulheres empreendam menos que os homens naquele país.

Em ambos  os  portes  de  empresas  o  fator  de  fracasso  menos  relevante  quanto  às 

empresas apareceu novamente como a “Busca de recompensas financeiras”. Este fato mostra 

mais uma vez que nem sempre as mulheres investem em negócios para terem recompensas 

financeiras ou materiais. Para elas se torna muito mais significativo, pelo que afirmaram ao 

longo  desta  análise,   se  sentirem uteis,  ocupadas,  empregando  e  satisfazendo  pessoas,  e 

amando o que fazem. Estas considerações vêm de acordo com a literatura de McClelland 

(1987),  Moore  e  Buttner  (1997),  Machado  (1999),  Machado  (2000a),  Dornelas  (2003), 

Walker e Brown (2004), Fialho et al. (2006), Miranda (2006), Pollard (2006) e de Cassol, 

Silveira e Hoeltgebaum (2007), Machado et al. (2008), Silveira, Gouvêa e Holtgebaum (2008) 

e Gouvêa (2009),   já fundamentados na literatura deste estudo. 

Ainda  sobre  o  fracasso,  foram  apontados  pelas  respondentes  outros  fatores 

considerados prejudiciais ao desenvolvimento dos negócios. Estes podem ser conferidos no 

Quadro 20:

No Microempresas No  
Respostas

No Empresas Pequenas No 

Respostas
01 Acomodação, desânimo, preguiça, 

mau humor    
14 01 Falta de equilíbrio financeiro 3

02 Falta de conhecimento na área 12 02 Concorrência desleal 2
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03 Ter que encerrar as atividades – 
Fechar a empresa   

10 03 Falta de planejamento e organização 2

04 Falta de equilíbrio financeiro 10 04 Impostos excessivos 2
05 Não acreditar em si e na sua equipe 

de trabalho       
8 05 Não atingir as metas e objetivos 2

06 Falta de planejamento e 
organização                      

7 06 Acomodação, desânimo, preguiça, 
mau humor         

1

07 Concorrência desleal 6 07 Cliente insatisfeito 1
08 Não atingir as metas e objetivos 6 08 Falta de iniciativa 1
09 Atender mal o cliente 4 09 Não inovar 1
10 Inadimplência, cheques sem fundo, 

problemas financeiros  
4 10 Ter que encerrar as atividades - Fechar 

a empresa
1

11 Não ter metas e planos bem 
definidos                     

4 11 Falta de atitude 0

12 Falta de comprometimento 3 12 Falta de comprometimento 0
13 Mão de obra desqualificada 3 13 Falta de conhecimento na área 0
14 Cliente insatisfeito 2 14 Falta de direção e controle 0
15 Falta de atitude 2 15 Falta de vontade de aprender 0
16 Falta de vontade de aprender 2 16 Inadimplência, cheques sem fundo, 

problemas financeiros
0

17 Não estar preparado para as 
mudanças                

2 17 Mão de obra desqualificada 0

18 Não inovar 2 18 Não acreditar em si e na sua equipe de 
trabalho

0

19 Falta de direção e controle 1 19 Não estar preparado para as mudanças 0
20 Falta de iniciativa 1 20 Não se envolver com a sociedade 0
21 Impostos excessivos 1 21 Não ter metas e planos bem definidos 0
22 Não se envolver com a sociedade 1 22 Não ter visão e perder oportunidades 0
23 Não ter visão e perder 

oportunidades                     
0 23 Atender mal o cliente 0

Quadro 20 - Identificação de fatores determinantes de fracasso, micro e EPPs, 2009
Fonte: Dados da pesquisa.

Nesta configuração, a maior pontuação para as microempresárias  sobre os fatores que 

levam ao fracasso ficou com  a “Acomodação, desânimo, preguiça e mau humor”, que foi 

destacada por quatorze micro empresárias. Em seguida a “Falta de conhecimento na área” 

(12). “Ter que encerrar as atividades - Fechar a empresa”,  assim como a “Falta de equilíbrio 

financeiro”, ambas apontadas dez vezes pelas microempresárias. Na sequência, “Não acreditar 

em  si  e  na  sua  equipe  de  trabalho”  (8),  “Falta  de  planejamento  e  organização”  (7), 

“Concorrência desleal” e “Não atingir as metas e objetivos” (6 pontos cada) Ainda “Atender 

mal o cliente”, “Inadimplência, cheques sem fundo, problemas financeiros” e “Não ter metas 

e planos bem definidos”, todas estes com a mesma pontuação (4). Posteriormente “Falta de 

comprometimento”  e   “Mão de  obra  desqualificada”  (3).  “Cliente  insatisfeito”,  “Falta  de 

atitude”, “Falta de vontade de aprender”, “Não estar preparado para as mudanças” e “Não 

inovar”, tiveram simultaneamente os mesmos apontamentos (2), sendo que os demais foram 

sinalizados apenas uma vez, ou sem relevância.

Para as empreendedoras das EPPs a “Falta de equilíbrio financeiro” foi apontado como 

sendo o aspecto que mais  prejudica o desenvolvimento dos negócios destas mulheres (3). 

Seguida por quatro fatores que tiveram a mesma pontuação, sendo: “Concorrência desleal”, 
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“Falta  de  planejamento  e  organização”,  “Impostos  excessivos” e  “Não atingir  as  metas  e 

objetivos” (2). Também foram abordados de igual forma, “Ter que encerrar as atividades - 

Fechar a empresa”, “Acomodação, desânimo, preguiça, mau humor”, “Cliente insatisfeito”, 

“Falta de iniciativa” e “Não inovar”.                                                                   

            Entende-se que entre as empreendedoras das micro e pequenas empresas há certa 

relação de entendimento de fracasso. Problemas como a “Falta de equilíbrio financeiro” foi 

considerado  um  agravante  forte  para  o  desenvolvimento  de  ambas  as  empresas.   Neste 

contexto, Viapiana (2000), que teve sua base em estudos anteriores de Kanitz (1978), realça 

que  as  falências  geralmente  são  consequências  do  fracasso financeiro  da  empresa.  Ainda 

assegura que esta situação, normalmente é previsível.   

