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RESUMO 

 

Este estudo aborda o comportamento empreendedor feminino na cidade de Porto Velho, 

Rondônia. Tem como base conceitos e dados sobre empreendedorismo, empreendedorismo 

e gênero e as motivações para empreender, coletados através de artigos, livros, revistas e 

materiais encontrados na internet, possibilitando a elaboração de um modelo analítico para 

futura análise. Tem como objetivo principal a análise do comportamento empreendedor 

feminino em Porto Velho, Rondônia. O enfoque da pesquisa justifica-se pela necessidade 

de estudar e compreender como se comportam as mulheres empreendedoras 

portovelhenses. Para tal, realizou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória, 

com oito empreendedoras residentes na cidade. A coleta de dados deu-se por meio de 

entrevista, possibilitando a divisão das participantes em quatro grupos distintos, segundo 

seu ramo de atividade. Foram verificadas as motivações, os obstáculos e as habilidades 

presentes nessas mulheres, presentes no modelo analítico, estruturando desta forma o 

comportamento empreendedor pesquisado. Por fim, foram comparados, verificando-se 

semelhanças e diferenças nos construtos analisados. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Empreendedorismo Feminino. Comportamento 

Empreendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SILVA, Ana Victoria Santos.Comportamento Empreendedor Feminino na cidade de 

Porto Velho – RO. Monografia. Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR: 

Porto Velho, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

This study focuses on female entrepreneurial behavior in the city of Porto Velho, 

Rondonia. It is based on concepts and data about entrepreneurship, entrepreneurship and 

gender and the motivations to undertake, collected through articles, books, electronic 

journals and materials found on the Internet, enabling the elaboration of an analytical 

model for future analysis. Its main objective is the analysis of female entrepreneurial 

behavior in Porto Velho, Rondonia. The research focus is justified by the need to study and 

understand how the entrepreneurial women of Porto Velho behave. For this, a qualitative, 

exploratory research was carried out, with eight entrepreneurs residing in the city. Data 

collection was done through an interview, allowing the participants to be divided into four 

distinct groups according to their field of activity. The motivations, obstacles and skills 

present in these women, present in the analytical model, were verified, thus structuring the 

entrepreneurial behavior researched. Finally, they were compared, with similarities and 

differences in the constructs analyzed. 

 

Key-words: Entrepreneurship, femaleentrepreneurship, entrepreneurialbehavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

Num mundo globalizado, é crescente a necessidade de competência e 

profissionalismo. Em meio a todas estas transformações, o ser humano pode ser um dos 

fatores responsáveis pela competitividade permanente da organização (BUENO et.al. 

2004). Para que se obtenha o sucesso desejado, o conhecimento é uma das ferramentas 

mais poderosas que o indivíduo possui, porém apenas conhecimento não basta. É 

necessário alinhar esta ferramenta à prática, o que é, muitas vezes, decorrente do espírito 

empreendedor.  

 Uma pessoa empreendedora é aquela que consegue perceber uma oportunidade e 

opta por correr riscos apostando naquilo. Para McClelland, conforme Allemand (2007), por 

sua teoria, é a pessoa que utiliza com certa frequência e certa intensidade as Características 

Comportamentais Empreendedoras (CCEs). Diversos estudos científicos buscam tentar 

estudar e compreender tais comportamentos e como o indivíduo empreendedor diferencia-

se do indivíduo “comum”. Segundo Drucker (2003), citado por Carneiro et.al. (2016), o 

empreendedorismo é uma prática e uma disciplina, que diz respeito aos atos e 

comportamentos dos empreendedores e não a uma atividade existencial. Ao citar Dornelas 

(2011), complementa o pensamento, pois o empreendedor é o indivíduo que percebe uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo os riscos necessários. 

 A participação feminina no mercado de trabalho tem aumentado cada vez mais. De 

acordo com o Portal Brasil, site do Governo Brasileiro, em 2007, as mulheres ocupavam 

40,8% do mercado formal de trabalho. Em 2016, os números subiram para 44% destas 

mesmas vagas. Além disso, de acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com base nas informações do Cadastro Geral de Emprego 

e Desemprego (Caged) e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), a crise do 

desemprego dos últimos cinco anos, 2012 a 2016, afetou mais aos homens do que às 

mulheres, com redução na taxa de homens empregados de 6,4%, contra 3,5 entre as 

mulheres.  

 Com o crescimento do empreendedorismo e sua diversidade de ramos, é 

interessante que se entenda suas características de comportamento. A busca por novas 

oportunidades, a persistência perante os obstáculos apresentados ao longo da jornada, 

riscos, comprometimento, são alguns dos atributos percebidos em indivíduos 

empreendedores (SEBRAE, 2017). 
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 A cidade de Porto velho, em dado coletado na Junta Comercial, no ano de 2017, 

apresenta cerca de 42.835 empresas abertas. De acordo com o site Empresômetro (2017), a 

quantidade atual é de 48.154 empresas funcionando, um crescimento de 1,01% comparado 

ao ano anterior, que possuía 47.672 empresas abertas, entretanto, nenhum dos locais 

apresentou dados mais específicos, como sexo dos empreendedores ou faixa etária. 

 Com o surgimento dos novos negócios, é interessante que se compreenda que tipo 

de ator se encontra por trás do empreendimento. Entender qual o comportamento adotado 

pelo empreendedor para que possa começar sua própria empresa. Além disso, a inserção da 

mulher no mercado de trabalho e sua independência conquistada ao longo dos anos 

levantam curiosidade sobre suas necessidades empreendedoras. Considerando o exposto, 

levantou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais características compõem o 

comportamento empreendedor feminino na cidade de Porto Velho? 

1.1 Objetivos 

A seguir, estão apresentados os objetivos, Geral e Específicos, que pretendem guiar 

o presente estudo, delimitando o que deverão ser pesquisados e analisados ao longo do 

processo de produção deste trabalho. 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar o comportamento empreendedor feminino na cidade de Porto Velho, 

Rondônia. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Para atender o propósito do Objetivo Geral supracitado, definem-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 Identificar as motivações que levam as mulheres portovelhenses a 

empreender. 

 Levantar os obstáculos enfrentados durante o processo empreendedor das 

mulheres portovelhenses. 

 Agrupar as empreendedoras portovelhenses em grupos de negócios e 

caracterizar as semelhanças e diferenças em relação às motivações, 

obstáculos e habilidades para empreender. 
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1.2 Justificativa 

O mundo tem passado por diversas transformações ao longo dos últimos anos. 

A todo momento, pessoas buscam novas formas de inovar e reinventar seus produtos 

e/ou serviços, procurando consolidar-se no mercado de trabalho, que se torna cada vez 

maior e mais competitivo. Com a dinâmica do mercado, torna-se, portanto, oportuno o 

estudo sobre o empreendedorismo e quais novas perspectivas podem ser abordadas 

sobre o objeto de estudo. (CIELO, 2001). 

O tema “empreendedorismo”, segundo Gass (2013), vem ganhando destaque 

devido à grande quantidade de benefícios trazidos para a economia, como o aumento 

de empregos, desenvolvimento local e tecnológico, entre outros. A falta de emprego, 

insatisfação com o trabalho, insatisfação com os chefes, extensas horas de trabalho e 

baixa remuneração, ou até mesmo a vontade de complementar a renda, se tornaram 

gatilhos para que as pessoas procurassem outras fontes monetárias, encontrando no 

empreendedorismo essa alternativa. 

A figura feminina vem moldando sua forma dentro da sociedade ao longo dos 

anos. A princípio, era papel da mulher ser, unicamente, dedicada ao lar e à família, 

possuindo pouco ou nenhum espaço em trabalhos fora de casa. Com o decorrer dos 

anos, esse pensamento, aos poucos, foi sendo deixado de lado, e elas conseguiram 

conquistar seu espaço no mercado de trabalho, passando de donas de casa a donas da 

própria empresa. 

Sendo assim, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de estudar e 

compreender o comportamento empreendedor das mulheres portovelhenses e o que as 

fazem aventurar-se no mundo dos negócios, explorando pontos que acredita-se não 

aplicarem-se aos homens, como a dificuldade de reconhecimento das habilidades 

empreendedoras por serem mulheres ou machismo. 

Sob o ponto de vista acadêmico, a atualidade do tema e como este se comporta 

na sociedade podem levar aos futuros leitores maior compreensão sobre o 

empreendedorismo feminino em Porto Velho, podendo despertar a curiosidade e a 

vontade de investigação do tema sob outras perspectivas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A revisão teórica e conceitual é, segundo Gil (2002), onde se contextualiza a teoria 

adotada durante o estudo, devendo esclarecer os pressupostos teóricos fundamentais à 

pesquisa. Deste modo, neste capítulo serão apresentadas teorias e conceitos nos quais esse 

estudo se baseia, sendo eles empreendedorismo, a mulher no mercado de trabalho. 

2.1 Empreendedorismo 

 O termo empreendedorismo tem ganhado destaque na literatura nos últimos anos, 

principalmente por estar relacionado a temas mais amplos como o crescimento e o 

desenvolvimento de países. Para Dolabela (1999), o termo designa estudos relacionados ao 

ato de empreender. Os empreendedores são a figura principal do empreendedorismo e 

representam pessoas que estimulam o progresso econômico por meio de formas distintas 

de fazer as coisas. É ele quem define o que será feito e em que contexto será feito, 

antecipando fatos e possuindo visão futura da organização (DOLABELA, 1999). Drucker 

(2002) cita que o empreendedor vê nas mudanças oportunidades de negócios.  

 A palavra empreendedor vem do francês entrepreneur e quer dizer “aquele que 

assume riscos e começa algo novo” (DORNELAS, 2005, p. 29). O termo surgiu na França 

dos séculos XVI e XVII juntamente com a abertura da economia mundial, antes ainda da 

Revolução Industrial. Com o crescimento do mercantilismo, os regimes econômicos rural e 

corporativo passaram a dividir espaço com a nova modalidade de mercado que tinha como 

ordem maior a circulação da moeda, a lei do comércio. O empreendedor surge a partir 

deste ponto, pois fez-se necessário alguém que intermediasse os antigos sistemas com o 

novo, alguém que fosse especialista de oferta e demanda e que pudesse assumir os riscos 

para aumentar as riquezas. Portanto, empreender representava, então, mobilizar meios para 

os fins, de uma maneira distinta daquela tradicionalmente utilizada pela sociedade, ou seja, 

implicava em renovar. A partir do século XVIII, o empreendedor e o capitalista são 

separados quanto aos conceitos, sendo o capitalista o indivíduo que participava dos 

projetos de forma indireta, como financiadores, enquanto o empreendedor era aquele que 

assumia todos os riscos das operações (SOUZA, 2005). 

 Ao longo dos anos, o empreendedorismo e as empresas se moldaram com os 

diferentes perfis de empreendedores que surgiram devido às diversas exigências do 

mercado. No século XX, a empresa tradicional modifica-se, o patrimônio cede lugar à 

competência, atividades de serviço, passa a gerar mais emprego e renda, superam a 
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atividade industrial e a economia passa a sustentar-se no conhecimento e na informação, 

formando a base da terceira revolução industrial. Na segunda metade do século, agregam-

se a capacidade de criar e inovar, além da flexibilidade dentro das organizações, passando 

a direcionar-se à globalização, à qualidade e à satisfação do cliente, tão abordados no 

século XXI (SOUZA, 2005). 

