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Resumo 

A expansão da quantidade de mulheres empreendedoras em atividades empresariais, as 

modificações das funções sociais e progressos foi o que conduziu o desenvolvimento deste 

trabalho, objetivando expor as mudanças, dificuldades, motivos que deu início ao seu 

empreendimento e o fato de serem mulheres empreendedoras. Foram entrevistadas mulheres 

empreendedoras. Foi aplicado um questionário qualitativo para a coleta de dados. As 

empreendedoras relatam que estão em constante aprendizado e que encontram dificuldades ao 

longo do caminho. Porém, algumas dificuldades são acentuadas por serem mulheres e pela 

falta de confiança das pessoas envolvidas que relacionam as atividades empreendedoras ao 

universo masculino. 
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Abstract 

The expansion of the number of women entrepreneurs in business activities, changes in social 

functions and progress was what led to the development of this work, aiming to expose the 

changes, difficulties, motives that started its enterprise and the fact of being entrepreneurial 

women. Women who were entrepreneurs were interviewed. A qualitative questionnaire was 

used to collect data. Entrepreneurs report that they are constantly learning and that they 

encounter difficulties along the way. However, some difficulties are accentuated by being 

women and by the lack of confidence of the people involved that relate the entrepreneurial 

activities to the masculine universe.  

 

Keywords:  Empowerment; Entrepreneurship; Management; Woman; Women's 

Entrepreneurship 

                                            
1 Mestrando em Informática Aplicada da universidade Federal Rural do Pernambuco – UFRPE – 

karlos.1914.so@gmail.com 
2 Mestrando em Informática Aplicada da universidade Federal Rural do Pernambuco – UFRPE 

(carloswilliamylourenco@gmail.com) 
3 Especialista em Engenharia de Software pela Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN (josediener@fvs.edu.br) 
4 Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Vale do Salgado – FVS (rayanne_mathias@hotmail.com) 
5 Doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pernambuco – UFPE 

(guilherme.vilar@gmail.com) 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil tem uma classe um tanto quanto alta de ações empreendedoras, cerca de 13,5 

a cada 100 adultos dos indivíduos economicamente ativos são empreendedores, inserindo o 

país na sétima posição em nível mundial. Empreender engloba todas as atribuições, atividades 

e operações ligadas ao discernimento de possibilidades e o avanço de empresas que 

pretendem, de forma organizada, usufruir das oportunidades que o mercado possibilita. 

Assim, podem ser citados cinco princípios que são essenciais em alguém que empreende, são 

elas: habilidade, inovação, criatividade, força de vontade e fé, foco na geração de valor e 

saber correr riscos, dessa forma quebrando paradigmas e diminuindo distâncias para o alcance 

do sucesso (COSTA et al., 2015). 

No que diz respeito ao empreendedorismo feminino, a sociedade atual é parcialmente 

mais aberta para a mulher empreendedora, se associada às posições sociais anteriores, ainda 

que em certas circunstâncias a posição de destaque feminino nos negócios ainda simbolize um 

paradigma a ser solucionado (CARREIRA et al. 2015). A quantidade de mulheres que buscam 

o empreendedorismo tem evoluído o triplo, em relação com a taxa de evolução dos 

empreendimentos dos Estados Unidos da América, conforme o Centro de Pesquisa de 

Mulheres de Negócios do país (DICKSON, 2010). No estudo, é visto que também é crescente 

a quantidade de jovens empreendedoras que dão início aos seus empreendimentos ainda na 

faculdade, especialmente em universidades com projetos dirigidos ao empreendedorismo. 

No que se refere ao Brasil, conforme o estudo do diagnóstico da Global 

Entrepeneurship Monitor - GEM (2016), o índice de mulheres que empreendem ainda de 

forma inicial é de 15,4% da população adulta. Confrontando-se a razão entre a quantidade de 

empreendedores e empreendedoras no Brasil, tem-se o valor de 2,8. A diferença entre homens 

e mulheres que empreendem está começando a ser representativa e, nesse ponto, o Brasil é 

ultrapassado somente por nove países.  