Outro  aspecto  considerado  pelas  mulheres  dos  dois  portes  de  empresa  foi  a 

“Acomodação, desânimo, preguiça e mau humor”. Este agravante, do mesmo modo acorda 

com os estudos de Huges (2008), Machado et al. (2008), Silveira, Gouvêa e Hoeltgebaum 

(2008) e Gouvêa (2009).  Ainda merece destaque a “Falta de planejamento e organização”, ao 

mesmo  tempo  apontados  como  impedimentos  do  sucesso.  Estes  dois  princípios 

administrativos são determinantes em qualquer empresa. O planejamento e a organização são 

fundamentos essenciais para o funcionamento de qualquer organização. No entanto, estudos 

mais recentes como de Machado e Fugineri (2007), Sarkar (2008), entre outros, continuam a 

ressaltar a importância destes para que a empresa possa desenvolver-se sucessivamente.  No 

entanto, da mesma forma, observou-se que as empresárias destacaram como forte motivo de 

fracasso, “Ter que encerrar as atividades – Fechar a empresa”, vindo ao encontro da literatura 

de  Machado  e  outros  (2008)  e  de  Gouvêa  (2009).  Finalizando,  o  Quadro  21  destaca  o 

entendimento de fracasso das empreendedoras das micro e empresas de pequeno porte. 

No 11

Fatores de Fracasso 
nas ações pessoais

Empresa de 
pequeno porte

Fatores de Fracasso nas ações 
gerenciais

Microempresa

Fatores de Fracasso nas 
ações gerenciais

Empresas de pequeno porte

1
* Desmotivação

*Desmotivação
* Acomodação, desânimo, preguiça, mau 
humor    

* Falta de equilíbrio financeiro 

2 * Medo * Medo * Falta de conhecimento na área               * Concorrência desleal 

3 * Inveja
* Incertezas

* Ter que encerrar as atividades – Fechar 
a empresa   

*  Falta  de  planejamento  e 
organização      

4 * Incertezas * Inveja * Falta de equilíbrio financeiro * Impostos excessivos 

5 * Egoísmo * Egoísmo
* Não acreditar em si e na sua equipe de 
trabalho   

*  Não  atingir  as  metas  e 
objetivos     

6 * Busca de 
Recompensas 
financeiras 

* Busca de
recompensas 
financeiras

* Falta de planejamento e organização      
*  Acomodação,  desânimo, 
preguiça, mau humor 

7 * Acomodação 
e Mal humor 

* Concorrência desleal                              * Cliente insatisfeito                

8 * Desacreditar * Não atingir as metas e objetivos             * Falta de iniciativa 
9 *Falta de 

iniciativa
* Atender mal o cliente                             * Não inovar 
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10
*  Inadimplência,  cheques  sem  fundo, 
problemas financeiros  

*  Ter  que  encerrar  as 
atividades – Fechar a empresa

11 * Não ter metas e planos bem definidos    * Impostos excessivos 

12 * Falta de comprometimento                     
*  Não  atingir  as  metas  e 
objetivos     

13 * Mão de obra desqualificada                    
*  Acomodação,  desânimo, 
preguiça, mau humor 

14 * Cliente insatisfeito                                  * Cliente insatisfeito                
15 * Falta de atitude                                       * Falta de iniciativa 

16 * Falta de vontade de aprender                  * Não inovar 

17 * Não estar preparado para as mudanças  

18 * Não inovar 
19 * Falta de equilíbrio financeiro 
Quadro 21 - Identificação de fatores determinantes de fracasso,  micro e EPPs, 2009
Fonte: Dados da pesquisa.

Nestes  moldes,  a  pesquisa  revelou  que  as  mulheres  empreendedoras  de 

microempresas,  quanto  aos  fatores  de  fracasso,  entendem  a  “Desmotivação”  como  fator 

pessoal e “Acomodação, desânimo, preguiça, mau humor” quanto ao aspecto gerencial, como 

os  mais  importantes.  As  que  empreendem nas  pequenas  empresas  igualmente  apontam a 

“Desmotivação”  como  característica  pessoal,  sendo  a  “Falta  de  equilíbrio  financeiro”  a 

principal ação gerencial enfatizada, levando os negócios ao fracasso.        

4.3 DIFERENÇAS QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS E AO ENTENDIMENTO

Quanto  à  análise  de  significância,  foi  possível  a  comprovação  da  similaridade 

existente entre as mulheres empreendedoras pesquisadas, não havendo diferenças supostas. 

Fatos estes corroborados pelas análises de correspondências múltiplas e de variáveis em pares. 

Isto  se  apresenta  nas  várias  formas  de  análise,  ou  seja,  nas  características  pessoais, 

empresariais e no entendimento de sucesso e fracasso de forma irrelevante. O que se revela, 

são apenas algumas pequenas exceções, que podem ser observados, sem significância, mas 

que  apresentam  as  diferenças  entre  as  mulheres  empresárias,  objeto  deste  estudo.  Neste 

aspecto, há suspeitas que a não significância possa ter sido em decorrência do baixo número 

de respondentes. Estes fatos podem ser observados nas figuras 2, 3 e 4 que constam a seguir, 

evidenciando o que aqui foi descrito. 

