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What would the temple the world the nation looks like if the 
humanity doubled its cultivation of thoughts and open the 

doors to every woman?  
 

O que o templo, o mundo, a nação seriam, se a humanidade 
dobrasse sua capacidade de pensamento abrindo as portas para 

todas as mulheres? (tradução nossa) 
 

 [Frase atribuída a Margaret Fuller, jornalista e feminista norte-
americana autora do primeiro livro feminista nos  

Estados Unidos em 1844] 
  



 
 

 

 

RESUMO 

 

A literatura evidencia que as conquistas obtidas pelas mulheres não são capazes de promover a 
equidade entre os gêneros. No âmbito do empreendedorismo, a mulher empreendedora 
enfrenta, além dos obstáculos que fazem parte da vida de um empreendedor, barreiras invisíveis 
em função do gênero. O objetivo dessa dissertação consiste em compreender o empoderamento 
da mulher como contribuição ao enfrentamento das barreiras que dificultam o 
empreendedorismo. Para que o objetivo proposto fosse atingido, a pesquisa foi conduzida por 
uma abordagem qualitativa, de cunho exploratório e descritiva. Os dados foram coletados por 
meio de enquete e questionário de competência empreendedora, com duas perguntas descritivas 
que permitiram a melhor seleção das entrevistadas. Foi feita a análise temática da entrevista 
semiestruturada com foco em incidentes críticos, aplicada em vinte empreendedoras de cinco 
cidades de Santa Catarina. Os resultados desta pesquisa identificaram que as barreiras do 
preconceito, da discriminação, do teto de vidro e da falta de empoderamento, autoconhecimento 
e autoconfiança permeiam as barreiras da dupla jornada ou conflito trabalho-família, barreiras 
socioculturais e a obstrução masculina. Também foi possível identificar que as mulheres 
empreendedoras conquistam o espaço no âmbito do empreendedorismo a custa de mais esforço 
e dedicação que seus pares masculinos. Para se inserirem nesse ambiente, elas têm atitude e 
lançam mão de características femininas como a calma, paciência e persistência, marcam 
posição, mostram competência, adquirem autoconfiança e enfrentam suas barreiras internas. 
Nesse sentido, o empoderamento da mulher aparece como um caminho a ser trilhado pelas 
empreendedoras no enfrentamento das barreiras ao empreendedorismo. 
 

Palavras-chave: Empoderamento da mulher. Mulher empreendedora. Barreiras ao 
empreendedorismo. 
  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The literature shows that the achievements conquered by women are not able to promote gender 
equity. In the field of entrepreneurship, women entrepreneurs face, besides the obstacles that 
are part of an entrepreneur's life, invisible barriers due to gender. The aim of this dissertation 
was to understand the empowerment of women as a contribution to facing the barriers that 
hinder entrepreneurship. In order to achieve the proposed objective, the research was conducted 
by a qualitative, exploratory and descriptive approach. Data were collected through a survey 
and entrepreneurial competence questionnaire, with two descriptive questions that allowed the 
best selection of respondents. The thematic analysis of the semi-structured interview focused 
on critical incidents was applied to twenty entrepreneurs from five cities of Santa Catarina. The 
results of this research identified that the barriers of prejudice, discrimination, the glass ceiling 
and the lack of empowerment, self-awareness and self-confidence permeate the barriers of 
double day or work-family conflict, sociocultural barriers and male obstruction. It was also 
possible to identify that women entrepreneurs conquer the space in the field of entrepreneurship 
at the expense of more effort and dedication than their male peers. To fit into this environment, 
they have attitude and use feminine characteristics such as calmness, patience and persistence, 
mark position, show competence, gain self-confidence and face their internal barriers. In this 
sense, women's empowerment appears as a path to be followed by entrepreneurs in facing 
barriers to entrepreneurship. 
 
Keywords: Woman’s empowerment. Woman entrepreneur. Barriers to entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A falta de empoderamento das mulheres e o consequente silenciamento que sofrem 

não está acontecendo apenas na Era Moderna, isso vem ocorrendo há mais de mil anos antes de 

Cristo. Desde a antiguidade, a voz da mulher não vem sendo ouvida nem no âmbito público, 

nem no privado. O primeiro registro em que um homem manda uma mulher se calar e diz 

claramente que o poder da casa e do estado é masculino remonta de três mil anos atrás, quando 

Homero logo no início de sua obra Odisseia conta um episódio em que Telêmaco, filho de 

Ulisses, manda a mãe, Penélope, voltar para seus aposentos para tear, porque discurso era coisa 

dos homens e diz claramente que era dele, um jovem recém saído da puberdade, o poder naquela 

casa (BEARD, 2018).  

Mesmo quando não são silenciadas, as mulheres ainda pagam um preço muito alto 

para serem ouvidas, e nem sempre o são (BEARD, 2018). Apesar de toda a evolução e das 

muitas conquistas que foram obtidas pelo movimento feminista; a igualdade de oportunidades 

ainda não existe para as mulheres, e a sua colaboração e capacidade também não são claramente 

percebidas em todos os espaços em que transita (TORREÃO, 2007). O aspecto mais importante 

do desenvolvimento com liberdade é o reconhecimento adequado da participação e da liderança 

política, econômica e social das mulheres na economia política do desenvolvimento (SEN, 

2000).  

No sentido de entender a desigualdade de oportunidades e o preconceito, existe o 

conceito do fenômeno Teto de Vidro (Glass Ceiling), introduzido pela primeira vez na década 

de 1980, que pode ser entendido como uma metáfora para as barreiras invisíveis e exógenas 

que obstruem o avanço das mulheres na carreira corporativa para cargos executivos e gerenciais 

(JOHNS, 2013). Alguns autores ressaltam a desigualdade entre homens e mulheres como a 

causa do fenômeno Teto de Vidro, no entanto as mulheres em geral não ocupam lugar central 

na maioria da literatura sobre inclusão social e empoderamento (MALHORTA; SCHULER; 

BOENDER, 2002).  

Nos últimos anos, as mulheres vêm conquistando maior parcela de participação nos 

espaços sociais, profissionais e políticos. Mesmo estando na sociedade do conhecimento, e as 

mulheres tendo avançado importantes degraus em sua luta para quebrar o teto de vidro, nota-se 

que a desigualdade e o preconceito em função de gênero permanecem aparentes, necessitando 

sofrer questionamento e transformações pela sociedade (SILVEIRA; FLECK, 2017). 
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Para contextualizar e descrever os fatos marcantes que me levaram ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) para estudar o presente 

tema, descreverei, inicialmente aspectos da minha trajetória de vida pessoal e profissional. 

Nasci em Lages, cidade do interior de Santa Catarina, em uma família de empresários 

e desde muito cedo tive contato com o empreendedorismo. Meu pai, Roberto Rogério do 

Amaral é uma das pessoas mais focadas, empreendedoras e visionárias que conheço. Em menos 

de cinco décadas ele transformou a Rádio que meu avô fundou, e deixou para ele com nove 

funcionários, em um dos maiores grupos de comunicação do estado com mais de 300 

funcionários e abrangência estadual, uma televisão, três rádios e várias outras empresas de 

telecomunicação. Ressalto também, que meu pai também é respeitado no meio associativista 

em todo o estado. Tudo isso fruto de muita dedicação, trabalho e visão. Tendo esse exemplo 

dentro de casa, desde pequena convivo neste ambiente empresarial, associativista e político e 

com o tempo, pude perceber como era raro encontrar uma mulher que se destacasse, fosse 

presidente de alguma empresa ou entidade, tivesse algum cargo importante para o 

desenvolvimento da nossa região ou mesmo empreendesse na sua própria vida. Sempre tive a 

impressão que era normal a esmagadora maioria das profissões serem majoritariamente 

masculinas, acho que passei a infância entendendo que lugar de mulher era em casa, sendo 

professora ou no máximo trabalhando meio período para cuidar da casa e dos filhos em outro 

período.  

Com o tempo entendi que não era bem assim e comecei a almejar um futuro 

profissional para mim. Queria ser advogada. Passei no vestibular para cursar Direito na 

Universidade Regional de Blumenau (FURB), mas logo transferi para a Universidade do 

Planalto Catarinense (UNIPLAC) em Lages, pois queria estar perto da família e trabalhar na 

nossa empresa. Trabalhava na empresa desde os 14 anos de idade e assim continuei, trabalhando 

de dia e indo para faculdade à noite. Já na metade da faculdade decidi que não era aquilo que 

eu queria, ser advogada, mas terminei o curso mesmo assim. Continuei trabalhando na empresa 

nas mais diversas áreas, destaco as minhas duas últimas ocupações como responsável pela 

implantação e diretora da MVA TV por Assinatura e da TV Araucária. Foi mais ou menos nessa 

época, entre 2003 e 2010, que eu comecei a me dar conta de como as mulheres estavam aquém 

dos homens em todas as áreas e eu não entendia porque. 

Uma de minhas funções era acompanhar a gerente de vendas nas visitas aos clientes, 

vejam bem, “aos” clientes. Isso mesmo, eram na sua imensa maioria homens, diretores de 

empresas de médio e pequeno porte. Eu tratava sempre com homens. Às mulheres ficava 

reservada a área financeira, quando muito. Mas normalmente eram mulheres quem nos 
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recebiam nas empresas e serviam o cafezinho. Na ACIL, Associação Comercial e Industrial de 

Lages (hoje Associação Empresarial de Lages), era um pouco diferente, mas também não muito. 

Tinham algumas mulheres, mas isso se devia a um programa, por acaso implantado por meu 

pai quando foi presidente, que era a Câmara da Mulher Empresária, ali as mulheres se reuniam, 

se empoderavam e algumas, bem poucas, como eu, faziam parte da diretoria da ACIL. Na 

política, na região de Lages a história se repetia, quase nenhuma mulher em cargos eletivos. 

Não tínhamos muitas mulheres inseridas em cargos de importância.  

Posso citar algumas das mulheres que se destacaram nos últimos 30 anos na cidade e 

foram pouquíssimas: Carmen Zanotto, na política; Isabel Baggio, na imprensa e na ACIL; 

Vania Ramos na agropecuária; Andrea Strasser na indústria. E garanto que são bem poucas as 

que não me recordo agora. Isso sempre me incomodou muito. Também me incomodava o fato 

de me sentir discriminada quando ia visitar os clientes, pois eles sempre esperavam tratar com 

um homem, e aí, ou faziam propostas comerciais muito baixas ou insinuavam que se falassem 

com “ esse ou aquele” homem que trabalhava em cargos até abaixo do meu, esse resolveria a 

questão. Nunca foi fácil!  

Nesse meio tempo, fiz duas especializações em Administração de Empresas na 

UNIPLAC em Lages, e em Jornalismo com ênfase em Direção Editorial na Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM) em São Paulo. Todas as duas aguçaram meu espírito crítico. 

Depois da especialização na ESPM, no ano de 2011, eu fiquei morando em São Paulo por cinco 

anos, e o fato de viver em uma metrópole e conviver com pessoas de uma das maiores cidades 

do mundo, me abriu mais ainda os olhos para essas diferenças. Em São Paulo, a desigualdade 

entre homens e mulheres é bem menor, pelo menos esse era o meu sentimento na época e cada 

vez que eu voltava a Lages me sentia incomodada com o preconceito e a desigualdade entre o 

homem e a mulher que encontrava lá.  

Incomodava-me muito, também, o fato das mulheres serranas, de uma forma geral, 

parecerem mais acomodadas com a situação. Aparentemente, apenas poucas empreendem, 

inovando e correndo riscos para conseguir uma efetiva melhoria em suas vidas pessoais ou 

profissionais. Para Willerding (2009) o empreendedorismo pretende inovar em um determinado 

negócio, concentrando a demanda por resultados favoráveis para a organização objetivando a 

aquisição de possibilidades novas no mercado. 

A palavra “empreendedor” (entrepreneur) é de origem francesa e em sua tradução 

literal significa “aquele que está entre” ou “intermediário comercial”. Para Dornellas (2005, p. 

29) empreendedor quer dizer “aquele que assume riscos e começa algo novo”. O primeiro 

exemplo de empreendedorismo, como intermediário ou empreendedor, pode ser creditado a 
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Marco Polo, que quando tentou estabelecer a rota comercial para o oriente, detectou a 

oportunidade, correu riscos para criar um negócio e se capitalizar (DORNELLAS, 2005; 

HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009). 

Dois autores são identificados como pioneiros no estudo do empreendedorismo, 

Cantillon no século XVII, um banqueiro em busca de oportunidades de negócio, que entendia 

o empreendedor como uma pessoa que assume riscos, e Say, que entendia que o 

empreendedorismo resultava em desenvolvimento econômico, tornou o termo popular no 

século XIX, sendo o primeiro a “definir fronteiras do que é ser empreendedor na concepção 

moderna do termo”. Tanto Cantillon quanto Say percebiam os empreendedores como "pessoas 

que aproveitavam as oportunidades com a perspectiva de obterem lucros, assumindo os riscos 

inerentes” (FILION, 1999, p. 6-7). 

De acordo com Dornellas (2005), o processo de empreendedorismo compreende três 

aspectos básicos, o primeiro envolve o processo de criar algo novo, que tenha valor para o 

empreendedor e para o público. O segundo aspecto é que o empreendedorismo demanda tempo 

e esforço para a criação de algo novo e para deixa-lo operacional. E o terceiro aspecto do 

empreendedorismo trazido por Dornellas, é assumir riscos necessários, que fazem parte da 

natureza incerta de um futuro desconhecido, agravando-se com a condição intrínseca das ações 

empreendedoras que é a inovação. Nessa perspectiva, Hisrich, Peters e Shepherd (2009) trazem 

um quarto aspecto a essa definição de empreendedorismo abrangendo as recompensas de ser 

empreendedor, para os autores, a independência e a satisfação pessoal são as recompensas mais 

importantes, entendendo também o lucro como uma recompensa significativa. 

A inovação é inerente ao empreendedorismo, de acordo com Druker (2011), o 

empreendedor está sempre em busca da mudança, reagindo a ela e a explorando como uma 

oportunidade. Nesse sentido Schumpeter (1950 apud CHIAVENATO, 2012) entende que o 

empreendedorismo estimula a inovação, forçando a destruição criativa nos mercados e 

indústrias, criando ao mesmo tempo, novos produtos e modelos de negócio. Segundo Dornellas 

(2015), o empreendedorismo e a inovação estão profundamente interligados e são fundamentais 

para o desenvolvimento econômico. 

As mulheres brasileiras têm participado ativamente do cenário empreendedor nos 

últimos anos, contribuindo para o desenvolvimento do país. Pode-se considerar uma forte 

participação das mulheres no contexto empreendedor orientado por sobrevivência, porém 

observa-se também o dilema da mulher na conciliação da vida profissional e pessoal 

(NATIVIDADE, 2009).  

Como ressaltam Carreira et al. (2015, p. 9):  
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A sociedade contemporânea é muito mais aberta à figura da mulher 
empreendedora, se comparada às configurações sociais anteriores, embora 
em determinadas situações a posição de referência feminina nos negócios 
ainda represente um paradigma a ser superado. 

 
De acordo com Lewis (2006) ao colocar a palavra “feminino” na frente de 

empreendedor, indicando sua diferença em relação ao padrão normativo dos homens, as 

mulheres têm o seu desempenho e comportamento medidos e julgados. Ainda, de acordo com 

o autor, as mulheres empresárias desafiam as definições convencionais do que é ser um 

empreendedor de sucesso.  

Além disso, como qualquer processo empreendedor que compreende dificuldades e 

entraves em sua natureza, quando a mulher empreende, enfrenta ainda mais dificuldades. Pode-

se apontar como exemplo, em contraponto a frugalidade feminina e o consequente crescimento 

sem precisar de crédito, a desvantagem sentida no tocante à busca e aprovação de crédito 

quando se faz necessário expandir ainda mais a empresa. Ainda à mulher empreendedora pode-

se citar a dificuldade de inserção em alguns setores de atuação tidos como carreiras masculinas, 

a relação estabelecida entre a mulher empreendedora e o marido, maior sensibilidade aos ciclos 

econômicos do que a atividade empresarial masculina, o medo do fracasso (afetando 

negativamente o empreendedorismo) e as capacidades percebidas (afetando positivamente o 

empreendedorismo), enfim, a empreendedora enfrenta diversas barreiras ao empreender: como 

o acesso a recursos financeiros, humanos e de capital social (ALPERSTEDT; FERREIRA; 

SERAFIM, 2014; NOGUERA; ALVAREZ; URBANO, 2013; DICKSON, 2001). 

No ano de 2016 a vida me trouxe definitivamente de volta ao Sul e, convivendo com 

mais frequência com pessoas, empresas e empresários catarinenses, a minha inquietação voltou. 

Onde estão as mulheres? Era ano de eleição para prefeitura e em Lages não tínhamos nenhuma 

candidata mulher, apenas uma à vice, e pouquíssimas vereadoras eleitas, que talvez tenham se 

candidatado apenas pra cumprir a cota partidária. Pouquíssima expressividade feminina em 

minha querida cidade. Nessa época eu estava em um daqueles dilemas existenciais. Ou morava 

em Lages e trabalhava na empresa da família ou seguia outro caminho. Mais uma vez meu pai 

foi exemplo. Quando eu estava com essa dúvida, meu pai tinha acabado de entrar no Pós-

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E, por causa dele, eu conheci 

a pessoa que fez com que eu me apaixonasse pela academia, a professora Édis Mafra Lapolli, 

que adivinhando o que eu queria e precisava naquele momento, me convidou para fazer parte 

do Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e Tecnologia (CoMovI), liderado por ela. 
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Desde quando eu comecei a frequentar o ambiente da UFSC, ainda que como uma 

aspirante a mestranda, já entendi o porque eu não me sentia muito confortável nos outros 

lugares. Eu queria saber mais! Estudar! Entender e principalmente aprender! E eu estava no 

lugar certo com as pessoas certas. Conheci pessoas incríveis, como meus queridos colegas de 

grupo, alguns como eu, aspirantes a entrar na pós-graduação, outros em vias de defender o 

mestrado, doutorado, ou já no pós-doutoramento. Paulo, Inara, Joice, Leandro, Felipe, Waldoir, 

César, Mirian, Carmen, Ivana e minha querida amiga e hoje minha tutora, Daniela Massad, 

foram pessoas que me acalmaram, me deram dicas, atenderam calmamente telefonemas 

desesperados tarde da noite e foram imprescindíveis para que eu conseguisse seguir em frente.  

O ano de 2017 não foi nada fácil. Além de me adaptar a um novo modelo e estilo de 

vida, tinha que produzir dentro do grupo de pesquisa, fazer disciplinas isoladas e o mais 

importante, estudar para o processo seletivo do PPGEGC. Tendo a ajuda de todos os meus 

colegas de grupo de pesquisa e da minha querida professora Édis, consegui cumprir todas as 

tarefas, e depois de meses de foco, perseverança e dedicação passei no processo seletivo do 

programa sob a orientação da Professora Édis Mafra Lapolli.  

Enfim, sou uma mestranda. Enfim, vou poder pesquisar para tentar entender o porque, 

as mulheres da minha cidade e do meu estado não estão presentes em posições de destaque 

dentro da sociedade. Porque não empreendem nas suas vidas e para as suas vidas? O que as 

impede? 

 

 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Entendendo problema como uma dificuldade teórica ou prática pressupõe-se a 

contingência de buscar informações a fim de esclarecer, compreender ou contribuir para uma 

solução do mesmo. Para se formular um problema faz-se mister haver clareza, concisão e 

objetividade. Não podendo ser elucidado intuitivamente, pelo senso comum ou apenas 

especulando (MARCONI; LAKATOS, 2017; LEAL, 2002). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2017, p. 159): 

 
Definir um problema significa especificá-lo em detalhes precisos e 
exatos. Na formulação de um problema, deve haver clareza, concisão 
e objetividade. A colocação clara do problema pode facilitar a 
construção da hipótese central. O problema deve ser levantado, 
formulado de forma interrogativa e delimitado com indicações das 
variáveis que intervêm no estudo de possíveis relações entre si. É um 
processo contínuo de pensar reflexivo, cuja formulação requer 
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conhecimentos prévios do assunto (materiais informativos), ao lado de 
uma imaginação criadora. 

 

Nesse sentido, focou-se na problemática da influência do empreendedorismo pelo 

gênero feminino e seu empoderamento em Santa Catarina, buscando entender como o 

empoderamento da mulher influencia no enfrentamento das barreiras ao empreendedorismo. 

 Essas barreiras são invisíveis e artificiais (JOHNS, 2013), e se relacionam na maioria 

das vezes a processos preconceituosos e discriminatórios à capacidade feminina de ser líder, 

questões pessoais e conflitos familiares, que subjugam a mulher a uma inserção subalterna 

validada fortemente por valores masculinos (LIMA; LIMA; TANURE, 2009).  

Nos últimos anos o empreendedorismo no Brasil está aumentando, segundo o Global 

Enterpreneurship Monitor (GEM, 2017), a Taxa Total de Empreendedores (TTE) que era de 

21% em 2002 passou para 36% em 2017, ou seja, cresceu 15% em quinze anos. O GEM (2017) 

refere-se ao empreendedor como o indivíduo que efetua empenho concreto tentando criar um 

novo empreendimento, atividade autônoma, empresa formal ou informal ou mesmo a expansão 

de um negócio pré-existente. De acordo com Dornellas (2005) pode-se entender como 

empreendedor aquele que se antecipa aos fatos, corre riscos e faz acontecer criando algo novo. 

No Brasil, de acordo com a GEM (2016) a Taxa de Empreendedorismo Inicial (TEA) 

é bem balanceada entre homens e mulheres, ficando em cerca de 19% para os dois gêneros, mas 

a igualdade de gênero diminui quando se analisa a Taxa de Empreendimentos Estabelecidos 

(TEE), 19,6% entre os homens e 14,3% entre as mulheres. Esse dado expõe as dificuldades 

encontradas pelas mulheres para que seus empreendimentos prosperem. Ainda segundo o 

relatório GEM (2016), esse fenômeno pode estar associado ao preconceito de gênero, menor 

credibilidade ao entrar em um mundo tradicionalmente masculino, dificuldade de crédito e 

dificuldade de conciliar família e empresa. Para equilibrar essa taxa faz-se necessário 

investimento em políticas que suportem as empreendedoras. Faz-se necessária uma mudança 

cultural; mas mudanças no sistema social, em certa hierarquia são muito lentas. As mudanças 

superficiais são mais velozes, porém as atitudes machistas, preconceitos, estereótipos e 

desigualdades persistem constantes e inalteradas por aqueles que fazem as políticas públicas e 

as leis (DICKSON, 2001). 

De acordo com Jonathan (2011, p. 82-83):  

 
A escolha do empreendedorismo feita pelas mulheres como forma de 
se inserir no mercado de trabalho vem ao encontro de uma busca 
proativa de autorrealização e de independência/estabilidade financeira, 
respondendo, por vezes, também, às mudanças significativas que 
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ocorrem no seu espaço privado ou profissional. O exercício do 
empreendedorismo proporciona intenso prazer e sentimentos de 
satisfação e bem-estar subjetivo nas empreendedoras, dando pouco 
espaço a arrependimentos. 
 

Deste modo, pode-se dizer que o empreender empodera as mulheres com respeito às 

mudanças nas relações de poder, permitindo que mulheres questionem o seus status e o que 

antes era tido como normal, e ajam para mudar essa realidade aumentando assim a 

autoconfiança (CORNWALL; RIVAS, 2015; KABEER, 2011). Entende-se empoderamento 

como o processo de dar o poder a alguém e esse poder, pode ser proporcionado por qualquer 

pessoa ou processo que fomente as habilidades das mulheres e facilite seus processos de escolha 

(CORNWALL; RIVAS, 2015; SEN; MUKHERJEE, 2014; DUFLO, 2012; AZIZ; SHANS; 

KAN, 2011).  

O empoderamento da mulher começa a ser discutido a partir das décadas de 1980 e 

1990, como uma forma de incluir políticas de direitos das mulheres na agenda internacional de 

desenvolvimento. Mesmo depois do ano 2000 alguns autores ainda questionam as entidades 

internacionais e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Esses órgãos definem 

metas impróprias para o propósito e não resolvem o problema (CORNWALL; RIVAS, 2015; 

SEN; MUKHERJEE, 2014; METCALFE, 2011). 

Mesmo com as muitas conquistas obtidas pelo movimento feminista e pela constatação 

de  que houve uma evolução no empoderamento das mulheres nos últimos anos, a igualdade de 

oportunidades ainda não existe para as mulheres, e a sua colaboração e capacidade não é 

claramente percebida (TORREÃO, 2007), além do que, os projetos que incentivam o 

empoderamento da mulher têm a tendência de serem obstruídos por estruturas de poder 

informais do homem (BISWAS, 2017; VERGE; DE LA FUENTE, 2014; AZIZ; SHAMS; 

KAN, 2011; CORNWALL; RIVAS, 2015). 

Diante do exposto, surge a seguinte pergunta de pesquisa: Como o empoderamento 

da mulher pode contribuir para o enfrentamento das barreiras que dificultam o 

empreendedorismo? 
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 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o empoderamento da mulher como contribuição ao enfrentamento das 

barreiras que dificultam o empreendedorismo.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar mulheres empreendedoras em Santa Catarina. 

• Verificar a existência de barreiras que dificultam a mulher de empreender. 

• Analisar como o empoderamento da mulher contribui para o enfrentamento das 

barreiras que dificultam o empreendedorismo. 

 

 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

 

A estruturação de uma sociedade mais justa tem na desigualdade entre homens e 

mulheres um de seus maiores obstáculos. Estigmatizadas como sexo frágil, sujeitas a 

discriminação social, salários e posições inferiores e o machismo, milhares de mulheres pelo 

mundo encaram desafios diariamente. Segundo Silveira e Fleck (2017), mesmo as mulheres 

tendo avançado diversos e importantes degraus para transpassar o teto de vidro, as 

desigualdades e preconceitos em função de gênero ainda são aparentes, necessitando ser 

questionados e sofrer transformações nos espaços sociais, profissionais e políticos. 

As mulheres são em maior número no mercado de trabalho, mas a proporção em 

relação aos homens na alta hierarquia das empresas ainda é menor. Normalmente estão em 

funções menos qualificadas, sendo fraca a participação nos cargos de decisão, cabendo às 

mulheres posições intermediárias (TORCATO, 2009). 

A pesquisa que deu origem a presente dissertação se justifica, inicialmente por sua 

importância para os estudos do empreendedorismo, especificamente a respeito da mulher 

empreendedora que, mesmo estando na sociedade do conhecimento e tendo avançado em 

diversos aspectos no tocante a desigualdade ainda tem a necessidade de empoderar-se para 

enfrentar barreiras e empreender. 
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O presente estudo também se justifica por perceber-se durante o processo de revisão 

sistemática integrativa da literatura (Apêndice A)  que existem poucos registros que tratam 

sobre os temas mulher empreendedora, empoderamento da mulher e barreiras ao 

empreendedorismo. Tal constatação permite a contribuição ao meio científico concentrando-se 

na área de Gestão do Conhecimento, dentro da linha de pesquisa de Inovação, 

Empreendedorismo e Sustentabilidade.  

Finalmente, pode-se considerar a necessidade de se pesquisar o tema pela sua 

importância não somente na esfera empresarial, mas sim, nos espaços sociais, organizacionais 

e políticos. Necessidade essa baseada na imprescindibilidade de se analisar o empoderamento 

da mulher como auxílio ao enfrentamento das barreiras ao exercer o empreendedorismo. 

 

 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

 

Depois de ter sido planejado por mais de vinte anos, o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) foi lançado oficialmente em 2004  e 

acompanha “as agendas de discussões globais, definindo temas de discussão como: cognição, 

inteligências aplicada, educação corporativa, sistemas de produção, qualidade total, gestão 

ambiental, sustentabilidade, empreendedorismo, entre outros” visando “desenvolver a visão 

interdisciplinar sobre temas contemporâneos e emergentes”, em três áreas de concentração: 

Engenharia do Conhecimento, Mídia do Conhecimento e Gestão do Conhecimento (PPGEGC, 

2019).  

A presente dissertação trata do empoderamento da mulher para o enfrentamento das 

barreiras ao empreendedorismo e está contextualizada dentro da área de concentração de Gestão 

do Conhecimento que define conhecimento como “processo e produto efetivado na relação 

entre pessoas e agentes não humanos para a geração de valor”. A área de Gestão do 

Conhecimento incentiva o entendimento das condições essenciais às transformações que 

ocorrem na sociedade contemporânea (PPGEGC, 2019).  

