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Resumo

O presente estudo propõe analisar o empoderamento feminino através do empreendedorismo,
realizado um estudo de caso na Aceleradora de Sonhos do Time Enactus Leão Sampaio. Para
tal foi realizada uma pesquisa bibliográfica de cunho explicativo-exploratório e abordagem
qualitativa, onde  estudou-se  o  conceito  de  empreendedorismo,  passando  para  o
empoderamento feminino e o papel das aceleradoras de negócios. Os resultados obtidos foram
satisfatórios uma vez que pode-se dizer que a aceleradora de negócios estudada possui um
papel  decisivo  no  desenvolvimento  e  firmamento  dos  empreendimentos  no  início  da
construção do negócio, fortalecendo a união entre as mulheres beneficiadas,  disseminando
conhecimentos e permitindo-lhes exercer seu papel como mulher, empreendedora e cidadã.

Palavras-chave: empreendedorismo; empoderameno feminino; inovação; aceleradora de 

negócios, sustentabilidade.

Abstract

The present study proposes to analyze  the empowerment of women through entrepreneurship,
conducted a case study on the Times Enactus Leão Sampaio Dream Accelerator. To such,
research was carried out was performad obtain the explanatory-exploratory bibliographical
information and qualitative approach. Starting from the concept concept of entrepreneurship,
passing  to  female  empowerment  and  the  role  of  business  accelerators.  The  results  were
satisfactory, since it can be said that a business company studied has a decisive role in the
development  and firmament  of the enterprises  at  the beginning of the construction of the
business, strengthening the union among the beneficiary women, disseminating knowledge
and allowing them to exercise Her role as a woman, entrepreneur and citizen.

Palavras-chave: entrepreneurship; female empowerment; innovation; business accelerator, 

sustainability
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INTRODUÇÃO

A cada dia pessoas buscam maneiras inovadoras para oferecer produtos ou serviços

que solucione os mais diversos problemas na sociedade. Isto é empreender, é a forma de ver

problemas  como  oportunidades  e  oferecer  soluções  viáveis  que  ultrapassem  todos  os

obstáculos  e  chegue  ao  seu  objetivo  final.  De  acordo  com  Dornelas  (2008)  o

empreendedorismo é uma filosofia de negócios, onde usa-se a inovação e a identificação de

novas oportunidades.

Com o crescimento do empreendedorismo, cresceu também a ascensão da mulher ao

mercado  de  trabalho,  apesar  de  todas  as  limitações,  é  através  do  empreendedorismo  que

muitas mulheres estão conquistando sua autonomia e seu lugar na sociedade. No entanto elas

desejam atuar e empreender, porém as dificuldades acontecem e é necessário que alguém as

conecte as informações. 

O objetivo geral abordado é demonstrar como uma metodologia desenvolvida através

da prática empreendedora consegue ser eficaz no empoderamento de mulheres que estão à

margem  da  sociedade,  desenvolvendo  nelas  habilidades  administrativas  e  autonomia

socioeconômica,  e  os  específicos  são  demonstrar  como  a  oportunidade  e  ao  acesso  às

informações possibilita a abertura de novos negócios, analisar como os métodos de gestão

podem ser  ensinados e  aplicados  em negócios  de  diversos  segmentos  e  verificar  como o

empoderamento feminino acontece através do empreendedorismo. 

O estudo  em questão  tem como base  uma pesquisa  bibliográfica.  A pesquisa  tem

cunho explicativo-exploratório, uma vez que envolve levantamento bibliográfico e identifica

fatores  que  determinam  e  contribuem  para  a  ocorrência  dos  fenômenos  e  abordagem

qualitativa, Desenvolveu-se um estudo de caso, na aceleradora de sonhos, desenvolvida pelo

Time  Enactus  Leão  Sampaio,  onde  procurou-se  adquirir  conhecimentos  sobre  os  fatos

estudados. 

OBJETIVOS
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EMPREENDEDORISMO

Empreender  é  o  modo  de  identificar  e  criar  oportunidades,  pensando e  agindo de

forma inovadora, de acordo com Dornela (2008), empreendedores são pessoas visionárias que

questionam, querem algo diferente, arriscam e fazem acontecer. Essas pessoas são inquietas,

motivadas e apaixonadas pelo que fazem. Não se contentam em ser mais um na multidão,

desejam ser reconhecidas e admiradas, revolucionando o mundo e deixando um legado. 