No  mapa  fatorial,  Figura  2,  foram  analisadas  todas  as  características  pessoais  e 

empresariais  das empreendedoras,  das micro e pequenas empresas pesquisadas. Assim, foi 

apresentada a concentração entre os pontos -2,25 e 2,25, do Eixo 1 e do Eixo 2. Neste aspecto, 
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apenas  evidenciam-se  onze  exceções,  que  apresentam  as  diferenças  existentes  entre  as 

mulheres empresárias pesquisadas, como:

- Idade de 56 a 65. Resultado este já abordado na análise dos dados, já que houve 

apenas uma respondente neste perfil;

- Unidade de empresas = Acima de 15. Fato este também revelado apenas com uma 

respondente das EPPs;

- Número de funcionários = Acima de 500. Outro aspecto que se mostrou apenas com 

uma das empresárias das EPPs;

-  Número  de  funcionário  =  Entre  151  e  300.  Característica  esta  igualmente 

evidenciada por uma das empreendedoras das EPPs; 

- Quantidade de sócios = Cinco ou mais. Este fato se mostrou apenas nas EPPs, sendo 

que existem duas empresárias com suas empresas nestas características;

- Estado civil = Viúva. Isto foi confirmado apenas por duas microempresárias;

- Ramo atividade = Educação e treinamento. Também teve a participação de apenas 

duas microempresárias atuantes neste ramo;

- Unidades de empresa = Entre seis e quinze. Teve uma empresária de cada porte de 

empresa, que seu empreendimento tenha este perfil;

-  Unidades  de  empresa  = Nenhuma além da  sede.  Foi  observado apenas  em uma 

microempresa; e

- Formação ensino fundamental = Somente duas microempresárias se encontram com 

esta formação. 

Estas  são,  portanto,  as  diferenças  encontradas  nas  características  pessoais  e 

empresariais  das  empresárias  das  micro  e  pequenas  empresas  da  região  pesquisada.  No 

entanto, outra ressalva, é que apenas a respondente número 57 é que se encontra fora da área 

analisada, apresentando dessa forma, as semelhanças entre a população de estudo, quanto às 

características pessoais e empresariais, como gestoras. A Figura 2 mostra as ocorrências.
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Figura 2 - Diferenças significantes entre as características pessoais e empresariais das 
respondentes das micro e EPPs, 2009
Fonte: Da autora.

A figura 3 mostra a análise das características pessoais de sucesso e de fracasso das 

mulheres  empresárias  dos  dois  portes  de  empresa  estudadas.  Foram utilizadas  apenas  as 

características onde houve a participação da maioria das respondentes, para não haver muita 

perda de informações, já que o programa ignora todas as variáveis onde o conhecimento não 

se efetivou.  Dessa forma,  foi analisado das características pessoais  das empreendedoras,  a 

formação  e  a  idade,  e  das  empresariais  apenas  o  faturamento,  para  definir  o  porte  das 

empresas, juntamente com as peculiares pessoais de sucesso e fracasso das respondentes. No 

entanto, aparece apenas a metade das empreendedoras pesquisadas.  Assim, constatou-se que 

entre  os  pontos  1,5  e  -1,5  dos  Eixos  1  e  2  do  mapa  fatorial,   estão  mostradas  todas  as 

características pessoais de sucesso, não apresentando nenhuma exceção no entendimento de 

sucesso, havendo assim, um consenso. Já na compreensão do fracasso não existe consenso, 

apenas as seguintes restrições:

- Egoísmo. Apontado em dois lugares. Este fator foi apontado na pesquisa com 16 

pontos pelas microempresárias e duas vezes pelas empreendedoras das EPPs. 

- Inveja. Esta característica teve 28 pontos das microempresárias e quatro das EPPs, 

tendo sido apontada como a terceira peculiar de fracasso, pelas empresárias estudadas, nas 
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empresas dos dois níveis; e

-  A busca de recompensa financeira.  Este sim foi o quesito considerado de menor 

relevância para as empresárias, como fator de fracasso.

- Outra exceção, novamente é a idade já anteriormente abordada. 

Em relação ao número de respondentes aparecerem neste mapa fatorial com somente a 

metade  da  população  pesquisada,  pode  ser  justificado  devido  a  pouca  participação  das 

respondentes. Ressalvas estas, mostradas na Figura 3.

 

Figura 3 - Diferenças significantes entre as características pessoais, no entendimento de 
sucesso e fracasso das respondentes das micro e EPPs, 2009
Fonte: Da autora.

Na última análise de significância, relacionada ao entendimento de sucesso e fracasso 

das empreendedoras das micro e pequenas empresas estudadas, a análise foi procedida com a 

formação,  idade  e  faturamento  bruto,  os  entendimentos  de  sucesso  e  fracasso,  peculiares 

acrescidas pelas mulheres empresárias pesquisadas, das micro e pequenas empresas na coleta 

de dados. Deste modo, a Figura 4 mostra que apenas onze das sessenta mulheres pesquisadas 

aparecem. Além dos pontos 1,5 e -1,5 dos Eixos 1 e 2, foi desvendado   apenas dois pontos de 

entendimentos  de  sucesso  e  fracasso,  um terceiro  indicando  uma  formação  e  o  outro,  a 

empresária de número 47. Nestas exceções, os fatores de sucesso e fracasso são:

a) SUCESSO:  
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- Ser excelência e mantê-la. Pontuada por três microempresárias e uma empreendedora 

da EPP;

-  Ter  um  bom  planejamento  a  curto  e  longo  prazo.  Esta  assertiva  teve  nove 

microempresárias e uma EPP, que destacaram sua importância;

-  Diferenciar-se  da concorrência.  Apenas  duas  microempresárias  entenderam como 

diferencial de sucesso; 

- Ser alegre simpática e entusiasta. Foram três microempresárias que ressaltaram este 

aspecto importante para o sucesso; e

-  Muita  coragem  e  dedicação.  Nesta,  cinco  microempresárias  a  apontaram  como 

importante.

b) FRACASSO:

- Mão de obra desqualificada. Apontada por três mulheres de microempresas;

- Falta de conhecimento na área. Esta característica teve forte apontamento, já que 12 

microempresárias e 7 mulheres das EPPs ponderam como determinante de fracasso;

- Não acreditar em si e na sua equipe de trabalho.  Nesta, oito microempresárias se 

revelaram e duas empresárias das EPPs; e

- Não atingir as metas e objetivos. Foram seis empreendedoras de microempresas e uma de 

pequeno porte que avaliaram esta alternativa de fracasso e que se apresentou como ressalva 

nesta analogia realizada. 