Ressalta-se que o Empreendedorismo é o alicerce desta dissertação, que se contextualiza 

dentro da área de Gestão do Conhecimento, na linha de pesquisa Inovação, Empreendedorismo 

e Sustentabilidade que "investiga o perfil de indivíduos empreendedores propondo estudos nos 

quais os processos de criação e aplicação do conhecimento são determinantes para a 

implantação das mudanças exigidas pela economia do conhecimento" (PPGEGC, 2019). Neste 

trabalho, realizado no âmbito do grupo de pesquisa CoMovI - Inovação, Ciência e Tecnologia 
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do PPGEGC/UFSC/CNPq focou-se no estudo do empoderamento da mulher face ao 

enfrentamento das barreiras que dificultam o empreendedorismo. 

A temática do empreendedorismo e igualdade de gênero é tema de estudo de teses e 

dissertações do PPGEGC. O Quadro 1 apresenta Teses (T) e Dissertações (D) do referido 

programa, onde a temática se relaciona com a do presente trabalho. 

Quadro 1 - Teses e Dissertações do PPGEGC nas temáticas da pesquisa  
Autor Título Temática Ano T/D 

FELICIANO, 
Antônio Marcos 

Contribuição da gestão do conhecimento 
para ações empreendedoras de inclusão 
digital 

Empreendedorism
o 

2008 D 

BOTELHO, 
Louise de Lira 
Roedel  

Ascensão Profissional de Executivas em 
Empresas Baseadas no Conhecimento 

Gênero 2008 D 

PRIM, Carlos Processo empreendedor e coevolução em 
organizações intensivas em conhecimento 

Empreendedorism
o 

2009 T 

WILLERDING, 
Inara Antunes 
Vieira 

Empreendedorismo em organização pública 
intensiva em conhecimento: um estudo de 
caso 

Empreendedorism
o 

2011 D 

SOUZA, Vitória 
Augusta Braga de 

Competências Empreendedoras no Processo 
de Formação do Extensionista Rural 

Empreendedorism
o 

2013 T 

SCHMITZ, Ana 
Lúcia Ferraresi. 

Competências empreendedoras: os desafios 
dos gestores de instituições de ensino 
superior como agentes de mudança.  

Empreendedorism
o 

2014 T 

FIATES, José 
Eduardo Azevedo 

Influência dos ecossistemas de 
empreendedorismo inovador na industrias de 
venture capital: estratégias de apoio às 
empresas 

Empreendedorism
o 

2014 T 

WOLF, Sérgio 
Machado 

Influência da Competência Empreendedora 
dos Coordenadores nos Indicadores de 
Desempenho dos Polos EaD 

Empreendedorism
o 

2014 T 

WILLERDING, 
Inara Antunes 
Vieira 

Arquétipo para o compartilhamento do 
conhecimento à luz da estética 
organizacional e da gestão empreendedora 

Empreendedorism
o 

2015 T 

CONSONI, Deizi 
Paula Giusti 

Competências empreendedoras: estudo de 
caso em uma organização de ensino 
intensiva em conhecimento 

Empreendedorism
o 

2016 D 

CANCELIER, 
Marilena 
Marangoni de 
Lorenzi 

Contribuições das práticas de gestão de 
pessoas para a promoção da igualdade de 
gênero: conciliando a vida profissional e 
pessoal 

Gênero 2017 D 

Continua 
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Conclusão 

GOMES, Roberto 
Kern 

Melhores práticas intraempreendedoras para 
a gestão pública: um estudo de multicasos 

Empreendedorismo 2017 T 

MASSAD, 
Daniela de 
Oliveira 

A influência das competências do 
empreendedor social em projetos de 
inovação social 

Empreendedorismo 2017 D 

ZACARKIM, 
Valder Lemes 

A capacidade Empreendedora como fator 
crítico de sucesso em gerenciamento de 
projetos 

Empreendedorismo 2017 D 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O presente trabalho busca trazer contribuições para o PPGEGC unindo-se a estas teses 

e dissertações, com ênfase no estudo da mulher empreendedora e as barreiras que impedem a 

mulher de empoderar-se para empreender. 

 

 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Essa pesquisa tem a preocupação com o rigor científico e com as premissas éticas para 

a credibilidade da ciência e a reputação desta pesquisadora, no que se refere à busca do 

reconhecimento social pelos seus estudos e descobertas, fazendo-se necessário o cuidado ético 

científico desta publicação.  

As diretrizes éticas visando a integridade na pesquisa científica das instituições se 

tornam cada vez mais importantes. A ética no ambiente científico dever ser vista como uma 

oportunidade de aperfeiçoamento do pesquisador como pessoa e “o cumprimento das diretrizes 

de integridade na pesquisa deve ser considerado como respeito à própria classe profissional dos 

pesquisadores e à credibilidade que a ciência deve ter perante a comunidade” (PITHAN; 

OLIVEIRA, 2013, p. 244 ). 

O conjunto de deveres derivados de valores éticos científicos são valores que se impõem 

ao cientista em razão de seu comprometimento com a construção coletiva da ciência como 

patrimônio coletivo. O pesquisador deve sempre visar contribuir para a construção coletiva da 

ciência, mantendo a integridade da pesquisa (SANTOS, 2011) 

Ao prever a coleta de dados o pesquisador precisa desenvolver um formulário de 

consentimento informado, que os participantes devem assinar antes de participar da pesquisa 

(CRESWEL, 2010). De acordo com Goldim (1999, p. 11): 

 
O consentimento informado tem por objetivo permitir que a pessoa que está́ 
sendo convidada a participar de um projeto de pesquisa compreenda os 
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procedimentos, riscos, desconfortos, benefícios e direitos envolvidos, visando 
permitir uma decisão autônoma. A obtenção de consentimento informado é um 
dever moral do pesquisador, é a manifestação do respeito às pessoas envolvidas 
no projeto. 

 
Desta forma, as mulheres empreendedoras participantes das entrevistas, o fizeram a 

partir da concordância explicitada no Termo de Livre Consentimento Esclarecido (TCLE) 

(Anexo B), bem como a concordância das entrevistadas com relação ao consentimento para 

fotografias, vídeos e gravações (Anexo C). Relevante destacar que todos os aspectos quanto a 

pesquisas e as informações requeridas serão respeitadas, assim como o anonimato das 

participantes.  

 

 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos para maior clareza de seu conteúdo, 

conforme indicações a seguir.  

O primeiro capítulo apresenta a introdução, e estão contemplados os tópicos referentes 

à contextualização onde foram explanadas as crenças, motivações e visões norteadoras na 

condução das pesquisas e desenvolvimento do trabalho, evidenciando o envolvimento da 

pesquisadora com a temática escolhida. Em seguida apresenta-se a definição do problema, 

objetivos geral e específicos, a justificativa e relevância do trabalho, aderência ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC/UFSC), aspectos éticos 

e a estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura baseada na revisão sistemática integrativa 

da literatura (Apêndice A). São apresentados os fundamentos teóricos dos temas  

empreendedorismo, mulher empreendedora e empoderamento da mulher.  

Apresentando os procedimentos metodológicos utilizados na realização da pesquisa, o 

capitulo 3 detalha a caracterização da pesquisa, fluxograma de trabalho, os procedimentos e 

instrumentos para a coleta de dados, abordagens utilizadas, a seleção da amostra da pesquisa, 

bem como os caminhos explorados no desenvolvimento da pesquisa. 

Já o capítulo 4, tem como objetivo a apresentação e análise dos resultados, trazendo as 

considerações iniciais da seção, analisando as entrevistas, interpretando os resultados obtidos 

na fase de realização das entrevistas, e por fim, as considerações finais do capítulo. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões e as sugestões para futuros trabalhos a 

serem desenvolvidos.  
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Na parte final da dissertação é apresentada a lista de referências utilizadas seguidas dos 

apêndices e anexos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para atingir o objetivo proposto e tendo como alicerce os documentos selecionados na 

revisão sistemática integrativa da literatura (Apêndice A), este capítulo busca oferecer suporte 

teórico a pesquisa, considerando que somente se torna possível interpretar, explicar e 

compreender a realidade por meio de um referencial teórico (TRIVIÑOS, 1987). 

Compreendendo a revisão da literatura, o capítulo fornece conceitos basilares que compõem a 

fundamentação teórica acerca dos temas que circundam o objeto de pesquisa. 

Deste modo, para a realização desta construção, foi adotada a seguinte ordem: 

 

a. Empreendedorismo 

b. Mulher Empreendedora 

c. Empoderamento da Mulher 

 

 EMPREENDEDORISMO 

 

O empreendedorismo se faz presente desde o início da civilização, sendo relacionado às 

descobertas mais longínquas do homem. Tendo em vista que, para evoluir, o homem primitivo 

teve que inovar, inventando utensílios, e se arriscar para sobreviver às intempéries do mundo, 

ou seja, empreender. As civilizações antigas, com suas construções magníficas e os 

desbravadores dos oceanos também empreenderam assumindo riscos para construir suas 

cidades ou expandir os domínios dos países e assim colonizar outras terras. 

Na visão de Schumpeter (1950 apud CHIAVENATO, 2012) o empreendedorismo 

estimula a inovação, forçando a destruição criativa nos mercados e indústrias, criando ao 

mesmo tempo, novos produtos e modelos de negócio. 

Embora o empreendedorismo esteja presente no cotidiano do homem desde os 

primórdios dos tempos, é Marco Polo quem vem sendo apontado por vários autores como o 

primeiro exemplo de empreendedor, pois agiu como intermediário ou empreendedor, quando, 

ao tentar estabelecer a rota comercial para o oriente, detectou a oportunidade, correu riscos para 

criar um negócio com o objetivo de acumular riqueza (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 

2009; DORNELLAS, 2005).   
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O autor que inicialmente utilizou o termo empreendedor tendo como características a 

incerteza e a capacidade de correr riscos foi o banqueiro Cantillon, oferecendo a primeira 

concepção clara da função do empreendedor de modo geral (DORNELLAS, 2016; FILION, 

1999), afirmando em seu Ensaio publicado em 1755: 

 
Esses empreendedores nunca sabem a quantidade da demanda de sua cidade, 
nem por quanto tempo seus clientes comprarão deles, já que seus concorrentes 
tentarão, de todas as formas, atrair esses consumidores. Isso tudo provoca muita 
incerteza entre esses empreendedores e todos os dias se vê alguns deles ir à 
falência (CANTILLON, 1755, 2010, p. 74, tradução nossa).  

 

Outro autor identificado como pioneiro no estudo do empreendedor foi Say em seu livro 

publicado em 1803, que agrega à concepção de Cantillon o conceito de que o empreendedor 

busca o desenvolvimento econômico. Filion (1999) considera Say o pai do empreendedorismo 

porque o autor foi o primeiro a sustentar que o empreendedorismo resultava em 

desenvolvimento econômico, e tornou o termo popular no século XIX, sendo também Say quem 

delineou originalmente as fronteiras do que é ser empreendedor na visão contemporânea do 

termo. Tanto Cantillon quanto Say percebiam os empreendedores como aqueles que se valiam 

das oportunidades na expectativa de obter lucros assumindo os riscos característicos. Contudo, 

foi Schumpeter em 1928 que associou claramente o empreendedorismo a inovação, e mostrou 

em sua obra a importância dos empreendedores para o desenvolvimento econômico (FILION, 

1999). 

No entendimento de Fialho et al. (2007, p. 26), o empreendedorismo "é a criação de 

valor através do desenvolvimento de uma organização por meio de competências que 

possibilitam a descoberta e o controle de recursos aplicando-os de forma produtiva". Nessa 

perspectiva, Dornellas (2008) ressalta que o empreendedorismo e a inovação são intimamente 

ligados e são fatores críticos para o desenvolvimento econômico. Sendo assim, Feliciano (2008) 

transcorre que é necessário que sejam estáveis e contínuos, tornando-se uma atividade perene 

nas organizações, na economia e na sociedade. 

Nesse sentido, o empreendedorismo tem como objetivo inovar em um negócio 

determinado, concentrando a demanda por resultados favoráveis à organização, com o objetivo 

de obtenção de novas possibilidades no mercado (WILLERDING, 2009). A essas novas 

possibilidades que Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p. 42) entendem o empreendedorismo 

como “o processo de criar algo novo com valor, dedicando-se o tempo e o esforço necessários, 

assumindo os correspondentes riscos financeiros, psicológicos e sociais, e recebendo as 

recompensas consequentes da satisfação e da independência pessoal e econômica”. 



 
 

33 

Barbosa e Barbosa (2009) ressaltam que o empreendedorismo é relativo àqueles que 

iniciam e desenvolvem o seu próprio negócio, contando com força de vontade e sorte, tendo a 

percepção das oportunidades e outros elementos que podem facilitar o processo de gestão como 

as redes de relacionamentos e a utilização adequada de recursos materiais, humanos, financeiros 

e tecnológicos. Prim (2009) acrescenta que o empreendedorismo é um processo de identificação 

de oportunidades por meio da formação de novas organizações, sejam elas dependentes ou 

independentes. 

Neste contexto, Rosa e Lapolli (2010) consideram que o empreendedorismo tem como 

fundo conceitual a habilidade de um indivíduo de resolver problemas, e executar projetos e 

ideias. Pois, conforme Wolf (2014), o desenvolvimento econômico de um país se desenvolve 

na medida em que os empreendedores inovam ao criar novos empreendimentos, gerando e 

pulverizando riquezas.  

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor ou GEM (Monitoramento de 

Empreendedorismo Global) conceituado como o maior estudo unificado de atividade 

empreendedora no mundo:  

 
[...] o empreendedor é aquele indivíduo que realizou esforços concretos na 
tentativa de criação de um novo empreendimento, como por exemplo uma 
atividade autônoma, ou uma empresa, seja ela formalizada ou não, bem como a 
expansão de um negócio já existente (GEM, 2017, p. 6).  

 
Pode-se dizer então, que empreendedorismo é o ato de empreender, praticado pela 

pessoa do empreendedor. A palavra “empreendedor” originada na França como “entrepreuner” 

tem como tradução literal “aquele que está entre” ou “intermediário comercial”. Para o 

dicionário Michaelis (2018) empreendedor significa “(1) Que empreende. (2) Que se lança à 

realização de coisas difíceis ou fora do comum; ativo, arrojado, dinâmico”, tendo como 

sinônimos (SINÔNIMOS, 2018) arrojado, ativo, dinâmico, trabalhador, diligente, realizador, 

entre outros. Miranda (2013) pontua que o termo “empreendedor” sofreu mudanças no seu 

significado desde a idade média. Nessa época, o conceito de empreendedor era relativo a 

produção em larga escala, entretanto, atualmente, é uma transição para a posse do próprio 

negócio, onde se desenvolve oportunidades de agregar valor através da inovação.  

Massad (2017) argumenta que mais importante que explicar a origem da palavra, é 

apresentar conceitos e perspectivas do tema empreendedorismo, que vem sendo 

abundantemente estudado atualmente, e, cuja ocorrência tem sido mais frequentemente 

imputada às características dos empreendedores que são os principais agentes.  
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No Brasil, até a década de 1990 não se falava em empreendedorismo, os ambientes 

políticos não eram apropriados e o empreendedor não encontrava facilmente informações para 

ajudar na jornada empreendedora. Com a criação do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para a Exportação de Software) o 

movimento do empreendedorismo começou a ser formatado, começando a despertar na 

sociedade brasileira.  Programas como o Empretec e Jovem Empreendedor, de abrangência 

nacional e o Engenheiro Empreendedor em Santa Catarina, entre outros, ajudaram a aguçar o 

espírito empreendedor especialmente nos jovens. Programas de incentivo e incubadoras de 

startups fomentaram o mercado e ajudaram a cultura empreendedora se estabelecer no país 

(DORNELAS, 2005). 

Dornellas (2005, p. 28) ainda diz que o empreendedorismo pode acontecer de duas 

formas:  

 
A primeira seria o empreendedorismo de oportunidade, em que o empreendedor 
visionário sabe onde quer chegar, cria uma empresa com planejamento prévio, 
tem em mente o crescimento que quer buscar para a empresa e visa a geração 
de lucros, empregos e riqueza. Está totalmente ligado ao desenvolvimento 
econômico, com forte correlação entre os dois fatores. A segunda definição 
seria o empreendedorismo de necessidade, em que o candidato a empreendedor 
se aventura na jornada empreendedora mais por falta de opção, por estar 
desempregado e não ter alternativas de trabalho. Nesse caso, esses negócios 
costumam ser criados informalmente, não são planejados de forma adequada e 
muitos fracassam bastante rápido, não gerando desenvolvimento econômico e 
agravando as estatísticas de criação e mortalidade dos negócios. 

 
Hoje o tema empreendedorismo ainda não é tratado em uma disciplina específica e 

continua sendo estudado por múltiplas áreas de conhecimento, e, por ser estudado pelas mais 

diversas áreas, não há um consenso entre os autores e, por isso, existe um grande número de 

conceitos na literatura sobre empreendedorismo e seu agente, o empreendedor (FILION, 1999; 

CONSONI, 2016). 

O empreendedor pode ser considerado como sendo aquele que se responsabiliza pela 

inovação, sendo o sonhador que realiza, que transforma uma ideia em algo real e lucrativa, 

superando dificuldades e limitações (PINCHOT, 1989; FIATES, 2014). Na visão de Dornelas 

(2005, p. 29), empreendedor quer dizer “aquele que assume riscos e começa algo novo”.  Para 

o autor, o empreendedor tem iniciativa e paixão, é criativo, transformando o ambiente em que 

vive, e tem a capacidade de assumir riscos e aceita a possibilidade do fracasso (DORNELAS, 

2005). Para o autor (2005, p. 33), o empreendedor é diferente do administrador, pois na sua 

concepção, “o empreendedor de sucesso possui características extras, além dos atributos do 

administrador, e alguns atributos pessoais que, somados a características sociológicas e 
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ambientais, permitem o nascimento de uma nova empresa. De uma ideia, surge uma inovação, 

e desta, uma empresa.” Entre as características do empreendedor sustentadas por Dornellas 

(2005) está a de ser visionário, assumir riscos calculados e criam valor para a sociedade.  

Dornelas (2007) também expõe que não há uma única definição e também não existe 

um único modelo de empreendedor. Mas o autor esclarece que existem aspectos comuns a todas 

as definições de empreendedor: a criatividade, iniciativa para iniciar um negócio, paixão pelo 

que faz, assumir riscos e possibilidade do fracasso. 

Sob o ponto de vista de Filion (1999), o empreendedor é criativo, tem a capacidade de 

estabelecer e atingir os objetivos moderadamente arriscados, detectando oportunidades de 

negócios objetivando a inovação. Nesse sentido, Willerding (2011, p. 59) elucida:  

 
Por se diferenciar do cidadão comum, por seu comportamento, o empreendedor 
cria, desenvolve e realiza de forma visionária nas mais diversas áreas de 
atuação. Por ser criativo, busca liberdade, satisfação pessoal e superação dos 
novos desafios, de forma contínua, sem perder o foco referente à obtenção do 
lucro financeiro. 

 
O empreendedor vislumbra, constata, e aproveita a oportunidade de negócio no meio 

em que está inserido de forma inovadora (SOUZA, 2013; FERREIRA, 2013). Na concepção de 

Esper, Adriano e Silva (2012), ao empreender o empreendedor pretende inovar e se sente 

instigado a transpor fronteiras estimulando esse movimento. Para eles:   

 
Empreendedores podem ser vistos como aqueles que conseguem implementar 
suas ideias em forma de negócios, produtos ou serviços, e que em alguns casos 
o fazem mais de uma vez, injetando diversos negócios independentes no 
mercado onde atuam. São pessoas que conseguem juntar ideias e pessoas, mas 
o grande mérito deles está em concretizar criatividade, transformando em 
efetiva inovação (ESPER; ADRIANO; SILVA, 2012, p. 194).  

 
No entendimento do GEM (2017, p. 6) o empreendedor “é aquele indivíduo que realizou 

esforços concretos na tentativa de criação de um novo empreendimento, como por exemplo 

uma atividade autônoma, ou uma empresa, seja ela formalizada ou não, bem como a expansão 

de um negócio já existente”. 

O mercado é competitivo demandando criatividade e inovação, exigindo que o 

empreendedor seja um agente transformador, dando importante suporte para o desenvolvimento 

organizacional (WILLERDING et al., 2018). A inovação é uma característica intrínseca ao 

empreendedorismo, pois, de acordo com Druker (2011) o empreendedor almeja constantemente 

a mudança, reagindo a ela e vislumbrando uma oportunidade. 
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É necessário que seja implementada uma cultura empreendedora permeando toda a 

organização, onde todos os funcionários sejam empreendedores, tornando-a mais competitiva 

(DORNELLAS, 2008). Miranda (2013) considera empreendedor todo indivíduo que 

implementa ações ou concebe métodos para desenvolver ou fomentar serviços, produtos ou 

qualquer atividade administrativa. Atualmente, o conceito de empreendedor não compreende 

apenas o indivíduo que abre o seu próprio negócio, mas também os “os empregados 

empreendedores, que desenvolvem e realizam visões em prol da melhoria dos processos, 

fazendo com que a empresa melhore seu desempenho”, são os denominados 

intraempreendedores (GOMES, 2017, p. 59).  

É essencial para a organização que o empreendedor a administre de forma correta, 

apesar de que, por vezes, o empreendedor é confundido com a figura do gestor, mas nem todo 

empreendedor é um gestor. São vários os aspectos que se somam ao ser empreendedor, a 

persistência, ou seja, a capacidade de transpor obstáculos significativos em busca do objetivo, 

mudando de estratégia ou agindo repetidamente, com o objetivo de superar obstáculos mesmo 

que denote algum custo pessoal (CARREIRA et al., 2015). 

Ao abrir seu próprio negócio, assumir riscos e inovar os empreendedores enfrentam 

alguns obstáculos que são inerentes ao empreendedorismo. Foram encontrados na revisão 

sistemática da literatura os obstáculos que estão descritos no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Obstáculos ao empreendedorismo encontrados na revisão sistemática integrativa. 

BARREIRAS 
NÚMERO 

DE 
ESTUDOS 

AUTORES 

Falta de Planejamento e 
Controle 4 DORNELAS, 2005; DORNELAS, 2007; HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2009. CHIAVENATO, 2012. 

Dificuldade de Crédito 3 DORNELAS, 2005; DORNELAS, 2007; 
CHIAVENATO, 2012. 

Falta de Formação em 
Gestão ou na área de 
atuação da empresa 

3 DORNELAS, 2005; DORNELAS, 2007; 
CHIAVENATO, 2012. 

Problemas de Mercado 
(penetração, 
desconhecimento, crise) 

3 DORNELAS, 2007; HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 
2009, CHIAVENATO, 2012. 

Juros Altos e Carga 
Tributária Excessiva  2 DORNELAS, 2007; CHIAVENATO, 2012. 

Falta de Experiência 
Profissional 2 DORNELAS, 2007; HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 

2009. 

Concorrência 1 DORNELAS, 2007. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Pode-se observar que os obstáculos citados pelos autores são praticamente os mesmos 

sendo a falta de planejamento, dificuldade de crédito e problemas de mercado os que mais 

ocorrem.  

O empreendedorismo é um fenômeno multifacetado, que pode ser influenciado não 

somente por questões, atitudes e considerações pessoais, mas também pelo ambiente da 

instituição e pelo tipo de oportunidades que ocorrem (COOLEY, 1990). Ao analisar estudiosos 

do empreendedorismo, Cooley (1990) salienta que se pode constatar a presença de um conjunto 

de características e/ou competências que são comuns para os empreendedores.  

 

2.2.1 Competência Empreendedora 

 

McClelland em 1973, teceu críticas aos testes de aptidão e conhecimentos tradicionais, 

quando afirmou que esses testes “tem um tremendo poder sobre as vidas dos jovens, ao carimbar 

alguns deles “qualificados” e outros “menos qualificados” para o trabalho de colégio” 

(MCCLELLAND, 1973, p. 1). De acordo com Morales (2004, p. 70) esse fato levou 

McClelland a buscar métodos que identificassem competências  “que pudessem prever o 

desempenho no trabalho e não fossem tendenciosas (ou na pior das hipóteses, menos 

tendenciosas) no tocante a raça, gênero ou fatores socioeconômicos.”, propondo o modelo de 

competências, desenvolvido em McBer (1986), conforme McClelland (1987). 

 No meio científico, vários pesquisadores já trataram a respeito de competência 

empreendedora, entre eles, salientamos as pesquisas em McBer (1986), de McClelland (1987), 

Cooley (1990), Man e Lau (2000), Morales (2004), Lenzi (2008), Rosa e Lapolli (2010). Para 

esses autores, os empreendedores de sucesso têm competências que os diferenciam para obter 

êxito em seus empreendimentos. 

McClelland (1987) desenvolveu estudos à frente da consultoria McBer & Company, 

onde pesquisou características pessoais empreendedoras de empreendedores de sucesso como 

uma maneira de treinar e selecionar empreendedores. O autor se dedicou ao estudo dos aspectos 

comportamentais dos empreendedores, tendo como base a teoria das necessidades (necessidade 

de realização, poder e afiliação) na pesquisa realizada para a empresa McBer & Co, empregando 

indicadores de comportamentos para identificar as competências (MCBER & CO, 1986), 

conforme o Quadro 3.  
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 Quadro 3 - Modelo de competências empreendedoras de McClelland (1987) desenvolvido em McBer 
& Co (1986) 

I. Realização 
 

1. Iniciativa: 
 

a. Faz as coisas antes de solicitado ou antes de forçado pelas circunstâncias. 
b. Age para expandir seu negócio a novas áreas, produtos ou serviços. 

 
2. Vê e aproveita oportunidades: 

 
a. Vê e aproveita novas oportunidades de negócios.  
b. Aproveita oportunidades incomuns para obter financiamento, terreno, local de trabalho ou 

assistência. 
 

3. Persistência: 
 

a. Age repetidamente ou muda de estratégia para superar um obstáculo. 
b. Age frente a um obstáculo significativo. 

 
4. Busca de informações: 

 
a. Dedica-se pessoalmente a pesquisar como fornecer um produto ou serviço.  
b. Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou empresarial.  
c. Procura informações ou faz perguntas para esclarecer as necessidades de um fornecedor. 
d. Assume pessoalmente pesquisas de mercado, análises de mercado ou pesquisas.  
e. Usa contatos ou redes de informação para obter informação útil. 

 
5. Interesse pela alta qualidade do trabalho: 

 
a. Manifesta o desejo de produzir ou vender um produto ou serviço de maior qualidade ou de 

qualidade superior.  
b. Compara seu próprio trabalho ou o trabalho de sua empresa como sendo melhor que o de 

outros. 
 

6. Comprometimento com contratos de trabalho: 
 

a. Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar um 
trabalho.  

b. Aceita total responsabilidade pelos problemas na conclusão de um trabalho para os 
clientes.  

c. Colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles para completar um trabalho. 
d. Expressa interesse em satisfazer o cliente. 

 
7. Orientação para a eficiência: 

 
a. Procura ou encontra maneiras de fazer as coisas mais rápido ou com um custo menor.  
b. Usa informação ou ferramentas de gestão para aumentar a eficiência. 
c. Expressa preocupação pela relação custo / benefício ou sobre alguma melhoria, mudança 

ou ação em curso. 
Continua 
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Continuação 
 

II. Pensamento e resolução de problemas 
 

8. Planejamento sistemático: 
 

a. Planeja dividindo uma tarefa de grande porte em subtarefas.  
b. Desenvolve planos que prevêem obstáculos. 
c. Avalia alternativas. 
d. Usa uma abordagem lógica e sistemática para as atividades. 

 
9. Solução de problemas: 

 

a. Muda para uma estratégia alternativa para alcançar uma meta.  
b. Gera novas ideias ou soluções inovadoras. 

 
III. Maturidade pessoal 

 
10. Autoconfiança: 

 

a. Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa ou enfrentar um 
desafio.  

b. Mantém sua opinião frente à oposição ou falta inicial de sucesso.  
c. Faz alguma coisa que ele considera arriscado. 

 
11. Perícia: 

 

a. Tem experiência na mesma área de negócios.  
b. Possui forte perícia técnica na área de negócios.  
c. Tinha experiência em finanças antes de começar o negócio.  
d. Tinha experiência em contabilidade antes de começar o negócio.  
e. Tinha experiência em produção antes de começar o negócio.  
f. Tinha experiência em marketing / vendas antes de começar o negócio.  
g. Tinha experiência em outras áreas de negócio relevantes antes de começar o negócio. 

 
12. Reconhece suas próprias limitações:  

 

a. Declara explicitamente uma limitação pessoal. 
b. Envolve-se em atividades para melhorar suas próprias habilidades.  
c. Manifesta aprendizado a partir de um erro passado 

 
IV. Influência 

 
13. Persuasão:  

 

a. Convence os outros a comprar seu produto ou serviço.  
b. Convence os outros a fornecer financiamento.  
c. Convence os outros a fazer coisas que ele quer que outras pessoas façam.  