 Schumpeter (1987) trata a essência do empreendedorismo como sendo a percepção 

e a exploração de novas oportunidades utilizando os recursos disponíveis de maneira 

inovadora. Para o autor, o empreendedorismo representa ainda criação ou recriação de um 

novo negócio, conhecido como “destruição criativa”, onde toda e qualquer evolução na 

sociedade capitalista é fruto das modificações e lançamentos de novos produtos no 

mercado por parte do empreendedor. Para Drucker (2002, p.27), os administradores devem 

se tornar empreendedores, aprender a construir e administrar organizações inovadoras. 

Ainda segundo o autor: 

O empreendedor redireciona recursos de áreas de baixo resultados ou resultados 

decrescentes para áreas de resultados altos ou em ascensão. Ele tem que destruir 

o ontem e re-moldar o obsoleto que já existe e que já é conhecido. Ele deve criar 

o amanhã (p. 36).  

 Os empreendedores estimulam um novo sistema de valores na sociedade, onde o 

comportamento individual de seus participantes possui um forte papel no desenvolvimento 

econômico (DOLABELA, 1999). O empreendedor, em qualquer ramo, pode e deve atuar 

constantemente definindo objetivos, prevendo investimentos, medindo resultados, fazendo 

correções de rota e ainda estar sempre um passo à frente dos acontecimentos (ROQUE, 

2010). O empreendedor possui ainda características, qualidades e valores que o 

diferenciam e está empenhado em aperfeiçoá-las, podendo acompanhá-lo durante toda sua 

vida ou serem adquiridas através de experiências vividas (BUENO, 2004). 

 Gerber (1990), apud Chinski (2006), cita que a personalidade empreendedora 

transforma situações ordinárias em algo extraordinário. É uma personalidade criativa, 

sabendo como lidar da melhor forma com o desconhecido, investigando o futuro, 

transformando possibilidades em probabilidades. Para Dornelas (2001), apud Bueno 

(2004): 

“[...] os empreendedores são visionários, indivíduos que fazem a diferença, 

sabem explorar as oportunidades, são determinados e dinâmicos, dedicados ao 

trabalho, otimistas e apaixonados pelo que fazem, independentes e construtores 

do próprio destino, acreditam que o dinheiro é consequência do sucesso nos 

negócios, possuem liderança incomum, sabem construir uma rede de 
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relacionamentos externos à empresa, planejam cada passo do negócio, possuem 

conhecimento, assumem riscos calculados e criam valor para a sociedade pela 

qual o empreendimento encontra-se inserido, em busca de soluções para 

melhorar a vida das pessoas (BUENO, 2004, p. 3). 

 Schumpeter (1987) e Drucker (2002), principais nomes associados ao estudo do 

empreendedorismo, conversam em seus estudos quando afirmam que é papel do 

empreendedor provocar mudanças no empreendimento. Ambos os autores concordam que 

o empreendedorismo está ligado à inovação. A grande quantidade de produtos e serviços 

ofertados revelam que o mercado consumidor está mais exigente por preço, qualidade e 

inovação, sendo papel da empresa mudar seus procedimentos buscando agregar valor aos 

seus produtos e serviços ofertados. Pinchot (1989) cita que em grandes organizações, a 

inovação quase nunca acontece sem que haja um indivíduo ou um grupo de pessoas 

dedicadas a fazê-la acontecer. 

 É possível, através das definições de empreendedorismo, perceber algumas 

características em comum a diversos autores: busca de oportunidades, iniciativa 

(DOLABELA, 1999; DRUCKER, 2002, SCHUMPETER, 1987); enfrentamento de riscos 

calculados (DORNELAS, 2005; SOUZA, 2005); busca de informações e criatividade 

(DRCKER, 1974; ROQUE, 2010; GARBER, 1990, apud CHINSKI, 2006); visionários 

(DORNELAS, 2001, apud BUENO, 2004). 

Para Schumpeter (1985), o empreendedor consegue substituir um produto já 

consolidado, geralmente mais caro e não tão eficiente, por outro de qualidade igual ou 

superior, por menor custo e mais eficiência. Para Oliveira (2012, p. 5): 

“O que pode caracterizar um empreendedor de sucesso éuma série de elementos 

que os tornam capazes de montar um negócio de sucesso. Porém há aqueles que 

nascem com o dom de empreender, chamado de empreendedor nato, e existe 

também o empreendedor que influenciado pelo meio em que vive, pode tornar-se 

empreendedor através da formação, por influência familiar, estudo e até mesmo 

através da própria prática”. 

 Filion (1999) estabelece um modelo com quatro fatores fundamentais para que uma 

ação seja empreendedora (visão, energia, liderança e relações), que objetiva a formação do 

profissional empreendedor. Para o autor, a principal característica é a das relações, pois 

através dos relacionamentos estabelecidos, consegue-se o fundamental para a 

sobrevivência dentro do mercado competitivo: a informação necessária para tomada de 

decisões e conhecimento da realidade do mercado. 

Cielo (2001), cita que, no Brasil, o empreendedorismo passa a ganhar destaque na 

década de 90 com a criação de entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 
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Pequenas Empresas (Sebrae) e Sociedade Brasileira para Exportação de Softwares 

(Softex). Anteriormente, os cenários políticos e econômicos não eram favoráveis e o 

empreendedor não conseguia ajuda ou informação para dar início ao seu próprio negócio 

(OLIVEIRA, 2012). A partir daí, o país entrou em um novo milênio, possuindo potencial 

para desenvolver ensinos sobre empreendedorismo (DORNELAS, 2005). 

Estudos do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2016, mostram que a 

taxa total de empreendedores (TTE) brasileiros é de 36%, e a taxa de empreendedorismo 

inicial (TEA) é de 19,6%, ambos inferiores aos valores apresentados em 2015, de 39,3% e 

21%, respectivamente, podendo-se relacionar esta queda à crise econômica vivenciada no 

Brasil desde 2012. A taxa TEA quer dizer que, a cada 100 brasileiros, 20 estavam 

envolvidos em alguma atividade empreendedora, conforme Figura 1. 

Figura 1: Taxas e estimativas de empreendedorismo segundo o estágio dos empreendimentos, 

Brasil – 2016. 

 

Fonte: GEM, 2016. 

Em 2016, em relação à taxa de empreendedorismo em estágio estabelecido (TEE), 

ou seja, negócios com mais de 42 meses (3,5 anos) de vida, assim como ocorreu em 2015, 

o Brasil ocupou o oitavo lugar no ranking de 31 países com o desenvolvimento econômico 

impulsionado por fatores, eficiência ou inovação, com taxa de 16,9%, como mostra a 

Figura 2. A TEE também apresentou queda se comparada ao ano anterior, que tinha o 

percentual de 19%. 

Figura 2: Taxas de empreendedorismo em estágio estabelecido (TEE). 

 

Fonte: GEM, 2016. 
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No período 2002-2016, houve um aumento considerável nas taxas de 

empreendedorismo, principalmente no período 2005-2010, saindo de 21% para 32%. Em 

2016, a TTE (36%) representou o equivalente a 48,3 milhões de pessoas. Mesmo com a 

TTE, TEA e a TEE apresentando números mais baixos que o ano anterior, a taxa do total 

de empreendedores no país em 2016 ainda foi o segundo maior valor desde 2002. Desta 

forma, pode-se afirmar que o empreendedorismo tem ganhado cada vez mais participantes 

e se tornado peça importante para o crescimento da economia nacional.  

2.2 Empreendedorismo e Gênero 

 Por muito tempo, a sociedade ao redor de todo o mundo utilizou-se de argumentos 

como a “diferença biológica” para justificar a desigualdade entre homens e mulheres. 

Assumindo que o sexo feminino possuía menos habilidades físicas e intelectuais para 

trabalhar fora de casa, o trabalho principal da mulher era dedicar-se ao lar e à família 

(FERNANDES et al, 2013). Ainda segundo as autoras, aRevolução Industrial passou a 

modificar este quadro. As mulheres passaram a frequentar as fábricas e exercer trabalhos 

fabris quando era necessário o aumento da produção, entretanto recebiam salários menores 

que o dos homens, o que não significava que o trabalho fosse pouco ou que a carga horária 

fosse menor. A mesma época foi marcada por diversos movimentos em busca da igualdade 

entre os sexos, como igualdade na jornada de trabalho, salários mais justos, entre outros. O 

trabalho nas fábricas não fez com que a mulher se aposentasse do trabalho como dona de 

casa, passando então a cumprir dupla jornada (AMORIM e BATISTA, 2010). 

 Ainda segundo os autores, a entrada da mulher no mercado de trabalho foi 

impulsionada pelas duas Guerras Mundiais que ocorreram durante o século XX, pois a 

ausência dos homens que foram para as guerras, somadas às suas mortes ocasionadas pelos 

conflitos, tornou necessária a contratação da mulher em trabalhos que antes eram exercidos 

exclusivamente pelo homem. A partir deste ponto, os movimentos feministas ganharam 

mais força, onde as mulheres passaram a lutar por seus direitos, igualdade entre os sexos e 

mais espaço no mercado de trabalho. 

 No Brasil, a década de 70 representou um marco na sociedade, pois a partir daquele 

ponto, a mulher passou a ganhar mais espaço no mercado de trabalho, começando ali a 

mudança do pensamento de que a mulher deveria dedicar-se exclusivamente ao lar e à 

família. A mulher brasileira passou então a investir em sua formação acadêmica, abrindo 

seu caminho e conquistando cada vez mais seu lugar dentro de organizações. Tudo isso foi 
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possível graças ao crescimento da economia, aumento da urbanização e industrialização, 

favorecendo a entrada de novos trabalhadores, inclusive mulheres (CABRAL, 1999). Em 

1988, com a nova Constituição Federal, a mulher conquistou igualdade jurídica, passando 

a ser considerada tão capacitada quanto o homem: 

“Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,nos termos desta 

Constituição” (CF, 1988, p. 17). 

 Carrijo e Ferreira (2017, p. 201) salientam que a expansão econômica implicou em 

fatores negativos: 

A expansão econômica também implicou em fatores negativos, uma vez que a 

mulher passou a ser requerida como fonte de exploração dos industriais, que as 

obrigavam a uma jornada de trabalho excessiva, cerca de 17 horas diárias em 

condições sub-humanas e a baixos salários, quase 60% inferior aos homens. 

 Com o passar dos anos, foram cada vez mais necessárias alternativas para obter o 

próprio sustento, já que os trabalhos disponíveis apresentavam cada vez mais 

precariedades, além de terceirização e outros fatores. Com isto, o empreendedorismo 

passou a ser impulsionado e desenvolvido como uma das alternativas. “Sejam 

impulsionadas pela necessidade ou por vislumbrarem uma oportunidade de crescimento 

profissional, as mulheres estão escrevendo um novo capítulo na história do 

empreendedorismo nacional, atuando de forma estratégica e ousada” (FERNANDES et. al. 

2013, p. 2). O autor continua: 

Face às profundas e rápidas transformações na economia e nos processos 

produtivos que têm causado uma significativa reestruturação da organização do 

trabalho, há um grande interesse em conhecer diferentes aspectos relativos à 

diversificação da participação feminina no mercado de trabalho. 

 Fernandes et al (2013) apontam que é muito mais difícil para a mulher 

empreendedora obter o reconhecimento, tanto dos seus esforços, quanto ao sucesso do seu 

negócio, se comparada a um homem. 