A figura 4 apresenta as diferenças apontadas:
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Figura 4 -  Diferenças significantes  entre  os  entendimentos  de sucesso e  fracasso das 
respondentes de micro e EPPs, 2009
Fonte: Da autora
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5 CONCLUSÃO 

Inicialmente,  foi  realizada  a  conclusão  propriamente  dita  dos  achados  da  pesquisa. 

Posteriormente, foram feitas recomendações com o intuito de apresentar linhas gerais para 

continuidade  de  estudos  no  enfoque  do  empreendedorismo  feminino,  buscando  sempre 

aumentar e aperfeiçoar os conhecimentos nesta temática de estudo.   

As  primeiras  conclusões  mostram  que  os  resultados  referentes  às  características 

pessoais  das  60  empresárias  que  participam  dos  núcleos  da  mulher,  nas  respectivas 

associações empresariais, de quatro municípios da região do extremo oeste de Santa Catarina, 

sendo estes: Campo Erê, Mondaí, Quilombo e São Miguel do Oeste. A pesquisa revelou que 

as  estas  mulheres  que  atuam  em  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  (EPPs) 

possuem: formação em nível superior, com idade entre 35 e 55 anos, sendo a maioria delas 

casadas. Como conseqüência de ser matrimoniada, a maioria das empresárias também possui 

filhos, cuja média de 1,86% evidencia que estes não ultrapassam dois filhos por empresária. 

Quanto à participação na composição do capital social da empresa, diferenciado por porte, as 

microempresárias detêm entre 50 e 100%, enquanto as gestoras das EPPs até 50%.  Outro 

aspecto é número de sócios que compõe estas empresas. Nas microempresas a maioria conta 

com dois sócios. Nas EPPs esta quantidade se revela e ainda aumenta para cinco ou mais 

sócios. De forma geral, estas mulheres empresárias trabalham com familiares, sendo que a 

maior parte é com o marido. As empresas dos dois portes estão estabelecidas por mais de 

cinco anos. A maioria das empresárias dedica, diariamente, acima de 9 horas de serviço à 

empresa. As microempresárias contribuem até 50% da renda famílias, e as empreendedoras 

das EPPs acima de 50%.

Assim, os resultados quanto ao perfil das mulheres empresárias estudadas apresentam 

semelhanças,  na  maioria  dos  itens  pesquisados.  Houve  pequena  diferença  em  relação  à 

formação  do  capital  social  da  empresa,  onde  as  microempresárias  possuem  mais  quotas 

acionárias e tambem relativo à contribuição quanto à renda familiar,  onde as mulheres das 

EPPs, que possuem menor capital social, contribuem mais financeiramente para o núcleo ou 

grupo familiar. 

Diante  disso,  os  resultados  aqui  encontrados  se  assemelham com os das pesquisas 

anteriores de Machado et al. (2008) e Gouvêa (2009). 

No entanto,  observou-se nas características  pessoais,  que alguns  aspectos merecem 

menção. Assim, quanto à formação educacional e idade das empresárias pesquisadas, o estudo 
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apresentou nas empreendedoras da região pesquisada perfil que segundo Minniti, Arenius e 

Langowitz,  (2005),  perfaz  o  contorno das  empreendedoras  de  países  de  primeiro  mundo. 

Estes  estudiosos  da  área  pesquisaram  a  literatura  de  34  países  e  diagnosticaram  que  as 

mulheres de países de primeiro mundo possuem formação em curso superior e idade entre 35 

e 44 anos, o que combina com os dados desta pesquisa. Estes dados também se verificam nos 

estudos de Machado e colaboradores (2003) e de Silveira, Gouvêa e Hoeltgebaum (2008), 

onde as pesquisadas foram mulheres que empreendem na região sul do Brasil. 

Outro aspecto observado foi em relação à idade das empreendedoras brasileiras.  O 

GEM mostrou um perfil considerado como sendo de uma camada carente. São mulheres com 

faixa etária dos 55 aos 64 anos. Esta classe, porém, não chega a atingir 3% dos ativos no país 

(GEM, 2008). Nesta pesquisa, a maioria das empresárias tem idade que se revela mais jovem, 

entre 35 e 55 anos, e onde as empresárias estudadas não pertencem a esta camada considerada 

como carente, na população brasileira.  

Quanto às características empresariais, o faturamento da empresa foi utilizado para 

balizar o porte de micro e de pequenas empresas. Como parâmetro, quanto ao tamanho das 

empresas foi adotada o que preconiza o do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES. 

Assim  os  resultados  do  universo  das  sessenta  empresas  estudadas,  cinquenta  e  três  se 

caracterizaram como microempresa,  por  apresentarem faturamento,  no  ano  de  2009,  com 

receita bruta no valor de até R$ 1.200.000,00.  As demais sete empresas constituíram as de 

pequeno porte, sendo que faturaram no mesmo período de 2009, entre R$ R$ 1.200.000,01 a 

R$ 10.500.000,00. Relativo ao tempo de existência, a metade das microempresárias já estão 

inseridas  ha  mais  de  onze  anos  no  mercado  e  três  das  sete  empresas  de  pequeno  porte 

apresentam este mesmo tempo de permanência das microempresas. As demais empresas de 

pequeno porte, entretanto, têm de um a cinco anos de vivencia, divergindo assim, em parte, os 

dois  portes  de  empresa.  O  mercado  de  atuação  é  do  comércio,  sobressaindo  o  ramo  de 

alimentos, nos dois  tipos de  empresas. Estes resultados se assemelham como os trabalhos de 

Machado e colaboradores (2003), Nunes (2006), Silveira, Gouvêa e Hoeltgebaum (2008) e 

Gouvêa (2009), apresentando diversos aspectos em comum. 