Continua 
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Continuação 

d. Manifesta sua própria competência, credibilidade ou outras qualidades pessoais ou da 
empresa.  

e. Manifesta forte confiança nos produtos ou serviços da sua própria empresa. 
 

14. Uso de estratégias de influência: 
 

a. Age para desenvolver contatos de negócios. 
b. Usa pessoas influentes como agentes para atingir seus próprios objetivos.  
c. Limita, seletivamente, as informações que dá a outros. 

d. Usa estratégias para influenciar ou persuadir os outros. 
 

V. Direção e controle 
 

15. Assertividade: 
 

a. Confronta problemas com os outros diretamente.  
b. Diz aos outros o que eles têm que fazer.  
c. Repreende ou disciplina aqueles que falham no desempenho esperado. 

 
16. Monitoramento: 

 

a. Desenvolve ou usa procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado ou para 
que atenda padrões de qualidade.  

b. Supervisiona pessoalmente todos os aspectos de um projeto. 
 

VI. Orientação para os outros 
 

17. Credibilidade, integridade e sinceridade: 
 

a. Enfatiza sua própria honestidade aos outros (por exemplo, em vendas).  
b. Age para assegurar honestidade ou justiça ao tratar com outras pessoas.  
c. Acompanha o resultado de sanções ou punições (a empregados, fornecedores).  
d. Diz ao cliente se ele não pode fazer alguma coisa (por exemplo, completar uma tarefa) 

mesmo que isso signifique a perda de um negócio. 
18. Preocupação com o bem-estar dos empregados: 

 

a. Age para melhorar o bem-estar dos empregados.  
b. Realiza ações positivas em resposta às preocupações pessoais dos empregados.  
c. Expressa preocupação com o bem-estar dos empregados. 

 
19. Reconhecimento da importância de relacionamentos comerciais: 

 

a. Reconhece as relações interpessoais como um recurso fundamental para os negócios.  
b. Coloca a boa vontade em longo prazo acima do lucro em curto prazo numa relação 

comercial.  
c. Enfatiza a importância de manter a cordialidade e um comportamento correto o tempo todo 

com o cliente.  
Continua 
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Conclusão 
d. Age para construir relações harmoniosas ou de amizade com o cliente. 

 
20. Providencia treinamento para os empregados. 

 
VII. Competências adicionais 

 
21. Formação de capital (apenas em Malawi): 

 

a. Economiza dinheiro para investir no negócio.  
b. Reinveste o dinheiro no negócio. 

 
22. Preocupa-se com a imagem dos produtos e serviços (apenas no Equador): 

 
a. Expressa interesse em saber como os outros vêem seus produtos, serviços ou empresa.  
b. Mostra-se atento à divulgação de seu produto ou empresa por parte dos clientes. 

Fonte: McBear & Co (1986, p. 8-13). 

 
O modelo de competência empreendedora de Cooley (1990) é adaptado de McClelland 

e foi desenvolvido com base em uma pesquisa muito abrangente sobre as características 

pessoais associadas ao empreendedorismo bem-sucedido, a pesquisa também versa sobre a 

viabilidade de aprimoramento dessas características em indivíduos por meio do treinamento 

comportamental e o impacto associado a esse aprimoramento (COOLEY, 1990). O modelo 

contém uma lista com 10 características e comportamentos conforme descrito no Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Modelo de características e comportamentos empreendedores de Cooley (1990). 

CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTOS 

BUSCA POR OPORTUNIDADES E 
INICIATIVA 

• Vê e age em oportunidades de negócios novas ou 
incomuns 
• Atua antes de ser solicitado ou forçado pelos eventos 

PERSISTÊNCIA • Realiza ações repetidas para enfrentar um desafio ou 
superar um obstáculo 
• Alterna para uma estratégia alternativa para atingir uma 
meta 

ASSUMIR RISCOS  • Tem preferência por situações envolvendo um desafio 
ou risco moderado 
• Calcula deliberadamente os riscos 
• Toma medidas para reduzir riscos ou controlar 
resultados 

EXIGÊNCIA DE QUALIDADE E 

EFICIÊNCIA 

• Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais 
rápido ou mais barato 
• Atua para fazer coisas que atendem ou excedem os 
padrões de excelência ou melhoram o desempenho 
passado 

Continua 
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Conclusão 

COMPROMETIMENTO COM O 

TRABALHO 

• Aceita total responsabilidade por problemas na 
conclusão de um trabalho 
• Faz um sacrifício pessoal ou gasta esforço 
extraordinário para concluir um trabalho 
• Colabora com os colaboradores ou assume o lugar deles 
para que a tarefa seja concluída. 

ESTABELECIMENTO DE METAS • Articula visões e metas claras e de longo alcance 
• Define e revisa continuamente os objetivos de curto 
alcance 

BUSCA DE INFORMAÇÕES • Pessoalmente procura informações sobre clientes, 
fornecedores ou concorrentes 
• Usa contatos pessoais e de negócios para obter 
informações úteis 

PLANEJAMENTO SISTEMÁTICO 

E MONITORAMENTO 

• Planeja, dividindo grandes tarefas em sub-tarefas 
• Mantém registros financeiros e os utiliza para tomar 
decisões de negócios 
• Desenvolve ou usa procedimentos para monitorar se o 
trabalho está concluído ou se o trabalho atende aos 
padrões definidos 

PERSUASÃO E REDE DE 

CONTATOS 

• Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou 
persuadir os outros 
• Utiliza contatos comerciais e pessoais como agentes 
para realizar seus próprios objetivos 

INDEPENDÊNCIA E 

AUTOCONFIANÇA 

• Busca autonomia com relação as regras ou ao controle 
de outros 
• Mantém sua posição mesmo com oposição de outros ou 
resultados iniciais ruins 
• Demonstra confiança na capacidade de concluir uma 
tarefa difícil ou enfrentar um desafio 

Fonte: Adaptado de Cooley (1990, p. 79-80). 

 

Partindo do pressuposto que o empreendedor exerce papel fundamental na 

competitividade, Man e Lau (2000) realizaram uma pesquisa onde relacionaram as 

competências empreendedoras e o desempenho de Pequenas e Médias empresas (PMEs) em 

Hong Kong. Deste modo, desenvolveram um modelo de competências empreendedoras que 

foram categorizadas em seis áreas e aplicadas a três tarefas empreendedoras como se pode 

visualizar nos Quadros 5 e 6.  
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 Quadro 5 - Áreas de competências e seus focos comportamentais 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS FOCO COMPORTAMENTAL 

Competências de Oportunidade 
Competências relacionadas ao reconhecimento 
de oportunidades de mercados em suas diferentes 
formas.  

Competências de Relacionamento  
Competências relacionadas às interações 
baseadas nos relacionamentos entre indivíduos e 
indivíduos e grupos.  

Competências Conceituais 
Competências relacionadas às diferentes 
habilidades conceituais que estão refletidas no 
comportamento do empreendedor.  

Competências Administrativas  

Competências relacionadas com a organização 
de diferentes recursos internos e externos, 
recursos humanos, físicos, financeiros e 
tecnológicos.  

Competências Estratégicas  
Competências relacionadas à escolha, avaliação 
e implementação das estratégias da empresa.  

Competências de Comprometimento 
Competências que demandam habilidade de 
manter a dedicação do dirigente ao negócio.  

Fonte: Man e Lau (2000, p. 237-238). 

 

Quadro 6 - Tarefas empreendedoras e áreas de competências requeridas 

TAREFAS EMPREENDEDORAS ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
REQUERIDAS 

1- Formar o escopo competitivo da empresa 
Competências de oportunidade 
Competências de relacionamento 
Competências conceituais 

2- Criar capacidades organizacionais 
Competências administrativas 
Competências de relacionamento 
Competências conceituais 

3- Definir metas e agir em direção às metas 
através da avaliação do escopo competitivo e do 
uso das capacidades organizacionais. 

Competências estratégicas 

Competências de comprometimento 

Fonte: Man e Lau (2000, p. 239). 

 

Zampier e Takahashi (2011) fazem uma relação entre competências e aprendizagem 

empreendedora e, no artigo citam os estudos de Cooley (1990), Morales (2004) e também, de 

Man e Lau (2000).  No estudo, Zampier e Takahashi (2011) analisam as seis áreas que Man e 

Lau (2000) categorizaram. Para os autores, citando a área de competência por oportunidade, o 

empreendedor deve ter a capacidade de visualizar o ambiente e transformar as potenciais 
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chances de negócios em situação positiva, tendo visão, comprometimento e imaginação a 

respeito do objetivo a ser perseguido e os caminhos necessários para realizá-lo.  

A área de competências de relacionamento se refere aos relacionamentos pessoais do 

empreendedor, podendo influenciar a definição da decisão ou caminho que o negocio vai seguir. 

As competências conceituais referem-se à capacidade de avaliar as situações de risco e a 

capacidade de perceber as situações de maneiras diferentes e forma positiva, deste modo, a 

inovação permite enxergar diferenciações e integra a dimensão conceitual das competências 

empreendedoras. A dimensão das competências administrativas envolve o uso correto de 

recursos físicos, financeiros e tecnológicos e a alocação eficiente de talentos humanos. 

Competindo ao empreendedor planejar, organizar, comandar, motivar, delegar e controlar, 

administrando o empreendimento e seus funcionários. 

Na área de competências estratégicas Zampier e Takahashi (2011), entendem que as 

escolhas e implementação das estratégias do empreendimento estão vinculadas ao fato dos 

empreendedores enxergarem objetivos a curto, médio e longo prazo, estipulando metas de 

viabilidade financeira e mecanismos de controle. A dimensão que trata das competências de 

comprometimento é aquela que demanda a habilidade de dedicar-se ao negócio especialmente 

em situações difíceis, demandando trabalho árduo mesmo em detrimento de sua vida pessoal. 

Para os autores, essa competência se relaciona com a capacidade que o empreendedor tem de 

recomeçar, mesmo após fracassos e de continuar com o negócio mesmo diante de situações 

adversas na economia.  

Já em 2010, Rosa e Lapolli ressaltaram que os empreendedores têm competências que 

são inerentes a sua ação empreendedora (ROSA; LAPOLLI, 2010). No artigo, as autoras 

apresentam as características e comportamentos empreendedores de Cooley (1997), que consta 

no Manual do Participante do Programa EMPRETEC, e visando explicitar o modelo, 

apresentam uma representação gráfica conforme Figura 1. 
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Figura 1 - Modelo gráfico de lógica/articulação entre competências/comportamentos empreendedores  

 
Fonte: Rosa e Lapolli (2010, p. 29). 

 

Rosa e Lapolli (2010) comparam as competências e/ou os comportamentos 

empreendedores aos músculos do corpo humano, partindo da premissa que assim como os 

músculos, as competências e os comportamentos podem ser desenvolvidos se forem 

trabalhados sistematicamente. Para as autoras, a mensuração individual dessas competências 

permite que se estabeleça uma comparação com um “perfil ideal” (grifo das autoras) de 

empreendedor que teria a pontuação mais alta em todas as competências.  

São características do empreendedor a visão, a capacidade de perceber as oportunidades 

escondidas, a inovação e a criatividade, assumindo riscos com coragem e atitude. O 

empreendedor dedica seu tempo ao empreendimento, muitas vezes sacrificando a vida pessoal 

e não tem medo do fracasso. Com determinação, o empreendedor busca a satisfação pessoal, 

social e/ou financeira.  

Os empreendedores estão entre os agentes que mais têm importância na economia, são 

aqueles que criam riquezas e novos postos de trabalho, inventam novos produtos e serviços 

sendo atores que revolucionam a sociedade. É importante ressaltar, que um número 

significativo de autores é unânime em afirmar que a quantidade de mulheres empreendedoras 

segue em constante crescimento por todo o mundo. Contudo, as mulheres precisam superar 

muitos obstáculos para obter uma participação igualitária com a dos homens no mundo dos 

negócios (MCCLELLAND, et al., 2005; JONATHAN, 2005; HOLLAND-NORONHA, 2010; 

AMBIGA; RAMASAMY, 2013, CANTWELL, 2014; KHERA; MALIK, 2016; GAVARA; 

ZARCO, 2015; AGARWAL; LENKA, 2018), entretanto pouco se sabe sobre os problemas que 

enfrentam e as causas impeditivas de realizar progresso nessa área (GAVARA; ZARCO, 2015).  
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 MULHER EMPREENDEDORA 

 

Desde a segunda grande guerra o mundo vem sendo marcado por grandes inovações e 

transformações, e, para tanto, a informação e o conhecimento exercem um papel fundamental 

(FIALHO; MACEDO, 2006). Na década de 1990, a globalização surge trazendo mudanças 

econômicas, sociais e políticas que ocasionaram um novo momento para a economia mundial, 

a Era do Conhecimento, onde a necessidade de uma gestão contemporânea e empreendedora 

resultou na gestão do conhecimento (WILLERDING, 2015). Essa nova sociedade nasceu mais 

aberta à figura da mulher empreendedora do que as configurações sociais anteriores, embora a 

posição de destaque da mulher ainda represente um paradigma a ser superado (CARREIRA et 

al., 2015).  

Weiler e Bernasek (2001) em seu estudo, perceberam o crescimento do número de 

mulheres na população economicamente ativa, uma revolução. No entanto, ao se falar em 

“mulher empreendedora” as mulheres são diferenciadas do padrão normativo masculino, e 

assim, tem o seu comportamento e desempenho medidos e julgados.  

McClelland et al. (2005) ressaltam que através de décadas, as mulheres empreendedoras 

vem provando a sua competência a despeito das barreiras e dificuldades enfrentadas pelo fato 

de serem do sexo feminino; os autores sustentam que tanto o setor público quanto o privado 

deveriam ampliar seus esforços para apoiar o crescimento da quantidade de mulheres 

empreendedoras, considerado vital e valioso para a economia americana. Isso se replica em 

diversos países, pois é indiscutível que a ação empreendedora dessas mulheres faz uma 

diferença importante nas comunidades e economias tanto nos países desenvolvidos quanto 

naqueles em desenvolvimento (MCCLELLAND, et al., 2005), empresas de propriedade de 

mulheres são um importante pilar da economia mundial (HOLLAND-NORONHA, 2010). 

Conforme Jonathan (2011, p. 82-83):  

 
A escolha do empreendedorismo feita pelas mulheres como forma de se inserir 
no mercado de trabalho vem ao encontro de uma busca proativa de auto 
realização e de independência/estabilidade financeira, respondendo, por 
vezes, também, às mudanças significativas que ocorrem no seu espaço privado 
ou profissional. O exercício do empreendedorismo proporciona intenso prazer 
e sentimentos de satisfação e bem-estar subjetivo nas empreendedoras, dando 
pouco espaço a arrependimentos. 
 

É indiscutível a multiplicação do número de mulheres na atividade econômica, não 

somente no Brasil, mas em diversos países em todo o mundo (STROBINO; TEIXEIRA, 2014). 
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O empreendedorismo tem-se mostrado uma alternativa importante que viabiliza a entrada das 

mulheres no mercado de trabalho (ROSA; SOUZA; LOCH, 2011). Entretanto, ainda é evidente 

que o gênero feminino continua desempenhando a maior parte do trabalho doméstico, 

especialmente as tarefas tidas como essencialmente femininas de acordo com Strobino e 

Teixeira (2014, p. 73):  

 
Os homens continuam a guardar para si o primado das responsabilidades 
profissionais e continuam a ser socialmente autorizados a afastar-se de tarefas 
legitimadas como femininas. Essa situação de reprodução da dominação 
masculina coloca as mulheres numa posição desfavorável do ponto de vista de 
seu reconhecimento social, além de contribuir para a divisão injusta de tarefas, 
tanto no trabalho como dentro de casa.  

 
Nesse sentido, Gowramma e Kumar (2018), em concordância com Strobino e Teixeira 

(2014), ressaltam que a nova Era abre caminho para diversas oportunidades, mas, apesar disso, 

as mulheres ainda são vistas como voltadas para a atividade doméstica sem serem capazes de 

enfrentar desafios, sendo consideradas apenas executoras das decisões masculinas. Os autores 

chamam atenção, porém, que esse entendimento está gradualmente mudando e percebe-se que 

as mulheres, ao aceitar o desafio de empreender, acabam se destacando com suas habilidades, 

talentos e ideias.  

Como afirma Holland-Noronha (2010), são os padrões socioculturais e econômicos que 

autorizam ou não uma mulher a se tornar uma empreendedora na sociedade. A falta de 

oportunidade de emprego ou a estrutura da cultura patriarcal, são alguns dos motivos que 

encorajam as mulheres a buscar oportunidades de empreender para alcançar independência 

financeira e realização pessoal. 

Para Ambiga e Ramasamy (2013), em um estudo feito com empreendedoras na Índia, 

todo cidadão deveria compreender e respeitar a importante posição que as mulheres ocupam na 

sociedade e nos negócios para poder vencer o pensamento conservador coletivo, que, para os 

autores, é a maior barreira ao desenvolvimento. Para Cantwell (2014), em sua pesquisa que 

abrangeu empreendedoras dos Estados Unidos, as empresas lideradas por mulheres 

empreendedoras são elementos essenciais no crescimento e na transformação da economia 

americana no século XXI, sendo também uma importante fonte de criação de riqueza para as 

mulheres, especialmente as microempresárias, que até hoje continuam a aumentar a sua 

importância. 

Infelizmente os programas patrocinados pelo estado para as empreendedoras ainda não 

favorecem a todas, sendo as mulheres social e economicamente desfavorecidas as que mais 

necessitam desse tipo de ação pública (CANTWELL, 2014).  



 48 

As mulheres não somente fazem bem ao empreendedorismo, como o empreendedorismo 

também contribui muito com as mulheres. Homens e mulheres obtêm benefícios por que se 

emancipam através do empreendedorismo (ALKHALED; BERGLUND, 2018).  

As mulheres são empreendedores importantes que colaboram substancialmente para o 

crescimento econômico de economias do mundo todo, sendo impossível menosprezar a 

significativa contribuição realizada por elas. A agenda de crescimento das empreendedoras tem 

recebido prioridade dos formuladores de políticas para torná-las parceiras ativas no processo de 

crescimento da economia e da sociedade, que pode amplificar sua força com a contribuição 

combinada de homens e mulheres (AGARWAL; LENKA, 2018). 

Mesmo sendo importantes no crescimento econômico de forma global, o conhecimento 

a respeito de mulheres empreendedoras é escasso, pois existem poucos estudos que tratam do 

tema, e essa ignorância se torna um sério problema nos esforços para aumentar o número de 

empreendedoras que participam do espaço empresarial (COHOON; WADHWA; MITCHELL, 

2010; FERREIRA; NOGUEIRA, 2013). Existem diversos conceitos de empreendedorismo, 

que não fazem distinção de gênero, tendo em vista que as características empreendedoras 

podem ser constatadas tanto nos homens quanto nas mulheres, mas, no entanto, as primeiras 

definições de empreendedorismo abrangiam quase que unicamente o gênero masculino 

(STROBINO; TEIXEIRA, 2014). 

Jonathan (2005) afirma que no Brasil, a presença das empreendedoras no ambiente de 

micro e pequenas empresas é muito importante, pois essas mulheres não somente constroem 

uma alternativa de inclusão e permanência no mercado de trabalho para si mesmas, como geram 

emprego e renda para outras pessoas, contribuindo, assim para o desenvolvimento do país. As 

mulheres empreendedoras têm preocupações com os aspectos financeiros, satisfação dos 

clientes e as condições sociopolítico-econômicas do país, demonstram ser destemidas e 

autoconfiantes, sentindo-se vitoriosas, pelo reconhecimento pessoal que recebem e pelo sucesso 

alcançado interpretando os seus múltiplos papeis.  

De acordo com o GEM Brasil (2017) a taxa total de empreendedorismo foi de 36,4%, 

ou seja, de cada 100 brasileiros, 36 conduzem alguma atividade empreendedora, criando um 

novo negócio ou aperfeiçoando aqueles já estabelecidos. Quando a taxa de empreendedorismo 

total por gênero é analisada (Gráfico 1) pode-se inferir que a maioria dos empreendedores no 

Brasil é masculina 37,9%, especialmente entre os empreendedores já estabelecidos, que somam 

18,6%. Mas, por outro lado, se tomarmos apenas os empreendedores iniciais, as mulheres 

superam os homens em quase 1%, chegando a 20,7%. Ainda assim, em 2017 o contingente de 

empreendedoras era quase igual ao masculino, cerca de 24 milhões de mulheres. 
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Gráfico 1 - Taxas (em %) específicas (1) e estimativas (2) (em milhões) do número de empreendedores 
por gêneros segundo estágios do empreendimento – Brasil. 

 
Fonte: GEM Brasil (2017). 
1- Percentual da população referente a cada categoria da população (ex. 19,9% dos homens no Brasil 
são empreendedores iniciais). 2- Estimativa calculadas a partir de dados da população brasileira de 18 a 
64 anos para o Brasil em 2017:135,4 milhões. Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Projeção da 
população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2000-2030 (ano 2017).  

 

Entre as razões para a sub-representação das mulheres no mundo dos negócios pode-se 

observar o estereótipo imputado a elas sobre a sua eficiência, confiabilidade, conhecimento e 

habilidades gerais. As mulheres também são rotuladas como cuidadoras, especialmente as que 

são casadas e mães, e assim, numa eventual escolha entre a parte profissional e familiar, 

segundo esse estereótipo, elas privilegiariam a casa e a família deixando a empresa em segundo 

plano (SHUKLA; CHAUHAN; SAUMYA, 2018). 

As empreendedoras são propensas a ter uma visão positiva da sua condição feminina, 

como afirma Jonathan (2003, p. 51), chamando atenção para a forma que as mulheres 

empreendedoras administram seus negócios: “há reconhecimento e valorização de sua condição 

feminina de empreendedora bem como da "alma feminina" (grifo do autor) de suas empresas”. 

As empreendedoras tendem a valorizar o feminino fazendo uso de uma liderança interativa 

construindo uma sólida rede social, tanto de relacionamentos internos quanto externos, 

privilegiando as relações interpessoais, a satisfação dos colaboradores em uma estrutura mais 

horizontalizada que estimula a integração e a cooperação (JONATHAN, 2003).  

Nesse sentido Tan (2008) acredita que as mulheres se sentem alegres e satisfeitas com 

a construção de relacionamentos mais fortes com clientes e funcionários, o domínio do próprio 

destino e de realizar algo que consideram valer a pena. Cohoon, Wadhwa e Mitchell (2010, em 

seus estudos perceberam que os principais fatores que motivam as mulheres a empreender são 
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o desejo de sucesso financeiro, realizar as ideias, vontade de ter seu próprio negócio, entre 

outros. O incentivo de um membro da família ou um amigo empreendedor foi também um fator 

importante para mais da metade das mulheres entrevistadas no estudo dos autores. 

Holland e Noronha (2010) ressaltam que as mulheres tendem a empreender mais por 

necessidade, e algumas razões são óbvias, como a falta de oportunidades e a dificuldade de 

conseguir emprego, crescer dentro da empresa ou então outros motivos disfarçados dentro da 

cultura do patriarcado. O empreendedorismo de necessidade é a forma que prevalece mais entre 

as mulheres do que o empreendedorismo de oportunidades.  

Já Vasconcelos (2014) salienta que um dos motivos que levam as mulheres ao 

empreendedorismo de oportunidade é a flexibilização de horário, pois com a carga horária mais 

flexível as empreendedoras podem amenizar os conflitos entre as vidas profissional e familiar, 

fato inerente ao papel social decorrente da responsabilidade da mulher dentro da família. 

De acordo com o estudo de Hisrich, Peters e Shepherd (2009), os pontos de partida e as 

motivações são bem semelhantes entre os dois gêneros, contudo para as mulheres a transição, 

muitas vezes é mais difícil em função da frustração com a ocupação anterior. O financiamento 

inicial difere para homens e mulheres, enquanto os homens conseguem crédito com investidores 

e empréstimos, as mulheres contam com seus bens e economias pessoais. Apesar de ambos 

terem a tendência a ter experiência profissional, os homens têm mais experiência em produção, 

finanças ou áreas técnicas, as mulheres tendem a ter experiência administrativa limitada ao 

nível de administração intermediária, quase sempre em áreas de prestação de serviços. 

As semelhanças na personalidade entre homens e mulheres empreendedoras são 

grandes, ambos têm o hábito de ser enérgicos, orientados para metas e independentes, entretanto 

os homens tendem a ser mais confiantes e menos flexíveis e tolerantes, o que pode resultar em 

estilos distintos de administração. As mulheres tendem a começar a empreender mais tarde (35 

a 45 anos versus 25 a 35 dos homens) e os históricos educacionais são diferentes também, sendo 

que os homens mais frequentemente focam em estudos relacionados e focados em negócios e 

as mulheres focam em estudos e disciplinas de conhecimentos mais gerais (HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2009).  

Ainda segundo os autores, os grupos de apoio masculinos são geralmente conselheiros 

externos ficando as esposas em segundo lugar, enquanto as mulheres apontam seus maridos e 

amigos em primeiro, e por último, associados ao negócio. Finalmente, as mulheres mostram-se 

mais inclinadas a áreas relacionadas com serviços, como lojas, relações públicas ou serviços 

educacionais e os homens, voltam-se mais para setores da indústria, construção ou alta 
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tecnologia, em função disso, as empresas de propriedade de mulheres são menores e com menor 

rendimento. 

No estudo dos autores Hisrich, Peters e Shepherd (2009), conforme Quadro 7, observa-

se que embora as características dos homens e das mulheres empreendedoras sejam 

semelhantes, as mulheres diferenciam-se nas questões de motivação, habilidades empresariais 

e histórico profissional. Verificam-se também   diferenças nos fatores que dizem respeito ao 

processo inicial de um negócio, pois os homens são movidos pela vontade de controlar seus 

próprios destinos, enquanto que as mulheres são impulsionadas pela necessidade de realização 

pessoal e profissional em função de experiências frustrantes decorrentes de um emprego 

anterior. 

 
Quadro 7 - Comparação entre empreendedores e empreendedoras. 
CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORES EMPREENDEDORAS 

Motivação Realização - lutam para fazer as coisas 
acontecerem. Independência pessoal - a 
autoimagem relacionada ao status obtido por 
seu desempenho na corporação não é 
importante. Satisfação no trabalho advinda do 
desejo de estar no comando. 
Entre os homens, 32% empreendem por 
necessidade. 

Realização - conquista de 
uma meta. Independência - 
fazer as coisas sozinha. São 
44% as mulheres que 
empreendem por 
necessidade. 

Ponto de partida Insatisfação com o atual emprego. Atividades 
extras na faculdade, no emprego atual ou 
progresso no emprego atual. Dispensa ou 
demissão. Oportunidade de aquisição. 

Frustração no emprego. 
Interesse e reconhecimento 
de oportunidade na área. 
Mudança na situação 
pessoal 

Fontes de fundos Bens e economias pessoais. Financiamento 
bancário. Investidores. Empréstimos de amigos 
e familiares. 

Bens, economias pessoais. 
Empréstimos pessoais. 
Empréstimos em 
instituições financeiras, 
mas pagam juros maiores 
apesar do histórico de 
inadimplência ser menor. 

Histórico 
profissional 

Experiência no ramo de trabalho. Especialista 
reconhecido ou que obteve um alto nível de 
realização na área. Competente em várias 
funções empresariais. 

Experiência no ramo de 
trabalho. Experiência 
gerencial intermediária ou 
administrativa na área. 
Histórico ocupacional 
relacionado com serviços. 

Continua 
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Conclusão 
Características de 
personalidade 

Opinativo e persuasivo. Orientado para metas. 
Inovador e idealista. Alto nível de 
autoconfiança. Entusiasmado e enérgico. Tem 
que ser seu próprio patrão. 

Flexível e tolerante. 
Orientada para metas. 
Criativa e realista. Nível 
médio de autoconfiança. 
Entusiasmada e enérgica. 
Habilidade para lidar com o 
ambiente social e 
econômico. 

Histórico  Pai autônomo. Educação superior - 
administração ou área técnica (geralmente 
engenharia). Tem cerca de 8,5 anos de estudo 
em média. Média de 45,3 anos de idade. 
Primogênito. 

Pai autônomo. Educação 
superior - artes liberais. 
Tem, em média 9,9 anos de 
estudo. Média de 43,8 anos 
de idade. Primogênita. 
Quando trabalham dentro 
de organizações, ganham 
remuneração 22% menor 
que a dos homens.  

Grupos de apoio Amigos, profissionais conhecidos (advogados, 
contadores). Associados ao negócio. Cônjuge. 

Amigos íntimos. Cônjuge. 
Família. Grupos 
profissionais femininos. 
Associações comerciais. 