 Segundo Catardo (2005, apud SANTOS et. al. 2015, p. 3): 

Na história da sociedade, a mulher teve um papel sempre bem definido: dona de 

casa, responsável pelo zelo e bem-estar dos filhos e da casa, invariavelmente 

submissa aos pais ou ao marido, não tendo direito de expressar suas vontades ou 

realizar seus sonhos. Mas a realidade hoje é outra. Pode-se verificar uma 

mudança no comportamento das mulheres, não para se assimilarem aos homens, 

mas sim para competir em igualdade com os mesmos. 
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 A mulher tem exercido grande papel na economia desde que tornou-se parte do 

mercado de trabalho. O empreendedorismo feminino surge então como uma forte 

alternativa para o “fim o emprego”, fim das explorações por empregadores, meio por onde 

a mulher decide tornar-se seu próprio chefe. Para Damasceno (2010, p. 35), citado por 

Santos (2015): [...] empreendedorismo é uma alternativa de muita importância para as 

mulheres para a inserção no mercado de trabalho; mesmo sofrendo dificuldades machistas, 

elas conseguem aos poucos um destaque na sociedade atual. 

 De acordo com o web site Data Sebrae, em pesquisas realizadas em 2014, estimou-

se que o Brasil possuía cerca de 24,9 milhões de empreendedores, divididos entre 

empresários, potenciais empresários e produtores rurais, e estes constituem parte 

considerável do Produto Interno Bruto brasileiro. Do total de empreendedores, 32% eram 

do sexo feminino, um acréscimo de 2 milhões de pessoas, comparando-se à 2001, onde o 

número era de 29%. 

 Em 2016, o Brasil apresentou-se na 19º posição entre as intenções de 

empreendimento, num ranking que abrange 64 países, segundo relatório do GEM, como 

mostra a Figura 3, sendo a taxa de potenciais empreendedores para os próximos anos de 

50,8% para os homens contra 49,2% das mulheres, apresentando uma diferença menor que 

dois pontos percentuais. 

Figura 3: Total de atividades empreendedoras em fase inicial em 64 economias, agrupadas por fase 

econômica, GEM 2016. 

 

Fonte: Relatório Global 2016/17, GEM. 
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Figura 3: Total de atividades empreendedoras em fase inicial em 64 economias, agrupadas por fase 

econômica, GEM 2016 (continuação). 

 

Fonte: Relatório Global 2016/17, GEM. 

 A América Latina e o Caribe representam a melhor equidade entre mulheres e 

homens engajados nos primeiros estágios de um empreendimento, sendo esta relação de 

oito mulheres para cada dez homens. O relatório aponta que as mulheres da América 

Latina, Caribe, África e Europa são mais propensas a começar o próprio negócio por 

necessidade.  

 Ainda segundo este relatório, existe uma supremacia masculina no 

desenvolvimento de novos empreendimentos na maioria dos países. No Brasil, Indonésia e 

Malásia, é relatado que as mulheres representam atividade empreendedora igual ou 

superior aos homens. Neste seguimento, o Brasil ocupa a 10ª posição das atividades 

empresariais totais em ciclo inicial (TEA), sendo o 2º na proporção mulheres/homens, com 

taxas de 19,9% e 19,2%, respectivamente, demonstrando assim a importância do papel da 

mulher empreendedora para a formação da TEA. Na Figura 4, é possível comparar a taxa 

com países selecionados pelo GEM. 
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Figura 4: Taxas específicas de empreendedorismo inicial (TEA) segundo gênero. 

 

Fonte: Relatório Global 2016/17, GEM. 

 Entretanto, a igualdade de gênero diminui quando são analisadas as taxas 

específicas de empreendimentos estabelecidos (TEE). Em empreendimentos com mais de 

42 meses, em todos os países listados na Figura 5, a TEE é mais alta entre os homens, 

sendo de 19,6%, contra 14,3% entre as mulheres. Isso quer dizer que, embora as mulheres 

participem tanto quanto os homens na criação de novos empreendimentos, elas enfrentam 

mais dificuldades na hora de fazerem seus negócios prosperarem. 

Figura 5: Taxas específicas de empreendedorismo inicial (TEA) segundo gênero. 

 

Fonte: Relatório Global 2016/17, GEM. 

 O SEBRAE (2017) apontou aumento de 67% no número de mulheres 

empreendedoras que também agem como “chefes de família”. Embora o número de 

empreendedores masculinos e femininos seja praticamente igual, analisada a taxa de 

empreendedores estabelecidos (TEE), o Brasil se comporta como os demais países, onde os 

negócios gerenciados por homens duram mais devido à desistência das mulheres em 

mantê-los. 

Tendo sempre sido reconhecida apenas por seus trabalhos domésticos, a mulher tem 

conquistado seu espaço no mercado (FERNANDES et al, 2013). É possível notar o 
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aumento de sua participação na área do empreendedorismo e a sua importância para o 

crescimento da economia. 

2.3 Motivação para Empreender 

 A visão do brasileiro sobre empreendedorismo é bastante positiva. Segundo dados 

do Endeavor Brasil (2013), cerca de 90% dos brasileiros acreditam que os empreendedores 

são “geradores de emprego”. Por outro lado, 60% concordam que “empreendedores 

exploram o trabalho de outras pessoas” ou que “empresários pensam apenas em seu 

próprio bolso”.  

 Ainda de acordo com a pesquisa, cerca de três a cada quatro brasileiros preferem ter 

um negócio próprio a serem empregados ou funcionários de terceiros, representando 76% 

dos pesquisados, sendo uma das maiores taxas do mundo, ficando atrás apenas da Turquia. 

 O GEM (2016) aponta que o Brasil é o país com maior potencial de 

empreendimento, onde mais de um quarto da população adulta, entre 18 e 64 anos, pensa 

em começar um empreendimento próprio pelos próximos anos, sendo esta taxa de 28,1%, 

e, como exposto anteriormente em “Empreendedorismo e Gênero”, o sexo pouco 

influência nas intenções de empreender, pois apresenta uma diferença de menos de dois 

pontos percentuais. O GEM (2016) apresenta ainda a taxa de 80% para as pessoas que 

pretendem empreender entre 2017-2019 e possuem renda entre 1 e 6 salários mínimos. Isso 

significa que os empreendimentos futuros podem não ser de segmentos onde a barreira de 

entrada seja elevada, pois demandam grande quantidade de recursos financeiros para seu 

estabelecimento. 

 Para ser um empreendedor, são necessárias algumas características próprias:  

A necessidade de realização, inovação, busca por oportunidades e iniciativa, 

persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos 

calculados, estabelecimento de metas, independência e auto-confiança, persuasão 

e formação de rede de contatos, são apenas algumas delas (CARVALHO e 

ZUANAZZI 2003; GREATTI e SENHORINI, 2000, apud HENRIQUE, 2008, 

p.2).  

 Lezana e Tonelli (1998), citados por Cielo (2013, p. 31), descrevem as principais 

necessidades do empreendedor: a necessidade de aprovação, conquistando uma alta 

posição na sociedade, ser respeitado e prestigiado por amigos e familiares, aumentar o 

status. Portanto, o empreendedor tem necessidade de ter seus conhecimentos aprovados a 

partir de suas aplicações em seus empreendimentos. Entretanto, deve haver cautela quanto 

à necessidade de aprovação de terceiros, pois para o empreendedor é importante a 
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autonomia, bem como seu pensamento deve estar voltado para o bem do negócio agindo 

adequadamente para seu desenvolvimento. 

 O empreendedor também precisa de motivação para empreender. De acordo com 

Tavares et al (2008), apud Gass (2013, 30): 

“Por ter um papel fundamental na sociedade, seja atuando em empresas privadas 

ou administrando organizações sem fins lucrativos, “o empreendedor passa a 

atuar por sentimento de satisfação pessoal sendo considerado como uma pessoa 

motivada, ou seja, de autorrealização pessoal” [...]. Por isso, o autor afirma que é 

possível atribuir o estabelecimento de um novo negócio à necessidade de 

autorrealização dos indivíduos”. 

 Uma das motivações trabalhadas por Dolabela (1999), é a influência de família e 

amigos, sendo estes as principais fontespara a formação de um empreendedor. Para 

Endeavor (2013), os brasileiros que declaram preferir possuir negócio próprio para os 

próximos anos, possuem como maior motivação o fator financeiro, buscando uma “melhor 

percepção de renda futura”. De acordo com o GEM (2016), a motivação dos 

empreendedores iniciais pode surgir de dois fatores principais: a necessidade ou a 

oportunidade: 

“Os empreendedores pela necessidade decidem empreender por não possuírem 

melhores alternativas de emprego, propondo-se criar um negócio que gere 

rendimentos, visando basicamente a sua subsistência e de seus familiares. No 

que concerne aos empreendedores por oportunidade, o GEM define-os como 

capazes de identificarem uma chance de negócios ou um nicho de mercado, 

empreendendo mesmo possuindo alternativas concorrentes de emprego e renda” 

(GEM, 2016, p. 29). 

 Vale ressaltar que em países impulsionados pela inovação, a taxa de 

empreendedores por oportunidade é mais alta, apresentando maiores níveis de 

desenvolvimento socioeconômicos. No Brasil, a cada 100 empreendedores, 57 

empreenderam por oportunidade em 2016 (57,4%), uma melhoria sutil comparada ao ano 

anterior, que possui taxa de 56,5%. “O empreendedor movido por oportunidade é capaz de 

escolher um empreendimento dentre as opções possíveis de carreiras” (REYNOLDS, 

BYGRAVE & AUTIO, 2002, apud VALE et al. 2014, p. 3). 

 Souza (2009), apud Gass (2013, p.34), escreve que o empreendedor por 

necessidade, geralmente, pertence a famílias com renda baixa e possuem poucos anos de 

estudo, dificultando o acesso dessas pessoas a maiores qualificações para atuarem no 

mercado de trabalho, sendo forçados a buscarem outras fontes de renda. O autor continua: 

O empreendedor por necessidade, por não ter uma ocupação formal, acaba 

optando por empreender como forma de alcançar um nível mínimo de renda “em 

função da facilidade de entrada e da possibilidade de operar em pequena escala 

no setor informal, sujeitando-se a processos intensivos em trabalho e mercados 

competitivos sob condições inferiores a postos de trabalho formal”.  
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 Vale et al. (2014) apontam ainda que, além desta dualidade entre empreendedores 

por necessidade e por oportunidade apoiada pelo GEM e diversos outros autores, outros 

estudiosos do tema sugerem outras motivações para o ato de empreender.  

 Para a Endeavor (2013), apud Gass (2013): 

“O principal motivo para empreender, apontado pelos entrevistados, é a busca 

por independência pessoal e pela autorrealização. O aspecto financeiro aparece 

em segundo lugar. Na maioria dos países desenvolvidos, a independência para 

escolher local e horário de trabalho, é uma das principais motivações para abrir 

um negócio próprio, no Brasil esse motivo aparece em quarto lugar” (p.31). 

 Bernardi (2010), apud Sloboda e Baniski (2014), aponta diversas motivações como 

razão para empreender: 

Necessidade de realização e autorrealização, implementação de ideias, 

independência, fuga da rotina profissional, maiores responsabilidades e riscos, 

prova de capacidade, maior ganho, status, controle da qualidade de vida. 

 O empreendedorismo feminino começou a partir de uma necessidade gerada através 

de uma situação insatisfatória dentro do mercado de trabalho. As extensas horas de 

trabalho somadas aos baixos salários e pouco ou nenhum reconhecimento, além da 

necessidade de prover sustento ao lar, fizeram com que a mulher brasileira começasse a 

empreender e gerir seu próprio negócio, tornando-se seu próprio chefe. Segundo Anderson 

e Woodcok (1996, apud FERNANDES et. al., 2013):  

“os motivos das empreendedoras para empreender são sobrevivência, 

insatisfação com a liderança masculina, descoberta de um nicho de mercado, 

satisfação em fazer as próprias decisões, percepção do desafio que, em 

combinação com o prazer e o contentamento aí associados, constituiu o fator 

principal”. 