Em  relação  ao  entendimento  sobre  sucesso  as  mulheres  empresárias  pesquisadas 

entendem como mais importante característica pessoal “Coragem e ousadia”. Advogam que a 

mulher para empreender não pode temer os obstáculos do mundo dos negócios, tendo que 

ousar  nas  suas  atitudes  para conseguir  obter  sucesso.  Estas  mulheres  assinalaram ainda  a 

“Criatividade”, como importante. Igualmente, acrescentaram a “Honestidade”, a “Atitude” e a 

“Visão”,  importantes  para  a  mulher  empreender  com  sucesso.  Em  seguida,  para  as 
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microempresárias foi apontada a “Ética e equilíbrio” e a “Criatividade”, também como fatores 

de sucesso.  Estas microempresárias ainda acrescentaram como fatores  a “Responsabilidade”, 

a “Honestidade”, a “Inteligência”, a “Sabedoria e a “Fé”, como de importância.

Para as características gerenciais de sucesso, novamente as empresárias dos dois portes 

de empresa pesquisadas atribuíram para a mesma assertiva o maior nível de valor, sendo este 

“Fazer  o  que gosta”,  como ponto  de  partida  nos  negócios  de  sucesso.  De acordo com a 

microempresária de número 24, “A empreendedora deve amar o que faz, estar apaixona, ter  

numa linguagem bem vulgar ‘tesão’ pela sua empresa e tudo o que envolve o mundo dos 

negócios. Somente assim, ela consegue ser sucesso!” 

Da mesma forma,  foi  considerada pelas  empreendedoras,  a “Capacidade  de querer 

realmente fazer”, “Calcular bem os riscos”, “Ter entusiasmo e dedicação”, “Ter o máximo das 

informações  sobre  a  atividade  de  trabalhos”,  “Conhecer  as  tendências  e  inovar”,  “Ser 

persistente”, “Zelar pela credibilidade”, “Acreditar na própria força de trabalho”, “Assumir 

responsabilidades”,  “Atender bem o cliente”,  enfim, entre outras peculiaridades atribuídas, 

mesmo,  “É ser  feliz”.   Assim,  referente  ao  bom atendimento,  merecedor  de  destaque  na 

abordagem das mulheres empreendedoras, a microempresária de número 25, revelou o forte 

grau de importância que ele tem para ela:  

- “Atender bem os clientes, para mantê-los sempre. Pois cliente satisfeito é o melhor  

meio de propaganda, que é a ‘alma’ do negócio de sucesso. É também gostar do que faz, é  

vender com o coração”. 

Neste sentido, o sucesso foi definido pelas empreendedoras dos dois portes de empresa 

pesquisadas como sendo: 

Uma mulher de personalidade corajosa e ousada, que administra seus negócios 

com prazer, pois gosta do que faz.

Nesta dinâmica empreendedora, percebeu-se que os resultados se apresentaram bem 

próximos da literatura existente. (MOORE; BUTTNER, 1997, MACHADO ET AL., 2008, 

SILVEIRA; GOUVÊA; HOELTGEBAUM, 2008; GOUVÊA, 2009)

Sobre  a  afirmativa  de  Schumpeter  (1934),  de  que  o  sucesso  de  tudo  depende  da 

intuição  e  da  capacidade  de  ver  as  coisas,  bem  como  de  sonhar  e  realizar,  estes  dois 

fundamentos  também  se  confirmaram.  Neste  sentido  merece  destaque  a  expressão  da 

empreendedora de número no  21, quando acordou da seguinte forma:

 “Eu acredito que a ação de empreender é ver materializado o seu sonho. Imaginar,  

planejar e executar. Movemos qualquer força para ver realizado nossos sonhos, e abrimos 

mão de quase tudo para realizá-lo”.
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Outras expressões colhidas das empresárias sobre as afirmativas de Schumpeter (1934) 

foram reunidas e estão apresentadas, a seguir.  

 Empreendedora de número no   19:  “Concordo, bons empreendedores são pessoas  

com pensamentos no futuro. Sua criatividade os leva a ‘voar’, passear pelo tempo”. 

Empreendedora  de número  no   20:  “Quando se tem um sonho, o conquistamos.  A  

partir daí, fazemos bem, porque gostamos daquilo que fazemos e a gratificação pessoal, não  

se pode descrever, de tão boa que é”. 

Empreendedora de número no   37: “Sim! Porque quando você sonha, tem vontade de  

vencer, de ser alguém. Pessoa de sucesso vai a luta, traça metas atingindo o que se busca.  

Caso contrario, não tem estimulo, não tem metas, você não tem animo pra nada. Tanto faz  

como faz”.

Empreendedora de número no   44:  “Concordo. Este pensamento vai de encontro a  

tudo que escrevi até agora. Um desafio sempre te estimula a crescer, aprender e a melhorar.  

‘Sucesso é fazer cada tarefa sempre melhor”. 

Contextualizado  neste  desenho  de  acreditar  na  intuição,  mas  acima  de  tudo  estar 

preparado, as empresas dos dois portes são semelhantes quanto ao que estabelece a literatura 

sobre  este  entendimento.  (HOOD; YOUNG, 1993;  MARCONDES;  BERNARDES, 1997; 

MACHADO, 1999; MINNIT; ARENIUS; LANGOWITZ, 2005; VALENCIA; LAMOLLA, 

2005; MIRANDA; CASSOL; SILVEIRA, 2006; CASSOL; SILVEIRA; HOELTGEBAUM, 

2007;  MIRANDA (2007);  GEM, 2008;  SILVEIRA; GOUVÊA; HOELTGEBAUM, 2008; 

MACHADO ET AL.,  2008; E GOUVÊA, 2009). 