Tipo de negócio Indústria ou construção. Negócios menores e de 
menor rendimento. 
Relacionado a moda, beleza 
ou alimentação. 

Fonte: Adaptado de Hisrich, Peters e Shepherd (2009) e SEBRAE (2019). 

 

Com uma diferença de 10 anos, o relatório especial sobre o Empreendedorismo 

Feminino no Brasil do SEBRAE (2019) mostra que as empreendedoras continuam 

empreendendo mais por necessidade, tem negócios menores e que rendem menos, mas tem 

maior escolaridade, são mais jovens que os seus pares masculinos, trabalham menos horas e 

ganham menos que os homens, tomam menos empréstimos mas pagam juros mais altos, e se 

destacam em atividades de moda, beleza e alimentação. 

Segundo Holland-Noronha (2010), as mulheres aparentemente aceitam que, no mundo 

dos negócios, existe a dominância masculina e efetivamente existe um conjunto de valores e 

normas que acabam por privilegiar os homens a empreender, especialmente nos países em 

desenvolvimento (HEWAPATHIRANA, 2011). Para Cantwell (2014), embora obtenham o 

sucesso, tendo provado sua competência ao longo de décadas, as mulheres ainda enfrentam 

muitas dificuldades, barreiras que não existem para os homens. As empreendedoras enfrentam 

várias barreiras que fomentam um ambiente desfavorável ao sucesso (GUMA, 2015). As 

mulheres empreendedoras se mostram, muitas vezes mais experientes que os homens, 



 
 

53 

gerenciando muito bem seus empreendimentos, mas enfrentam restrições que as impedem de 

se tornarem empreendedoras de sucesso (GOWRAMMA; KUMAR, 2018).  

A grande maioria dos estudos a respeito da mulher empreendedora denota para uma 

diferença substancial no que diz respeito as barreiras enfrentadas pelos homens e mulheres ao 

empreender. Tan (2008, p. 560) ressalta que a literatura sobre mulheres empreendedoras traz a 

“suposição de que as mulheres geralmente são vulneráveis, com oportunidades e recursos 

limitados, e que as ambições de fundar um empreendimento resultam da falta de  alternativas”, 

além de ocuparem setores mais tradicionais e raramente buscar crescimento em indústrias 

voltadas para a tecnologia com menor potencial de crescimento dentro da empresa. Apesar 

disso, o autor observa que sua pesquisa contradiz a maioria das literaturas quando encontra 

achados que mostram que as mulheres empreendedoras na indústria eletrônica da China são 

mais propensas ao risco e fazem movimentos estratégicos mais arrojados que os homens, sendo 

tão orientadas para o crescimento como os seus pares masculinos. Adams, Gupta e Leeth (2009) 

corroboram com a afirmação de Tan (2008) ressaltando que recentes descobertas afirmam que 

as mulheres estão mais dispostas a correr riscos do que seus pares masculinos. 

Porém, o estudo de Cohoon, Wadhwa e Mitchell (2010), da Kaufman Foundation, 

aponta para outra direção. No estudo, foram coletados dados de 549 entrevistados nos Estados 

Unidos, onde foi possível comparar homens e mulheres empreendedores e os resultados 

mostraram ambos bem pareados em aspectos importantes. Trabalhavam em um campo 

altamente técnico, fundaram suas empresas aproximadamente com a mesma idade e na mesma 

época. Tinham níveis equivalentes de educação formal, interesse prévio de começar um 

negócio, acesso ao crédito, entre outras similaridades, e que são semelhantes em quase todos os 

aspectos, apenas algumas pequenas diferenças de gênero foram identificadas. A diferença mais 

importante encontrada foi que as mulheres são mais propensas a se beneficiar com o apoio de 

redes de mentoria. 

Pasher, Roski e Halbfas (2015) em sua pesquisa feita com mulheres e homens químicos 

na Alemanha demonstram que as mulheres que empreendem, decidem faze-lo quando estão no 

final da sua carreira profissional, ou quando tem um problema individual no mercado do 

trabalho, para todas elas empreender tem sido uma “transição vital significativa” (grifo dos 

autores).  

Percebe-se que os avanços são muitos, mas as desigualdades ainda persistem e as 

mulheres no século XXI continuam enfrentando diversas barreiras para empreender: 

financeiras, falta de credibilidade e crédito, dificuldades pessoais e familiares, e dificuldades 
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de mercado, entre outras; que acabam por intrincar ainda mais o caminho em direção ao sucesso 

do empreendimento ou no seu crescimento dentro das organizações ou na vida.  

O empreendedorismo compreende barreiras e dificuldades que são inerentes ao processo 

empreendedor em função de algumas de suas características principais como a capacidade de 

inovar e correr riscos. Para as mulheres, as barreiras se multiplicam, principalmente devido a 

cultura patriarcal estabelecida. São barreiras físicas, sociais e emocionais que ocorrem em 

diversos ambientes em que a mulher empreendedora transita. Existem poucos estudos que 

tratam do assunto e, talvez por isso, a percepção de que o preconceito e a discriminação 

persistem seja tão limitada. 

Assim, pode-se perceber que, ao empreender, a mulher enfrenta mais dificuldades que 

o processo empreendedor masculino naturalmente tem. São múltiplas as barreiras enfrentadas 

pelas mulheres como a dificuldade de inserção em alguns setores historicamente masculinos, 

os conflitos trabalho-família, maior sensibilidade aos ciclos econômicos, dificuldade de 

conseguir crédito mesmo gerindo a empresa de modo mais frugal que o homem, todo o tipo de 

discriminação e preconceito nos setores pessoais, profissionais e sociais (DICKSON, 2001; 

NOGUERA; ALVAREZ; URBANO, 2013; ALPERSTEDT; FERREIRA; SERAFIM, 2014).  

Reconhecida por sua força e ousadia, a mulher batalha por seu espaço, luta pelo que 

acredita e deseja, faz história na sociedade, enfrenta preconceitos e supera obstáculos tendo o 

empreendedorismo como uma importante alternativa para inserir-se no mercado de trabalho 

(LAPOLLI; FRANZONI; FELICIANO, 2011). 

Steil (1997) salienta que a mulher encontra empecilhos na sua trajetória de ascensão 

profissional que não estão relacionados necessariamente a sua qualificação ou competência e 

sim a seu gênero.  

A literatura evidencia várias barreiras à ascensão das mulheres na estrutura corporativa, 

razão pela qual elas continuam sendo minoria nos altos escalões executivos (ADAMS; GUPTA; 

LEETH, 2009). As desigualdades e o preconceito em função do gênero ainda persistem, mas 

ainda assim, pode-se constatar, que as mulheres vêm conquistando, nas últimas décadas, espaço 

cada vez maior nas questões sociais, profissionais e políticas (SILVEIRA; FLECK, 2017). Não 

obstante a tendência de crescimento da participação das mulheres no âmbito profissional, elas 

ainda têm dificuldade de romper esse teto de vidro em níveis gerenciais e na arena política 

(BOZZANO, 2016). 

O fenômeno “teto de vidro” ocorre quando mulheres são impedidas de galgar postos 

mais altos dentro das organizações e também quando enfrentam barreiras invisíveis ao 

empreendedorismo. Segundo Mattis (2004) o termo “teto de vidro” foi cunhado em 1986 por 
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dois repórteres do Wall Street Journal para descrever essa barreira invisível que bloqueia as 

mulheres de alcançar cargos mais altos nas empresas americanas. A expressão “teto de vidro” 

é uma metáfora para essas barreiras invisíveis e exógenas que obstruem o avanço de mulheres 

na carreira corporativa (JOHNS, 2013). 

Para Mattis (2004) o aumento do número de mulheres empreendedoras se deve em sua 

maioria, ao desejo de escapar do “teto de vidro” nas empresas em que trabalham e ganhar mais 

flexibilidade no trabalho. Existem também muitas mulheres que nasceram para ser 

empreendedoras, e, que, embora quisessem, desde sempre, abrir a seu próprio negócio, 

trabalharam em outras empresas para ganhar experiência inicial e somente depois empreender. 

Nesse sentido, Tan (2008) considera que as mulheres se motivam a iniciar o seu próprio 

empreendimento por necessidade, porque se sentiram inadequadas nas empresas em que 

trabalhavam ou devido ao “teto de vidro”. Por essa razão, como afirma Tan (2008) as mulheres 

são impelidas a empreender por necessidade de solução para um problema que já existe ao invés 

da motivação espontânea de iniciar um negócio. 

As desigualdades persistem mesmo para mulheres de classes sociais mais altas e com 

mais acesso à educação formal, como podemos verificar na escalada de posições em direção ao 

poder no mundo dos negócios, em que mulheres tem enfrentado o teto de vidro tanto nas 

empresas, na burocracia pública e até na política. O teto de vidro estabelece limites até mesmo 

para mulheres que desfrutaram de oportunidades análogas às de seus colegas do sexo masculino 

e que são mais escolarizadas que eles, “não se detém nos limites das vantagens de classe e raça; 

impacta também as mulheres privilegiadas, porém com consequências distintas daquelas que 

se impõem a maioria das mulheres” (BIROLI, 2018, p. 22).  

As empreendedoras ainda enfrentam muitos problemas pelo fato de serem mulheres, 

assim atualmente existe um esforço para diminuir a diferença em termos de remuneração e o 

acesso a cargos de liderança em relação aos homens. Mesmo nos países desenvolvidos mulheres 

que pertencem a certas minorias sofrem mais discriminação no emprego por causa de sua 

origem racial. Nos países em desenvolvimento, por razões culturais e religiosas, as mulheres 

fazem parte de um grupo sujeito a discriminação, desigualdade e isolamento.  Mesmo quando 

as mulheres são a única fonte de renda na família as empreendedoras continuam a enfrentar as 

barreiras devido ao fato de pertencerem ao sexo feminino (GAVARA; ZARCO, 2015). 

Quando são avaliadas por fatores que influenciam a produtividade de um indivíduo, 

como a experiência e a educação formal, as mulheres continuam tendo a remuneração cerca de 

20% menor que a dos homens (WEILER; BERNASEK, 2001). De acordo com Cantwell (2014, 

p. 5), “embora as mulheres empreendedoras tenham alcançado ganhos modestos em nossa 
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economia, persistem grandes lacunas e desigualdades que ameaçam esses ganhos”. Tal 

problema pode ser verificado também, quando se pesquisa a remuneração de homens e 

mulheres.  

Com relação a diferença de remuneração entre homens e mulheres no Brasil, de acordo 

com o IBGE (2019), e com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua) no quarto trimestre de 2018, pode-se observar que a média da remuneração 

da mulher ainda é cerca de 22% menor que a do homem. Nota-se, conforme o Quadro 7, que 

entre os 10 estados com as maiores diferenças (em negrito no início do quadro), estão alguns 

dos estados mais ricos do Brasil, como São Paulo e Minas Gerais por exemplo; o Distrito 

Federal destaca-se em primeiro lugar, com uma diferença espantosa: 41,49%. Os três estados 

da região sul também estão entre os 10 com maior diferença de remuneração, e as mulheres 

somente ganham mais que os homens em dois estados do Brasil que ficam na região Norte: 

Roraima e Amapá (Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Diferença de remuneração entre homens e mulheres por estado no Brasil 
Estados Homens (R$) Mulheres (R$) Diferença de 

Remuneração (R$) 
Diferença de 

Remuneração 
(%) 

Distrito Federal 4.849,00 3.427,00 1.422,00 -41,49% 
Mato Grosso 2.675,00 1.906,00 769,00 -40,35% 
Minas Gerais 2.285,00 1.656,00 629,00 -37,98% 
Espirito Santo 2.479,00 1.812,00 667,00 -36,81% 
São Paulo 3.456,00 2.533,00 923,00 -36,44% 
Goiás  2.455,00 1.812,00 643,00 -35,49% 
Rio Grande do Sul 2.837,00 2.138,00 699,00 -32,69% 
Santa Catarina 2.877,00 2.176,00 701,00 -32,22% 
Paraná  2.828,00 2.157,00 671,00 -31,11% 
Mato Grosso do Sul 2.603,00 1.989,00 614,00 -30,87% 
Ceará 1.674,00 1.317,00 357,00 -27,11% 
Rondônia 2.093,00 1.721,00 372,00 -21,62% 
Pará 1.618,00 1.342,00 276,00 -20,57% 
Sergipe 1.747,00 1.463,00 284,00 -19,41% 
Paraíba 1.793,00 1.516,00 277,00 -18,27% 
Rio Grande do Norte 1.756,00 1.504,00 252,00 -16,76% 
Piauí 1.493,00 1.295,00 198,00 -15,29% 
Rio de Janeiro 2.592,00 2.297,00 295,00 -12,84% 
Tocantins 1.969,00 1.749,00 220,00 -12,58% 
Pernambuco 1.787,00 1.598,00 189,00 -11,83% 
Bahia 1.668,00 1.503,00 165,00 -10,98% 
Maranhão 1.423,00 1.294,00 129,00 -9,97% 
Amazonas 1.675,00 1.525,00 150,00 -9,84% 
Acre 1.802,00 1.702,00 100,00 -5,88% 
Alagoas 1.619,00 1.546,00 73,00 -4,72% 
Roraima 2.141,00 2.166,00 -25,00 1,15% 

Continua 
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Conclusão 

Amapá 1.801,00 2.041,00 -240,00 11,76% 
Média Nacional  2.222,04 1.821,67 400,37 -21,98% 

Fonte: Elaborado pela autora com base em IBGE (2019). 

 

De acordo com Cantwell (2014, p. 2), as mulheres empreendedoras não conquistaram 

todo o seu potencial, fato esse ocasionado principalmente, pelas barreiras que enfrentam há 

mais de trinta anos:  

 
No século 21, as mulheres empreendedoras ainda enfrentam um teto de vidro. 
Enquanto as empresas pertencentes a mulheres são o segmento de negócios que 
mais cresce, e muitas são bem-sucedidas, as mulheres precisam superar as 
barreiras que seus colegas do sexo masculino não enfrentam. 

 
Nas sociedades onde vivem, as mulheres têm os seus papéis estereotipados, e por isso, 

veem a sua confiança, independência e mobilidade diminuídas, tendo como resultado o pouco 

acesso ao crédito, informação, tecnologia, marketing etc. Essas barreiras acabam por impedir 

que as mulheres empreendedoras iniciem ou mantenham suas empresas (HEWAPATHIRANA, 

2011). Além disso, as mulheres empreendedoras enfrentam alguns conflitos principais, como 

aborda Souza (2015), são eles: o gerenciamento do tempo, necessidade de delegar tarefas e 

dificuldade em encontrar pessoas qualificadas que efetuem as atividades de modo satisfatório 

(SOUZA, 2015). Muitas mulheres também enfrentam discriminação de gênero frente a 

obstáculos  muito mais severos do que os enfrentados pelos homens do mesmo domicilio, no 

que se refere a suprir as necessidades básicas de um ser humano, as condições gerais de pobreza 

trazem muitas preocupações, como falta de comida, água potável, saneamento e acesso à 

educação entre outros (THOMAS; JOSE, 2018). 

De acordo com Botelho (2008, p. 43): 

 
No contexto organizacional, a formação do estereótipo feminino se torna um 
pejorativo para a mulher, à medida que une a figura feminina a traços 
socialmente construídos a partir das características de seu gênero, como por 
exemplo, quando a mulher passa a ser vista como um ser dócil, frágil e 
submisso, características completamente opostas às esperadas para indivíduos 
que detêm poder organizacional.  

 
Ezzedeen e Zikic (2012) em seu estudo sobre as mulheres empreendedoras no Canadá 

descobriram que os desafios enfrentados por essas mulheres são multifacetados, ocasionado por 

várias fontes em seu meio e resultantes de associações implícitas de gênero que entendem que 

tecnologia é uma atividade voltada para homens. Nessa pesquisa, as mulheres enfrentaram 

resistência de subordinados masculinos e parceiros de negócios masculinos e femininos. 
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Também foram experimentados desafios por padrões de desempenho diferentes entre homens 

e mulheres, carência de modelos femininos e forte disputa com organizações de homens 

empreendedores. Além de vivenciar oposição de clientes, financiadores e de seus pares. No 

nível social, as mulheres empreendedoras enfrentaram as pressões para se ajustar ao seu gênero 

e devotar-se ou ao trabalho ou a família. 

Os obstáculos que as mulheres encontram ao iniciar a atividade empreendedora são 

heterogêneos, como afirma Ambiga e Ramasamy (2013) em seu estudo sobre as mulheres 

empreendedoras indianas. São obstáculos sociais como a falta de suporte do marido ou de 

familiares; obstáculos de mercado pois as mulheres empreendedoras desconhecem as noções 

de mercado e marketing; obstáculos financeiros pois as mulheres não tem informações sobre os 

incentivos financeiros especialmente para mulheres e acabam dependendo dos seus próprios 

recursos; obstáculos operacionais, pois muitas vezes lhes faltam conhecimentos e habilidades 

técnicas; restrições de mobilidade. Na Índia a sociedade é conservadora e a mulher depende 

muito do pai ou do marido; obstáculos de responsabilidades múltiplas, pois tem que cuidar de 

seus pais, de seus filhos e de seu marido; e o desconhecimento dos apoios e incentivos 

oferecidos por entidades privadas e públicas especialmente para as mulheres. A despeito da 

aparente dedicação destas mesmas mulheres com igual tempo de estudo, as quais visavam 

aprofundar seus conhecimentos e habilidades profissionais, onde nota-se que existia um grande 

esforço de seu tempo para se tornarem cada vez mais capacitadas, as barreiras à sua inserção 

no mercado de trabalho assim como os obstáculos à sua ascensão dentro das empresas, ainda 

podem ser identificadas (AMBIGA; RAMASAMY, 2013).  

De acordo com Lima, Lima e Tanure (2009, p. 12) as barreiras são “na maioria das 

vezes, relacionadas a processos preconceituosos e discriminatórios à “capacidade” feminina de 

liderar, ao acúmulo de tarefas na esfera do trabalho profissional e doméstico, e a questões 

pessoais como a maternidade e conflitos familiares”. 

Haslam et al. (2010) realizaram uma pesquisa na Grã-Bretanha e perceberam que 

empresas que eram administradas por mulheres obtinham um desempenho mais fraco que as 

geridas por homens e a presença de mulheres no conselho de administração desvalorizava as 

empresas perante os investidores. Surpreendentemente o resultado da pesquisa constatou que o 

problema estava sendo causado por barreiras invisíveis, como o preconceito dos investidores e 

não pela má administração dessas mulheres (HASLAM et al., 2010). As barreiras invisíveis 

afetam o desempenho organizacional e individual das empreendedoras, e precisam ser 

enfrentadas para interromper o ciclo e ajudar essas mulheres a quebrar o teto de vidro 

(PONNUSWAMY; MANOHAR, 2014). 



 
 

59 

Já em 1989, com relação as barreiras invisíveis, Russel, Rush e Herd (1989) 

identificaram seis barreiras como sendo as principais afrontadas pelas mulheres perante a 

inserção e sustentação do emprego no ambiente de trabalho, sendo elas: características pessoais 

inadequadas para o gerenciamento; preocupações familiares e sociais; barreiras 

organizacionais; educação ou experiências limitadas; preocupações femininas; e resistência a 

subordinação.  

Para Khera e Malik (2016), as barreiras podem ser divididas em três níveis: social, 

gênero e organização. No nível social, os conflitos trabalho-família colocam em risco a posição 

das mulheres. A mulher deseja trabalhar, mas o fato de ter que arcar com os compromissos 

familiares atrapalha seus anseios profissionais, porque não conta com a ajuda do marido. As 

barreiras de gênero acontecem quando a mulher é estereotipada quanto ao seu comportamento 

e suas ocupações nas empresas. Para os autores, empreendedorismo é visto como um campo 

masculino, com características atribuídas aos homens, sendo inconsistente com o estereótipo 

feminino. As barreiras de nível organizacional emanam de práticas sociais e culturais, fatores 

discriminatórios de gênero, natureza “antifeminina” das organizações e a discriminação 

institucional; a cultura organizacional é a principal barreira para entrada e crescimento das 

mulheres nas organizações.  

O conflito trabalho-família também é abordado como barreira por Silva (2007) e Silva 

(2012), além das diferenças salariais e a falta de políticas de apoio para crianças e pessoas 

dependentes dessas mulheres (SILVA, 2012). Já Sudarmanti, Van Bauwel e Longman (2015) 

apontam como fator limitante da participação das mulheres no mercado do trabalho, em sua 

pesquisa feita na Indonésia, a cultura patriarcal que centraliza no homem o poder na família, 

comunidade, governo e religião. 

Uma das discriminações sofridas pelas mulheres empreendedoras diz respeito a 

concessão de empréstimo por instituições de crédito que frequentemente têm a crença 

estereotipada de que à mulher faltam habilidades empreendedoras, liderança, autonomia, 

habilidade de correr riscos, prontidão para a mudança, resistência, entre outros, classificando 

as mulheres como empreendedoras de menos sucesso do que os homens e assim concedendo 

empréstimos menores do que para os homens com características semelhantes (AGIER; 

SZAFARZ, 2013). No tocante ao crédito, Shukla, Chauhan e Saumya (2018) ressaltam que ao 

iniciar o seu negócio, as mulheres empreendedoras têm maior dificuldade de obtenção de apoio 

financeiro do que os homens. 

Existem organizações que tendem a favorecer os homens a chegar em posições de 

prestígio e poder mais fácil e rapidamente que as mulheres, em função de ideologia dominante 
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que avulta e ecoa a subalternidade da mulher, apoiando-se nela para justificar suas estruturas 

hierárquicas, patriarcais e conservadoras, conforme defende Macedo et al. (2004, p. 74): 

 
Pode-se observar que alguns traços da cultura brasileira, como o 
patriarcalismo, políticas de privilégios e autoritarismo estão presentes 
também na cultura das organizações. Interferem na construção de 
políticas de pessoal, principalmente quando contribuem para a 
perpetuação de um discurso ideológico que reafirma a divisão sexual 
do trabalho, legitimando assim a exclusão da mulher de processos de 
desenvolvimento profissional.  

 
As mulheres são consideradas pelos homens como sexo frágil, com um lado mais 

delicado e sensível e, portanto, incapazes de resolver problemas quando comparadas aos 

homens. E, mesmo tendo que encarar a dupla jornada, cuidando de problemas familiares, 

observa-se o aumento do número de mulheres nas organizações (SILVEIRA; FLECK, 2017).  

Ainda que existam barreiras, as mulheres estudadas por McClelland et al. (2005) foram 

capazes de enfrentar e superar os obstáculos que encontraram e não deixaram que esses desafios 

as impossibilitassem de continuar a desenvolver suas atividades. O enfrentamento das barreiras 

leva a mulher empreendedora à mais do que o sentimento de vitória, leva a mulher a fluir, 

conforme explica Jonathan (2005, p. 376): 

 
A sensação de fluir diz respeito ao próprio processo de enfrentar obstáculos, à 
experiência em si, mais do que ao sentimento de ter vencido ou alcançado 
determinado objetivo. O conceito de fluxo é interessante para significar a 
vivência do trabalho que as mulheres empreendedoras têm. Julgamos, então, 
que o trabalho realizado pelas empreendedoras constitui um espaço que 
favorece seu crescimento pessoal, na medida em que os desafios que enfrentam 
as induzem a desenvolver competências adequadas para lidar com eles. 

 
Dentro desse cenário, pode-se observar que a mulher empreendedora vive um dilema na 

sua vida profissional e familiar, pois, segundo os dados obtidos na pesquisa de Natividade 

(2009), a respeito do comportamento da mulher brasileira, que empreende mais por necessidade 

ou sobrevivência, é possível reputar que existe uma capa de insegurança para manter-se no 

processo de gestão do negócio e conseguir se destacar. A autora sugere que uma orientação 

efetiva pode garantir a sua permanência no negócio, sendo que a falta dessa orientação de 

gestão, diminui o empoderamento da mulher e o seu crescimento. 

Desta maneira, o empreendedorismo pode empoderar as mulheres para que efetuem 

mudanças nas relações de poder, permitindo assim, questionamentos a respeito do seu status, 

agindo para mudar a realidade atual, aumentando a sua autoconfiança (KABEER, 2011; 

CORNWALL; RIVAS, 2015). 
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Sudarmanti, Van Bauwel e Longman (2015) afirmam que a mulher empreendedora usa 

suas experiências de empoderamento e de vida para liderar suas subordinadas do sexo feminino, 

comunicando-se de uma forma direta e se esforçando para ajudá-las a ter mais capacidade de 

concluir tarefas com eficácia e, dessa maneira, construindo laços afetivos. 

A desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito sofrido por elas, é apontado 

por muitos como a causa do fenômeno “teto de vidro” que, mesmo acontecendo em vários 

países e classes sociais por todo o mundo, não ocupa lugar importante na maioria da literatura 

sobre inclusão social e empoderamento (MALHORTA; SCHULER; BOENDER, 2002). A 

despeito das mulheres desempenharem um papel importante na revitalização da economia e no 

crescimento econômico, particularmente nas economias que passam por importantes 

transformações, as barreiras enfrentadas pelas mulheres ao empreender não obtêm atenção 

compatível nas pesquisas acadêmicas trazendo como resultado uma compreensão limitada do 

empreendedorismo praticado pela mulher, especialmente em mercados emergentes e indústrias 

não tradicionais (TAN, 2008). 

Para as empreendedoras, a empresa é o ponto central das suas vidas, mas elas buscam o 

equilíbrio entre as demandas pessoais, familiares e profissionais; utilizando estratégias bem 

diversas, essas mulheres aparentemente são bem-sucedidas (JONATHAN, 2003). De modo a 

conciliar os papéis profissionais e pessoais, as mulheres têm que encontrar o equilíbrio, que na 

atualidade tornou-se possível de ser atingido, em função das transformações que vem 

ocorrendo, como as mudanças nos modelos de constituição familiar, mudanças nas dimensões 

sociais e o empoderamento da mulher (CANCELIER, 2017). 

O crescimento vertiginoso de mulheres empreendedoras nas últimas décadas é valioso 

para o crescimento das nações impactando diretamente no avanço social e econômico das 

economias por todo o mundo. Embora tenham um papel importantíssimo no progresso mundial 

a vida das mulheres empreendedoras não é fácil. Mesmo assim, muitas resistem e persistem, 

reafirmando sua capacidade mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas diariamente. As 

empreendedoras empoderam-se para enfrentar as barreiras invisíveis do fenômeno “teto de 

vidro” e as barreiras ao empreendedorismo. Tendo que lidar assertivamente com os problemas 

relativos ao financiamento dos seus negócios; oposição de clientes, colaboradores e dos seus 

pares; conflitos trabalho-família; estereótipos de gênero; enfim, lutando para diminuir as 

desigualdades causadas pelo preconceito e a discriminação nos aspectos profissionais, sociais 

e pessoais.  
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 EMPODERAMENTO DA MULHER 

 
Fonte: Punch Cartoon Library / TopFoto (1988). 

 

“Excelente sugestão, srta. Triggs. Talvez um dos homens aqui presentes queira executá-

la.” A charge representando uma reunião sexista feita há cerca de trinta anos pela cartunista 

Riana Duncan para Punch (1988) na Inglaterra, retratando o silêncio homérico a que as 

mulheres são submetidas nos remete ao sofrimento e discriminação sofridos por mulheres do 

mundo todo até a atualidade. Pois as mulheres [...] “mesmo quando não são silenciadas, ainda 

pagam um preço muito alto para serem ouvidas” [...] (BEARD, 2018). Antropólogos e 

historiadores de todo o mundo contam uma longa história que está por trás de tudo isso.  

Riane Eisler é austríaca, socióloga, advogada, historiadora, escritora e ativista social, 

escreveu o livro O Cálice e a Espada: nosso passado, nosso futuro, que foi considerado pelo 

antropólogo Ashley Montagu como o mais importante livro desde "A Origem das Espécies", 

de Darwin. Camile Paglia, é americana, educadora, ensaísta, crítica de arte e crítica cultural, foi 

ranqueada pela revista Prospect/Foreign Policy (2005) como uma das vinte maiores intelectuais 

populares, escreveu Personas Sexuais: arte e decadência de Nefertite a Emily Dickinson. Rose 

Marie Muraro (2018), editora, física e economista, uma das mais importantes vozes do 
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feminismo brasileiro foi nomeada pelo Senado Federal em 2005, a “Matrona do Feminismo no 

Brasil”. Entre tantas obras, Muraro redigiu em 1995 a introdução da edição brasileira do livro 

Malleus Maleficarum que foi escrito em 1487 por Kramer e Sprenger. O livro era usado durante 

a inquisição como a carta magna para reconhecer, capturar e punir as “bruxas” nesse período 

horripilante da biografia mundial. Na introdução do livro, Muraro descreve a trajetória da 

mulher ao longo da história humana facilitando o entendimento do caminho trilhado pela 

humanidade para chegar à situação discriminatória e preconceituosa dos dias atuais.  