Tendo em vista tais circunstâncias e o tema aqui referido, cujo propósito são as 

mulheres empreendedoras, este trabalho fundamenta-se em uma pesquisa qualitativa, definida 

pela entrevista com 04 (quatro) mulheres empreendedoras. 

Justifica-se a pesquisa pela necessidade de uma análise dos fatores socioculturais, 

desafios e oportunidades que cercam o empreendedorismo feminino. 
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OBJETIVOS 

Geral 

Apresentar as mudanças pessoais, dificuldades encontradas, motivos pelos quais deu 

início ao empreendimento e dificuldades enfrentadas na área pelo fato de serem mulheres. 

Específicos 

● Aplicar um questionário qualitativo; 

● Coletar os dados obtidos no questionário; 

● Analisar e interpretar os dados. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório, para tanto, utilizou-se de um questionário 

qualitativo como técnica de coleta de dados. De acordo com Gil (2008), pode-se entender que 

pesquisas exploratórias buscam alcançar uma perspectiva geral, de forma aproximada, de um 

fato delimitado. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus 

cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas 

a eles conferem. 

O questionário foi realizado com mulheres empreendedoras, com uma quantidade de 

04 (quatro) participantes, mediante critérios de inclusão e exclusão. A mesma foi realizada 

entre os dias 08 e 10 de outubro de 2018, no local de instalação do seu empreendimento. 

Como critérios de inclusão, tem-se: a participante deve possuir algum tipo de 

empreendimento comercial, aceitar participar da pesquisa, e assinar o Termo de 

Consentimento Pós Esclarecido. Como critério de exclusão: não ser a proprietária do 

empreendimento no qual está situada. 

Para o estudo dos dados, foi realizada uma análise de conteúdo, para que fosse 

possível ler, interpretar e codificar as informações. Tal análise é uma técnica que permite, de 

modo prático e objetivo, a conclusão do conteúdo de um determinado texto e o seu 

comportamento social (NASCIMENTO, 2006). 
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Como critérios éticos da pesquisa, foi optado pelo sigilo dos nomes das entrevistadas. 

Utilizaram-se as denominações para as entrevistadas de acordo com as iniciais do respectivo 

nome. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da pesquisa são expostos inicialmente quanto às mudanças pessoais e na 

renda, na sequência, as dificuldades enfrentadas ao abrir o negócio, após, o motivo pelo qual 

abriu o empreendimento e, por fim, as possíveis dificuldades que elas encontraram pelo fato 

de ser mulher. 

Ao ser perguntado o que mudou em suas vidas, foi visto que uma das razões 

identificadas, foi a busca de uma visão de futuro, ou seja, o que elas estão construindo para 

possuírem um futuro melhor, possivelmente dependerá daquilo que estão fazendo no presente. 

Tal fato pôde ser observado no trecho a seguir: “Incrivelmente tudo. Me trouxe a postura de 

mudar e crescer. Me mostrou o quanto é valioso você crescer e ter seu sucesso. O 

empreendedorismo não é só dinheiro. É visão de futuro (NCC)”. 

Dessa forma, destacando que a visão de futuro deve estar presente no processo de 

empreender, seja com a inovação de um produto ou serviço que acrescente valor ao que já 

existe, ou criando um novo empreendimento (JONATHAN, 2011). 

Também, foi relatado o caso do aumento da renda, na passagem da entrevista a seguir: 

“Me deu oportunidade de ter uma renda extra, como complemento da remuneração (RFS)”. 

Muitas vezes, os empreendimentos se originam partindo do desejo de ter uma autonomia 

financeira e/ou da procura por uma renda maior que a remuneração que já possui 

anteriormente (BRAGA, 2018). 