No que tange ao fracasso, as empreendedoras, novamente dos dois portes de empresa, 

atribuíram aos mesmos fatores como os principais atributos pessoais de fracasso, sendo estes: 

a  “Desmotivação” e o “Medo”. Em seguida a “Inveja”, as “Incertezas” e o “Egoísmo”, sendo 

a  “Busca  por  recompensas  financeiras”,  considerado como o de  menor  importância,  para 

empresárias  de  ambos  os  portes  de  empresa.  Neste  ponto,  os  resultados  confirmaram as 

características de sucesso apontadas pelas empreendedoras, onde a desmotivação e o medo 

devem ser combatidos pela coragem e ousadia.

Como fatores de fracasso nas ações gerenciais, as microempresárias apontaram como 

fundamentais:  “Acomodação,  desanimo,  preguiça,  mau  humor”.  Em  seguida,  “Falta  de 

conhecimento”,  “Ter que encerrar as atividades – Fechar a empresa”,  “Falta de equilíbrio 

financeiro”,  “Não acreditar  em si e na sua equipe de trabalho”,  “Falta de planejamento e 

organização”,  “Concorrência desleal”,  “Não atingir  as metas e objetivos”,  “Atender mal  o 
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cliente”,  “Inadimplência,  cheques  sem fundo,  problemas  financeiros”,  entre  outros.  Já  as 

empreendedoras de pequenas empresas apontaram como o maior motivo de fracasso, a “Falta 

de equilíbrio  financeiro”.  Em seguida a “Concorrência  desleal”,  “Falta  de planejamento e 

organização”,  “Impostos  excessivos”,  “Não  atingir  as  metas  e  objetivos”,  “Acomodação, 

desanimo, preguiça, mau humor”, “Cliente insatisfeito”, “Falta de iniciativa”, “Não inovar” e 

“Ter que encerrar as atividades – Fechar a empresa”. 

Assim as microempresárias, definiram o fracasso da seguinte forma:

Desmotivada  e  medrosa,  agindo  de  forma  acomodada,  com  preguiça  ou  má 

humorada.

Para as mulheres empresárias de empresas de pequeno porte, o conceito de fracasso 

ficou assim entendido:

Desmotivada, com medo e que não possui equilíbrio financeiro.

Desta  maneira,  com  respeito  ao  fracasso,  nas  particularidades  pessoais,  houve 

semelhança,  sendo  que  apenas  nos  aspectos  gerenciais  apareceram  diferenças  entre  os 

apontamentos  das  respondentes  dos  dois  portes  de  empresa.  É  perceptível,  pelo  que  foi 

evidenciado,  que  há  angustia  financeira  nas  empresas  de  pequeno  porte.   As  pequenas 

diferenças,  no  entanto,  não  são  significativas.  O  que  aqui  se  conclui  é  que  também  há 

semelhança  com  o  encontrado  nos  estudos  iniciais  de  Moore  e  Buttner  (1997)  e  nos 

posteriores de Machado e outros (2008), Silveira, Gouvêa e Hoeltgebaum (2008) e Gouvêa 

(2009). 

Em relação  ao  entendimento  de sucesso e  fracasso,  foram achadas  algumas  novas 

peculiaridades que podem contribuir em futuros estudos. De forma sintética, e com o objetivo 

de reunir e mostrar de maneira bastante evidente o encontrado, o Quadro 22 evidencia estes 

achados:

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS NOVAS DE SUCESSO CARACTERÍSTICAS GERENCIAIS NOVAS DE 
SUCESSO

MICROEMPRESA EPPs MICROEMPRESA EPPs
* Aberto a críticas
* Acreditar
* Autoconfiança
* Honestidade
* Sabedoria
* Ser feliz
* Simpatia

* Atitude
* Autoconfiança
* Honestidade

* Bom atendimento ao cliente
* Confiança
* Mostrar-se feliz
* Ser excelência e mantê-la
* Ter bom planejamento a 
curto e longo prazo
* Trabalho com equipe 
qualificada e feliz

* Bom atendimento ao cliente
* Conhecer o grau de 
satisfação do cliente – Pós 
vendas
* Ter bom planejamento a 
curto e longo prazo
* Trabalhar com equipe 
qualificada e feliz
* Ser excelência e mantê-la

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS NOVAS DE 
FRACASSO

CARACTERÍSTICAS GERENCIAIS NOVAS DE 
FRACASSO

MICROEMPRESA EPPs MICROEMPRESA EPPs



118

* Acomodação e mau humor
* Desacreditar
* Falta de iniciativa

* Acomodação e mau humor
*  Falta de iniciativa
 

* Atender mal o cliente
* Despreparado para as 
mudanças
* Cliente insatisfeito
* Concorrência desleal
* Mão de obra desqualificada

* Cliente insatisfeito
* Concorrência desleal
* Inadimplência, cheques sem 
fundo

Quadro 22 - Novas contribuições no entendimento de sucesso e fracasso pelas mulheres empreendedoras 
de micro e EPPs, 2009
Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se concluir,  diante  do que foi  descrito,  que o pressuposto inicial  baseado em 

Moore e Buttner (1997) e Machado e outros (2008), de que as gestoras compreenderem que o 

fundamental  sentido de sucesso está unido ao aspecto de autorrealização,  e o de fracasso 

corresponde ao fato de encerrar as atividades iniciadas na empresa, se confirmou.

Também se pode concluir  que as  questões  que se  voltaram para  as  características 

pessoais e profissionais das gestoras que participam da CEME em Santa Catarina, em 2009, 

na região do Extremo Oeste do Estado, foram respondidas. Igualmente, os entendimentos e 

definições destas gestoras sobre os fatores de sucesso e fracasso no ambiente da empresa e 

como estes se revelam nas práticas de gestão das empresas por elas administradas também foi 

obtido. Ao mesmo tempo, constatou-se da relação existente entre a literatura e as práticas de 

gestão sobre o sucesso e fracasso em organizações de micro e pequeno porte na região do 

extremo oeste, em Santa Catarina, não havendo diferenças significativas entre as empresas 

dos dois portes, no que se refere ao sucesso e fracasso, pela grande semelhança existente entre 

elas.  Portanto,  sendo  as  perguntas  respondidas,  responderam-se  também  os  objetivos  do 

estudo. 