 Ainda segundo Fernandes et. al. uma das razões para que a mulher se torne 

empreendedora é vinculada às dificuldades encontradas em progredir na carreira por 

estarem ligadas ao estereótipo da falta de ambição, possuir pouca ou nenhuma habilidade 

para resolver problemas, falta de liderança ou indisponibilidade. 

 De acordo com McClelland (1961, apud PASQUINI et. al. 2009):  

“a motivação de realização e características comportamentais são os fatores 

essenciais para o crescimento econômico dos indivíduos é a explicação para a 

aparente indiferença de muitos e a sensibilidade de poucos para oportunidades 

econômicas do ambiente. O autor afirma que são precisamente aqueles com alta 

necessidade de realização que são sensíveis às mudanças ambientais com relação 

às oportunidades econômicas, e descreve o empreendedor, fundamentalmente, 

por sua estrutura motivacional”. 

 Damasceno 2010, apud Cholodovskis e Cholodovskis (2015), dados do SEBRAE 

(2010) apontam os principais motivos que levam a mulher empreendedora a abrir seu 

próprio negócio: identificação de uma oportunidade de negócios (62,1%), experiência 
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anterior (30,3%), desemprego e insatisfação com a atividade anterior (13%), podendo 

classificá-las como empreendedoras por acaso, empreendedoras forçadas ou ainda 

empreendedoras criadoras. O SEBRAE traçou ainda o perfil das empresárias, indicando 

que 40% delas são mulheres com menos de 34 anos que estão concentradas principalmente 

em quatro áreas: restaurantes (16%), serviços domésticos (16%), cabeleireiros (13%) e 

comércio de cosméticos (9%), com a maior parte empreendendo dentro de casa (35%). 

2.4 Modelo Analítico Adotado 

Esta seção descreve o modelo analítico adotado para análise do comportamento 

empreendedor feminino. O modelo analítico considera três elementos (construtos) que 

possibilitam caracterizar o comportamento empreendedor, como mostra a Figura 6. 

Figura 6: Construtos do Comportamento Empreendedor 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

O primeiro elemento são as motivações, buscando compreender quais as razões que 

levam alguém a empreender. Os principais autores utilizados foram DAMASCENO, 2010, 

apud SANTOS, 2005; ENDEAVOR, 2013; GEM, 2016;VALE et al. 2014;SEBRAE, 

2010; o segundo elemento são os obstáculos, que busca conhecer as principais dificuldades 

enfrentadas por quem começa um empreendimento. Os principais autores utilizados foram 

SOUZA, 2005; GEM, 2016; DAMASCENO, 2010, apud SANTOS et al., 2015); por fim, o 

terceiro elemento é representado pelas habilidades empreendedoras que buscam saber 

quais habilidades pertencem às empreendedoras portovelhenses, tendo como principais 

autores DORNELAS, 2005; SCHUMPETER, 1987; DRUCKER, 2002; DOLABELA, 

1999; SOUZA, 2005.O Quadro 1 apresenta um resumo dos construtos acima. 

 

 

 

Motivação Obstáculos Habilidades 
Comportamento 
Empreendedor 
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Quadro 1:Comportamento Empreendedor Feminino 

Construto  Dimensões ou Variáveis Autores 

MOTIVAÇÕES 

 
 

Necessidade versus Oportunidade 

GEM, 2016; SEBRAE, 2007; 

Block&Sandner, 2009,Block& 

Wagner, 201, Llisterri et al., 2006, 

Williams, 2008, Reynolds, 

Bygrave&Autio, 2002 apud Vale 

et. al., 2014; Damasceno, 2010, 

apud Santos, 2015; Souza, 2009, 

apud Gass, 2013;Damasceno 2010, 

apud Cholodovskis eCholodovskis, 

2015. 

Personalidade, background 

familiar e suporte institucional 

UmmahE Gunapalan, 2012, apud 

Vale et. al., 2014; Woodcok, 1996, 

apud Fernandes et al., 2013; 

Damasceno 2010, apud 

Cholodovskis eCholodovskis, 

2015; SEBRAE, 2010; Dolabela, 

1999. 

Oportunidade, autonomia, 

liberdade, realização, 

flexibilidade e maior tempo para 

cuidar da família, entre outros 

Vale et. al., 2014, , 2013; Tavares 

et al. 2008, apud Gass; Bernardi, 

2010, apud Sloboda e Baniski, 

2014;McClelland, 1961, apud 

Pasquini et al., 2009. 

OBSTÁCULOS 

Riscos Souza, 2005. 

Exploração do mercado de 

trabalho 
Carrijo e Ferreira, 2017. 

Crise econômica GEM, 2016. 

Não reconhecimento das 

habilidades e Machismo 

Fernandes et al., 2013; 

Damasceno, 2010, apud Santos, 

2015. 

HABILIDADES 

Busca de informações e 

criatividade 

Drucker, 1974; Roque, 2010; 

Garber, 1990, apud Chinski, 2006 

Visionários 
Roque, 2010; Dornelas, 2001, apud 

Bueno, 2004 

Enfrentar os riscos Dornelas, 2005; Souza, 2005 

Busca de oportunidade e 

iniciativa 

Dolabela, 1999; Drucker, 2002, 

Schumpeter, 1987 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa. 

Sendo assim, este estudo buscou averiguar tais características para analisar o 

comportamento empreendedor feminino na cidade de Porto Velho, Rondônia. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a realização desta 

pesquisa. Metodologia, seguindo Gil (2002), é a descrição dos procedimentos adotados na 

realização da pesquisa, onde cada tipo de pesquisa apresenta uma peculiaridade. Consiste 

da explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método 

(caminho) do trabalho de pesquisa (FAMESC, 2012). 

3.1 Vertente da Pesquisa 

O presente estudo apresenta vertente qualitativa, que buscou analisar as motivações, 

os obstáculos enfrentados e as habilidades possuídas pelas empreendedoras portovelhenses. 

A pesquisa qualitativa tem como objetivo compreender a mentalidade do objeto de estudo 

sem utilizar-se de variáveis isoladas, sendo construída de forma subjetiva (GÜNTHER, 

2006). A pesquisa qualitativa é trabalhada a partir de interpretações das realidades sociais, 

sendo a entrevista a forma mais comum de coleta de dados (BAUER e GASKELL, 2002). 

As entrevistas realizadas para conhecer o objeto de estudo possibilitam que o entrevistador 

tenha liberdade para a obtenção de respostas, podendo focar-se e aprofundar-se nos pontos 

que considera mais importante (GASS, 2013). 

De acordo com Deslandes (1994, p. 21-22): 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa 

com uma realidade que não pode ser quantificada, ou seja, um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalizações variáveis. 

Portando, a pesquisa qualitativa torna-se a vertente mais viável para responder os 

objetivos deste estudo. 

3.2 Classificação da Pesquisa 

A classificação da pesquisa dá-se com base em seus objetivos gerais. Desta forma, 

Gil (2002) divide as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, que objetivam maior 

familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito ou construir hipóteses (p. 

41); descritivas, onde são descritas as características de uma determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis (p. 42); e explicativas, 

que procura identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos (p. 42).  
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O presente estudo é uma pesquisa exploratória, pois busca obter maiores 

informações acerca do comportamento das empreendedoras portovelhenses. Chiapetti 

(2010) cita que pesquisas exploratórias incentivam os sujeitos a pensarem livremente sobre 

algum tema, objeto ou conceito, devendo ser utilizada quando buscam-se percepções e 

entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para interpretação. 

Gil (2002) aponta ainda que as pesquisas de cunho exploratório possuem seu 

planejamento bastante flexível e envolvem: a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. 

3.3 Coleta de Dados 

Esta pesquisa foi planejada a partir de informações coletadas através de entrevistas 

realizadas em campo. Após a fase exploratória, baseada em bibliografias, documentos e 

artigos retirados dainternet, a fim de construir a base teórica da pesquisa, deu-se 

procedimento para a coleta de dados por meio de uma pesquisa de campo. 

Segundo Gonçalves (2001, p.67) apud Piana (2009, p.169): 

“A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 

diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro 

mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno 

ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas”. 

Para Fonseca (2002, p.32), pesquisa de campo caracteriza as investigações em que 

para além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se coletam dados junto de pessoas, 

utilizando diversos tipos de pesquisa (ex-post-facto, pesquisa ação, pesquisa participante, 

etc). 

Os dados deste estudo foram coletados através de entrevistas, que possuem 

características flexíveis. A entrevista é uma técnica utilizada que envolve duas pessoas 

numa situação “face a face”, onde uma delas formula questões e a outra responde (Gil, 

2002, p. 115). O autor continua citando que a coleta de dados é a partir do ponto de vista 

dos pesquisados, podendo apresentar limitações quando se trata de um estudo das relações 

sociais mais amplas, entretanto, apresenta como vantagem a obtenção de informações 

acerca do que a pessoa “sabe, crê ou espera, sente ou deseja, pretende fazer, faz ou fez, 

bem como a respeito de suas explicações ou razões para quaisquer das coisas precedentes” 

(SELLTIZ, 1967, p. 273, apud GIL, 2002). 
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A entrevista, segundo Ribas e Fonseca (2008), é uma comunicação verbal, com 

perguntas feitas oralmente, onde as respostas são registradas, se o entrevistado assim 

permitir, tendo o papel de ouvinte, apenas coletando as informações. As entrevistas podem 

ainda ser estruturadas, apresentando um roteiro a ser seguido, aplicada a todos os 

entrevistados da mesma forma, ou não estruturada, consistindo de uma conversa informal 

entre os participantes, com perguntas abertas ou de sentido genérico. Gil (2002) ainda 

fornece um terceiro tipo de entrevista, a parcialmente estruturada, quando é guiada por 

relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. 

Embora o conteúdo mais amplo seja estruturado pelas questões da pesquisa, [...], 

a idéia não é fazer um conjunto de entrevistas padronizadas ou esperar que o 

entrevistado traduza seus pensamentos em categorias específicas de respostas. 

As perguntas são quase que um convite ou entrevistado para falar longamente, 

com suas próprias palavras e com tempo para refletir. [...] O pesquisador pode 

obter esclarecimentos e acréscimos em pontos importantes com sondagens 

apropriadas (BAUER e GASKELL, 2012, p. 73 apud GASS, 2013). 

Desta forma, esta pesquisa, além de apresentar pesquisa bibliográfica, foi pautada 

através de entrevista não estruturada. 

3.4 Unidade de Estudo 

Procurando alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, foram entrevistadas 08 

mulheres, todas residentes na Cidade de Porto Velho, Rondônia. As entrevistadas foram 

agrupadas de acordo com o ramo de atividade do negócio, separados da seguinte forma: 

beleza e estética, comércio, saúde e alimentício. As participantes foram entrevistadas no 

período entre 17 de outubro e 17 de novembro de 2017, no local de escolha das 

participantes, tendo sido gravadas e transcritas para a realização da análise dos dados. 

Abaixo, no Quadro 2, encontram-se os perfis das entrevistadas: 

Quadro 2: Perfil das Entrevistadas. 