Intelectuais, antropólogas, ativistas, feministas, escritoras e historiadoras, essas três 

importantes autoras explanam em suas obras, com pontos de vista convergentes, os motivos 

pelos quais nossa sociedade se transformou tanto. Há milhares de anos era uma sociedade 

matriarcal, de parceria, onde nem o homem nem a mulher dominavam, e sim, caçavam 

pequenos animais e cultivavam o solo, trabalhando lado a lado, pacificamente. Aos poucos, se 

transformou na sociedade patriarcal atual, que, apesar de todos os esforços dos governos e da 

sociedade, ainda discrimina, silencia, e reduz a mulher a um indivíduo de menor importância 

que o homem.  

O ser humano habita a terra há 2 milhões de anos, e passou cerca de 75% desses anos 

vivendo das culturas de coleta e caça aos pequenos animais. Durante esse tempo não havia 

necessidade de força física e as mulheres figuravam no epicentro da sociedade (MURARO, 

2018). Existem indícios de que os homens foram pacíficos e conviviam com as mulheres da 

pré-história manifestando, em parceria, o poder de dar e de nutrir (EISLER, 2007). Existe, nesse 

período, uma divisão de trabalho entre os sexos, mas não existe desigualdade (MURARO, 

2018). 

Já em 2007, Eisler (p. 67) dizia que: 

 
[...] os dados arqueológicos agora disponíveis indicam que, do ponto de vista de 
sua estrutura geral, a sociedade pré-patriarcal era, segundo qualquer padrão 
vigente hoje, notavelmente igualitária. Em segundo, embora nessas sociedades 
a descendência fosse traçada pela linha materna, e as sacerdotisas e chefes de 
clãs desempenhassem papeis de liderança em todos os aspectos da vida, há 
pouca indicação de que a posição dos homens nesse sistema social fosse em 
qualquer aspecto comparável a repressão feminina, característica dos sistemas 
de dominação masculina que o substituíram. 

 
Nessa época, o homem ainda não conhecia a função masculina na procriação, 

acreditava-se que a mulher reproduzia por um privilégio divino. Enquanto as sociedades eram 

coletoras, o poder era centralizado nas mulheres, mas era um poder diferente do poder da cultura 

patriarcal, eram culturas cooperativas, em parceria, sem coerção nem centralização, com rodízio 
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nas lideranças e as relações entre homens e mulheres eram mais espontâneas e simples. As 

formas de associação entre homens e mulheres não incluíam transmissão de herança nem de 

poder, e por isso, a liberdade em termos sexuais era maior. Não havia guerra pois não existiam 

motivos para conquistar novos territórios (PAGLIA, 1992; EISLER, 2007; MURARO, 2018). 

Quando iniciou a caça aos grandes animais, e com o aumento da necessidade da força 

física, principiou a supremacia masculina e a competitividade entre os grupos. Homens e 

mulheres deixaram de ser nômades para poder cultivar a terra e as guerras tornaram-se 

constantes, começando a se romper a harmonia que ligava o ser humano e a natureza. A mulher 

ainda conservava o poder de decisão, pois ainda não se sabia como era a reprodução. Nas 

sociedades que caçavam já começava a existir estratificação social e sexual, mas ainda não 

como atualmente. Mais tarde, já no período neolítico, o homem descobre a sua função biológica 

e assim controla a sexualidade feminina. Começa a existir o casamento, a propriedade e a 

herança se transmitem através da descendência masculina. Se formam as primeiras aldeias, 

cidades e impérios, as sociedades então se tornam patriarcais, quem governa é a lei do mais 

forte, ou seja, o homem (MURARO, 2018).  

Patriarcado foi definido por Biroli (2018, p. 11) como “um complexo heterogêneo, mas 

estruturado, de padrões que implicam desvantagens para as mulheres e permitem aos homens 

dispor do corpo, do tempo, da energia de trabalho e da energia criativa destas. É ativado de 

forma concreta, nas instituições e nas relações cotidianas”.  

Eisler (2007) traz evidências de que os arqueólogos encontraram inúmeros achados que, 

ainda na Europa Antiga, a sociedade era ginocêntrica, cultuando uma Deusa mulher e a 

natureza. Essa aparente discordância entre autoras se dá em função de que, os estudiosos e 

arqueólogos interpretaram a arte e os achados arqueológicos com o viés do patriarcado, mas 

que não altera significantemente o resultado para o presente estudo. Esse problema também é 

verificado hoje em dia nas pesquisas e estudos acadêmicos sobre vários assuntos. De acordo 

com Eisler (2007) o problema é olhar o mundo com os olhos de alguns estudiosos que ignoram 

cronicamente a existência das mulheres em seus estudos. “Assim, a maioria dos formadores de 

políticas trabalha com base na metade dos bancos de dados” (EISLER, 2007, p. 248-249). 

Nesse período vigorava o princípio de que quanto mais filhos o homem tinha, mais 

soldados e mão de obra barata para arar a terra. Muraro (2018, p. 11-12) esclarece: 

 
As mulheres tinham sua sexualidade rigidamente controlada pelos homens. O 
casamento era monogâmico e a mulher era obrigada a sair virgem das mãos do 
pai para as mãos do marido. Qualquer ruptura desta norma podia significar a 
morte. Assim também o adultério: um filho de outro homem viria ameaçar a 
transmissão da herança, realizada por meio da descendência da mulher. A 
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mulher fica, então, reduzida ao âmbito doméstico. Perde qualquer capacidade 
de decisão no domínio público, que se torna inteiramente reservado ao homem. 

 
É importante ressaltar, segundo Muraro (2018), que é nesse ponto que acontece a origem 

da dependência econômica da mulher que no decorrer das gerações gerou a dependência 

psicológica que persiste até hoje. Observando a história da humanidade pode-se entender o 

caminho que as mulheres percorreram para que perdessem o status de divindade, adoradas nas 

sociedades primitivas, para um ser que depende da aprovação masculina para tudo. Como se 

constata, a dependência da mulher do poder masculino vem perdendo força nos últimos séculos, 

mas ainda continua sendo um obstáculo para que as mulheres readquiram seu poder e a 

sociedade volte a ser igualitária.  

O movimento feminista conquistou muitos avanços e é visível a evolução no 

empoderamento das mulheres nos últimos anos, entretanto, a igualdade de oportunidades não 

acontece, e a colaboração e capacidade das mulheres não é muito evidente (TORREÃO, 2007). 

Além disso, projetos incentivando o empoderamento da mulher tendem a sofrer embargos pelas 

organizações informais de poder masculinas (SHAMS; KAN, 2011; VERGE; DE LA 

FUENTE, 2014; CORNWALL; RIVAS, 2015; BISWAS, 2017). 

A partir das décadas de 1980 e 1990 o debate sobre o empoderamento das mulheres 

surge como uma forma de incluir, na agenda internacional do desenvolvimento, as políticas de 

direitos das mulheres. Para alguns autores, mesmo no século XXI as entidades internacionais 

não estão no caminho para resolver o problema, porque definem metas inadequadas para 

incentivar o empoderamento das mulheres (METCALFE, 2011; SEN; MUKHERJEE, 2014; 

CORNWALL; RIVAS, 2015). 

A Constituição Federal Brasileira foi promulgada em 1988 e pela primeira vez na 

história do Brasil a igualdade entre homens e mulheres foi considerada como um direito 

fundamental. Desde então, movimentos visando os direitos das mulheres se uniram ao poder 

público e a sociedade civil e foram ganhando destaque inclusive com a criação de conselhos 

estaduais de direitos da mulher (CANCELIER, 2017), apesar desses avanços, para que haja o 

empoderamento, o caminho ainda é muito longo.  

Na concepção de Biroli (2018, p. 9):  

 
A análise das relações de gênero nas décadas recentes nos leva, assim, 
a intensas transformações na produção de conhecimento, tanto quanto 
nas experiências cotidianas das pessoas. Em conjunto, trata-se de 
reconfigurações que abrangem da sexualidade às relações de trabalho, 
da vivência do que é percebido como íntimo e pessoal aos padrões de 
participação na esfera pública. 
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Nem todos os autores entendem que o empoderamento possa ser medido ou definido e, 

para algumas feministas, o valor do conceito está justamente em sua imprecisão (KABEER, 

1999). Sardenberg (2018, p. 17) entende que: “Na verdade, não existe consenso quanto ao que 

venha a ser empoderamento, tampouco no que se refere aos processos e ações que, de fato, 

contribuem nesse sentido”.    

Conforme elucida Kabeer (1999, p. 2): “O empoderamento ocorre em vários níveis 

diferentes, para cobrir uma gama de diferentes dimensões e se materializar através de uma 

variedade de diferentes processos”. No entanto, poder é o conceito central para a ideia de 

empoderamento (KABEER, 1999; SARDENBERG, 2018). Nas palavras de Kabeer (1999, p. 

2):  

 
Uma maneira de pensar sobre o poder é em termos de capacidade de fazer 
escolhas: ser desprovido de poder, portanto, implica ser-lhe negada a escolha. 
A noção de empoderamento é, portanto, inescapavelmente ligada à “falta de 
poder” e se refere aos processos pelos quais aqueles a quem foi negada a 
capacidade de fazer escolhas adquirem tal habilidade. Em outras palavras, o 
empoderamento implica um processo de mudança. As pessoas que exercem 
uma grande quantidade de escolhas em suas vidas podem ser muito poderosas, 
mas não são capacitadas nesse sentido, porque nunca foram desempoderadas 
em primeiro lugar.  

 
Sardenberg (2018) considera que existem duas abordagens diferentes para o termo 

empoderamento. A perspectiva liberal que afirma que o empoderamento é apenas um 

instrumento para o desenvolvimento. A outra é o empoderamento para a libertação, onde as 

relações de poder são o ponto central; o empoderamento das mulheres é tanto o processo através 

do qual as mulheres obtêm autonomia, quanto o dispositivo para superar o patriarcado.  

Mageste; Melo; Ckagnazaroff (2008) tem uma perspectiva interessante sobre o 

empoderamento das mulheres entendendo que este está relacionado com o fortalecimento dos 

atores sociais, onde a questão das desigualdades de gênero não pode resumir-se a carência ou 

precariedade de recursos, mas na falta de oportunidades sociais, políticas e econômicas, 

exigindo assim, a expansão das capacidades humanas e das liberdades reais. Para Mageste; 

Melo; Ckagnazaroff (2008, p. 2):  

 
[...] o empoderamento das mulheres representa um desafio às relações 
patriarcais garantindo a elas autonomia para controlar o próprio corpo, a sua 
sexualidade, o seu direito de ir e vir, bem como um repúdio à violência, ao 
abandono e às decisões unilaterais masculinas que afetam a toda a família. 
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De acordo com Alkhaled e Berglund (2018, p. 2), empoderamento pode ser conceituado 

como “[...] um meio para as pessoas desenvolverem capacidades através das quais elas podem 

agir com sucesso dentro do sistema e das estruturas de poder”. 

Diversos autores definiram de empoderamento da mulher como: o processo de dar o 

poder a alguém. Esse poder, pode ser proporcionado por qualquer pessoa ou processo que 

fomente as habilidades das mulheres e facilite seus processos de escolha (AZIZ; SHANS; KAN, 

2011; DUFLO, 2012; SEN; MUKHERJEE, 2014; CORNWALL; RIVAS, 2015).  

Às mulheres sempre foram negadas experiências de poder, cabendo a elas certo poder 

confinado ao mundo privado. Não obstante, os obstáculos enfrentados para obter o acesso ao 

mundo público das organizações, elas conseguem identificar a cultura dominante e assim 

penetrar nesse mundo que tradicionalmente é dominado pelos homens (MORAES, 2008). 

Para Kabeer (1999) é claro que as mulheres podem, individualmente abordar e lutar 

contra as desigualdades, mas o impacto dessa luta resta limitado, e pode ser que elas tenham 

que pagar um preço por essa autonomia. O projeto de empoderamento das mulheres que obtém 

sucesso depende de agência coletiva no setor público e assertividade individual no âmbito 

privado. Botelho (2008, p. 125) afirma que “o posicionamento pessoal (postura) das executivas 

diante dos homens (pares, subordinados e superiores)” juntamente com o desenvolvimento da 

autoconfiança das mulheres é imprescindível para que sejam respeitadas e aceitas em um grupo. 

Sardenberg (2018) entende que o processo de empoderamento da mulher necessita se alicerçar 

em um processo coletivo de conscientização e organização de mulheres.  

Não é suficiente apenas criar o acesso ao empoderamento, especialmente para grupos 

de mulheres mais pobres e excluídas, é necessário que elas aproveitem esse acesso de modo 

que sua capacidade de exercer escolhas seja respeitada. É possível inferir que exercer uma 

atividade econômica tem um efeito muito mais consistente do que a educação formal para as 

mulheres tanto nos critérios de bem-estar quanto nos de empoderamento (KABEER, 1999).  

As mulheres precisam exercer mudanças redefinindo suas crenças e percepções, 

abandonando a imagem estereotipada de serem secundárias ao homem no ambiente dos 

negócios. Com isso elas começam a reconhecer seu potencial, desenvolvendo sua autoconfiança 

e aprimorando as habilidades profissionais. Para ficarem mais disponíveis para o trabalho, as 

mulheres precisam que os homens também se responsabilizem pelas obrigações domésticas. 

Para a construção de uma cultura inclusiva se faz necessário que todas as partes desenvolvam 

uma visão comum apoiada pela vontade e pelo esforço de todos. A atitude social precisa mudar, 

dando mais espaço às mulheres para cumprir suas agendas profissionais oferecendo-lhes a 
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chance de crescer na carreira. Isso irá acontecer com a mudança na mentalidade e da agência 

de homens e mulheres em todos os níveis sociais (KHERA; MALIK, 2016).   

São muitas as incertezas e contradições enfrentadas pelas mulheres quando se insurgem 

contra a dominação patriarcal, principalmente contra a subordinação. É um processo mais 

demorado e gradual que apesar de poder ser iniciado individualmente é muito mais eficaz 

quando se desencadeia coletivamente (SARDENBERG, 2018). Para haver essa mudança na 

sociedade e nas organizações, deve-se promover o aprendizado organizacional a partir do 

aprendizado individual, mudando os modelos mentais que são entendimentos explícitos e 

implícitos do mundo pelos indivíduos. É possível mudar a cultura da organização, tornando-a 

consistente com os objetivos, visão e valores institucionais, incorporando essa aprendizagem 

por meio de comunicações abertas, desenvolvimento da habilidade de correr riscos e gestão do 

conhecimento (PONNUSWAMY; MANOHAR, 2014). 

Sob o ponto de vista de Alkhaled e Berglund (2018), a atuação das mulheres 

empreendedoras engloba não somente o envolvimento em práticas cotidianas de 

empoderamento e embates para se conseguir autonomia, mas também ações emancipatórias que 

desafiam o domínio sociocultural, o empreendedorismo praticado pelas mulheres é uma 

ferramenta para o seu empoderamento. Conforme aborda Digan et al. (2019), as mulheres 

empreendedoras ao se empoderarem, obtendo assim uma maior percepção de competência, 

aumentando a autodeterminação, autoconfiança, e a capacidade de gerenciamento da empresa, 

se tornam fundamentais para melhorar o desempenho de pequenas e médias empresas nos 

países em desenvolvimento. 

 

 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Para a revisão da literatura foram examinados estudos que evidenciaram a relevância 

do empoderamento da mulher para o enfrentamento das barreiras ao empreendedorismo. O 

processo de empreender empodera as mulheres para enfrentar as barreiras para continuar 

empreendendo e se empoderando, formando desta forma, um círculo virtuoso de 

empoderamento.  

As mulheres empreendedoras estão revolucionando as economias de todo o mundo 

com o crescimento de empreendimentos feitos por elas. Desde a década de 1990 a sociedade 

está mais aberta à mulher empreendedora e agências internacionais formuladoras de políticas 

públicas já têm como prioridade as mulheres, com a finalidade de torná-las parceiras no 

processo de crescimento da economia mundial e da sociedade.  
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Mesmo com tantos avanços a mulher enfrenta discriminação e preconceito em vários 

aspectos da sua vida. São barreiras no campo profissional, pessoal e social que remontam de 

um silenciamento imposto pelo homem à mulher há milhares de anos. A literatura evidencia 

vários tipos de barreiras impostas às mulheres empreendedoras que se somam as barreiras já 

enfrentadas por qualquer empreendedor quando decide empreender. São barreiras como 

conflitos trabalho-família, resistência de colaboradores e pares masculinos, falta de 

credibilidade e crédito, dificuldade de acesso a cargos de liderança, diferenças salariais, entre 

outras. Na sua maioria as barreiras são relativas à capacidade da mulher de administrar uma 

empresa, liderar uma equipe ou competir no mercado corporativo, pois existe a crença no 

estereótipo de que a mulher empreendedora não possui as características que são determinantes 

para o sucesso do negócio. 

As barreiras enfrentadas mais citadas nos artigos encontrados na revisão sistemática 

integrativa, são, pela ordem: a existência e a necessidade do enfrentamento do teto de vidro, 

discriminação e preconceito de gênero, problemas causados pela dupla jornada e os conflitos 

trabalho-família que são enfrentados pelas mulheres ao empreender, barreiras sócio culturais e 

falta de políticas que estimulem a mulher a enfrentar as barreiras e empreender. Observou-se 

durante a análise dos artigos que a dificuldade de acesso ao crédito e a obstrução masculina, 

também são obstáculos enfrentados pelas mulheres empreendedoras, assim como a falta de 

autoconfiança, autoconhecimento, enfim, a falta do empoderamento das mulheres (Ver Quadro 

9). 
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Quadro 9 - Barreiras enfrentadas pelas mulheres ao empreender encontradas nos artigos estudados na 
revisão sistemática. 

Barreiras Nº de Estudos Autores 

Existência do Teto de Vidro 32 

RUSSEL; RUSH; HERD, 1988; DICKSON, 2001; 
WEILER; BERNASEK, 2001; MALHOTRA; 
SCHULER; BOENDER, 2002; MACEDO et al., 
2004; MATTIS, 2004; SILVA, 2007; TAN, 2008; 
LIMA, 2008; ADAMS, GUPTA, LEETH, 2009; 
MADICHIE, 2009; HOLLAND-NORONHA, 2010; 
HASLAM et al., 2010; HEWAPATHIRANA, 2011; 
EZZEDEEN; ZIKIC, 2012; SILVA, 2012; JOHNS, 
2013; AMBIGA; RAMASAMY, 2013; AGIER; 
SZAFARZ, 2013; NOGUERA; ALVAREZ; 
URBANO, 2013; ALPERSTADT; FERREIRA; 
SERAFIM, 2014; CANTWELL, 2014; 
PONNUSWAMY; MANOHAR, 2014; PASCHER; 
ROSKI; HALBFAS, 2015; KARAKIRE GUMA, 
2015; KHERA, MALIK, 2016; GAVARA; ZARCO, 
2016; BOZZANO, 2017; BIROLI, 2018; SHUKLA; 
CHAUHAN; SAUMYA, 2018; GOWRAMMA; 
KUMAR, 2018; THOMAS; JOSE, 2018. 

Discriminação/Preconceito 
de Gênero 19 

DICKSON, 2001; WEILER; BERNASEK, 2001; 
MACEDO et al., 2004; BOTELHO, 2008; HASLAM 
et al., 2010; HOLLAND-NORONHA, 2010; 
HEWAPATHIRANA, 2011; EZZEDEEN; ZIKIC, 
2012; AMBIGA; RAMASAMY, 2013; NOGUERA; 
ALVAREZ; URBANO, 2013; ALPERSTADT; 
FERREIRA; SERAFIM, 2014; CANTWELL, 2014; 
GAVARA; ZARCO, 2015; SUDARMANTI; 
BAUWEL; LONGMAN, 2015; KHERA, MALIK, 
2016; GOWRAMMA; KUMAR, 2018; SHUKLA; 
CHAUHAN; SAUMYA, 2018; THOMAS; JOSE, 
2018; LIMA; LIMA; TANURE, 2019. 

Dupla Jornada / Conflitos 
Trabalho Família 15 

RUSSEL; RUSH; HERD, 1988; WEILER; 
BERNASEK, 2001; DICKSON, 2001;   MATTIS, 
2004; SILVA, 2007; EZZEDEEN; ZIKIC, 2012; 
SILVA, 2012; AMBIGA; RAMASAMY, 
2013;  NOGUERA; ALVAREZ; URBANO, 2013; 
ALPERSTADT; FERREIRA; SERAFIM, 2014; 
STROBINO; TEIXEIRA, 2014; KHERA; MALIK, 
2016; SILVEIRA; FLECK, 2017; SHUKLA; 
CHAUHAN; SAUMYA, 2018; GOWRAMMA; 
KUMAR, 2018; LIMA; LIMA; TANURE, 2019. 

Barreiras Socioculturais 12 

DICKSON, 2001; MACEDO et al., 2004; 
HOLLAND-NORONHA, 2010; 
HEWAPATHIRANA, 2011; AMBIGA; 
RAMASAMY, 2013; NOGUERA; ALVAREZ; 
URBANO, 2013; ALPERSTADT; FERREIRA; 
SERAFIM, 2014; GAVARA; ZARCO, 2015; 
SUDARMANTI; BAUWEL; LONGMAN, 2015; 
KHERA, MALIK, 2016; SHUKLA; CHAUHAN; 
SAUMYA, 2018; THOMAS, JOSE, 2018. 

Continua 
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Conclusão 

Dificuldade de Acesso ao 
Crédito 10 

DICKSON, 2001; TAN, 2008; HISRICH; PETERS; 
SHEPHERD, 2009; HEWAPATHIRANA, 2011; 
AMBIGA; RAMASAMY, 2013; NOGUERA; 
ALVAREZ; URBANO, 2013; AGIER; SZAFARZ, 
2013; ALPERSTADT; FERREIRA; SERAFIM, 
2014; KARAKIRE GUMA, 2015; SHUKLA; 
CHAUHAN; SAUMYA, 2018.  

Falta de Políticas Públicas 
Favoráveis 6 

MCCLELLAND et al., 2005; SILVA, 2007; 
HEWAPATHIRANA, 2011; SILVA, 2012; 
AMBIGA; RAMASAMY, 2013; SHUKLA; 
CHAUHAN; SAUMYA, 2018 

Obstrução Masculina 4 
WEILER; BERNASEK, 2001; HASLAM et al., 
2010; EZZEDEEN; ZIKIC, 2012; KHERA; MALIK, 
2016. 

Falta de Empoderamento / 
Autoconhecimento / 
Autoconfiança 

3 TAN, 2008; NATIVIDADE, 2009; 
HEWAPATHIRANA, 2011 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A percepção de que essas barreiras existem é muito limitada, ficando restrita às próprias 

mulheres empreendedoras, são obstáculos subjetivos e as vezes difíceis de ser identificados. 

Essa percepção tão parca, talvez seja causada pelo acanhado número de estudos a esse respeito. 

Mesmo assim, as mulheres se empoderam e persistem, superando essas barreiras e galgando 

posições para serem protagonistas da economia mundial, juntamente com seus pares 

masculinos. 

Para esse estudo, foram adotados os seguintes conceitos basilares dos temas envolvidos:  

 

• Empreendedorismo:  

 
O processo de criar algo novo com valor, dedicando-se o tempo e o esforço 
necessários, assumindo os correspondentes riscos financeiros, psicológicos e 
sociais, e recebendo as recompensas consequentes da satisfação e da 
independência pessoal e econômica (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 
2009, p. 42). 
 

• Barreiras ao empreendedorismo: 

 
As barreiras são na maioria das vezes, relacionadas a processos 
preconceituosos e discriminatórios à “capacidade” feminina de liderar, ao 
acúmulo de tarefas na esfera do trabalho profissional e doméstico, e a questões 
pessoais como a maternidade e conflitos familiares (LIMA; LIMA; TANURE, 
2009, p. 12). 

 



 72 

• Teto de vidro: A expressão “teto de vidro” é uma metáfora para as barreiras 

invisíveis e exógenas que obstruem o avanço de mulheres na carreira corporativa 

(JOHNS, 2013). O fenômeno “teto de vidro” ocorre quando mulheres são 

impedidas de galgar postos mais altos dentro das organizações e também quando 

enfrentam barreiras invisíveis ao empreendedorismo. 

• Empoderamento da mulher: “[...]representa um desafio às relações patriarcais 

garantindo a elas autonomia para controlar o próprio corpo, a sua sexualidade, o 

seu direito de ir e vir, bem como um repúdio à violência, ao abandono e às 

decisões unilaterais masculinas que afetam a toda a família” (MAGESTE; 

MELO; CKAGNAZAROFF, 2008, p. 2). 

 

Partindo da fundamentação teórica apresentada, no próximo capítulo vamos tratar dos 

procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Na concepção de Creswell (2010, p. 177) “[...] a seção do método é a parte mais concreta 

e específica de uma proposta”. Deste modo, este capítulo especifica os procedimentos 

metodológicos adotados no curso desta investigação científica para nortear o desenvolvimento 

da pesquisa e a fim de que se alcance o propósito de compreender o empoderamento da mulher 

como contribuição ao enfrentamento das barreiras que dificultam o empreendedorismo. Desse 

modo, contemplam-se os seguintes componentes: caracterização da pesquisa, etapas e fluxo do 

trabalho e síntese do capítulo. 

Todas as etapas da pesquisa foram previamente planejadas pela pesquisadora e 

discutidas com a tutora desse trabalho, bem como com a orientadora e coorientadora. Avaliados 

os prós e contras da metodologia escolhida em cada etapa com a intenção de conduzir a pesquisa 

de maneira assertiva.  

 

 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Toda a ciência tem como objetivo entender o mundo ao seu redor e se constitui de três 

principais componentes: a descrição, a descoberta de regularidades e a formulação de teorias e 

leis (BABBIE, 1999). O conhecimento cientifico é um conhecimento que tem suas proposições 

ou hipóteses comprovadas ou não através da experiência e não somente por meio da razão, 

sendo sistemático, podendo ser verificado e “constitui-se em conhecimento falível, em virtude 

de não ser definitivo, absoluto ou final e, por isso, é aproximadamente exato: novas proposições 

e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de teoria existente” (MARCONI; 

LAKATOS, 2017, p. 126-127).   

 
As ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos, mas nem 
todos os ramos de estudo que empregam esses métodos são ciências. A 
utilização de métodos científicos não é, portanto, da alçada exclusiva da ciência, 
mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Método é o conjunto 
das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 
permite alcançar o objetivo de produzir conhecimentos válidos e verdadeiros, 
traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 
cientista (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 132). 
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No entendimento de Minayo (2013, p. 12) a metodologia inclui o método, a experiência 

pessoal do pesquisador e sua sensibilidade, e os instrumentos que devem estar diretamente 

relacionados ao problema a ser estudado e adequar-se a ele (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

Para Minayo (2013), a pesquisa é a atividade principal da ciência para a averiguação e 

elaboração da realidade. É ela que promove a prática de ensino e a moderniza frente a realidade 

do mundo. Embora seja uma atividade teórica, a pesquisa relaciona o pensamento com a ação.  

Pode-se considerar pesquisa como sendo a forma de encontrar resposta para um 

determinado problema que ainda não se tem informações e é feita através das ações do 

pesquisador em busca da solução de um problema utilizando procedimentos lógicos e 

sistematizados.  

Essa pesquisa usa como método de abordagem, a fenomenologia, que de acordo com 

Prodanov; Freitas (2013, p. 36):  

 
[...] tem uma tendência orientada totalmente para o objeto. Ou seja, o método 
fenomenológico limita-se aos aspectos essenciais e intrínsecos do fenômeno, 
sem lançar mão de deduções ou empirismos, buscando compreendê-lo por meio 
da intuição, visando apenas o dado, o fenômeno, não importando sua natureza 
real ou fictícia. 

 
A pesquisa é abordada segundo vários tipos: quanto à natureza, quanto à abordagem, 

quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. 

No que tange a sua natureza essa pesquisa é do tipo básica, pois “reúne estudos que tem 

como propósito preencher uma lacuna no conhecimento” (GIL, 2018, p. 68). 

Nessa dissertação optou-se por usar a abordagem qualitativa, que segundo Creswell 

(2010. P. 26): 

 
[...] é um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou 
os grupos atribuem a um problema social ou humano. O processo de pesquisa 
envolve as questões e os procedimentos que emergem, os dados épicamente 
coletados no ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente 
construída a partir das particularidades para os temas gerais e as interpretações 
feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados. 