Antes  de  finalizar,  porém,  convém  apresentar  uma  referência  sobre  a  limitação 

encontrada com as análises estatísticas múltiplas. Por haver o questionário sido estruturado 

com  questões  fechadas,  mas  também  com  abertas  para  oportunizar  que  as  respondentes 

pudessem ter um maior grau de liberdade para expressar seus entendimentos e definições, os 

resultados  obtidos  foram alcançados  apenas  em parte,  não  atingindo  sua  plenitude.  Estas 

análises, entretanto, apesar de limitadas, não invalidaram o que aqui se propôs e foi obtido 

quanto ao pressuposto e objetivos de pesquisa. 

Recomenda-se,  dessa  forma,  que  esta  pesquisa  seja  retomada,  no  sentido  de  sua 

continuidade. Para tanto, outra pesquisa quantitativa, com questionário elaborado apenas com 

perguntas fechadas e respostas com alternativa única, deve ser realizada.   

Por considerar este estudo importante para o empreendedorismo feminino, recomenda-

se ainda que o assunto seja expandido,  no que concerne à inclusão do gênero masculino. 

Desta  maneira,  outra  pesquisa  deveria  ser  realizada  com os  empresários  das  associações 

empresariais dos municípios pesquisados.
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Igualmente, trabalho com esta mesma abordagem sobre sucesso e fracasso pessoais e 

empresarias poderia ser realizado nos demais núcleo de mulheres  empresárias  de todas as 

regiões  do Estado de Santa  Catarina  e,  posteriormente,  em nível  nacional,  para  comparar 

resultados e ampliar o conhecimento do assunto.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS

(1) Nome da respondente: 

(2) Qual a sua formação educacional? (Assinale o grau mais elevado): 

Ensino fundamental ( ) 
Ensino médio ( ) 
Ensino superior 
      Graduação ( ) 
      Aperfeiçoamento ( ) 
      Especialização ( ) 
      Mestrado ( ) 
      Doutorado ( ) 

(3) Qual a sua idade? (Assinale uma das alternativas): 

           Abaixo de 21 anos ( )

De 21 a 35 anos ( ) 
De 36 a 45 anos ( ) 
De 46 a 55 anos ( ) 
De 56 a 65 anos ( ) 
Acima de 65 anos( ) 

(4) Qual o estado civil? (Assinale uma das alternativas): 

Casada ( ) 
Solteira ( ) 
Viúva ( ) 
Divorciada ( ) 
Outros ( )  

(5) Quantos filhos possui? (Complete).  .....filhos. 

(6) Participação no capital social da empresa – quantas quotas/capital da empresa estão 
em seu nome?  (Assinale uma das alternativas): 

Possui 100%  ( )
Entre 75% e 99% ( ) 
Entre 50% e 74% ( )
Entre25% e 50% ( )
Nenhum percentual ( )

(7) Quantos são os sócios? (Assinale uma das alternativas): 
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1 ( ) 
2 ( )
3 ( )
4 ( )
5 ou mais ( )
Nenhum sócio ( )

(8) Trabalha na empresa com alguém da família? (Assinale uma das alternativas): 

Não ( )
Sim ( ) 

(9) Se a resposta anterior for Sim, com quem? (Marque quantas alternativas forem 
necessárias): 

Marido ( ) 
Filho ( ) ou filhos ( )
Pai ( )  Mãe ( )
Irmão ( ) irmãos ( )
Outros (Especifique): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(10) Há quanto tempo trabalha em sua empresa? (Assinale uma das alternativas): 

Menos de 1 ano ( )
1 a 2 anos ( )
3 a 4 anos ( )
5 anos ( ) 
Mais de 5 anos ( ) 

(11) Qual o tempo de dedicação diária à empresa? (Assinale uma das alternativas): 

Até 6 horas ( )
Entre 7 e 8 horas  ( )
Entre 9 e 10 horas ( )
Entre 11 e 14 horas ( ) 
Acima de 14 horas ( )

(12) Qual a sua participação no orçamento familiar? (Assinale uma): 

0 %  ( )
até 25% ( ) 
até 50% ( )
até 75% ( ) 
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acima de 75% ( )

(13) Qual o faturamento bruto anual em 2009? (Assinale uma das alternativas): 

Até 1.200.000,00 ( )
Entre 1.200.00,01 e 10.500.000,00 ( )

(14) Qual o tempo de existência da sua empresa? (Assinale uma das alternativas): 

De 1 a 5 anos ( ) 
De 6 a 10 anos ( ) 
De 11 a 15 anos ( ) 

(15) Qual o setor em que a empresa se insere? (Assinale uma das alternativas): 

Comércio ( ) 
Indústria ( ) 
Serviços ( ) 
Agronegócios ( ) 

(16) Qual o mercado de atuação? (Assinale uma das alternativas): 

Exportação ( )  
Mercado Interno ( ) 
Mercado Interno e Exportação ( )

(17) Qual o ramo de atividade? (Assinale uma das alternativas): 

Acessórios Pessoais e Calçados ( ) 
Alimentação ( )
Agronegócio  ( )
Beleza, Saúde e Produtos Naturais ( ) 
Comunicação, Informática e Eletrônicos ( ) 
Construção Material e Serviços ( )
Cosméticos e Perfumaria ( )
Educação e Treinamento ( )
Entretenimento ( )
Escolas de Idiomas ( )
Fotografias Gráficas e Sinalização ( )
Hotelaria e Turismo ( )
Limpeza e Conservação ( )
Livrarias e Papelarias ( )
Metal-Mecânico ( )
Móveis, Decorações e Presentes ( )
Negócios, Serviços e Conveniências ( ) 
Serviços Automotivos ( )  
Vestuário ( )
Outro. 
(Especifique) ....................................................................................................................
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...........................................................................................................................................

......................