Outro ponto identificado neste estudo foi o fato de que para a entrada de 

empreendedoras na área, a gestão financeira para a empresa é um fator árduo e complexo, 

conforme pode ser percebido no trecho da entrevista: “(...) Abrir o negócio próprio demanda 

uma boa gestão financeira, porque é uma parte bem delicada, é umas das partes principais da 

empresa. Então foi uma dificuldade conseguir ultrapassar o ponto de equilíbrio (ICS)”. Tal 

fato concorda com Alperstedt (2014), que diz que nos diversos estágios do negócio, muitas 

empreendedoras passam por dificuldades financeiras para gerir a empresa, tanto no chamado 

capital de giro, como para aplicar no avanço do negócio devido à escassez de recursos 

financeiros. 
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Em seguida, ao ser questionado o motivo pelo qual deram início ao seu 

empreendimento, foi visto que o ambiente onde a empreendedora está inserida pode 

influenciar neste quesito, de acordo com o trecho da entrevista: “Sempre amei trabalhar com 

vendas. Como nossa cidade não oferece emprego resolvi trabalhar por conta própria (RAS)”. 

Dessa forma, as pessoas executam ações para que se possam alcançar determinadas metas 

pessoais que são estipuladas por suas necessidades particulares. À proporção que o trabalho se 

dirige direta ou indiretamente em sentido as suas próprias metas, as pessoas inclinam-se a 

fazê-lo mais e melhor. Como o trabalho é ligado ao alcance das metas empresariais, torna-se 

imprescindível associá-lo também com o alcance das metas pessoais daqueles que o realizam. 

(CHIAVENATO, 2007). 

Também, foi relato o caso de empreender por oportunidade, como pode ser visto em: 

“Era um hobby. A partir dele, vi a oportunidade de empreender (RFS)”. Evidenciando que a 

partir do momento que a atividade exercida é um hobby, a probabilidade de acerto se 

potencializa, viabilizando uma maior oportunidade de sucesso (AMORIM, 2012). 

 Ao ser visto que a mulher participa do meio empresarial na forma de empreendedoras, 

nota-se que houve transformações no cenário empresarial. Percebe-se que mulheres 

empreendedoras ultrapassaram a dimensão singular de incrementar a renda pessoal ou 

familiar, colaborando inclusive para a constituição de suas identidades (MACHADO, 2009). 

Por fim, uma das entrevistadas colocou a questão acerca do machismo que cerca a 

sociedade e expõe as mulheres como inferiores, como visto no trecho: “O mundo 

empreendedor ainda é muito machista, apesar de já existirem tantas mulheres investindo 

pesado nisso. Eu não tinha noção disso até o momento em que tive que procurar pontos 

comerciais para alugar (ICS)”. Em outro ponto da entrevista foi visto: “(...) outra parte difícil 

de lidar é com a capatazia, que é altamente machista, e até mesmo clientes sem noção que 

confunde ser solícita e atenciosa com outras coisas (ICS)”. 

Assim, concordando com Limas (2017) quando destaca que uma grande dificuldade 

enfrentada por empreendedoras corresponde ao machismo socialmente construído, e que em 

algumas áreas nem existem mulheres empreendendo, pois, a sociedade machista, desde o 

princípio, impõe que as mulheres têm funções divergentes as dos homens. Dessa forma, o 

empreendedorismo feminino traz em suas raízes o machismo socialmente construído e não 

tem como colocar outro ponto maior e mais representativo quando se fala em diferenças de 

tratamento entre empreendedores e empreendedoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao seu contexto qualitativo, o presente trabalho não se propõe a generalizar os 

resultados para toda a população de mulheres empreendedoras. Porém, aborda fatos 

substantivos que esporadicamente são vistos na área do empreendedorismo, e que são mais 

facilmente estudados por intermédio de técnicas qualitativas. 