  
Merriam e Tisdell (2016, p. 23), esclarecem que os “pesquisadores qualitativos estão 

interessados em entender como as pessoas interpretam suas experiências, como elas constroem 

seus mundos e qual significado elas dão às suas experiências.” 

Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa se classifica como exploratória e 

descritiva. Exploratória pois “tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende 
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a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou 

fenômeno estudado” (GIL, 2018, p. 69). Descritiva por descrever as características de um 

determinado universo ou fenômeno, ou também pelo estabelecimento de relações entre 

variáveis (GIL, 2018). 

Este trabalho é de natureza multidisciplinar, quanto aos seus procedimentos, portanto, 

esta pesquisa é bibliográfica, pois utiliza várias fontes em distintas áreas do conhecimento e é 

elaborada com base em material já publicado em diversos formatos: livros, artigos etc.  De 

acordo com Gil (2018, p. 73), a pesquisa bibliográfica:  

 
[...] é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta 
modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, 
teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, em virtude da 
disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a 
incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o 
material disponibilizado pela Internet. 

 
Segundo Marconi e Lakatos (2017), a amostra deve ser a mais representativa possível, 

para que os resultados da população total sejam inferidos da forma mais legítima possível, se 

esta fosse verificada. 

Foi utilizado o procedimento de enquete para a delimitação da amostra da pesquisa de 

levantamento, de onde se obteve a amostra na qual foi aplicada a entrevista semiestruturada 

com foco em incidentes críticos. 

Para Babbie (1999) a pesquisa de levantamento ou survey torna os dados coletados fonte 

permanente de informações, facilitando a abertura da ciência, tornando possível revisitar os 

dados e reanalisá-los à luz de uma nova e moderna perspectiva. Ao estudar uma amostra de 

população coletada por meio de um projeto de levantamento, torna-se possível obter uma 

descrição quantitativa de opiniões, tendências e comportamentos da população (CRESWELL, 

2010). Segundo Gil (2018) a coleta de dados nos levantamentos é feita utilizando técnicas de 

interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário. Para essa pesquisa será usado o 

questionário. 

Triviños (1987, p. 146) entende que a entrevista semiestruturada é um dos meios mais 

importantes para o pesquisador realizar a coleta de dados:  

 
Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de 
certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam 
à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto 
de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 



 76 

seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 
investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 
Para Flanagan (1973) a técnica do incidente crítico não é novidade pois as pessoas 

observam as outras há muito tempo. De acordo com o autor, “[...] a técnica do incidente crítico 

é essencialmente um procedimento para reunir certos fatos importantes relacionados com o 

comportamento em situações definidas” (FLANAGAN, 1973, p. 109). Ainda de acordo com 

Flanagan (1973) a técnica não é rígida nem possui normas rígidas que norteiam a coleta de 

dados, é um conjunto flexível de princípios adaptáveis de acordo com cada situação. Com 

relação à técnica do incidente crítico, Almeida (2009, p. 186-187) ressalta: 

 
Os eventos críticos são intencionais, planejados, controlados na sua execução. 
São críticos por serem excitantes, envolventes, por levarem a uma aceleração 
no desenvolvimento do professor e do aluno, ao autoconhecimento de ambos, à 
descoberta e vivência de valores. No transcorrer desses eventos críticos, por 
exemplo, a montagem e execução de uma peça de teatro ou elaboração coletiva 
de um livro por alunos, podem ocorrer situações tais que levem o aluno ou o 
professor a dizer: Nunca mais serei o mesmo depois disso.  

 
 Para Moreira e Troccoli (2013, p. 131) esses registros de incidentes críticos baseiam-

se em descrever os comportamentos pouco habituais (tanto negativos quanto positivos) que se 

revelam intuitivamente em certa situação de contato, os sujeitos da pesquisa são chamados a 

lembrar de eventos e contar histórias, comportamentos agradáveis e fáceis, que o indivíduo 

gosta de fazer.  

 

 ETAPAS E FLUXO DA PESQUISA 

 

Conforme afirma Gil (2018), um projeto é elaborado mediante a consideração das etapas 

necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. Para facilitar o acompanhamento dessas etapas é 

comum apresentar o fluxo da pesquisa sob a forma de diagrama, a ordem das etapas não é rígida 

e é possível ao pesquisador simplificar ou modificar essa ordem, adaptando o esquema às 

situações específicas. 

Assim para atingir os objetivos propostos nessa dissertação, a pesquisa obedeceu ao 

fluxograma de trabalho apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma de Trabalho 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

De modo a clarificar os processos que foram usados na elaboração da presente 

pesquisa, faz-se mister, explicitar o fluxo das etapas seguidas durante a análise proposta. 

  

3.3.1 Início da pesquisa 

 

A pesquisa iniciou com uma contextualização que tem a finalidade de explicitar aos 

leitores os motivos que levaram a escolha do tema (Capítulo 1): mulher empreendedora, 

barreiras ao empreendedorismo e empoderamento da mulher. Após a escolha do tema e 

definição do problema chegou-se a seguinte questão de pesquisa: Como o empoderamento da 

mulher pode contribuir para o enfrentamento das barreiras que dificultam o empreendedorismo?  

Para responder a esta pergunta traçou-se os objetivos geral e específicos da pesquisa e 

em seguida partiu-se para elaboração da revisão da literatura. 

 

3.3.2 Revisão da literatura 

 

Conforme Triviños (1987, p. 104), “não é possível interpretar, explicar e compreender 

a realidade sem um referencial teórico”. Assim, para a construção da revisão da literatura 

(Capítulo 2), partiu-se para a coleta de evidências com uma revisão sistemática integrativa da 

literatura. A busca foi realizada na base de dados Scopus, complementada pela busca e seleção 

de outras fontes de pesquisa, quais sejam: livros, dissertações e teses do PPGEGC, dissertações 

e teses de outros programas,  outros artigos não referenciados na base de dados Scopus, bem 

como artigos que foram referenciados nos artigos selecionados na revisão sistemática e artigos 

considerados relevantes para a pesquisa. A revisão sistemática integrativa da literatura na sua 

íntegra compõe o Apêndice A desta Dissertação.  

 

3.3.3 Definição do modelo de competência empreendedora. 

 

Tendo como base a Revisão da Literatura, definiu-se a utilização do modelo de 

competências gerado pelas pesquisas de McClelland (1973), Cooley (1990), Man e Lau (2000) 

Morales (2004), Lenzi (2008), Rosa e Lapolli (2010), Schmitz (2012) e Massad (2017). Para 

esses autores, os empreendedores de sucesso têm competências que os diferenciam para obter 

êxito em seus empreendimentos.  
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3.3.4 Pesquisa de campo 1 

 

Na pesquisa de campo 1 foi realizada uma enquete com os gestores da Câmara de 

Diretores Lojistas (CDL) e Associação Empresarial (ACIs) das cidades de Florianópolis, Lages, 

Chapeco, Criciúma e Joinville. As cidades foram definidas intencionalmente pela facilidade de 

acesso da pesquisadora e por ficarem localizadas em regiões distintas e terem colonizações e 

culturas diferentes. 

 

3.3.4.1 Amostra da Enquete 

 

A amostra da enquete foi composta pelos gestores das CDL e das ACIs, em número de 

10 gestores. 

 

3.3.4.2 Enquete para Definição da População da Pesquisa de Campo 2 

 

Os gestores das entidades escolhidas foram solicitados a indicar por meio da enquete 

(Anexo A) até 10 empreendedoras de sucesso.  

 

3.3.5 Pesquisa de campo 2 

 

Foi submetido um questionário (Apêndice A) para todas as empreendedoras indicadas 

pelos gestores. 

 

3.3.5.1 Amostra da Pesquisa 

 

A pesquisa de campo 2 teve como população, as empreendedoras indicadas pelos 

gestores das entidades que foram submetidos à enquete na pesquisa de campo 1.  

 

3.3.5.2 Aplicação do Questionário de Competência Empreendedora 

 

Nas mulheres empreendedoras indicadas, foi aplicado o questionário que identifica as 

competências empreendedoras baseado no modelo proposto por Cooley (1990), que já foi 

utilizado nas pesquisas de Alves (2016) e Massad (2017) e que foi adaptado por Lenzi (2008). 
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A partir do questionário que foi aplicado junto às mulheres empreendedoras (Apêndice 

B), foram analisadas variáveis que correspondem às dez competências empreendedoras dos 

estudos de Cooley (1990): busca de oportunidades e iniciativa; correr risco calculado; exigência 

de qualidade e eficiência; persistência; comprometimento; busca de informações; 

estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemático; persuasão e rede de 

contatos; e, independência e autoconfiança. A análise das respostas foi feita de acordo com a 

identificação do comportamento de cada uma das empreendedoras. As respostas baseiam-se na 

escala Likert de cinco níveis de acordo com a legenda: 1- nunca; 2- raras vezes; 3- algumas 

vezes; 4- quase sempre; 5- sempre. Ao questionário, foram acrescentadas duas questões 

descritivas que contribuirão para elucidar a pesquisa, conforme se visualiza no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Questionário para levantamento de dados. 

Característica Questão Pontuação 
1 2 3 4 5 

Busca de 
Oportunidades e 
Iniciativa 

1 - Você lidera ou executa novos projetos, ideias e 
estratégias visando comercializar melhor os produtos 
ou serviços. 

     

2 - Tem iniciativa para criar e desenvolver novos 
métodos de trabalho. 

     

3 - Gera resultados para a empresa através das 
oportunidades de mercado que você identifica. 

     

Correr Riscos 
Calculados 

4 - Avalia o risco de suas ações na empresa ou no 
mercado por meio das informações que coleta. 

     

5 - Você consegue agir com o objetivo de reduzir os 
riscos das ações propostas. 

     

6 - Está disposto a correr riscos que representem um 
desafio pessoal e possam de fato trazer bom retorno 
pra você e para a empresa.  

     

Exigência de 
Qualidade e Eficiência 

7 - Suas ações são muito inovadoras, trazendo 
qualidade e eficácia nos negócios da empresa. 

     

8 - É reconhecido por satisfazer os interesses da 
empresa e de seus clientes por meio de suas ações e 
resultados.  

     

9 - Estabelece prazos e os cumpre com padrão de 
qualidade reconhecido por todos. 

     

Persistência 10 - Age para driblar ou transpor obstáculos quando 
eles se apresentam. 

     

11 - Não desiste em situações desfavoráveis e 
encontra formas de atingir os objetivos. 

     

12 - Admite ser responsável por seus atos e 
resultados, assumindo a frente para alcançar o que é 
proposto. 

     

Comprometimento 13 - Conclui uma tarefa dentro das condições 
estabelecidas, honrando os fornecedores e colegas.  

     

14 - Quando necessário, “coloca a mão na massa” 
para ajudar a concluir um trabalho.  

     

Continua 
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Conclusão 

 15 - Está disposto a manter a empresa e os clientes 
satisfeitos e de fato consegue isso.  

     

Busca de Informações 16 - Vai pessoalmente atrás de informações 
confiáveis para realizar uma venda.  

     

17 - Investiga pessoalmente novos processos para 
seus projetos ou ideias inovadoras.  

     

18 - Quando necessário, consulta pessoalmente 
especialistas para lhe ajudar em suas ações.  

     

Estabelecimento de 
Metas 

19 -Define suas próprias metas, independente do 
proposto pela empresa.  

     

20 -Seus roteiros de visitas e seus atendimentos são 
claros e específicos.  

     

21 - Você analisa com frequência diária seu 
desempenho de vendas.  

     

Planejamento e 
Monitoramento 
Sistemático 

22 - Você elabora planos com tarefas e prazos bem 
definidos e claros.  

     

23 - Revisa sempre seus planejamentos e os adequa 
se necessário com base nos relatórios da empresa.  

     

24 - É ousado na tomada de decisões, mas se baseia 
em informações e registros para projetar resultados.  

     

Persuasão e Rede de 
Contatos 

25 - Influencia outras pessoas para que sejam 
parceiras em seus projetos e viabiliza recursos para 
alcançar os resultados.  

     

26 - Consegue envolver pessoas chave para atingir os 
resultados que se propõe ou conseguir os recursos 
necessários.  

     

27 - Desenvolve e fortalece sua rede de 
relacionamento interna e externa à empresa.  

     

Independência e 
Autoconfiança  

28 - Está disposto a quebrar regras,suplantar barreiras 
e superar obstáculos já enraizados na empresa.  

     

29 - Confia em seu ponto de vista e o mantém mesmo 
diante de oposições.  

     

30 - Você é confiante nos seus atos e enfrenta os 
desafios sem medo.  

     

Perguntas descritivas: 

31 - Na sua atividade como mulher empreendedora, você encontrou barreiras? Quais?  

32 - Se respondeu sim à questão anterior então como lidou com essas barreiras? 

Fonte: Adaptado de Lenzi (2006). 

 

As competências empreendedoras estão relacionadas a três atitudes possíveis, que 

refletem as vivências práticas das empreendedoras, atribuindo-se notas de acordo com a 

frequência do episódio. O questionário é formado por 30 questões, com notas possíveis de 1 a 

5, sendo então 150 a pontuação máxima que as empreendedoras poderão atingir. As 

empreendedoras responderam a 2 questões descritivas que ajudaram a pesquisadora a 

identificar quais as barreiras enfrentadas por elas. 
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3.3.6 Análise dos Dados 

 

Após a aplicação do questionário de competência empreendedora foi inferido quantas 

empreendedoras se destacaram no questionário, obtendo as mais altas pontuações e cada uma 

das características em que as empreendedoras se sobressaíram. A partir disso, foram analisadas 

as respostas das perguntas descritivas para então serem selecionadas as mulheres 

empreendedoras por sua alta pontuação, características, disponibilidade e também aquelas que, 

de acordo com as respostas das questões descritivas 31 e 32, teriam mais a contribuir com a 

pesquisa.  

 

3.3.7 Pesquisa de campo 3 

 

Nesta pesquisa foram realizadas entrevistas com as empreendedoras selecionadas com 

o propósito de aprofundar o conhecimento em relação as suas competências empreendedoras e 

as barreiras por elas enfrentadas. 

 

3.3.7.1 Amostra da pesquisa 

 

Analisando-se os dados obtidos com a aplicação do questionário de competência 

empreendedora foram selecionadas quatro mulheres empreendedoras de cada uma das cidades, 

totalizando 20 mulheres empreendedoras que são os sujeitos de pesquisa entrevistados na 

Pesquisa de Campo 3. 

Na visão de Gil (2018) a seleção dos participantes não se utiliza de um processo de 

amostragem probabilística, nem de um grande número de participantes, porque o intuito é 

dispor de participantes que sejam capazes de descrever de maneira precisa a sua experiência 

vivida.  

 

3.3.7.2 Entrevista com Foco em Incidentes Críticos 

 

Em uma pesquisa qualitativa, podem ser adotadas diversas fontes de obtenção de dados, 

como enquetes, entrevistas, documentos variados e observação. De acordo com Creswell 

(2014) os participantes do estudo precisam ser indivíduos que experimentaram o fenômeno, 
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sendo-lhes solicitado que forneçam dados, geralmente por meio de entrevistas. Assim, foram 

utilizadas estratégias para resumir esses dados iniciais, sendo desenvolvida uma descrição das 

experiências a respeito do fenômeno comum a todas as empreendedoras. 

Para pesquisa de campo 3, foi elaborado um roteiro para que assim fossem realizadas 

entrevistas semiestruturadas com foco em incidentes críticos nos sujeitos da pesquisa (mulheres 

empreendedoras), com o propósito de verificar como o empoderamento das mulheres contribui 

com o enfrentamento das barreiras ao empreendedorismo. É importante destacar que antes da 

realização das entrevistas as empreendedoras foram informadas que se trata de uma pesquisa 

científica, bem como, quais foram os procedimentos da pesquisa. Assim, estando de acordo em 

participar voluntariamente da mesma, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) e o termo de consentimento para fotografias, vídeos e gravações, que se encontram, 

respectivamente nos Anexos B e C.  

A entrevista semiestruturada com foco em incidentes críticos de acordo com Gil (1999) 

possibilita a investigação de uma experiência vivida do entrevistado, em que o pesquisador 

explora vasta perspectiva de expressar a temática tratada. 

Deste modo, na pesquisa de campo 3, as mulheres empreendedoras foram arguidas por 

meio de uma entrevista semiestruturada face a face com a pesquisadora para que os incidentes 

críticos fossem narrados a partir da visão das próprias empreendedoras. O roteiro da entrevista 

semiestruturada com foco em incidentes críticos está apresentado no Apêndice C.   

 

3.3.8 Análise dos Dados 

 

Com o objetivo de ampliar horizontes possibilitando uma maior abrangência foi feita a 

análise dos dados, possibilitando assim um recorte do contexto da pesquisa.  

Conforme afirma Triviños (1987), a pesquisa qualitativa não estabelece separações 

marcadas entre a coleta de informações e a interpretação das mesmas, pois a dimensão subjetiva 

desse enfoque favorece a flexibilidade da análise dos dados. Para que tenham valor científico 

os resultados precisam reunir algumas condições: a coerência, a consistência, a originalidade e 

a objetivação (não a objetividade), esses aspectos devem estar presentes no trabalho do 

pesquisador que pretende apresentar contribuições científicas à ciência. 

Nessa fase ocorreu a transcrição das entrevistas, análise e interpretação dos dados e a 

construção do texto final. As entrevistas com foco em incidentes críticos foram transcritas e 

analisadas por meio da análise temática, à luz da teoria presente na revisão bibliográfica, para 
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que se possa compreender como o empoderamento contribui para o enfrentamento das barreiras 

ao empreendedorismo. 

Conforme Minayo, Deslandes e Gomes (2013) o conceito principal da análise temática 

é o tema, comportando um feixe de relações e podendo ser “graficamente apresentado através 

de uma palavra, uma frase, um resumo” (MINAYO, DESLANDES, GOMES, 2013, p. 67). 

Bardin (1979, p. 105) entende tema como “[...]unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à 

leitura”. Ao se trabalhar com a análise temática o objetivo é descobrir ‘núcleos de sentido’ onde 

a frequência da aparição ou a presença, podem ter algum significado para o objetivo de análise 

escolhido (BARDIN, 1979). 

As situações expressas pelos incidentes críticos relatados são entendidas como ações 

pessoais e coerentes com cada situação vivenciada, já que empreendedores percebem e 

discernem o que os rodeia por meio do seu conhecimento, que é “influenciado pelo ambiente 

do qual o indivíduo faz parte, pela estrutura psicológica, social, política, ambiental, processos 

fisiológicos, necessidades e experiências anteriores” (FIALHO et al., 2007, p.32-33).  

Com base na análise dos dados coletados foi elaborado o relatório final da pesquisa 

contendo as principais discussões e conclusões encontradas, além de recomendações para 

pesquisas e sugestões para futuros estudos.  Nessa etapa mostrou-se os objetivos alcançados e 

a resposta a pergunta de pesquisa da investigação.  

 

 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Nesse capítulo foi descrito um conjunto de processos para consolidar a investigação 

científica sugerida por essa pesquisa que tem como propósito compreender o empoderamento 

da mulher como contribuição ao enfrentamento das barreiras que dificultam o 

empreendedorismo. 

À vista disso, foram alcançados os objetivos geral e específicos delineados que tem 

como finalidade responder à questão de pesquisa, evidenciando assim, a relevância do tema 

para a comunidade cientifica, e contribuindo com o desenvolvimento do conhecimento a 

respeito da temática mulher empreendedora, empoderamento da mulher e barreiras ao 

empreendedorismo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e a análise das pesquisas de campo 1, 2 e 

3. Esse estudo resgata conceitos e definições fundamentais sobre empreendedorismo, mulher 

empreendedora e as barreiras que as empreendedoras enfrentam, harmonizados com as 

entrevistas realizadas em cinco cidades do estado de Santa Catarina, tendo como objetivo a 

compreensão do empoderamento da mulher como contribuição ao enfrentamento das barreiras 

que dificultam o empreendedorismo.  

A pesquisa de campo 1 foi realizada por meio de uma enquete inicial com os gestores 

das Associações Empresariais e os gestores da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) das 

cidades de Florianópolis, Lages, Criciúma, Joinville e Chapecó, que indicaram empreendedoras 

de sucesso associadas às entidades participantes. 

Posteriormente, na pesquisa de campo 2, foi aplicado questionário de competência 

empreendedora nas empreendedoras indicadas através da pesquisa de campo 1, onde foram 

selecionadas empreendedoras para a aplicação das entrevistas semiestruturadas com foco em 

incidentes críticos na pesquisa de campo 3, conforme descrito nos procedimentos 

metodológicos (Capítulo 3). 

Para tal, esse capítulo foi dividido nos seguintes tópicos: considerações iniciais, 

apresentação e análise da pesquisa de campo 1, apresentação e análise da pesquisa de campo 2, 

apresentação e análise da pesquisa de campo 3 e considerações finais do capítulo. 

 

 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 1 

 

A pesquisa de campo 1 ocorreu por meio de enquete, e foi aplicada aos gestores das 

Associações Empresariais e das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) das cidades de 

Florianópolis, Lages, Criciúma, Joinville e Chapecó, que indicaram mulheres empreendedoras 

de sucesso, associadas àquelas entidades. Nessa enquete foi solicitado aos gestores das 

entidades que indicassem até 10 empreendedoras, alguns indicaram menos empreendedoras e 

outros acabaram por indicar mais do que 10 empreendedoras, totalizando 113 empreendedoras 

indicadas. 

A fim de se ter uma melhor compreensão quanto à aplicação desta enquete, apresenta-

se a seguir o Quadro 11, que traz o resultado das indicações dos gestores. 
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Quadro 11 - Resultado da Pesquisa de Campo 1 
Número de Indicações por Gestor da Entidade Número de Indicações 

Associação Empresarial de Florianópolis 12 

Associação Empresarial de Chapecó 11 

Associação Empresarial de Criciúma 15 

Associação Empresarial de Joinville 12 

Associação Empresarial de Lages 10 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis 13 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Chapecó 09 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma 10 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville 12 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Lages 09 

Total de Indicações 113 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na enquete, obteve-se o total de 113 indicações de empreendedoras consideradas de 

sucesso pelos gestores das entidades. A pesquisadora conseguiu entrar em contato com 112 

empreendedoras. Esse contato foi feito por meio do telefone celular e endereço de e-mail 

fornecido pelos próprios gestores. As empreendedoras responderam ao contato inicial 

confirmando o nome, e-mail e empresa, e após essa resposta, foi enviado o questionário da 

pesquisa de campo 2. 

 

 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 2 

 

No segundo momento da pesquisa (Pesquisa de Campo 2), utilizou-se o universo da 

Pesquisa de Campo 1, aplicando-se o questionário de competência empreendedora (Apêndice 

C), buscando identificar suas competências empreendedoras. Dessa forma, o questionário foi 

enviado por e-mail às 112 empreendedoras através do Google forms, obtendo-se 61 respostas.  

Analisando-se essas respostas, observou-se que todas as empreendedoras, ao 

responderem o questionário de auto avaliação, obtiveram mais que 59% dos pontos possíveis, 

sendo que a maioria, 45 empreendedoras, obteve mais de 80% da pontuação máxima, ou seja, 

mais de 120 pontos de um total de 150. As variáveis correspondem às dez competências 

empreendedoras do questionário de Lenzi (2008), com trinta questões agrupadas de 3 em 3 em 

cada uma das dez competências empreendedoras que são: busca de oportunidades e iniciativa 
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(BOI); correr risco calculado (CRC); exigência de qualidade e eficiência (EQE); persistência 

(PER); comprometimento (COM); busca de informações (BDI); estabelecimento de metas 

(EDM); planejamento e monitoramento sistemático (PMS); persuasão e rede de contatos 

(PRC); e, independência e autoconfiança (IAC). O Quadro 12 apresenta a pontuação obtida 

pelas empreendedoras.  

 
Quadro 12 - Pontuação obtida pelas empreendedoras. 

ID BOI CRC EQE PER COM BDI EDM PMS PRC IAC TOTAL 
M33 15 15 14 15 15 15 13 15 14 15 146 
M50 15 13 15 15 15 14 13 14 15 15 144 
M25 15 11 14 15 15 15 15 13 15 15 143 
M51 14 14 14 14 15 15 14 13 14 15 142 
M26 15 15 12 15 15 15 15 13 13 12 140 
M55 15 12 15 14 15 15 13 14 14 14 141 
M36 15 12 13 15 14 15 13 14 15 15 141 
M46 14 15 12 15 15 14 14 15 14 11 139 
M8 13 14 13 15 15 14 14 13 14 15 140 
M2 14 13 13 15 15 14 14 13 15 12 138 
M13 15 15 12 15 14 14 12 13 15 14 139 
M45 15 13 13 14 13 14 13 15 14 14 138 
M16 14 15 13 15 14 11 15 12 13 15 137 
M57 13 13 15 14 15 13 14 12 15 10 134 
M52 15 13 13 14 14 14 12 14 14 11 134 
M58 15 14 13 15 14 10 13 13 15 11 133 
M30 14 13 13 15 14 14 10 13 15 12 133 
M20 15 14 12 14 15 15 11 11 13 13 133 
M44 13 11 14 14 15 13 14 14 12 13 133 
M4 12 12 13 14 14 14 12 14 15 12 132 
M18 13 15 14 15 15 14 12 11 10 13 132 
M22 13 13 13 14 15 14 12 11 13 15 133 
M54 14 14 10 12 15 15 15 14 10 13 132 
M24 15 15 13 15 14 15 6 10 15 14 132 
M47 14 13 13 13 15 14 11 12 14 9 128 
M35 14 12 13 13 15 12 12 12 13 14 130 
M53 15 11 12 14 12 12 11 14 15 13 129 
M56 13 14 12 13 15 12 9 13 15 13 129 
M1 14 12 13 13 14 12 12 12 15 10 127 
M60 13 12 14 14 14 13 10 12 14 12 128 
M7 15 12 12 15 14 10 11 10 15 14 128 
M14 13 13 11 12 14 14 13 12 12 14 128 
M29 14 14 12 14 14 12 11 12 12 12 127 
M59 14 12 13 15 15 14 9 8 14 14 128 
M48 13 12 13 13 14 10 11 12 15 14 127 
M40 13 13 12 14 15 13 10 10 11 14 125 
M10 13 12 12 11 13 13 12 12 13 13 124 
M11 14 9 12 11 13 15 12 13 12 13 124 
M17 12 12 11 11 13 14 12 12 13 13 123 
M42 12 12 13 14 12 12 11 13 12 11 122 

Continua 
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Conclusão 
M21 12 11 13 14 15 11 11 9 13 13 122 
M32 14 11 10 13 14 15 10 9 13 13 122 
M49 14 11 11 14 14 15 11 9 11 11 121 
M5 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 121 
M31 14 11 11 13 13 15 11 9 12 12 121 
M39 12 10 13 13 14 13 11 10 12 13 121 
M27 14 12 10 14 13 14 8 10 13 12 120 
M34 13 12 11 12 13 12 12 11 12 12 120 
M28 12 13 10 15 14 9 14 11 9 13 120 
M37 12 12 12 12 13 13 8 11 15 11 119 
M23 12 12 12 12 12 12 10 12 12 11 117 
M6 10 11 12 12 15 12 9 11 13 11 116 
M12 12 11 11 14 13 12 10 11 12 9 115 
M3 12 11 11 10 13 14 8 10 15 10 114 
M61 12 10 10 12 11 13 10 12 12 12 114 
M15 11 12 11 14 13 12 9 9 10 13 114 
M9 11 11 12 13 13 9 11 10 11 10 111 
M43 11 10 13 13 15 8 12 7 10 14 113 
M19 11 10 9 11 12 9 11 11 12 11 107 
M41 9 11 11 12 12 10 9 11 10 11 106 
M38 11 10 8 11 13 10 5 6 11 9 94 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Deste modo, pode-se verificar que as mulheres indicadas na enquete, têm as 

características empreendedoras bem afloradas podendo trazer contribuição para a pesquisa.  

Para identificar as empreendedoras que mais contribuiriam para o estudo, por ter ficado 

evidenciado em sua trajetória empreendedora o enfrentamento de barreiras e também, sua 

disponibilidade para a entrevista, as respostas das questões descritivas 31 e 32 foram 

consideradas, e então escolhidas 4 empreendedoras em cada cidade. Partiu-se então para a 

Pesquisa de Campo 3. 

 

 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 3 

 

Para a Pesquisa de Campo 3, primeiramente foi elaborado um roteiro para a entrevista 

semiestruturada com foco em incidentes críticos.  Esse roteiro contempla as barreiras 

encontradas na literatura como fio condutor para alcançar o objetivo desse trabalho. Após a 

elaboração do roteiro foram aplicadas as entrevistas (Apêndice C) com as 20 empreendedoras 

selecionadas.  