Empreender está cada vez mais presente na vida das pessoas, seja por necessidade ou

oportunidade elas buscam inovar  e assumir  riscos que possibilitem benefícios  e lucros. O

Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, cerca de 13 em cada 100 adultos do

país,  abrem  seu  próprio  negócio.  No  entanto,  apesar  dos  brasileiros  terem  esse  espírito

empreendedor, muitos desses negócios fecham em menos de um ano, seja pelo excesso de

impostos, pelas altas taxas de juros ou ainda pela falta de experiência dos empreendedores. 

De acordo com Oliveira 2014: 

No  Brasil,  o  empreendedorismo  não  se  desenvolveu  na  velocidade  adequada,

principalmente pelo forte protecionismo e, também, pelo longo período de fechamento

de mercado, o que levou as empresas brasileiras a focar o mercado interno. A quase

totalidade dos empreendimentos são baseados em micro,  pequeno ou, no máximo,

médio porte; sendo que uma grande quantidade dos empreendimentos nem completa

um ano de vida e alguns poucos passam dos cinco anos. (OLIVEIRA, 2014, P. 07)

De acordo com Cosh, Duncan e Hughes (1998, Apud Teixeira e Morrison, 2004) um

fator que contribui para o fechamento de várias empresas logo no início de suas atividades é a

falta  de  conhecimentos  dos  empresários.  Um  novo  conceito  nas  formas  de  apoio  ao

desenvolvimento desses empresários seria determinante na cultura gerencial dessas empresas. 

Logo desenvolver um modelo de treinamento e filosofia eficaz para esses empresários,

significa  alavancar  e  permitir  que  esses  empreendimentos  perpetue  e  mantenham-se  no

mercado muito mais que um ou cinco anos.  

EMPODERAMENTO FEMININO E ACELERADORA DE NEGÓCIOS
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O desejo por uma carreira profissional ou a necessidade de aumentar a renda familiar.

O  desemprego  do  cônjuge  ou  ainda  o  sonho  de  ser  empoderada,  tem conduzido  muitas

mulheres para o mercado de trabalho. Porém, não tem sido fácil inseri-se no mercado muitas

vezes preconceituoso e desleal quando trata-se de igualdade de gênero no mundo profissional.

Diante disto, muitas mulheres buscam empreender.

No entanto,  existem dificuldades que perpetuam desde muito tempo para a mulher

empreender, de acordo com Simião apud Lages (2003), a mulher sempre teve dificuldades em

acesso ao modelo de gestão e desenvolvimento dos países capitalistas, isso gera obstáculos

em  assumir  uma  postura  gerencial  empreendedora  em  seus  negócios,  mesmo  após

treinamentos  e  capacitações  técnicas.  E  isso  se  expande quando diz  respeito  às  mulheres

pobres e com pouco grau de estudos. 

Diante  das  dificuldades  apontadas  para  as  mulheres  empreendedoras,  organizações

vêm desenvolvendo técnicas  para apoiar  e  desenvolver  empreendimentos.  De acordo com

Bound  e  Miller  apud  Sarmento  e  Costa  (2016)  possibilitar  o  contato  dos  investidores

experientes com os fundadores de pequenos negócios é o principal intuito de um programa de

aceleração de empresas. Além de focar na aprendizagem, troca de informações e confiança

entre as partes, um dos principais objetivos é inserir estas empresas no mercado, de forma que

sejam consolidadas.  

Observando  que  a  mulher  tem um maior  nível  de  dificuldades  para  inserir-se  no

mercado de trabalho, as aceleradoras possibilita a entrada destes empreendimentos femininos

no âmbito dos negócios. O que facilita o crescimento e o empoderamento dessas mulheres,

através dos contatos e alianças firmadas.