Dessa forma, foi visto que as empreendedoras relatam que estão em constante 

aprendizado e que sempre encontram dificuldades ao longo do caminho. Porém, algumas 

dificuldades são acentuadas devido ao fato de serem mulheres, alguns casos decorrentes de 

falta de confiança dos clientes e fornecedores que relacionam as atividades empreendedoras 

ao universo masculino.  

A história das empreendedoras é conceituada pela busca de autorrealização. Nesta 

situação, as mulheres sentem um maior contentamento em relação a culpa ao desenvolverem 

um projeto de vida focado em atividades empreendedoras. 

O projeto feminino, não é o de tomar o poder unicamente em suas mãos, de modo 

autoritário e arbitrário, antes, sim, na direção de modernização de conceitos, onde o poder é 

distribuído e democrático. 

Verifica-se que as particularidades da liderança feminina passam por vantajosos 

debates e começam a originar resultados. Como colaboração à sociedade, o 

empreendedorismo feminino age na criação de empregos, aumentando a economia, 

possibilitando o desenvolvimento de um trabalho que mantenha seu progresso profissional, 

pessoal e financeiro. 

Este trabalho pode contribuir para a melhoria teórica dos conhecimentos a respeito dos 

fatores socioculturais que mostram o empreendedorismo feminino, considerando-se as 

circunstâncias empreendedoras aqui levantadas não como variáveis de controle, mas como 

componente da história das mulheres, avaliando como um questionamento significativo para 

entender o fenômeno do empreendedorismo feminino. 

 

REFERÊNCIAS 

ALPERSTEDT, G. D.; FERREIRA, J. B.; SERAFIM, M. C. Empreendedorismo feminino: 

dificuldades relatadas em histórias de vida. Revista de Ciências da Administração, p. 221-

234, 2014. 

AMORIM, R. O.; BATISTA, L. E. Empreendedorismo feminino: razão do empreendimento. 

Núcleo de Pesquisa da Finan, v. 3, n. 3, 2012. 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

BRAGA, M. N.; LIMA, M. M. L.; FELIX, E S. Empreendedorismo e Gestão de Mudanças 

Como Fator de Desenvolvimento: uma Pesquisa de Campo com os Ambulantes do Setor 

Alimentício na Cidade de Juazeiro do Norte–CE. Revista Livre de Sustentabilidade e 

Empreendedorismo, v. 3, n. 2, p. 48-76, 2018. 

CARREIRA, S. S. et al. Empreendedorismo feminino: um estudo fenomenológico. NAVUS-

Revista de Gestão e Tecnologia, v. 5, n. 2, 2015. 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2ª ed. rev. 

E atualizada - São Paulo: Saraiva, 2007. 

COSTA, D. F. M. et al. EMPREENDEDORISMO NO BRASIL. Revista Expressão, n. 07, 

p. 20 Páginas, 2015. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN. Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e 

abordagens. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2006. 

DICKSON, A. Mulheres no trabalho. Porto Alegre: Globo, 2010. 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008. 

JONATHAN, E. G. Mulheres empreendedoras: o desafio da escolha do empreendedorismo e 

o exercício do poder. Psicologia Clínica, v. 23, n. 1, 2011. 

LIMAS, G. N. Mulheres colaboradoras em empresas de tecnologia e os processos de 

aprendizagem do empreendedorismo: um estudo de caso na ACATE. 2017. Dissertação 

de Mestrado. Florianópolis, SC. 

MACHADO, H. V. Identidade de mulheres empreendedoras. Maringá: Eduem, 2009. 

MONITOR, Global Entrepreneurship. empreendedorismo no Brasil. Relatório Executivo, 

2016.  

NASCIMENTO, A. R. A.; MENANDRO, P. R. M. Análise lexical e análise de conteúdo: 

uma proposta de utilização conjugada. Estudos e pesquisas em psicologia. v. 6, n. 2, p. 72-

88, 2006. 

 