A aplicação da entrevista teve como objetivo adquirir informações para compreender 

como o empoderamento da mulher contribui para o enfrentamento das barreiras que dificultam 

o empreendedorismo a partir da visão das próprias empreendedoras.  
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Como ficou evidenciado anteriormente no Quadro 9, páginas 70 e 71 do Capítulo 2 

foram encontradas na literatura as seguintes barreiras:  

• Teto de vidro; 

• Falta de empoderamento/ autoconhecimento/ autoconfiança;  

• Dupla Jornada e/ou Conflitos Trabalho/Família; 

• Barreiras Socioculturais; 

• Dificuldade de Acesso ao Crédito; 

• Falta de Políticas Públicas Favoráveis; 

• Obstrução Masculina; 

• Discriminação e/ou Preconceito de Gênero. 

 

Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas, estão em posse da pesquisadora e 

foram analisadas tendo como base a análise temática, cujo principal conceito é o tema 

(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2013). Bardin (1979) considera tema a unidade de 

significação que se desprende naturalmente do texto com o objetivo de descobrir núcleos de 

sentido que possam ter algum significado para o objetivo da análise.  

Deste modo, pôde-se responder à pergunta de pesquisa: Como o empoderamento da 

mulher pode contribuir para o enfrentamento das barreiras que dificultam o empreendedorismo?  

A seguir realiza-se a análise de cada uma das barreiras encontradas na literatura. 

 

4.4.1 Teto de Vidro 

 

O fenômeno Teto de Vidro ocorre quando as mulheres são impedidas de galgar postos 

mais altos nas organizações. Para Johns (2013) esse termo é uma metáfora para as barreiras 

invisíveis e exógenas que acabam por obstruir o avanço das mulheres na carreira.  

Como o teto de vidro trata de barreiras invisíveis, as empreendedoras entrevistadas 

foram arguidas pedindo que descrevessem uma situação que despertou algum sentimento na 

sua trajetória como empreendedora. E, como pôde ser observado, são várias as situações, todas 

muito subjetivas, veladas, difíceis de serem explicadas.  

Para escapar do teto de vidro dentro das organizações, muitas mulheres acabaram por 

empreender ganhando mais flexibilidade no trabalho (MATTIS, 2004). O teto de vidro pode 

motivar as mulheres para empreender por necessidade, pois, sentindo-se inadequadas nas 

empresas em que trabalhavam elas são motivadas a empreender pela necessidade de ascender 
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na carreira abrindo o seu próprio negócio (TAN, 2008). Por outro lado, Birolli (2018) salienta 

que o teto de vidro pode atrapalhar as mulheres que empreendem, pois estabelece limites 

inclusive para aquelas mulheres que desfrutaram de situações análogas às de seus colegas 

homens sendo ainda mais escolarizadas que eles. O teto de vidro não se detém nos limites de 

raça ou classe, e impacta não somente mulheres de classe social baixa, mas também as que tem 

maiores privilégios, como as brancas e de classes sociais mais altas (BIROLLI, 2018). 

Segundo Gavara e Zarco (2015), as empreendedoras enfrentam bastante obstáculos pelo 

fato de serem mulheres, mesmo com todo o esforço para diminuir a diferença de remuneração 

e a dificuldade de acesso a cargos de liderança, até mesmo quando são a única fonte de renda 

da família. Esse obstáculo pode ser observado na resposta da empreendedora E16, que, por 

diversas vezes foi tratada como se não soubesse administrar ou negociar, e, na época, não 

entendia que era por ser mulher, pois nunca pensou nesse sentido, mas que, hoje, olhando pra 

trás, enxerga os disparates:  

 
[...] em algumas reuniões aconteciam situações que eu pensava que os homens 
que estavam na reunião comigo achavam que eu era “idiota”. [...] faziam 
propostas com preços absurdos como se eu não entendesse do assunto que 
estava sendo tratado, por ser mulher (E16). 

 
Cantwell (2014) afirma, que as mulheres no século 21 ainda precisam superar barreiras 

que seus colegas homens não enfrentam, mesmo que empresas pertencentes às mulheres sejam 

o segmento que mais cresce. O fenômeno Teto de Vidro atinge em maior ou menor grau as 

mulheres na vida profissional, é subjetivo e, portanto, difícil de ser identificado e de ser medido. 

Como foi possível perceber na resposta da entrevistada E3 que foi prejudicada em uma 

renovação de negociação de contrato, sentiu-se desfavorecida em razão do seu gênero, 

conforme relata:  

 
[...]tem a ver com o feminino. Com o lugar que somos colocadas. [...] fica o 
sentimento que nos tratam assim porque sempre entendemos, somos boazinhas. 
[...] que, por sermos mulheres engolimos qualquer coisa (E3). 
 

As entrevistadas E10 e a E17 enfrentaram situações onde não foram ouvidas pelos 

homens no ambiente empresarial:  

 
[...] era um universo bem masculino e de pessoas mais velhas. Eu era bem nova 
e tinha situações em que eu tinha dificuldade para ser ouvida (E10).  
 
[...] não era ouvida pelos homens. [...] ia em feiras, e tinha que brigar pra fazer 
um pedido. E isso ficou claro quando meu filho veio trabalhar comigo. [...] 
quando algo não estava dando certo (com algum fornecedor) eu pedia pra ele 
ligar e aí funcionava. É impressionante (E17). 
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 Já a E12, relata que sofreu assédio pelos seus pares homens: 

 
Eu tive várias situações de assédio. De falta de respeito. [...] (em uma delas, 
estava em uma reunião com 5 gestores. Ela derrubou a caneta e eles falaram:) 
deixa que ela se abaixa pra pegar a caneta... (no sentido de os homens olharem 
suas pernas ao se abaixar) [...] fiquei constrangida. Depois um deles obrigou 
o outro a pedir desculpas. [...] É sempre na brincadeira que não é brincadeira 
(E12). 
 

E sobre o assédio a entrevistada E16 relata que:  

 
[...] muitas vezes ficavam encarando [...] eu tinha medo. 
 

Nas respostas das demais entrevistadas a essa proposição não ficou evidente o Teto de 

Vidro, mas observa-se que esse fenômeno trata de barreiras invisíveis e abrange diferentes 

aspectos, sendo subjetivo e difícil de ser detectado, o Teto de Vidro permeia todas as outras 

barreiras encontradas na literatura e evidencia-se na maioria das respostas das entrevistadas. 

 

4.4.2 Falta de Empoderamento / Autoconhecimento / Autoconfiança 

 

A segunda categoria de análise foi em relação à Falta de Empoderamento/ 

Autoconhecimento/ Autoconfiança. Kabeer (1999) afirma que o empoderamento pode ocorrer 

em diferentes níveis, cobrindo assim, diferentes dimensões em uma variedade de processos, 

sendo difícil de medir, com um conceito impreciso, e por isso tem valor. Não existe consenso 

quanto ao conceito de empoderamento, nem a respeito dos processos e ações que contribuem 

para que o empoderamento ocorra (SARDENBERG, 2018).  

O sucesso de um projeto de empoderamento das mulheres, depende da atitude no setor 

público e da assertividade individual no setor privado (KABEER, 1999). A assertividade 

individual fica evidente na atitude da entrevistada E19, que agiu diretamente pra alcançar seu 

objetivo quando, mesmo enfrentando seus medos internos se ofereceu para candidatar-se à 

presidência da associação que fazia parte, se tornando, assim, a primeira mulher presidente da 

entidade, conforme a entrevistada afirma: 

 
[...] quando o presidente da entidade perguntou na reunião de diretoria quem 
estava disposto a enfrentar a eleição para presidente da associação eu disse 
que estava. Foi uma tarefa difícil pra mim [...] eu era a primeira mulher a tomar 
essa atitude e ter a oportunidade. [...] mesmo com muita dificuldade de as 
palavras saírem eu falei que estava disponível. [...] e no final deu certo (E19).  
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Concomitante a esse pensamento, Sardenberg (2018) defende que o processo de 

empoderamento da mulher precisa do alicerce coletivo e da organização das próprias mulheres. 

Nota-se no comportamento da entrevistada E2, que, num momento de crise, visitou 

pessoalmente várias cidades que não faziam parte da sua abrangência para conseguir viabilizar 

o curso que estava promovendo:  

 
[...] aí eu procurei todos os polos (educacionais), até do Rio Grande do Sul. 
[...] visitei todas as cidades próximas [...] e consegui 51 alunos, viabilizando o 
curso (E2).  
 

As entrevistadas E6 e E14, tomaram a decisão de pedir demissão do emprego que tinham 

para empreender no seu próprio negócio:  

 
[...] Falei: Antes que tenha conflito eu estou saindo e vou montar o meu 
(negócio). [...] fiz o que tinha que fazer, [...] tomei uma decisão para não ficar 
“pedalando” em cima de uma situação que eu não estava contente (E6).  
 
[...] Pedi demissão. [...] Chamei meus patrões na sala de reunião e falei: tomei 
a decisão de abrir meu próprio negócio. Naquele momento eu estava com uma 
sensação muito boa, minhas pernas tremiam e minha barriga tinha borboletas 
dentro. [...] eu queria empreender então, não podia ser diferente (E14). 

 
E7 tinha dificuldade de falar em público e num momento de necessidade, enfrentou seus 

medos, subiu no palco e fez uma palestra para 2 mil pessoas e diz:  

 
Eu tinha dificuldade de falar em público. Precisei fazer uma palestra pra contar 
o case da marca. [...] e aquilo foi um grande desafio. [...] então me deparei 
com 2 mil pessoas me olhando e eu estava num palco enorme. [...] Pensei: Eu 
sou capaz sim! [...] E aí comecei a acreditar mais em mim, acho que foi a partir 
desse momento que aflorei (E7). 

 
E8 errou nos cálculos das compras e gastou mais que o recomendado para seu estoque, 

mas teve atitude, montou uma estratégia para reverter a situação assim que chegou na loja, e 

dessa maneira obteve um retorno muito maior:  

 
[...] (pensei) agora vou ter que vender tudo até final do ano. Conversei com a 
equipe. Estabeleci uma premiação. E fiz acontecer (E8). 
 

Ao entrevistar E13, ficou evidenciado em sua fala que assumiu a área de compras da 

empresa mesmo sem saber como funcionava, enfrentou o desafio e hoje a área está muito bem, 

quando diz:  

 
[...] assumi a parte de compras [...] tive que parar e pensar como ia ser feito. 
[...] aprendi a fazer e hoje gosto muito (E13). 
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Para a E16 foram vários momentos, em especial quando ainda era bem jovem decidiu 

empreender e abrir uma agência de turismo, depois, quando era sócia do irmão, além de ser a 

executiva principal da empresa, coordenou a expansão do negócio para seis sedes e hoje em 

dia, no seu atual empreendimento, tem que ter ideias e agir todas as semanas para inovar em 

seu negócio atual:  

 
[...] quando abri meu primeiro negócio. Minha primeira agência. Fui atrás do 
meu sonho de trabalhar com agências de turismo. Comecei bem novinha (E16). 
 
[...] a expansão do “negócio” (no ramo de entretenimento) exigiu bastante 
esforço e dedicação. Na busca de fazer as coisas acontecerem (E16).  
 
[...] acordo diariamente pensando o que vou inventar (para o negócio atual) 
no final de semana, o que vou fazer de diferente, buscar uma novidade. [...] eu 
tenho uma inquietude dentro de mim. Não descanso, às vezes estou com vários 
negócios, mas não é suficiente (E16). 
 

Nesse sentido, Khera e Malik (2016) também chamam a atenção, que a mudança precisa 

ser exercida pelas próprias mulheres, redefinindo suas crenças e percepções, e assim 

abandonando o estereótipo de que são seres secundários ao homem no ambiente dos negócios. 

A cultura inclusiva se constrói com o desenvolvimento de uma visão comum apoiada pela 

vontade e esforço de homens e mulheres. A entrevistada, E1, evidenciou o abandono do 

estereótipo de que a mulher é secundária ao homem quando deu o ultimato no marido e nos 

filhos que tinham outra empresa, para que viessem trabalhar com ela e ajudar no 

empreendimento que estava crescendo:  

 
[...] então eu cheguei e falei que a partir de hoje vocês vão trabalhar comigo 
ou eu vou tocar a minha vida sozinha (E1). 
 

De acordo com Botelho (2008, p. 125), “o posicionamento pessoal (postura) das 

executivas diante dos homens (pares, subordinados e superiores), a autoafirmação dessas 

mulheres” é imprescindível para sejam respeitadas e aceitas. A entrevistada E9 se posicionou 

fortemente para defender sua ideia e usando os argumentos corretos conseguiu convencer que 

estava certa:  

 
[...] me posicionei de uma maneira forte, muito segura diante de pessoas 
hierarquicamente superiores e no entanto a minha opinião prevaleceu (E9). 
 

A entrevistada E11 diz que convenceu os colaboradores e implantou duas mudanças 

significativas na gestão da sua empresa que vêm impactando positivamente a empresa até hoje 

e explanou:  
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[...] precisávamos fazer uma mudança de software na empresa. Uma mudança 
que há muito era necessária. Era uma atitude que precisava ser tomada. [...] 
eu falei que daquele momento em diante iriamos trocar de software e optar por 
esse caminho. [...] e agora estou implantando outro procedimento. Estamos no 
meio dessa mudança. [...] a partir de janeiro de 2020 não teremos mais papel 
aqui na empresa (E11). 

 
A E12 também usou de seu poder de persuasão para convencer o sócio a mudar a sede 

da empresa e, em um momento de crise, o convenceu a aumentar a empresa para agregar mais 

serviços e clientes gerando assim um ótimo retorno.  

 
[...] eu tomei a frente, mesmo meu sócio enrolando. Vamos mudar de sede [...] 
porque é importante mudar. [...] me posicionei e mudamos. [...] em outro 
momento sugeri que contratássemos mais pessoas para que crescêssemos 
mesmo na crise. [...] e deu certo (E12). 
 

A empreendedora E18 enfrentou opiniões contrárias dentro da empresa para expandir a 

frota: 

 
[...] falei (para os gestores) temos que expandir, comprar mais caminhões. Veio 
a crise e (mesmo assim) eu comprei 15 caminhões. Ainda estou pagando, foi 
difícil, tirei forças de onde não tinha em certos momentos (E18).  
 

Mas a decisão mais emblemática que tomou, foi quando três dias depois do falecimento 

do marido e sócio, que era o executivo principal da empresa, foi visitar todos os clientes 

mostrando que estava à frente do negócio a partir daquele momento, mesmo sendo um setor 

onde trabalhadores e gestores são homens e existe muito preconceito: 

 
[...] ele faleceu em uma quinta feira, na outra semana eu fui visitar todos os 
clientes (para informar que estava assumindo a empresa) (E18). 
 

Nessa proposição, as entrevistadas foram instadas a relatar uma situação de atitude na 

intenção de alcançar um objetivo, ou seja, uma situação onde a empreendedora teve que agir. 

Analisando as entrevistas evidenciou-se que essas mulheres empreendedoras, em algum 

momento da vida empoderaram-se para enfrentar os obstáculos que a carreira de 

empreendedora apresenta.  

Ao empoderarem-se, as mulheres empreendedoras obtêm uma maior percepção da sua 

competência, aumentando o autoconhecimento, expandindo assim, sua autodeterminação, 

autoconfiança e capacidade de gestão, tornando-se fundamentais para o desenvolvimento da 

economia.  
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Nota-se que as empreendedoras entrevistadas têm, em maior ou menor grau, 

autoconfiança para tomar atitudes e gerir seu negócio e agem nas situações adversas, 

empoderando-se e enfrentando, especialmente seus medos internos. Percebeu-se que a força e 

as ferramentas para enfrentar as barreiras vêm de dentro. As empreendedoras primeiro 

enfrentam seus medos, suas próprias barreiras para empoderarem-se e superar os obstáculos 

externos.  

 

4.4.3 Dupla Jornada e/ou Conflitos Trabalho-Família 

 

A terceira categoria analisada foi a dupla jornada ou os conflitos trabalho-família que 

são enfrentados pela mulher quando decide empreender.  

Lima, Lima e Tanure (2009) entendem como obstáculo a dupla jornada, ou o acúmulo 

das tarefas nas esferas doméstica e profissional, e também as questões pessoais como 

maternidade e conflitos familiares. Essa barreira pode se dar por motivos externos como 

necessidades dos filhos ou exigência do marido, como constatado no relato das entrevistadas 

E1, E3, E6, E8, E11, E17, E18 e E20:  

 
[...] no começo foi bem difícil, eu só queria trabalhar... [...] sou apaixonada 
pelo meu trabalho. Então foi bem difícil conciliar isso com minha família. [...] 
eu estava começando, não tinha hora para voltar pra casa. Minha família, meus 
dois filhos e meu marido sentiam muito... [...] eu nunca estava presente, não 
estava na hora do jantar, do almoço... [...] Chegamos em um ponto em que 
quase falamos em separação. [...] no primeiro final de semana que eu não 
trabalhei, eles se surpreenderam comigo. Mas foi nesse final de semana que eu 
percebi que tinha que parar ou ia perder minha família (E1). 

 
Desde o início da minha vida profissional havia o conflito entre o trabalho e a 
família, porque meu ex-marido era muito controlador e ciumento... [...] era 
sempre um problema, especialmente quando fui fazer as pós-graduações. [...] 
tive que me virar sozinha. Ele não era favorável, então sempre foi um dilema 
conciliar a vida profissional e familiar. [...] (depois da separação) o 
empreendedor não tem hora, em muitos finais de semana, muitas noites de 
trabalho tive que negociar quem fica com os filhos, quem busca na escola. [...] 
(em um momento) aí eu precisei me afastar. A empresa não é mais importante 
que isso. [...] a diferença está na equipe, quando você trabalha com uma equipe 
que enxerga o todo, é companheira. [...] e nessas horas eles dão suporte (E3). 
 
Eu sou muito comprometida com o trabalho. [...], mas, (a partir de agora) eu 
vou ter que tirar uma manhã para levar minha filha na natação. É um jogo de 
cintura grande para conseguir fazer isso (E6).  
 
[...] muitas vezes minha família se adequou a minha agenda porque se eu 
preciso trabalhar até mais tarde, eu trabalho. [...] mas meu relacionamento é 
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recente mas eu tive que me adequar, tive que aprender a avisar antes, por 
exemplo, [...] por que no início aconteceram conflitos (E8). 
 
[...] um período bem difícil foi quando meu primeiro filho nasceu. Nessa época 
eu não tinha equipe, apenas uma pessoa e ela não tinha sido treinada direito e 
eu precisei voltar a trabalhar depois de uma semana. [...] aí eu ficava indo na 
empresa (que fica ao lado da residência) e voltando para casa, [...] foi um 
período bem difícil (E11). 

 
Quando os filhos eram adolescentes eu tive que me desdobrar em várias. Nessa 
época eu ainda trabalhava em casa, então eu conseguia conciliar, levar em 
festas... [...] atendia clientes e ajudava a preparar as coisas para o churrasco 
dos filhos (E17). 
 
[...] eu tenho dois filhos, fiquei longe deles por um período muito longo, na fase 
da adolescência quando eles precisavam de mim e não pude dar atenção. [...] 
viajava bastante, mas quando podia eu estava com eles (E18). 
 
Quando meus filhos eram pequenos eu nunca fui em nenhuma apresentação 
deles de escola. [...] eu não tinha quem ficasse no meu lugar na empresa. [...] 
é claro que hoje eu não fico mais esse tempo todo na empresa, mas antes eu 
precisava ficar (E20).  
 

 
Motivos internos também constituem um fator importante, e são questões que acarretam 

culpa e tristeza em algumas das entrevistadas, como se evidencia no relato da empreendedora 

E2, e, especialmente na resposta da E4 que, nesse momento da entrevista, se emocionou.  

 
[...] eu tenho esposo e duas filhas moças, mas se eu voltar no tempo... às vezes 
me dá a sensação de que eu não ficava com elas... [...] eu me cobrava isso, de 
estar demais no negócio e pouco tempo pra família, então tive que ajustar isso 
em alguns momentos para evitar conflitos (E2). 
 
[...] o mais difícil é ter que se dividir em mãe e empreendedora. É um equilíbrio. 
Mas essa emoção (que sinto) ainda é difícil... [...] a maior dificuldade não foi 
flexibilizar horários e sim de ficar dividida, [...] de estar atendendo um cliente 
e ter que conscientemente deixar a família de lado... (E4). 

 
A dupla jornada e os conflitos trabalho-família, são comentados por Ezzedeen e Zikic 

(2012), que ressaltam que a mulher tem responsabilidades múltiplas, tendo que cuidar de toda 

a família. Isso fica evidenciado na resposta da entrevistada E16, que precisou rever o estilo de 

vida por causa das filhas quando passou pelo divórcio em virtude do seu ritmo de trabalho:  

 
[...] ter que conciliar casa e trabalho é muito difícil. Tem que equilibrar, mas 
uma ponta sempre vai sair prejudicada. Eu perdi meu marido. [...] não deu pra 
conciliar marido, filhas e trabalho. [...] tenho que tirar o pé do acelerador 
porque elas cresceram e daqui uns anos vão embora e passou assim (rápido)... 
trabalhei muito. [...] acho muito difícil conciliar todos os papeis em equilíbrio. 
[...] mas, para mim, o empreendedorismo se encaixa para a mulher por causa 
da flexibilização de horários.  
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A entrevistada E19 entendeu a importância da gestão do tempo para conseguir 

administrar a empresa, tendo uma atuação presente no associativismo, participando dos 

cuidados quando os pais ficaram idosos e doentes, e mesmo assim, mantendo um casamento 

estável em que o marido entendia as obrigações de sua vida profissional bem complexa. Tal 

afirmativa, ficou evidenciada em sua fala ao dizer que:  

 
Quando eu era mais jovem decidi que não queria ter filhos. [...] queria 
preservar minha liberdade. [...] isso pode ter ajudado a minimizar os 
problemas que eu passei, mas de qualquer forma tive que escolher entre a 
família e o trabalho. Esse exercício família e trabalho mesmo não tendo filhos 
é constante. Eu acompanhei meu pai quando ficou doente por muitos anos [...] 
e minha mãe também, inclusive morei na casa deles um período enquanto eles 
estavam doentes, então é uma questão de administrar o tempo. [...] mas é claro 
que a gente tem que abrir mão de muitas coisas (E19).  
 

De acordo com Khera e Malik (2016) os conflitos trabalho-família colocam a posição 

das empreendedoras em risco, pois a mulher deseja trabalhar, mas o fato de ter que arcar com 

os compromissos familiares atrapalha seus anseios profissionais. Como nota-se na entrevista da 

empreendedora E15, que levou os filhos para dentro do seu negócio, trabalhando e ao mesmo 

tempo cuidando deles:  

 
Eu criei minha filha e meu filho dentro da loja. [...] comprei chiqueirinho e 
carrinho e ficava na loja com eles. 
  

Já a empreendedora E14 teve que fazer a gestão do seu tempo não só pelas necessidades 

da filha, mas porque teve problemas de saúde em virtude do excesso de trabalho ao relatar:  

 
Quando minha filha era adolescente eu estabeleci uma regra para que pudesse, 
quando estivesse em casa, estar em casa pra valer. Eu tive que reaprender a 
viver dentro de casa. E deu tão certo que resolvemos ter outro filho e hoje tenho 
outro filho pequeno. [...] o excesso de trabalho me fez abrir mão da própria 
saúde. Me alimentava mal, não praticava exercício físico, aí eu fiquei doente 
por conta disso. [...] tive que priorizar, readequar e equilibrar meus horários, 
comecei a acordar mais cedo... tive que tomar algumas atitudes pela saúde 
(E14). 
 

A necessidade de flexibilização pelo excesso de trabalho para equilibrar a vida e dar 

atenção a saúde, também ocorreu com as empreendedoras E5, E9, E12 afirmaram:  

 
Hoje eu flexibilizo meu tempo. Para ir ao grupo de mulheres (empreendedoras) 
e para minha saúde, eu faço academia todos os dias, parei de trabalhar das 
18h às 20h, mas depois volto e continuo trabalhando (E5). 
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[...] eu sempre achei que fosse uma pessoa equilibrada, mas há 2 anos atrás eu 
estava trabalhando de 12h a 14h por dia e entrei em burnout, deprimi. Hoje 
ainda estou saindo dessa situação de depressão (E9). 
 
[...] eu deixei minha vida pessoal para me dedicar ao trabalho. Sou solteira e 
sem filhos pois o trabalho me alimentava, mas estou chegando em um momento 
que quero equilibro. [...] já perdi namorado e os amigos não me convidavam 
mais porque eu nunca podia, sempre estava ocupada. E uma hora você tem que 
ter equilíbrio, e é isso que busco hoje (E12). 
 

Ao empreender, as mulheres amenizam os conflitos entre as esferas familiar e 

profissional, uma vez que o empreendedorismo possibilita a flexibilização de horário 

auxiliando a mulher nas suas responsabilidades dentro da família (VASCONCELOS, 2014). 

Sobre a Dupla Jornada e/ou Conflitos Trabalho/Família, as entrevistadas responderam 

a proposição que pedia para descrever uma situação com relação ao trabalho e à família e uma 

situação de flexibilização de horários.  

Ao fazer a análise das respostas dessa pergunta, pôde-se perceber que apenas a E10 e a 

E13 não identificaram, no momento da entrevista, uma situação de conflito trabalho-família ou 

de dupla jornada. A ocorrência desse fato na vida de 18 mulheres, das 20 entrevistadas, 

evidencia que essa circunstância gera um problema bem corriqueiro entre as mulheres que 

empreendem.  

A barreira da dupla jornada e os conflitos trabalho-família é a que mais se destaca entre 

as empreendedoras entrevistadas, aparecendo mesmo nas que são solteiras ou não tem filhos. 

Apesar do fato de serem empreendedoras, donas do seu próprio negócio e assim, terem 

facilidade de flexibilizar os horários, percebeu-se que muitas delas priorizam o trabalho, e que 

isso acaba afetando em algum momento sua saúde física, mental ou a harmonia na família. 

Corroborando com os achados da pesquisa, Jonathan (2003) e Cancelier (2017) argumentam 

que as empreendedoras buscam o equilíbrio, conciliando os papeis profissionais e pessoais 

utilizando-se de diversas estratégias a fim de gerir seu tempo de modo a obterem sucesso nessas 

esferas da sua vida.  

Pode-se observar que algumas das empreendedoras tiveram que, em algum momento da 

vida, buscar esse equilíbrio pois o excesso de trabalho tornou-se um problema, para algumas o  

problema foi de saúde, para outras foi cobrança por parte da família ou até  mesmo um divórcio, 

e, para outras ainda, o problema foi interno, gerando sentimento de culpa por deixar a família, 

em especial os filhos, em detrimento do trabalho.  

A gestão do tempo e a culpa por deixar a família de lado pelo trabalho são constantes 

na vida de boa parte das empreendedoras entrevistadas. Aquelas que casaram e tiveram filhos 

muitas vezes têm sentimento de culpa e em alguns casos arrependimento por não ter dado mais 
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atenção aos filhos ou ao casamento. Aquelas que são solteiras parecem agora, depois de 

trabalhar muito, estar tentando encontrar um ponto de equilíbrio na vida pessoal e profissional. 

Todas evidenciaram que hoje procuram administrar o tempo de modo a dar atenção a todas as 

esferas da vida.  

 

4.4.4 Barreiras Socioculturais 

 

A quarta categoria analisada são as barreiras Socioculturais. Diversas barreiras são 

enfrentadas pelas mulheres e acontecem em maior quantidade do que no processo 

empreendedor masculino, a dificuldade de se inserir em alguns setores historicamente 

masculinos é uma delas (DICKSON, 2001; NOGUERA; ALVAREZ; URBANO, 2013; 

ALPERSTEDT; FERREIRA; SERAFIM, 2014). O enfrentamento desta barreira ficou clara nas 

entrevistas da E9 que teve dificuldades de fazer valer sua opinião por ser mulher, mas ressaltou 

que sempre aconteceu de forma muito velada:  

 
De uma maneira muito velada eu senti que ser mulher era um empecilho. Existe 
um clube do Bolinha onde é difícil de entrar, de fazer a opinião valer (E9). 
 

As entrevistadas E4 e E11 tiveram dificuldade de inserção por serem jovens e pelo 

mercado ser predominantemente masculino, fato sentido também pela E17. A entrevistada E4, 

relatou que: 

 
No início da empresa o preconceito foi bem grande, pela idade e por ser mulher. 
[...] usava óculos e roupa bem formal para parecer mais velha. [...] o segmento 
exige muitas viagens a feiras, é um segmento muito masculino. O mercado dos 
representantes é muito masculino [...] então sempre tinha uma falta de 
confiança, [...] um comentário no sentido que estavam falando com quem não 
iria resolver (E4). 