METODOLOGIA

Para  melhor  entender  como  uma  metodologia  desenvolvida  através  da  prática

empreendedora consegue ser eficaz no empoderamento de mulheres que estão à margem da

sociedade, desenvolvendo nelas habilidades administrativas e autonomia socioeconômica, o

estudo  em  questão  tem  como  base  uma  pesquisa  bibliográfica,  utilizando-se  de  método

dedutivo, pois parte do geral para o particular e permitindo chegar a conclusões de maneira

formal. 
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Através  da  pesquisa  bibliográfica  estudou-se  o  conceito  de  empreendedorismo,

passando para o empoderamento feminino e o papel das aceleradoras de negócios. A pesquisa

tem  cunho  explicativo-exploratório,  uma  vez  que  envolve  levantamento  bibliográfico  e

identifica fatores que determinam e contribuem para a ocorrência dos fenômenos e abordagem

qualitativa.

 Desenvolveu-se um estudo de caso,  na aceleradora  de sonhos,  desenvolvida  pelo

Time Enactus  Leão  Sampaio,  onde se procurou-se adquirir  conhecimentos  sobre  os  fatos

estudados.  De  acordo  com  César  (1999),  o  estudo  de  caso  configura  uma  abordagem

qualitativa habitualmente utilizada para coleta de dados na área organizacional. 

 Em meio a vários instrumentos para realizar uma pesquisa científica, optou-se pela

entrevista, que foi realizada com alguns membros do time e com algumas beneficiadas dos

projetos, efetuada no dia 15 (quinze) de abril de 2018, contendo 08 (oito) perguntas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Aceleradora de Sonhos foi criada pelo Time Enactus Leão Sampaio, com intuito de

iniciar, incentivar e acelerar projetos de empoderamento feminino na região do Cariri. Com

uma metodologia única a aceleradora busca empoderar a mulher nordestina, de forma que,

quando a aceleradora não estiver mais presente, os projetos continuem andando e crescendo,

sendo administrado pelas beneficiadas. 

A metodologia da Aceleradora de Sonhos foi criada baseada na metodologia do HCD

(Human  Centered  Design),  que  é  um processo  usado  para  criar  novas  soluções,  em três

etapas: Ouvindo as necessidades dos beneficiários, criando ideias novas para atender essas

necessidades  e  implementando  as  soluções  considerando  a  sustentabilidade  financeira  da

mesma. 

 Ouvindo  as  pessoas  das  comunidades,  conhecendo  seus  sonhos,  examinando  suas

necessidades, desejos e comportamentos e unindo a metodologia do HCD  o time chegou às

cinco etapas para a Aceleradora de Sonhos desenvolver projetos de empoderamento feminino,

sendo elas:

Etapa 1 - Lente dos Desejos - Onde o time conhece a comunidade, as necessidades, desejos e

comportamento das pessoas, descobrindo seus talentos. Isso através de ferramentas como:

 Árvore dos Sonhos;
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 Contação de História;

 Visitas e entrevistas;

Etapa 2 - Harmonia dos Sonhos -  Após conhecer a comunidade, o time busca uni-la para que 

todos possam ir em busca de um só objetivo: O Empoderamento! Isso através de: 

 Dinâmicas educativas;

 Dinâmicas em grupos;

 Visitas a outras comunidades onde já existe projetos em execução;

 Rodas de conversas;

Etapa 3 - Funil das Possibilidades - Nesta etapa o time analisa a viabilidade do projeto, nos 

âmbitos social, ambiental e financeiro - Cria o Canvas e um plano de Ação/Negócio para 

buscar recursos, e desenvolver o projeto. Juntamente com a comunidade ele:

 Define área do projeto;

 Define o que é viável financeiramente para executar o projeto;

 Define o que é possível fazer tecnicamente e organizacionalmente;

 Define parcerias estratégicas e editais onde o projeto possa ser inserido;

Etapa 4 - Praticar para Empreender -  Nesta etapa o time executa o plano de ação, ensinando o

ofício que elas escolheram para trabalhar, além de técnicas administrativas. Isso através de: 

 Oficinas específicas da área;

 Oficinas sobre gestão e administração do empreendimento (Gestão da produção, 

finanças, Noções de administração...) Isso de uma forma simples utilizando planilhas;

Etapa 5 - Empreender e Empoderar - Nesta etapa o time permite que as beneficiadas 

coloquem em pratica tudo que elas aprenderam, tornando-as oficialmente empoderardas.