 (18) Qual o número de unidades da empresa? (Assinale uma das alternativas): 

1 ( )
Entre 2 e 5 ( )
Entre 6 e 15 ( )
Acima de 15 ( )
Nenhuma unidade além da sede ( )

(19) Qual o número de funcionários? (Assinale uma das alternativas ): 

Até 5 ( )
Entre 6 e 15 ( ) 
Entre 16 e 50 ( ) 
Entre 51 e 150 ( )
Entre 151 e 300 ( )
Entre 301 e 500 ( )
Acima de 500 ( )

ENTENDIMENTO SOBRE SUCESSO E FRACASSO EMPRESARIAL

(20) Quais destas interpretações de sucesso correspondem às características pessoais do 
empreendedor? (Marque quantas opções julgar necessárias): 

Coragem e ousadia ( ) 
Criatividade ( ) 
Capacidade de sonhar ( ) 
Ética e equilíbrio pessoal ( ) 
Lócus interno de controle ( )
Desejo de independência ( ) 

(21) Além destas interpretações, quais outras podem ser apontadas para o sucesso 
empreendedor? 
(Especifique):  ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................

(22)  O  que  você  identifica  como fatores  determinantes  de  sucesso  na  sua  empresa? 
(Escolha e marque dentre as opções apresentadas,  por ordem de importância, as  cinco mais 
significativas - de 1 a 5).

Acreditar na própria força de trabalho ( )
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Assumir responsabilidades ( )
Calcular bem os riscos ( )
Cuidar da auto-estima ( ) 
Capacidade de querer realmente fazer e fazer acontecer ( ) 
Dedicar-se integralmente à empresa ( )
Encarar os problemas de frente ( ) 
Fazer o que gosta ( ) 
Jamais imaginar que alguém vai resolver o seu problema ( ) 
Realizar pesquisa de mercado ( ) 
Ser persistente ( ) 
Ser realista ( ) 
Ter entusiasmo e dedicação ( ) 
Ter elevado autoconhecimento ( ) 
Ter o máximo de informações sobre a atividade de trabalho ( ) 
Ter um suporte emocional ( ) 
Trabalhar muito ( ) 
Não deixar as coisas para o dia seguinte ( ) 
Não desanimar com as ondas do mercado ( ) 
Nunca acreditar em crise ( ) 
Zelar pela credibilidade ( ) 

 (23) Além dos fatores acima, quais outros fatores podem ser apontados para sucesso? 
(Especifique):  ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................

 (24) Como você entende/define sucesso na sua empresa? (Defina de forma simples, 
expresse seu entendimento). 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(25)  Para  Schumpeter  (1934),  o  sucesso  do  empreendedor  depende  de  intuição,  da 
capacidade de  ver  as  coisas  ...  ou  seja,  “o  sucesso  do tudo depende da intuição,  da 
capacidade de ver as coisas de uma forma que mais tarde se venha a verificar, embora 
não possa ser estabelecida no momento". 

Você concorda com esta afirmação? Sim ou não? Por quê? (Explique de forma simples, 
expresse seu entendimento). 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(26) Ainda para Shumpeter (1934),  para o empreendedor,  primeiro de tudo existe  o 
sonho  e  a  vontade  de  fundar  um  reino  privado,  geralmente,  embora  não 
necessariamente, também uma dinastia. Depois, há a vontade de vencer: o impulso para 
lutar, para provar-se superior aos outros, para ter sucesso para o bem, e não dos frutos 
do sucesso, mas do próprio sucesso. Finalmente, há a alegria de criar, de fazer as coisas 
ou, simplesmente, de exercer uma energia e criatividade. 

Você concorda com mais esta afirmação? Sim ou não? Por quê? (Explique de  forma 
simples, e expresse seu entendimento). 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(27) Quais destas interpretações correspondem às características pessoais de fracasso? 
(Marque as opções por ordem de importância, 1, 2 e 3)

Busca de recompensas financeiras ( ) 
Egoísmo ( ) 
Inveja ( ) 
Desmotivação ( )
Medo ( )
Incertezas ( )

(28) Além dos fatores acima, quais outros fatores podem ser apontados para fracasso? 
(Especifique):   .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................... 

(27) Como você entende/define fracasso na sua empresa? (Defina de forma simples, e 
expresse seu entendimento). 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(30) O que você poderia acrescentar sobre sucesso e fracasso considerando as ações 
gerenciais em sua empresa? O que você assegura sucesso em sua empresa?  O que você 
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apontaria como causa de fracasso para seus negócios?  (Explique, de forma simples, e 
expresse seu entendimento sobre sucesso e fracasso empresarial). 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Muito grata. 
Profa. Marina Marta Grinwald Schwerz

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAd) da 
Universidade Regional de Blumenau (FURB)
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APÊNDICE B – CARTA AOS RESPONDENTES

Blumenau, 20 de outubro  de 2009

Prezada Senhora,

Como  aluna  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Administração  (PPGAD)  da 
Universidade Regional de Blumenau (FURB), em 2009, venho solicitar sua colaboração no 
sentido de preencher o questionário, anexo. Este faz parte integrante da pesquisa científica 
sobre  Mulheres  Empreendedoras:  Entendimento  de  Sucesso  e  Fracasso  em 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Região do Extremo Oeste de  Santa 
Catarina, que desenvolvo como dissertação de mestrado. 

Salienta-se que a pesquisa tem caráter sigiloso e que, em momento algum, seu nome 
ou da sua empresa será revelado. 

Sua participação é fundamental para que essa pesquisa obtenha êxito.

Agradeço, antecipadamente.

Marina Marta Grinwald Schwerz
Telefone: (49) 3664-0537 Residencial 
E-mail:  marina.marta@hotmail.com  marinaschwerz@gmail.com  ou 
marinas@mhnet.com.br 
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mailto:marina.marta@hotmail.com

	APÊNDICE a – questionário de pesquisa
	APÊNDICE b – CARTA AOS RESPONDENTES