Entrevistadas 
Idade que tinha 

quando empreendeu 

Ano em que 

empreendeu 
Negócio 

1 32 2010 Salão de Beleza 

2 28 2009 Comércio de Jóias 

3 22 2017 Cafeteria 

4 31 2017 Complemento alimentar natural 

5 31 2016 Depilação e estética 

6 33 2013 Bolos caseiros 

7 43 2008 Floricultura 

8 25 2013 Odontologia 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Houve dificuldades em encontrar empreendimentos abertos e geridos por mulheres 

no período proposto, ainda havendo falta de interesse delas em participar da pesquisa, 

entretanto a quantidade de entrevistadas justifica-se pelo critério de saturação. Fontanella 

et al (2008) apresenta a saturação como sendo a suspensão de inclusão de novos 

participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, 

redundância ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados. 

Sendo assim, a quantidade de entrevistadas foi a necessária para a compreensão do tema de 

forma prática e o alcance dos objetivos propostos para este estudo. 

3.5 Análise de Dados 

A análise dos dados é o que proporciona ao pesquisador melhor entendimento das 

informações coletadas para a formulação das respostas aos objetivos e ao problema de 

pesquisa. Para este estudo, os dados foram coletados em entrevistas registradas através do 

gravador de voz disponibilizado no aparelho smartphone,transcritas na íntegra no 

programa de computador Microsoft Word, posteriormente foi utilizada a técnica de análise 

de conteúdo. Essa técnica possibilita a descrição do conteúdo manifesto e latente das 

comunicações (GIL, 2002). Segundo Bardin (1997, p. 42): 

Pertencem ao domínio da análise de conteúdo todas as iniciativas que, a partir de 

um conjunto de técnicas parciais mas complementares, consistam na explicitação 

e sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão desse conteúdo, com 

o contributo de índices passíveis ou não de qualificação, a partir de um conjunto 

de técnicas, que embora parciais, são complementares. 

O processo de análise dos dados tem como ponto de partida a mensagem (GASS. 

2013). As mensagens são interpretadas considerando-se o contexto em que elas estão 

sendo estudadas e questionadas (FLICK, 2004). 

A análise de conteúdo admite abordagens quantitativas, qualitativas ou ambas, 

implicando qualquer uma delas, em categorização (GASS, 2013). É desenvolvida em três 

partes: a primeira é a pré análise, onde é feita a escolha dos documentos, formulação de 

hipóteses e a preparação do material para análise; a segunda fase explora o material, onde 

são escolhidas as unidades, sua enumeração e a classificação; na terceira fase, é onde 

realiza-se o tratamento, a inferência e a interpretação dos dados (BARDIN s.d, apud GIL, 

2002). 

A análise dos dados foi feita a partir da divisão das oito entrevistadas em quatro 

diferentes grupos, de acordo com o ramo de atividade das empresas, cada um dos grupos 



33 
 

contendo duas participantes: beleza e estética, comércio, alimentício e saúde. Essa divisão 

foi feita pretendendo encontrar similaridades e diferenças nas motivações, nos obstáculos 

enfrentados e nas habilidades empreendedoras de cada uma das participantes de acordo 

com seu grupo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De acordo com o GEM (2016), a maioria dos empreendedores brasileiros começam 

o próprio negócio por encontrar uma oportunidade para a abertura da empresa. É possível 

dizer que as entrevistadas, no geral, apresentaram diversos motivos para a abertura de seus 

negócios, sendo o mais frequente deles a abertura do negócio por oportunidade 

(Entrevistadas 2, 3, 4, 5, 8), sendo seguido da necessidade (Entrevistadas 6 e 7), bem como 

motivação por autonomia (Entrevistadas 1 e 5). 

Quando perguntadas sobre experiências anteriores para a abertura da empresa, seis, 

das oito entrevistadas, nunca haviam tido qualquer experiência de administração de 

negócios. Todas abriram o negócio correndo riscos, com pouco ou nenhum conhecimento 

sobre administração, ou mesmo como manter um negócio em funcionamento. 

Nos subtópicos a seguir, são apresentados e analisados os dados coletados, de 

acordo com seus respectivos grupos. Cada subtópico foi dividido de acordo com os 

construtos do modelo analítico: “Motivação”; “Obstáculos”; “Habilidades”, apresentados 

no Quadro 1. Ao final, os quatro grupos analisados foram comparados em suas 

características, visando as diferenças mais marcantes entre os ramos de atividades. 

4.1 Grupo 1 – Beleza e Estética 

Este grupo é composto pelas Entrevistadas 1 e 5. A Entrevistada 1 abriu um salão de 

beleza no ano de 2010, aos 32 anos, enquanto a Entrevistada 5 abriu um centro de 

depilação e estética em 2016, aos 31 anos.  

4.1.1 Motivações 

Quando perguntadas sobre a primeira vez em que pensaram em empreender, as 

respostas divergem. A Participante 1 afirmou já ter possuído diversos tipos de negócio 

próprio, revenda de maquiagem, persianas e decorações, posteriormente tendo trabalhado 

com casas noturnas e restaurantes, tendo ideias de empreendimento desde os 14 anos de 

idade. Por outro lado, para a participante 5, o pensamento de ser empreendedora surgiu 

pouco antes de abrir o negócio, tendo sido a primeira vez que pensou em se tornar sua 

própria chefe. Segundo ela, “[...] surgiu assim: eu já trabalhava para outra empresa e aí, de 

repente eu vi que naquela empresa não tinha como crescer [...], então a única alternativa 

era abrir o meu próprio negócio”. 
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Quanto aos fatores que as levaram a empreender, novamente as duas divergem em 

suas respostas. A participante 5 manteve-se com a vontade de crescimento, enquanto a 

participante 1 possuía a vontade de investir no mercado que, na época, estava em 

crescimento: 

“os meus motivos pessoais era por investimento no mercado. Então essa era a 

minha ideia: investir nesse mercado que era um mercado que já crescia, apesar 

de eu tá trabalhando com restaurantes, casas noturnas na época, mas eu pensei 

por investimento pessoal, mesmo. Ter uma renda extra.”  

Tavares et al (2008), apud Gass (2013), atribui o estabelecimento de um novo 

negócio à necessidade de autorrealização, pois o empreendedor atua por sentimento de 

satisfação pessoal.  Fernandes et al. (2013) aponta ainda que um dos fatores para a mulher 

empreender é a dificuldade de progredir na carreira. Foi possível perceber que, embora 

suas respostas sejam diferentes uma da outra, a essência em ambas as entrevistadas deste 

grupo é a mesma: a vontade de alcançar a realização pessoal, possuindo autonomia e 

aproveitando as oportunidades encontradas no mercado, buscando o crescimento do 

negócio.  

Quando indagadas sobre os fatores que aceleraram a abertura do negócio, apenas a 

entrevistada 1 respondeu diferente, complementando as respostas anteriores: já trabalhava 

há 10 anos com restaurantes e casas noturnas, e queria algum tipo de trabalho que lhe desse 

estabilidade e não fosse tão cansativo, com horários tão ruins quanto o noturno. Pozin 

(2013) apud Vale et al. (2014), sustenta parcialmente as motivações da entrevistada 1. O 

autor trabalha com a escolha do empreendedorismo motivada pelo fato de permitir maior 

flexibilidade e tempo para afazeres domésticos. A entrevistada 1, embora tenha aberto o 

salão de beleza visando flexibilidade e maior tempo disponível, não foi citou nada sobre 

querer este tempo para realizar atividades domésticas. Para a Entrevistada 5, era um ramo 

que já conhecia e trabalhava há vários anos, possuindo assim familiaridade com o tipo de 

negócio. Esses motivos em ambas entrevistadas, também respondem a pergunta sobre 

como decidiram que tipo de negócios abririam e por que esse ramo de atividade. 

Nenhuma das duas obteve apoio institucional. Ambas afirmam terem sido apoiadas 

por familiares e amigos, corroborando assim com Dolabela (1999), para o qual a família e 

os amigos constituem o nível primário de influência para empreender, ou seja, são a 

principal fonte de formação de empreendedores. 
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4.1.2 Obstáculos 

Carrijo e Ferreira (2017) salientam que com a expansão econômica resultou na 

exploração da mulher dentro do mercado de trabalho, com extensas horas de trabalho a 

salários baixíssimos, restando às insatisfeitas com essa situação criarem alternativas de 

trabalho, como o empreendedorismo, entretanto, nenhuma das participantes desse grupo 

concordam com a teoria. 

Para as perguntas que procuraram entender os obstáculos enfrentados, apenas duas 

obtiveram respostas semelhantes: ambas entrevistadas consideram possuir reconhecimento 

de amigos, família e, inclusive, clientes, quanto às suas habilidades de empreender, e as 

duas utilizaram recursos próprios para a abertura da empresa. 

Nenhuma das participantes concorda com os autores quando perguntadas sobre as 

dificuldades para começar a empreender. A principal dificuldade para a participante 1, foi 

a mão de obra para a realização dos trabalhos. De acordo com ela, por ser um mercado 

praticamente todo autônomo, dependente de serviços terceirizados, é difícil encontrar 

profissionais comprometidos, que possuem a mesma dedicação que ela. Para a 

Entrevistada 5, a maior dificuldade foi “a falta de dinheiro”, abrindo o negócio “mais pela 

fé do que por qualquer outra coisa”. 

Segundo o GEM (2016), a crise econômica vivenciada pelo país desde 2012 afetou 

as taxas de empreendedorismo total e empreendedorismo em estágio inicial. É apontado 

também pelo relatório a dificuldade das mulheres manterem seus negócios abertos. Quando 

indagadas sobre as dificuldades enfrentadas com o negócio já aberto, a Entrevistada 1 

afirmou que a fiscalização exercida pelo governo cobra coisas hoje que, sete anos atrás, 

quando o negócio foi aberto, não eram cobradas, fazendo com que os proprietários de 

estabelecimentos tenham que se adaptar a uma situação que não lhes cabem o 

entendimento por completo, prejudicando o andamento do negócio. Outra dificuldade 

apontada é a falta de mão de obra especializada. Por lidar com um mercado cheio de 

tendências, onde o cliente sabe o que está acontecendo a todo o momento, o salão acaba 

por dever algum tipo de serviço. Por fim, a crise econômica, pois o negócio depende de 

pessoas que são afetadas pela mesma crise, diminuindo a frequência com a qual vão 

procurar pelos serviços oferecidos, fazendo com que ela tenha que buscar constantemente 

formas de atrair as pessoas para dentro do negócio. A Entrevistada 5 afirma que a maior 

dificuldade atual do negócio é a concorrência, por possuir várias empresas abertas com o 

mesmo tipo de negócio. 
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Uma das questões levantadas foi se as participantes já haviam sofrido alguma forma 

de preconceito por serem mulheres e estarem empreendendo. Apenas a Entrevistada 1 

respondeu de forma positiva. De acordo com ela, “em qualquer atividade de trabalho, em 

qualquer profissão no mercado de trabalho, todas nós já sofremos [alguma forma de 

preconceito]”. Ela continua: 

“A questão da credibilidade por ser mulher, né? É uma questão que..é.. é muito 

complicado, né? Nós trabalhamos num mercado onde a gente trabalha com o 

embelezamento de mulheres, onde a gente trabalha com realizações de sonhos, 

né? Então todas nós mulheres que trabalhamos nessa área temos que ter uma 

postura muito boa, um comportamento muito impecável, pra que isso não venha 

desencadear outros tipos de situações preconceituosas, né? Então a gente tem 

que tá sempre se policiando, tem que tá sempre um passo à frente, pra que isso 

não venha nos prejudicar. Então considero sim. Infelizmente é assim que 

acontece, né? Infelizmente é assim que acontece. Então a gente tem que ter uma 

postura muito forte, se posicionar como uma mulher muito forte, pra que isso 

não venha nos atrapalhar na gestão das nossas empresas, né?”. 