 Permiti que o projeto caminhe com a administração das beneficiadas;

 Acompanhamento bimestral no primeiro semestre após concluir os cursos;

 Acompanhamento trimestral no segundo semestre após concluir os cursos;

 Acompanhamento semestral, até o projeto não necessitar mais do acompanhamento da

Aceleradora. 

A Aceleradora  de  Sonhos  existe  há  um  ano  e  meio,  onde  está  desenvolvendo  e

acelerando quatro projetos com mulheres no Cariri, entre eles o projeto Sonhos de Maria. O

projeto  Sonhos  de  Maria  foi  o  projeto  piloto  da  Aceleradora  de  Sonhos,  onde  o  mesmo

encontra-se na etapa 5, com acompanhamento trimestral.  Este projeto foi desenvolvido na

comunidade  do  sítio  Salobra,  em Missão  Velha  Ceará,  onde  19  mulheres  participaram  e
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através da parceria da Aceleradora com o Senac, essas mulheres foram formadas em mestras

salgadeiras. E atualmente elas empreendem produzindo, comercializando e administrando seu

próprio ponto de venda.  Assim elas  melhoraram a renda de suas  famílias,  conseguiram a

autonomia  financeira,  não  mais  dependendo  de  seus  maridos  ou  ficando  submissas  aos

mesmos e conquistaram o empoderamento que elas almejavam. 

Além do projeto Sonhos de Maria, a aceleradora também acompanha outros projetos

que estão em distintas etapas do processo de desenvolvimento, como os Sonhos de Francisca,

desenvolvido no sítio Cruzeiro no Crato Ceará, que também ensina mulheres agricultoras a

produzir  e  comercializar  alimentos,  porém com um produto  específico  da comunidade,  o

pequi. Onde elas produzem licor, polpas e outros derivados do fruto. 

Dentro da aceleradora  uma das  etapas  é  identificar  quais  os  desejos  e  sonhos das

mulheres da comunidade, como é o caso dos projetos Sonhos de Lúcia e Sonhos de Tica, que

trabalham com a produção de bolsas (a partir da lona de vinil) e velas respectivamente. Essas

mulheres demonstraram o interesse em produzir algo, que não fosse relacionado a cozinha.

Então, juntamente com as comunidades o time identificou as oportunidades de trabalhar a

lona usada em banners e outdoors, e as ceras de velas deixadas pelos romeiros nas grandes

romarias que acontecem em Juazeiro do Norte, transformando-as em bolsas, aventais, estojos

e em novas velas para serem comercializadas nas feiras e nas romarias seguintes. Dessa forma

o projeto gera renda para as mulheres e tira do meio ambiente produtos que levaria milhares

de anos para se decompor. Os projetos Sonhos de Lúcia e Sonhos de Tica encontram-se na

etapa 4 do processo de desenvolvimento da Aceleradora de Sonhos, são desenvolvidos no

CRAS do Bairro Triângulo e CRAS do Horto, respectivamente, ambos em   de Juazeiro do

Norte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando  o  objetivo  da  pesquisa  de  demonstrar   como  uma  metodologia

desenvolvida através da prática empreendedora, consegue ser eficaz no empoderamento de

mulheres que estão à margem da sociedade, desenvolvendo nelas habilidades administrativas

e  autonomia  socioeconômica,  conclui-se  que  é  necessário  compreender  e  aplicar  os

conhecimentos de gestão de acordo com a cultura e sonhos das pessoas envolvidas. 

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



Portanto, pode-se dizer que os resultados obtidos foram satisfatórios uma vez que a

aceleradora de negócios estudada possui um papel decisivo no desenvolvimento e firmamento

dos  empreendimentos  no  início  da  construção  do  negócio,  fortalecendo  a  união  entre  as

mulheres  beneficiadas  disseminando  conhecimentos  e  permitindo-lhes  exercer  seu  papel

como mulher, empreendedora e cidadã.

O estudo é limitado à empresa estudada, pois foi realizado através de um estudo de

caso. Não podendo ser difuso para outras empresas, mesmo que do mesmo segmento. Outros

estudos podem ser realizados.
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