Por fim, foi levantada qual a maior dificuldade já enfrentada pelo negócio em seu 

tempo de vida. Para a Entrevistada 1, foi ter aumentado o espaço do salão, pois o 

planejamento feio inicialmente não pode ser seguido fielmente, aumentando o tempo de 

obra, bem como os gastos financeiros aplicados, entretanto ela termina sua resposta de 

forma positiva, garantindo que nada daquilo fora em vão, pois ajudou no crescimento da 

empresa. Para a Entrevistada 5, não houve dificuldade marcante, sendo justificada pelo 

curto tempo de vida do negócio. 

4.1.3 Habilidades 

Schumpeter (1987) trata o empreendedor, como aquele que percebe e explora as 

oportunidades, além de ser alguém criativo e que constantemente inova, corroborando com 

os conceitos de Drucker (2002). As perguntas feitas às entrevistadas buscaram 

compreender o que elas entendem por “habilidades empreendedoras” e detectar quais das 

habilidades propostas na teoria desta pesquisa estão presentes nas participantes.  

Para a Entrevistada 1, o empreendedor é a pessoa que possui foco, visão, 

perseverança, que realizam seus objetivos através da própria força de vontade, que não se 

deixa abater pelo que dá errado ao longo do caminho e que acredita no próprio negócio. 

Quando perguntada quais dessas habilidades considera possuir, respondeu que muita força 

de vontade e muita perseverança, atribuindo o sucesso do negócio, principalmente, à 

perseverança. Já a Entrevistada 5 entende que o empreendedor é quem inova, quem, 

constantemente, busca se informar acerca do mercado para criar coisas novas. 
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A Entrevistada 1 afirmou possuir habilidades o suficientes para a administração do 

negócio na época em que começou a empreender no salão de beleza, devido já ter possuído 

outros estabelecimentos, tendo uma visão do negócio voltada para a gestão e que, mesmo 

assim, continuou se profissionalizando, principalmente ao começar a atuar na área como 

cabeleireira, passando a estar muito mais preparada para aquele tipo de negócio.A 

Entrevistada 5 respondeu a mesma pergunta com um simples “não”, podendo ser detectado 

aí o risco corrido e superado na abertura do negócio. 

As experiências anteriores foram beneficentes para ambas as entrevistadas. A 

Entrevistada 1, que já havia possuído o próprio negócio em experiências anteriores, e a 

Entrevistada 5, que possuía vários anos trabalhando em outra empresa do mesmo ramo, 

aplicaram os aprendizados no novo negócio, tendo maior direcionamento sobre o que fazer 

e como fazer, evitando os erros e procurando incorporar os acertos à própria empresa. 

As habilidades adquiridas durante o tempo de vida do negócio para a Entrevistada 1 

abrangeram o campo profissional em que atua. Através de seu ofício como cabeleireira, a 

participante afirmou ter se tornado uma profissional reconhecida por seu trabalho, pelo 

espaço que oferece para executar suas atividades. A Entrevistada 5 afirmou que a paciência 

foi a habilidade que mais se desenvolveu no último ano, ter aprendido a lidar com as 

clientes de uma forma melhor, bem como com os próprios colaboradores. 

O sucesso de um negócio, para as duas participantes, depende da fé, da 

perseverança, da força de vontade do empreendedor, do quanto ele acredita no próprio 

negócio. As duas esperam estabilidade e crescimento dentro do mercado, a Entrevistada 5 

afirma ainda querer continuar amando a atividade que faz. As duas também procuram 

manter-se informadas com bastante frequência, pois atuam num mercado em que as 

tendências e informações estão facilmente fornecidas aos consumidores, e afirmam buscar 

cursos para se manterem atualizadas quanto às técnicas utilizadas para inovarem em seu 

negócio. 

Por fim, as entrevistadas responderam que dicas dariam a quem pretende abrir o 

próprio negócio. Para a Entrevistada 1: “confie no seu sonho. [...] que elas acreditem 

fielmente nos sonhos dela, que elas vão em busca, porque Deus só coloca no coração da 

gente desejo daquilo que a gente consegue alcançar. [...] Então é seguir em cima do que 

quer”. Para a Entrevistada 5:  

“primeiramente, eu acho que você tem que abrir um negócio fazendo aquilo que 

“cê” gosta, né? Não esperar abrir um negócio só por ganhar dinheiro, porque 
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você acaba sendo uma pessoa infeliz, né? Eu acho que quando “cê” é feliz 

fazendo aquilo que “cê” gosta, ele só tende a crescer”. 

4.2 Grupo 2 – Comércio 

Este grupo é composto pelas Entrevistadas 2 e 7. A Entrevistada 2 abriu uma loja 

de vendas de semi-jóia sem 2009, aos 28 anos, enquanto a Entrevistada 7 abriu uma 

floricultura em 2008, aos 43 anos. 

4.2.1 Motivação 

A Entrevistada 2 começou seu negócio vendendo bijuterias que pertenciam 

anteriormente à tia. Pretendendo fazer um dinheiro extra, ao ser oferecida a oportunidade 

de vender as peças, aceitou. Já para a Entrevistada 7, o empreendedorismo surgiu a partir 

de uma necessidade: a participante trabalhava em uma empresa pública que foi privatizada 

e, com a demissão, se viu tendo que correr para outra forma de sustento. 

Ao serem perguntadas sobre a primeira vez pensando em empreender, a 

Entrevistada 1 respondeu que sim: “eu era servidora pública, estabilizada. Não tinha nem 

porque pensar em inventar uma outra coisa. Já tinha passado meu estágio probatório, tava 

bem.” Para a entrevistada 7, o pensamento empreendedor já existia há algum tempo, 

sempre tendo possuído vontade de ter a própria empresa. A coragem veio quando a 

necessidade juntou-se à dificuldade de encontrar emprego. 

As duas participantes deste grupo não possuíram nenhum fator que acelerasse a 

abertura do negócio. A Entrevistada 2 disse que começou tudo da forma errada, sem 

nenhuma experiência, adquirindo diversas dívidas. Já a Entrevistada 7 disse ter aberto 

“pela fé”. Neste grupo, a única forma de apoio foi o familiar.  

A decisão do tipo de negócio a abrir, para a Entrevistada 2, foi ter percebido que 

tinha saída daquele tipo de produto, vendo aí a oportunidade de ganhar dinheiro além 

daquele recebido no contracheque apenas uma vez por mês. Para a dona da floricultura, 

além de gostar de flores, foi ter considerado, por falta de conhecimento, que o mercado de 

flores era algo fácil, encarando outro tipo de realidade. 

4.2.2 Obstáculos 

A principal dificuldade para a Entrevistada 2, no começo do empreendimento,  foi a 

inexperiência de mercado. A falta de conhecimento naquilo em que havia investido, tendo 

“aberto por impulso”, foi um erro que a levou à falência. A Entrevistada 7, constantemente, 
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reclamou da falta de fornecedores e mão de obra, sendo essas as maiores dificuldades 

encontradas, inclusive, ainda nos dias atuais. 

Os recursos utilizados para abrir a empresa foram empréstimos bancários, 

considerados pela entrevistada 1, outro grande erro na hora de empreender, enquanto a 

Entrevistada 7 utilizou-se de recursos próprios.  

Atualmente, a maior dificuldade que a empresa de jóias enfrenta é a burocracia 

governamental em qualquer coisa que se resolva para a empresa, os altos impostos e taxas, 

encarecendo para o empresário, bem como multas cobradas em cima de alvarás que 

deixam de estar expostos. Nas palavras dela: “mais vale um papel exposto do que uma 

mercadoria à venda”. A Entrevistada 7 concorda com os impostos e as altas taxas cobradas 

pelo governo, adicionando ainda a falta de segurança, sendo esta última, a maior 

dificuldade enfrentada durante o período de vida do negócio. 

Quanto ao reconhecimento sobre as habilidades de empreender, a resposta foi 

positiva em ambas as participantes. Para a Entrevistada 2, as pessoas que importam para 

ela a reconhecem como boa empreendedora, e para a Entrevistada 7, o seu trabalho é 

reconhecido, principalmente, pelos clientes que “gostam do que ela faz”. 

Quando perguntadas sobre preconceitos por serem mulheres, apenas a Entrevistada 

7 respondeu de forma positiva:  

“sim, sim. E isso prejudica muito a gente até na hora de nós comprarmos o nosso 

material, porque, por incrível que pareça, a maioria das floristas são tudo mulher, 

e a gente, como eu te falei que a gente tem aquela dificuldade de fornecedor, às 

vezes, nós somos obrigadas a ir buscar nossas flores, porque eles não tem como 

vir deixar na nossa loja, 3h da manhã. Então a gente já fica correndo um risco, 

né? [...] Eu considero que isso é abusivo”. 

A maior dificuldade durante o tempo de vida do negócio, para a vendedora de semi-

jóias, foi a financeira. Ela explicou que a força de vontade que teve na época em que quase 

decretou falência foi o que a impediu de fechar o próprio negócio. Saber separar o que era 

dinheiro pessoal do dinheiro da empresa foi a maior dificuldade. 

4.2.3 Habilidades 

Quando indagadas sobre o entendimento acerca das habilidades empreendedoras, a 

Entrevistada 2 respondeu que é “você ter uma ideia, trabalhar essa ideia, angariar recursos 

e conseguir vendê-la, fazer essa ideia viralizar”; quanto às habilidades que considera 

possuir, respondeu ser comunicativa, curiosa, estudiosa para entender do mercado, e saber 
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ouvir as opiniões que te ajudam a crescer dentro do mercado. Já para a Entrevistada 7, 

empreendedor é saber gerir seu próprio negócio, não desistir com pouco tempo de vida, 

pois o retorno financeiro demora, e considera não possuir nenhuma habilidade. 

Quanto às habilidades que possuía na época em que começou o empreendimento, a 

Entrevistada 2 afirmou que não possuía habilidade nenhuma sobre negócios ou como 

manter um negócio, porém a força de vontade permitiu que conseguisse superar a falta de 

conhecimento. A Entrevistada 7, embora tenha dito não possuir nenhuma habilidade 

administrativa, ela sabia montar um arranjo de flor, tendo o suficiente para começar a 

trabalhar com aquilo. 

 Quanto às experiências anteriores, o maior ensinamento que a Entrevistada 2 pode 

tirar foi a quase falência: “a maior habilidade hoje foi ter falido, porque eu aprendi a 

trabalhar com dinheiro depois de perder todo o dinheiro que eu tinha”. A Entrevistada 7 

disse ter melhorado no atendimento ao cliente e nos arranjos de flores que faz. 

Para a Entrevistada 2, o sucesso de um negócio depende da motivação que o 

proprietário tem, a paixão que ele possui pelo próprio negócio. A florista acredita que o 

sucesso de um negócio depende do atendimento: honrar os compromissos com o cliente, 

colocando-o à frente sempre.  

As duas esperam que seus negócios tenham crescimento financeiro nos próximos 

anos, afirmam sempre estar se atualizando acerca do mercado, além de procurar fazer 

inovações em seus produtos. 

Por fim, as dicas que a Entrevistada 2 dá para quem pretende abrir o próprio 

negócio é o estudo de mercado, acreditar na própria ideia e não desistir perante as 

dificuldades. A Entrevistada 7 alerta para que estudem a necessidade do mercado, que 

nível de necessidade vai atingir com o negócio, buscar informação, ser madura para evitar 

decepções, gostar do negócio para não desistir na primeira dificuldade que aparecer. 

4.3 Grupo 3 – Alimentício 

Este grupo é composto pelas Entrevistadas 3 e 6. A Entrevistada 3 abriu uma 

cafeteria em 2017, aos 22 anos, enquanto a Entrevistada 6 abriu uma loja para venda de 

bolos caseiros em 2013, aos 33 anos. 
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4.3.1 Motivação 

A Entrevistada 3 é a empreendedora mais jovem encontrada durante a coleta de 

dados dessa pesquisa, possuindo um dos negócios mais recentes. A cafeteria começou por 

vontade de abrir algo relacionado à gastronomia. A participante afirmou ter feito cursos 

especializados em cafés especiais e cursos voltados para a administração de um café, desde 

a estrutura da cozinha até a mesa do cliente. Já para a Entrevistada 6, o negócio surgiu a 

partir de uma necessidade, pois havia passado por uma separação matrimonial, ficando sem 

como se sustentar. 

Quanto à primeira vez pensando em empreender, a Entrevistada 3 foi a única que já 

havia tido pensamentos anteriores, tendo acelerado o processo empreendedor ao perceber a 

oportunidade do mercado, “por ser um ramo de café e não ter tantas opções na cidade, 

então quanto mais rápido, melhor, porque depois disso aí outras pessoas só copiam suas 

ideias” e pelo espaço em que a cafeteria foi instalada, pois possuía acessibilidade para 

cadeirantes e espaço para uma área “pet friend”, local em que os clientes poderiam levar 

seus animais de estimação, se assim desejassem.  

Quanto ao apoio, as duas tiveram apenas apoio familiar. Para decidir que tipo de 

negócio abriria, para a Entrevistada 3, o fato de gostar do ramo de cafés, ter poucos 

estabelecimentos especializados na cidade, estar terminando o curso de gastronomia e não 

saber o que fazer depois, foram decisivos, abrindo uma oportunidade que ela achou válido 

investir. Para a Entrevistada 6, em viagens na época em que ainda era casada, ela viu que 

os outros lugares possuíam vários estabelecimentos com vendas de bolos caseiros, 

pensando que seria um bom negócio para abrir na cidade. 

4.3.2 Obstáculos 

A maior dificuldade ao começar a empreender, para a Entrevistada 3 foi a falta de 

material para começar a montar o espaço, como móveis, mas principalmente ter que lidar 

com pedreiro, pintor: 

“você, uma mulher, entrar numa loja de material de construção, é muito difícil, 

não é nada fácil. [...]. Você vai, você pega o que o pedreiro te passou, aí o 

pedreiro te passou aquilo, aí você chega lá e o pessoal da loja fala assim: “é isso 

ou é isso?”, aí você fala assim: “poxa, eu não sei, o pedreiro me passou isso”, 

[...] e tipo, tirava sarro, sabe? “e aí? É o que?[...] Isso tinha muito na obra, por ser 

mulher, às vezes eu tinha que botar meu marido no meio, porque muitas vezes só 

eu não resolvia.” 

Ela não encara essa situação como machismo, entretanto afirma já ter passado por 

situações em que fora subestimada por ser mulher e possuir o negócio, bem como por 
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possuir uma equipe em que, na época, era formada completamente por mulheres. Para a 

Entrevistada 3, o principal recurso para a abertura do negócio foi o conhecimento na área, 

tendo adquirido-os buscando por cursos, pesquisando. Para a Entrevistada 6, a maior 

dificuldade foi o medo que sentia, por nunca ter tentado possuir um negócio próprio, e 

depois conquistar o mercado. 

A maior dificuldade que o negócio enfrenta já aberto, segundo a Entrevistada 3, é a 

falta de produtos, desde os cafés utilizados, até produtos básicos como refrigerantes, 

também a falta de fornecedores, a concorrência desleal, porém afirma que “correndo atrás, 

a gente consegue as coisas”. A Entrevistada 6 concorda quanto à concorrência e adiciona a 

frequência com que devem ser feitas inovações nos produtos. 

Ao serem indagadas quanto ao reconhecimento em suas habilidades para 

empreender, a Entrevistada 3 afirma possuir sim, reconhecimento, desde os amigos 

próximos, até o cliente que elogia seu negócio e seus produtos, principalmente pela idade 

jovem em que resolveu empreender, tendo superado todas as dificuldades encontradas ao 

longo do processo empreendedor. A Entrevistada 6 considera possuir reconhecimento, 

entretanto continua sua resposta: “mas com certeza tenho minhas dificuldades, meus 

defeitos ainda, porque a gente falar assim é muito fácil, na hora de cê colocar na prática é 

mais difícil” e afirma contar com a ajuda do SEBRAE com consultorias regulares. 

4.3.3 Habilidades 

Para responder a pergunta a respeito do seu entendimento sobre habilidades 

empreendedoras, a Entrevistada 3 associou a alguém que possui o dom para empreender, o 

empreendedor nato (OLIVEIRA, 2012). Para ela, o empreendedor é aquele que possui 

habilidades como coragem, e depois disso, nasce a necessidade, pois “a partir do momento 

que me deu a louca, abri, investi lá 150 mil, se vira, você não vai jogar 150 mil no lixo. 

Você vai ter que fazer esses 150 mil virar 300, 400 e 500, e por aí vai”, e considera possuir 

criatividade, poder de criação. A Entrevistada 3 acredita que o empreendedor é quem tem a 

capacidade de liderar e motivar sua equipe e considera possuir persistência e entusiasmo 

quanto empreendedora. 

Na época em que resolveu empreender, a Entrevistada 3 afirma ter tido bastante 

conhecimento sobre doces e cafés, produtos oferecidos em sua cafeteria, porém não 

possuía nenhuma habilidade para administrar  a cafeteria. Com o tempo de vida do 

negócio, ela foi aprendendo, além de ter fortalecido sua criatividade, devido a demanda do 
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mercado. A Entrevistada 6 nunca havia trabalhado, então não contava com nenhum tipo de 

experiência, porém desenvolveu a persistência para não desistir frente às adversidades. 

Para a Entrevistada 3, o sucesso de um negócio depende da força de vontade, tanto 

por parte do proprietário, quanto dos funcionários, também a vontade de aprender, 

criatividade, contar com uma equipe em que cada um tenha uma especialidade, agregando 

valor ao todo. Força de vontade e acreditar no próprio negócio são o que levam uma 

empresa ao sucesso, para a Entrevistada 6. 

As duas esperam ampliar o negócio nos próximos anos. Afirmam buscar 

informações constantemente, a Entrevistada 3 através de cafeterias em outros estados e 

internacionais, e a Entrevistada 6 através de cursos e palestras. 

Ao serem perguntadas sobre que dicas dariam a quem pretende começar a 

empreender, a Entrevistada 3 respondeu: “ser persistente, ver seu objetivo o que é, [...] 

porque não adianta nada você ter uma coisa, mas abraçar várias coisas [...], foco. Escolhe o 

seu foco e especializa naquilo. [...] E não perder as esperanças, [...] determinação.” A 

Entrevistada 6 respondeu da seguinte forma: “acreditar no que ta querendo abrir, correr 

atrás, ter força de vontade, porque nada vem de graça. Tem que ir atrás, se não, não 

adianta.” 

4.4 Grupo 4 – Saúde 

Este grupo é composto pelas Entrevistadas 4 e 8. A Entrevistada 4 abriu uma 

franquia de complemento alimentar natural baseado em ômega 3, aos 31 anos, enquanto a 

Entrevistada 8 abriu um consultório ortodôntico, aos 25 anos, em 2013. 

4.4.1 Motivação 

A Entrevistada 4 começou o negócio ao lhe ser oferecida a oportunidade de 

franquia de complemento alimentar na cidade de Porto Velho, já tendo possuído um bar 

anteriormente. Para a Entrevistada 8, antes mesmo de se formar em odontologia, já estava 

trabalhando em uma clínica, quando se interessou pela área ortodôntica, ao perceber que 

tinha bastante procura no mercado. 

A Entrevistada 4 afirmou que a decisão de abrir o negócio no ramo de ômega-3 

surgiu a partir dos benefícios causados pelo suplemento alimentar, podendo assim ajudar 

várias pessoas no combate de diversas doenças. 
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4.4.2 Obstáculos 

Por ser nova na cidade, a Entrevistada 4 reclamou da dificuldade de instalação 

pessoal na cidade, a quantidade de critérios que eram pedidos por locatários, tanto do ponto 

em que a empresa foi aberta, quanto para moradia, conseguir contador, prejudicando a 

abertura inicial da empresa. Para a Entrevistada 8, os protocolos requeridos, como licença 

da prefeitura e da vigilância sanitária, entre outros documentos, foram o mais difícil na 

abertura da empresa. 

A Entrevistada 4 foi a única que contou com ajuda do SEBRAE em alguma etapa 

de instalação da empresa. Segundo ela, não houveram grandes dificuldades acerca dos 

recursos necessários para a abertura da empresa, pois o SEBRAE acabou “abraçando a 

causa”, facilitando o processo. Ter possuído um bar anteriormente e o marido tendo 

possuído um cyber, ela já conhecia o processo. A Entrevistada 8 utilizou-se de recursos 

financeiros próprios. 

Com o negócio já aberto, a maior dificuldade para a Entrevistada 4 é a divulgação 

do negócio: a falta de conhecimento da população sobre o produto acaba por acarretar em 

necessidades de investimento em divulgação, elevando os gastos da empresa. Para a 

Entrevistada 8, a crise econômica é o mais difícil de lidar: como o negócio depende da 

frequência com que os mesmos clientes façam a manutenção no aparelho ortodôntico, a 

instabilidade financeira afetou diretamente seu negócio. 

Ambas consideram possuir reconhecimento quanto às suas habilidades 

empreendedoras, e só a Entrevistada 4 respondeu positivamente quanto à alguma forma de 

preconceito sofrida por ser mulher. 

4.4.3 Habilidades 

As duas entrevistadas deste grupo acreditam que a maior habilidade empreendedora 

é o marketing: saber vender o seu produto/serviço para o público. Quando perguntadas se 

tinham habilidades o suficiente para empreender na época em que abriram, a Entrevistada 

4 respondeu com firmeza: “com certeza”. A Entrevistada 8 disse que na época sentia medo, 

por nunca ter tido nada, mas que depois foi capaz de se adaptar.  

Quanto à relevância das experiências anteriores, para a Entrevistada 8, por já ter 

trabalhado em uma clínica, a observação do tratamento que o dentista tinha com os 
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pacientes, compra de materiais, gastos, tudo contribuíram para que ela conseguisse abrir a 

própria clínica. 

As habilidades desenvolvidas e fortalecidas na Entrevistada 4 foram a força de 

vontade para erguer algo dela e da família. O sucesso de uma empresa, para ela, depende 

de propaganda, sendo a melhor delas a “propaganda de boca-a-boca”. Já para a 

Entrevistada 8, a inovação foi sua habilidade fortalecida, e para ela, o sucesso de um 

negócio depende de um bom atendimento e uma boa estrutura do local. 

As duas empreendedoras esperam alcançar crescimento com seus negócios, 

alcançando mais clientes, entretanto, a Entrevistada 4 é a única que procura saber como 

anda o mercado e se atualizar. 

Por fim, as dicas dadas pela Entrevistada 4 é que os novos empreendedores tenham 

força de vontade, superando as dificuldades, e a Entrevistada 8 indica a utilização do 

marketing para atrair clientes. 

4.5 Análise Comparativa 

Neste subtópico foi feita a análise comparativa entre os diferentes grupos, com o 

objetivo de descobrir quais as semelhanças e as diferenças das motivações, dos obstáculos 

e habilidades percebidos através da entrevista.  

No Quadro 3, são apresentadas lado a lado as principais motivações que levaram o 

grupo entrevistado a empreender. 

Quadro 3: Motivações 

 Beleza e Estética Comércio Alimentício Saúde 

Motivações 

 Crescimento 

pessoal; 

 Oportunidade 

de 

investimento; 

 Estabilidade 

 Horários mais 

flexíveis. 

 

 Oportunidade; 

 Necessidade; 

 Vontade de 

possuir algo 

próprio; 

 Disponibilidade 

de mercado; 

 Gosto pessoal. 

 Necessidade; 

 Afinidade com 

o negócio; 

 Oportunidade 

de mercado. 

 Oportunidade 

de mercado; 

 Afinidade 

com o 

negócio. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa. 

Como é possível perceber no Quadro 3, as entrevistadas, em sua maioria, seguem a 

dualidade do GEM (2016) quanto às motivações que as levam a empreender. A oportunidade 

percebida no mercado e a necessidade de sustento levaram essas mulheres a começarem o próprio 

negócio, a personalidade (UMMAH e GUNAPALAN, 2012, apud VALE et al. 2014) e o gosto 

pessoal pelo negócio também foram fatores influenciadores para elas. As entrevistadas buscam 
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realização pessoal, alcançar o crescimento do negócio, o que difere da teoria proposta por 

Carvalho e Zuanazzi 2003; Greatti e Senhorini, 2000, apud Henrique, 2008: a realização não 

é um motivo e sim como um objetivo. 

No Quadro 4, são apresentados os obstáculos enfrentados e superados por cada uma das 

empreendedoras estudadas nesta pesquisa. 

Quadro 4: Obstáculos 

 Beleza e Estética Comércio Alimentício Saúde 

Obstáculos 

 Mão de obra 

especializada; 

 Falta de 

recursos; 

 Crise econômica; 

 Fiscalização do 

governo; 

 Concorrência; 

 Machismo; 

 Mudanças no 

negócio. 

 Inexperiência; 

 Falta de 

fornecedores; 

 Mão de obra; 

 Dívidas; 

 Impostos e 

Taxas; 

 Falta de 

segurança; 

 Abusos por 

parte dos 

fornecedores. 

 Falta de 

material para 

montar o 

negócio; 

 Machismo; 

 Conquista de 

mercado; 

 Fornecedores; 

 Concorrência; 

 Constante 

necessidade de 

inovação. 

 Dificuldade de 

instalação; 

 Falta de 

conhecimento 

do público 

acerca dos 

produtos 

vendidos; 

 Burocracia 

governamental; 

 Crise 

econômica; 

 Machismo. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa. 

Os obstáculos enfrentados são diversos em todos os grupos. A crise econômica, falta de 

fornecedores, falta de mão de obra e a fiscalização e cobrança de impostos e taxas por parte do 

governo são obstáculos encontrados em todos os grupos, mais ou menos citados, porém comum a 

todos. Concordando com Damasceno (2010), em citação de Santos (2005), serem subestimadas por 

serem mulheres, terem que estar sempre alertas por serem mulheres, são obstáculos a serem 

superados em todos os grupos analisados, diariamente, dizendo muito sobre a dificuldade de 

empreender sendo mulher, a falta de credibilidade que lhes é imposta por causa do sexo. 

 O Quadro 5 compara as habilidades que cada uma das empreendedoras 

entrevistadas possui, percebidas durante as entrevistas realizadas. 
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Quadro 5: Habilidades 

 Beleza e Estética Comércio Alimentício Saúde 

Habilidades 

 Persistência; 

 Perseverança; 

 Força de 

vontade; 

 Fé no próprio 

negócio; 

 Coragem. 

 Comunicação; 

 Curiosidade; 

 Ser estudiosa; 

 Saber gerir o 

mercado; 

 Saber 

trabalhar no 

próprio 

negócio; 

 Força de 

Vontade; 

 Aprender com 

os erros; 

 Ser motivado; 

 Acreditar no 

próprio 

negócio; 

 Ter 

compromisso. 

 Dom; 

 Coragem; 

 Criatividade; 

 Capacidade de 

motivar e 

liderar; 

 Persistência; 

 Entusiasmo; 

 Conhecimento 

de mercado; 

 Força de 

vontade; 

 Busca de 

informações; 

 Foco. 

 Marketing; 

 Aprendizado; 

 Força de 

vontade; 

 Inovação; 

 Atendimento 

ao público; 

 Busca de 

informações. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa. 

Quanto as habilidades, o grupo de entrevistadas vai além do que diz a teoria: em sua 

maioria, além da busca por informações, criatividade, a força de vontade para enfrentar os riscos de 

empreender, são aliados ao foco, persistência, perseverança, a fé no próprio negócio, a curiosidade, 

o bom atendimento ao público, a utilização do marketing através de propagandas e utilização de 

redes sociais, a busca constante de inovações frente ao mercado que tem acesso constante ao que 

tem de novo, são essenciais para que o empreendedor consiga manter sua empresa viva perante às 

dificuldades e concorrência. 

Entretanto, a experiência de empreender não é igual para todas: há diferença de aceitação 

do mercado, há diferença da necessidade do mercado para aquele produto, há diferença das 

dificuldades enfrentadas, sendo consideradas pela pesquisadora, a forma como elas lidam com as 

dificuldades o principal fator entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. Todas as entrevistadas 

apresentaram perseverança frente às necessidades, mesmo perante as dificuldades, elas contaram 

com força de vontade para continuar seus negócios, não desistindo, a fim de alcançarem o sucesso 

como empreendedoras. 

O modelo analítico que serviu de base para a elaboração das perguntas feitas na entrevista 

obteve correspondência parcial com as respostas obtidas das entrevistadas. Há compatibilidade 

quanto as razões pelas quais elas começaram a empreender e obstáculos enfrentados, entretanto 

difere-se quase completamente das habilidades percebidas. As mulheres empreendedoras em Porto 

Velho além de buscarem informações, oportunidades, inovações em seus produtos e serviços, 

adicionam ao grupo das habilidades a força de vontade, a persistência, a fé no próprio negócio e o 

dom para empreender. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo possibilitou maior compreensão sobre o tema Empreendedorismo 

Feminino, com foco na cidade de Porto Velho. Foi possível perceber os diversos pontos de 

vista dos autores acerca dos conceitos sobre empreendedorismo, bem como seu 

comportamento e o comportamento feminino aplicados à abertura de empresas, 

possibilitando melhor embasamento teórico sobre o assunto. 

Com base nos objetivos deste trabalho, a autora procurou encontrar as motivações, 

os obstáculos e as habilidades que estruturam o comportamento empreendedor feminino 

das mulheres que empreenderam na cidade de Porto Velho, posteriormente comparando-os 

segundo seus ramos de atividade. Para atender os objetivos, a pesquisa foi desenvolvida de 

forma qualitativa, com dados coletados por meio de entrevista não estruturada, realizada 

em oito mulheres empreendedoras de Porto Velho. A unidade de estudo desta pesquisa 

compreendeu oito mulheres que abriram qualquer tipo de negócio na cidade, no período 

entre 2008 e 2017. 

Respondendo aos objetivos específicos, podendo-se alcançar desta forma o objetivo 

geral, as motivações das mulheres empreendedoras de Porto Velho compreendem, de 

forma geral, a dualidade oportunidade e necessidade, sendo estes os maiores 

impulsionadores da abertura das empresas para as entrevistadas. A abertura de mercado 

para o negócio, a vontade de possuir algo próprio e o gosto pelo ramo servem de suporte 

para a escolha do tipo de negócio a ser aberto. Em relação aos obstáculos, as altas taxas e 

impostos,a burocracia governamental e o machismo são as principais dificuldades 

enfrentadas no dia-a-dia das empreendedoras, cada uma delas superando-as como podem, 

sem desistir e persistindo para alcançar o sucesso desejado. Quanto às habilidades, as 

entrevistadas destacam-se pela força de vontade e fé no próprio negócio, a persistência 

perante as dificuldades e a coragem para enfrentarem o mercado, seja conhecendo-o ou 

não, possuindo experiência ou não. 

Desta forma, este trabalho conclui-se buscando ter proporcionado maior 

entendimento sobre o empreendedorismo feminino em Porto Velho, fazendo-se 

compreender como a mulher passou de dona de casa à empreendedora e entender seu 

comportamento em diferentes ramos de negócios. 

Por fim, o estudo propõe novas pesquisas dentro do tema empreendedorismo, sob 

novas perspectivas, podendo-se analisar o empreendedorismo feminino em outras cidades 
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ou estados, agrupando-as de outras formas, como faixa etária ou classe social, 

complementando o entendimento sobre o comportamento empreendedor feminino. Propõe 

também pesquisas quanto ao comportamento empreendedor masculino, procurando 

entender os mesmos construtos (motivações, obstáculos e habilidades), e posterior 

comparação entre os sexos. 
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ANEXO A – Entrevista Aplicada a Empreendedoras de Porto Velho 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Instrumento para coleta de dados do TCC 

Discente: Ana Victoria Santos Silva 

Comportamento Empreendedor Feminino na Cidade de Porto Velho - RO 

 

Nome da entrevistada: 

Idade: 

Nome da empresa:  

Ano em que foi fundada: 

Ramo de atividade: 

Endereço: 

Contato:  

Data:                                         Horário: 

 

1 Fale um pouco sobre seu negócio (segmento, desde quando está aberto, idade 

quando empreendeu). 

Motivação 

2 Foi a primeira vez que você pensou em empreender? 

3 Quais os motivos que te levaram a empreender? 

4 Houve algum fator que te fez perceber que “esta é a hora certa” para abrir o 

negócio? 

5 Você teve algum tipo de apoio para abrir o empreendimento? Qual? 

6 Como você decidiu que tipo de negócio abriria e por que esse tipo de negócio? 

Obstáculos 

7 Ao começar a empreender, quais foram as principais dificuldades encontradas? 

8 Quais os recursos necessários para a abertura do negócio e como os conseguiu? 

9 Quais as dificuldades que enfrenta com o negócio já aberto? 
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10 Você considera ter reconhecimento quanto às suas habilidades de empreender 

(sociedade, família)? 

11 Considera já ter sofrido alguma forma de preconceito por ser mulher? 

12 Qual foi a maior dificuldade já enfrentada durante o período de vida do 

negócio? 

Habilidades 

13 O que você entende por “habilidades empreendedoras” e quais delas você 

considera possuir para administrar seu negócio? 

14 Você acredita que possuía habilidades o suficiente para manter um negócio na 

época em que resolveu empreender? 

15 O quão relevante são suas experiências anteriores para a administração do seu 

negócio? 

16 Durante o tempo de vida do negócio, quais das suas habilidades você considera 

terem se desenvolvido e fortalecido? 

17 Você acredita que o sucesso de um negócio depende de quais habilidades?  

18 O que você espera alcançar com o seu negócio nos próximos anos? 

19 Com qual frequência você busca informações acerca do mercado em que atua? 

20 Você procura fazer inovações em seus produtos/serviços? 

 

Para finalizar, que dicas você daria a quem procura abrir o próprio negócio? 

 

 