 
Já a entrevistada E11 afirma:  

 
Tive dificuldade mais no início da carreira pelo motivo de ser mulher e ser mais 
jovem. [...] clientes que não aceitavam estar sendo atendidos por uma mulher 
nessa profissão (E11).  
 

Ainda nessa perspectiva, a entrevistada E17 relata:  
 
Ia muito em feiras... [...] os fornecedores eram de São Paulo, eu tive muito 
problema, mas quando meu filho entrava na negociação resolvia muita coisa 
(E17). 
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 Pôde-se perceber que a dificuldade de inserção em setores masculinos também ficou 

evidenciada na entrevista da empreendedora E19, quando concorreu à presidência de uma 

entidade estadual importante e não ganhou porque era mulher e, também, porque os homens 

que votavam não aceitaram a opinião das mulheres que faziam parte da diretoria: 

 
[...] quando me candidatei a presidência da associação estadual e fui vencida. 
Eu tinha apoios muito importantes, [...] tinha votos das maiores cidades [...] 
e o apoio de 100% das mulheres só que essas mulheres não votavam e não 
influenciaram o voto dos presidentes que eram homens (E19). 
 

Já a entrevistada E20, não conseguiu concorrer à presidência de uma entidade porque, 

apesar da indicação do presidente, membros da diretoria mesmo a considerando competente, 

foram contra a candidatura porque ela era mulher:  

 
O presidente da associação veio conversar comigo para ver se eu aceitaria 
concorrer à presidência. [...] eu disse que sim [...] mas uma pessoa (que foi 
contra) disse [...] que eu era bem competente mas não para ser presidente, por 
ser mulher (E20). 
 

A E7 teve que provar sua competência não somente fora da empresa, mas para os seus 

subordinados pois a viam como “filha do dono”, que tinha chegado ali somente por esse motivo:  

 
[...] meu desafio foi fazer com que as pessoas acreditassem em mim aqui dentro. 
De verem que eu não sou só a filha do “fulano” (fundador da empresa), enfim, 
tive que mostrar que entendia do negócio (E7). 
 

Observou-se pela resposta de algumas entrevistadas, que os homens mais velhos têm 

mais dificuldade de se relacionar profissionalmente de uma maneira saudável, com mulheres 

mais jovens. A empreendedora E10 sofreu assédio de homens mais velhos que entendiam que 

ela iria ceder para ascender na carreira ao relatar:  

 
[...] homens de mais idade que dão em cima, desrespeitam e confundem as 
coisas. Tive que ter jogo de cintura e colocar eles no seu lugar. Já fui assediada 
assim... [...] falavam: vamos fechar o contrato na minha lancha tomando 
espumante? Passei várias vezes por essas coisas (E10).  

 
A E14 também enfrentou barreiras com um homem mais velho, mas porque ele não 

aceitava ser subordinado dela, mulher e bem mais nova.  

 
Vivemos numa sociedade machista [...] era um senhor mais velho que chegou 
na empresa. [...] quando ele chegou ele não queria falar comigo e sim com meu 
chefe. Daí eu falei que eu é que era a líder dele e mesmo assim ele quis falar 
com o diretor da empresa (que era eu).  [...] com calma eu fui conquistando, 
mostrando minha capacidade, minha competência... [...] hoje não trabalhamos 
mais juntos, mas somos grandes amigos (E14). 
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De acordo com Gavara e Zarco (2015), as empreendedoras enfrentam múltiplos 

problemas pelo fato de serem do gênero feminino, até mesmo em alguns países desenvolvidos, 

mulheres que pertencem a certas minorias sofrem mais discriminação no emprego por causa de 

sua origem racial. Já nos países em desenvolvimento, as mulheres são sujeitas a discriminação, 

desigualdade e isolamento até mesmo quando são a única fonte de renda da família. Na opinião 

da E1, ela enfrentou barreiras para ser incluída no ramo de negócios em que atuava pelo fato de 

ser mulher da raça negra:  

 
[...] eu sou meio morena, percebeu? Eu senti muito preconceito por ser mulher 
e preconceito de cor também. Dificuldade de ser incluída (E1). 
 

Nessa categoria, as entrevistadas foram instadas a descrever uma situação que tiveram 

dificuldades de conseguir algo por razões socioculturais. As barreiras socioculturais se 

mostraram bastante marcantes na trajetória das empreendedoras que vivenciaram essas 

situações. Notou-se que algumas empreendedoras têm dificuldade de identificar essas barreiras, 

talvez porque o tratamento dado à mulher está enraizado e é cultural, e, portanto, as mulheres 

não se dão conta de que estão enfrentando uma barreira. Esse tipo de obstáculo é sempre muito 

velado e difícil de medir, assim como o teto de vidro.  

Pode-se perceber que as empreendedoras que identificaram a barreira sociocultural em 

sua trajetória se sentiram prejudicadas por essa barreira. Quando estão em um cargo de chefia, 

homens mais velhos têm dificuldade de serem subordinados a mulheres mais novas. O assédio 

também acontece, especialmente quando homens mais velhos se relacionam profissionalmente 

com mulheres mais novas que têm que se masculinizar ou se vestir de maneira que pareçam 

mais velhas para obterem o respeito. Existe, também, a obstrução no fechamento de negócios e 

a dificuldade de fazer sua opinião ser ouvida. O fato de ser herdeira e assumir um cargo de 

chefia na empresa, se torna uma barreira onde a mulher tem que provar seu conhecimento e 

competência. Também existe a dificuldade de se inserir em altos escalões, de setores 

historicamente dominados pelo homem como entidades de classe. 

Para enfrentar essa barreira as mulheres buscam conquistar o seu espaço provando sua 

competência. Nota-se que as empreendedoras têm preocupação em tempo integral em provar o 

seu valor, a sua competência.  

 

4.4.5 Dificuldade de Acesso ao Crédito 
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Apesar de vários autores na revisão da literatura (DICKSON, 2001; TAN, 2008; 

HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009; HEWAPATHIRANA, 2011; AMBIGA; 

RAMASAMY, 2013; NOGUERA; ALVAREZ; URBANO, 2013; AGIER; SZAFARZ, 2013; 

ALPERSTADT; FERREIRA; SERAFIM, 2014; KARAKIRE GUMA, 2015; SHUKLA; 

CHAUHAN; SAUMYA, 2018)  terem mencionado a dificuldade de acesso ao crédito como 

uma barreira que as empreendedoras enfrentam, apenas uma das empreendedoras ao ser 

questionada vivenciou uma situação com relação a instituições bancárias.  

Foi perguntado às empreendedoras: Relate uma situação que você precisou obter linhas 

de crédito e teve dificuldade. A única empreendedora que identificou uma situação relacionada 

a pergunta foi a E19, e essa situação ocorreu muitos anos atrás. Ela observou diferença de 

tratamento, quando estava acompanhada por seu pai e quando estava sozinha na agência 

bancária, mas que foi apenas naquela época, hoje em dia não sente mais isso.  

 
Que existe o preconceito existe. Eu me lembro que algumas vezes, quando meu 
pai ainda era vivo, e eu estava começando a trabalhar com ele, quando eu 
entrava num banco sem ele o tratamento era um, quando eu entrava com ele o 
tratamento era outro. Eu não posso dizer da linha de crédito, mas o tratamento 
era diferente. Não posso dizer que perdure até hoje. Hoje já não sinto mais 
(E19). 

 
A barreira da dificuldade de acesso ao crédito encontrada na literatura não foi 

identificada na pesquisa de campo 3. Esse fato pode ter ocorrido porque as pesquisas desses 

autores ocorreram em países culturalmente diferentes como Uganda (KARAKIRE GUMA, 

2015), Índia (AMBIGA; RAMASAMY, 2013) e Siri Lanka (HEWAPATHIRANA, 2011), e 

não no Brasil.  

 

4.4.6 Falta de Políticas Públicas 

 

Os autores (MCCLELLAND et al., 2005; SILVA, 2007; HEWAPATHIRANA, 2011; 

SILVA, 2012; AMBIGA; RAMASAMY, 2013; SHUKLA; CHAUHAN; SAUMYA, 2018), na 

revisão da literatura, mencionaram a falta de políticas públicas como barreira que as mulheres 

empreendedoras enfrentam ao empreender.  

Foi pedido para que as mulheres respondessem a seguinte proposição: Descreva uma 

situação onde você se deparou com dificuldades, em virtude das políticas públicas existentes. 

Apesar dos autores mencionarem a falta de políticas públicas como uma barreira, ao responder 

essa proposição, nenhuma das empreendedoras entrevistadas entendeu as políticas públicas ou 

a falta delas como dificuldade ou barreira na sua trajetória.  
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4.4.7 Obstrução Masculina 

 

A sétima categoria a ser analisada, refere-se à obstrução masculina, que ocorre quando 

o homem impede a mulher de ascender na carreira profissional ou institucional. A obstrução 

masculina é uma barreira invisível e subjetiva. Muitas vezes difícil de perceber, pois trata-se do 

sentimento de exclusão em situações vivenciadas pelas empreendedoras. 

Ezzedeen e Zikic (2012) descobriram que os desafios enfrentados pelas mulheres 

empreendedoras são multifacetados, ocasionados por várias fontes em seu meio e resultantes 

de associações implícitas de gênero. Ficou evidente a forte disputa com organizações de homens 

empreendedores, além de vivenciar oposição de clientes, financiadores e de seus pares. Na 

entrevista das empreendedoras E3, E5 e E14 notou-se que elas se sentiram excluídas em 

algumas situações pelo fato de serem mulheres, percebendo um sentimento de não 

pertencimento ao grupo formado por homens:  

 
Uma coisa é o que é dito, outra coisa é o que tem por trás disso. [...] os 
combinados, o lobby, as negociações [...] é muito do universo masculino. Uma 
sensação de exclusão mesmo. Não é de não incluir, mas de excluir (E3).  
 
[...] geralmente é grupo masculino. Mulher não entra (fácil) [...] eu vou me 
fazendo de burra, vou entrando, entrando e quando vejo estou lá. Pois não dá 
para confrontar os homens (E5).  
 
[...] quando assumi a presidência do conselho dos núcleos da associação, não 
me senti incluída no começo. As reuniões eram com presidentes de grandes 
empresas, presidentes e diretoria da associação [...] eu, a minoria, 
representando a classe feminina, tive bastante dificuldade. [...] me senti 
excluída, até mesmo não aceita. [...] fui ganhando respeito, trazendo soluções. 
[...] Aos poucos fui ganhando a confiança daquelas pessoas (E14). 
 

A entrevistada E19, entende que apesar de não se sentir incluída, não se sente excluída 

também, e que cabe a ela se inserir nos grupos masculinos, e dizendo: 

 
[...] eu tenho que ir (me inserir). Não é uma coisa peculiar estar no mundo 
masculino. Nós (mulheres) temos que nos inserir. [...] ainda não somos 
procuradas, mas temos que nos inserir. Não somos incluídas. Eu não me sinto 
excluída, mas não é natural estar inserida. [...] quando me insiro fica tudo 
normal, tudo certo. (no momento que me incluo) eu não sou uma outsider, estou 
fazendo parte (E19). 

 
Para Macedo et al (2004), algumas organizações têm a tendência de favorecer os homens 

a chegar em posições de prestígio e poder mais fácil e rapidamente que as mulheres, motivadas 

pelo patriarcalismo, políticas de privilégios e autoritarismo. Nota-se que para a mulher é mais 
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difícil ser aceita em algumas instituições, conforme relata a entrevistada E20, que participava 

de uma associação e que se sentiu incluída no grupo por ser “novinha, mulher bonitinha”, mas 

com outras intenções, e ao perceber isso se impôs, e foi reconhecida a partir dali: 

 
[...] com o passar do tempo percebi que fui aceita por outros motivos, porque 
era novinha, mulher bonitinha, ...então vamos aceitar... [...] quando percebi 
isso, bati na mesa e disse que não estava contente com aquela situação [...] que 
eu era igual a todos os outros membros da associação (E20). 
 

Em que pese a tendência de aumento da participação das mulheres no meio empresarial, 

elas continuam tendo dificuldade de romper o teto de vidro em nível gerencial e na política 

(BOZZANO, 2016). Essa dificuldade se manifesta quando não são ouvidas em um grupo 

masculino como nas situações relatadas pelas entrevistadas E10, E11, E12 e E18:  

  
[...] acontece em reuniões. [...] imagina todos conversando, expondo as ideias, 
aí você começa a falar e ninguém ouve, mas se outro (homem) fala eles 
respeitam e escutam. Quando era eu eles passavam como um trator falando, 
como se não tivesse ninguém falando no momento (E10).  
  
[...] quando estou numa reunião com 30 homens, somente eu de mulher. Me 
sinto podada. Podada no sentido de não ter nem coragem de expor minha 
opinião (E11). 
  
[...] tem cliente que prefere tratar com meu sócio, e não comigo, por eu ser 
mulher. Agora que eu tenho certeza disso não lido mais direto com ele. É 
machista, não me deixa falar, abrir a boca. Ele me interrompe o tempo todo 
(E12). 
  
[...] é irritante. Eu não sou um bibelô. É muito difícil deles me ouvirem nas 
reuniões.  [...] se eu dou alguma ideia nem na ata vai escrito, é uma cidade 
muito machista e eu não estou aqui só para fazer número (E18).  
 

Nota-se, porém, que algumas mulheres tem comportamentos diferentes, como por 

exemplo a entrevistada E12, que, como não conseguiu se impor, preferiu retirar-se e não tratar 

mais com o cliente, ou a E11 que preferiu calar-se, não enfrentando seu medo. 

As mulheres entrevistadas foram solicitadas a descrever uma situação onde não se 

sentiram incluídas. Percebe-se que a obstrução masculina ocorre com bastante frequência entre 

as empreendedoras, mas que dependendo da atitude delas frente a esse fato, acontece uma 

reversão da exclusão. A partir do momento que a empreendedora se impõe, marca posição e se 

insere, o grupo formado por homens adquire uma postura inclusiva, admitindo a sua 

participação.  
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4.4.8 Preconceito e Discriminação 

 

A última categoria a ser analisada, diz respeito ao preconceito e à discriminação sofridos 

pelas empreendedoras entrevistadas. Salienta-se que, assim como o “teto de vidro”, barreiras 

sócio culturais, e a obstrução masculina, o preconceito e a discriminação permeiam todas as 

barreiras, sendo às vezes, difícil de separar uma barreira das outras. Para Malhorta, Schuler e 

Boender (2002), o preconceito sofrido pelas mulheres é uma das causas do fenômeno teto de 

vidro, ou seja, as barreiras invisíveis enfrentadas pelas mulheres.  

Para Lima, Lima e Tanure (2009), as barreiras encontradas pelas empreendedoras se 

referem ao processo preconceituoso e discriminatório quanto à capacidade das mulheres de 

liderar e a questões pessoais. Esses obstáculos podem ocorrer quando existe a dificuldade dos 

pares masculinos ou clientes aceitarem uma mulher na liderança como ocorreu com três das 

entrevistadas (E1, E3 e E7).  

  
[...] foi bem difícil aceitarem uma mulher empreendedora. [...] enfrentei 
rejeição em todos os sentidos... Começando com o cliente que diz... Nossa! É 
uma mulher a dona da empresa! [...] tive dificuldade de aceitação no mercado 
(E1).  
 
Principalmente no início havia uma resistência grande de confiar no meu 
trabalho por ser mulher (E3).  
 
[...] querendo ou não a sociedade ainda é machista. Apesar de já ter evoluído. 
[...] somos uma empresa familiar, estamos na segunda geração, somos 5 
mulheres e 1 homem atuando na empresa hoje e mesmo assim as pessoas falam: 
Ah... mas não tem mais homem na segunda geração? (como se não tivéssemos 
capacidade) (E7). 
 

Muitas vezes a mulher é estereotipada pejorativamente como frágil e submissa, 

características opostas aquelas esperadas em indivíduos que estão no poder da organização 

(BOTELHO, 2008). O preconceito quanto ao estereótipo da mulher como fútil e fraca foi 

sentido pela E10, em: 

 
Em uma reunião onde eu representava o núcleo de mulheres da associação o 
interlocutor falou que sabia o que era o núcleo, aquele lugar onde tem um 
grupo de mulheres, vocês falam um monte, fazem as festas... falou de coisas 
triviais, de mulher fútil. Eu me posicionei explicando o que o núcleo fazia, e 
que não era fútil, para que ele me levasse a sério (E10). 
 

Haslam et al. (2010) trazem em sua pesquisa, que a presença das mulheres em conselhos 

de administração, desvalorizava as empresas não pela má administração das mulheres, e sim 

pelo preconceito dos investidores, que não aceitavam que mulheres poderiam ser gestoras 
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competentes. Nesse sentido algumas das entrevistadas passaram por situações onde o 

interlocutor homem (cliente, ou fornecedor) não quis negociar com elas e pediram a presença 

de um homem para tratar dali pra diante, ou não fechavam negócio se fossem elas a negociar 

(E2, E4, E5, E12, E16 e E17) conforme descrito a seguir:  

 
[...] numa situação o gerente regional estava fazendo questão de tratar mais 
com meu marido. [...] conversamos e ele se deu conta [...] ficou bem nítido o 
machismo (E2).  
 
Na primeira década de trabalho o preconceito foi bem grande, por ser jovem e 
por ser mulher. Foram várias situações (E4).  
 
[...] aconteceu várias vezes, mas por exemplo, em uma reunião com um cliente 
eu tentei explicar uma estratégia várias vezes e ele não entendia, ou fingia que 
não entendia. Bastou meu marido falar duas palavras e ele entendeu tudo. Foi 
o momento da minha carreira que eu tive certeza que era preconceito. Hoje em 
dia quando é cliente novo e homem, meu marido faz a primeira reunião, 
conversamos antes pra alinhar o que vai ser dito e ele vai lá e negocia. Para 
não gerar mais conflito (E5). 
 
[...] tem contratos que eu passo pro meu sócio tratar porque não fecham 
negócio por eu ser mulher (E12).  

 
[...] numa situação fui negociar um contrato de aluguel com meu irmão, que 
era meu sócio. [..] eu tomei a frente da negociação e no meio da reunião o 
locatário perguntou para meu irmão como é que ele colocava uma mulher para 
negociar. Que as mulheres são burras. Ele foi preconceituoso e deselegante. 
[...] fui mostrando seriedade, cumpri promessas e hoje esse locatário confia em 
mim, pois fui conquistando respeito e admiração (E16). 

 
 [...] uma vez veio a mercadoria errada, fui tentar resolver. Liguei, levei uma 
tarde toda tentando resolver da melhor forma possível. Aí meu filho se envolveu 
na história, ligou e resolveu na hora. Isso nunca acontece com (fornecedores) 
mulheres, somente quando são homens (E17). 
 

A estratégia utilizada por essas entrevistadas para enfrentar a barreira é mostrar 

competência, seriedade e comprometimento e aos poucos reverter o preconceito. Em outros 

casos, quando não conseguem reverter, as entrevistadas não tratam mais com os clientes ou 

fornecedores, apelando para algum homem que trabalhe na empresa (marido, sócio ou mesmo 

o filho). 

A entrevistada E18 não participa mais de reuniões de classe por causa de brincadeiras 

machistas e de mal gosto que já escutou, além de várias vezes seus colegas terem colocado em 

xeque a sua competência e capacidade de administrar, conforme relato: 

 
É, tem preconceito sim. É uma coisa muito chata e então eu evito de ir às 
reuniões (dos sindicatos). Tem muitas brincadeirinhas de mal gosto que escuto. 
[...] procuro evitar, não vou mais. [...] eles ficaram surpresos por eu estar até 
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hoje a frente do negócio, quando meu marido morreu e eu assumi, diziam que 
eu não iria durar 2 anos. Eles não me conheciam mesmo (E18). 

 
Por causa dessas barreiras, as mulheres ainda não conquistaram todo o seu potencial, 

mesmo sendo bem-sucedidas e fazendo parte do segmento de negócios que mais cresce 

(CANTWELL, 2014). Nota-se que mesmo tendo qualificação profissional e pessoal melhor que 

a de vários homens que pertencem a diretoria, a E11 sente que sofre preconceito na entidade 

em que faz parte ao nunca ter a chance de estar na diretoria pois às mulheres sempre são 

oferecidas vagas de suplente:  

 
[...] em algumas associações que eu participo os homens não tem tanta 
bagagem, tanto empenho e está á frente, só porque é homem. [...] existe 
preconceito na nossa classe sim. Falo dos órgãos de classe, a maior parte das 
pessoas que participa dos conselhos de sindicatos são homens. As mulheres, 
quando conseguem, ficam com as vagas de suplente, e isso é encarado como 
uma conquista. Só por serem homens, eles chegam primeiro que a gente (E11). 
 

 A E20 também teve problemas de preconceito ao tentar disputar a presidência 

da entidade, ficando com a oportunidade de ser vice-presidente, por machismo dos colegas e já 

foi agredida verbalmente por um colega empresário por expor sua opinião em uma reunião: 

 
[...] já aconteceu algumas vezes, me acham “legal” mas me oferecem a vaga 
de secretária, de conselheira, de qualquer coisa na diretoria das associações. 
[...] em uma situação um empresário foi muito grosseiro comigo porque eu dei 
a minha opinião sobre a disparidade salarial no nosso estado. Me senti muito 
mal na hora, tenho certeza que se fosse um homem ele não falaria do mesmo 
jeito (E20). 

 
O preconceito e a discriminação são barreiras invisíveis, e veladas, que acontecem 

travestidos de brincadeiras, e por isso é tão complexo se verificar. Acontecem em maior ou 

menor intensidade com muitas das empreendedoras, algumas sentiram essa barreira apenas no 

início da empresa, mas outras ainda passam por isso, apelando para as mais variadas estratégias 

para enfrentar a barreira. Existem aquelas que mostram seriedade, competência, muito trabalho 

e assim se impõe e são aceitas no mundo masculino. Mas, mesmo assim,  algumas não 

conseguem transpor essa barreira apenas se empoderando, então, ao invés de enfrentar o 

preconceito, essas entrevistadas, optam por se afastar ou evitam tratar diretamente com o 

homem machista, solicitando que alguma pessoa do gênero masculino (sócio, marido ou filho) 

o faça.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este capítulo apresentou os resultados e análise dos dados da pesquisa. O objetivo foi 

compreender o empoderamento da mulher como contribuição ao enfrentamento das barreiras 

que dificultam o empreendedorismo.  

Para tanto, iniciou-se com uma enquete onde os gestores das Associações Empresariais 

e CDL de Florianópolis, Lages, Criciúma, Chapecó e Joinville indicaram 113 empreendedoras. 

Para 112 empreendedoras, foi enviado um questionário de competência empreendedora e 

obteve-se 61 respostas. Por meio das respostas do questionário de competência empreendedora, 

onde ficou evidenciado que essas mulheres tinham competências empreendedoras, e das duas 

questões descritivas, foram selecionadas 20 mulheres para responder a entrevista 

semiestruturada com foco em incidentes críticos. 

Ao se fazer a análise temática das respostas dessas 20 mulheres, ficou evidente que a 

maioria das barreiras encontradas na literatura fazem parte da trajetória das empreendedoras 

entrevistadas (Quadro 13).  

 

Quadro 13 - Frequência do aparecimento das barreiras enfrentadas pelas entrevistadas. 

Barreira Empreendedoras Quantidade 

Dupla Jornada e/ou Conflitos Trabalho-
Família 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 
E9, E11, E12, E14, E15, E16, E17, 
E18, E19, E20 

18 

Falta de Empoderamento/ 
Autoconhecimento/ Autoconfiança 

E1, E2, E6, E7, E8, E9, E11, E12, 
E13, E14, E16, E18, E19 13 

Preconceito e Discriminação E1, E2, E3, E4, E5, E7, E10, E11, 
E12, E16, E17, E18, E20 13 

Sociocultural E1, E4, E9, E10, E11, E14, E17, 
E17, E19, E20 10 

Obstrução Masculina E3, E5, E10, E11, E12, E14, E18, 
E19, E20 9 

Teto de Vidro E3, E10, E12, E16, E17 5 

Acesso ao Crédito E19 1 

Falta de Políticas Públicas - 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como se pode observar no Quadro 13, a barreira que mais evidenciou-se entre as 

entrevistadas foi a Dupla Jornada e/ou Conflitos Trabalho-Família , aparecendo em 18 das 20 

respostas das mulheres empreendedoras. A maneira encontrada por essas empreendedoras para 
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superar essa barreira foi buscar o equilíbrio, desacelerando um pouco e usando da criatividade 

para estar presente em ambos os aspectos da vida, profissional e pessoal. 

Outra barreira que se destacou foi a do Preconceito e Discriminação, identificada por 13 

das empreendedoras entrevistadas. Para enfrentar essa barreira as mulheres desenvolveram a 

autoconfiança, provando seu profissionalismo e competência, e muitas vezes explicitando aos 

homens a situação que tinha ocorrido, pois eles não estavam se dando conta, ou faziam de conta 

que não estavam entendendo. Se posicionando dessa forma, elas não permitiam que a situação 

voltasse a ocorrer. 

Identificada por 13 das empreendedoras, a barreira da Falta do Empoderamento / 

Autoconhecimento / Autoconfiança apareceu com frequência nas respostas das 

empreendedoras. Essa barreira, por ser tão subjetiva, se confunde com outras tornando-se difícil 

de identificar. Difícil também de se verificar como as entrevistadas a superaram, mas em alguns 

casos foi encarando os medos internos, superando a si mesma e enfrentando a barreira. 

A barreira Sociocultural apareceu em 10 respostas das empreendedoras. Para superar 

essa barreira as entrevistadas conquistaram seu espaço, fazendo-se respeitar por sua 

competência, tendo calma e paciência para que fossem reconhecidas e algumas vezes tendo que 

provar o seu valor como empreendedora. 

A Obstrução Masculina foi uma barreira encontrada por 9 das entrevistadas. As 

empreendedoras enfrentam esse obstáculo marcando posição através de seu trabalho, aos 

poucos, com paciência e sabedoria, mas depois que conseguem ser aceitas, o tratamento que 

recebem dos homens do grupo fica bem semelhante ao direcionado aos seus pares masculinos. 

Uma das entrevistadas, não se sente excluída, mas também não é incluída naturalmente, e por 

isso sente a necessidade de marcar posição e se inserir no grupo.  

O Teto de Vidro é um fenômeno que permeia todas as barreiras, é subjetivo e invisível, 

portanto, difícil de ser identificado. Essa barreira foi evidenciada nas respostas de 5 

empreendedoras que a enfrentaram com autoconfiança e atitude.  

Já a barreira de Acesso ao Crédito, teve apenas um incidente entre as 20 entrevistadas e 

aconteceu há muito tempo, no início da trajetória dessa empreendedora, que hoje não observa 

mais a ocorrência dessa situação. A barreira de Falta de Políticas Públicas não foi observada 

nas respostas das empreendedoras. 

Para permitir melhor visualização, no Gráfico 2 apresenta-se a frequência das barreiras 

enfrentadas pelas mulheres empreendedoras. 
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Gráfico 2 - Barreiras enfrentadas pelas empreendedoras.  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por meio da análise dos dados, buscou-se alcançar os objetivos geral e específicos a fim 

de responder à pergunta de pesquisa, fornecendo assim base empírica a respeito do problema. 

 

  

Dupla Jornada e/ou Conflitos Trabalho-Família

Falta de Empoderamento/ Autoconhecimento/ Autoconfiança

Preconceito e Discriminação

Sociocultural

Obstrução Masculina

Teto de Vidro

Acesso ao Crédito

Falta de Políticas Públicas

0 5 9 14 18
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 

 CONCLUSÕES 

 

A mulher empreendedora vem conquistando importância na economia mundial, mas, 

mesmo sendo a maioria entre a população, a mulher ainda encontra dificuldade para ser tratada 

com equidade nos aspectos profissionais e pessoais. Apesar do número de mulheres que iniciam 

empreendimento ser semelhante ao de homens, a parcela de mulheres que consegue persistir no 

seu negócio é menor que a parcela masculina. Esse problema pode estar associado aos 

obstáculos enfrentados pelas empreendedoras, que além das já conhecidas barreiras ao 

empreendedorismo, encaram barreiras internas e externas específicas do gênero feminino. 

O propósito dessa dissertação foi compreender o empoderamento da mulher como 

contribuição ao enfrentamento das barreiras ao empreendedorismo e foi estruturada de maneira 

a aproximar a teoria das experiências das empreendedoras. Para que isso fosse possível, foi 

realizada a revisão sistemática integrativa da literatura, que construiu a base conceitual dessa 

dissertação, evidenciando os autores cujas publicações contribuíram para resgatar os conceitos 

de empreendedorismo, mulher empreendedora e empoderamento da mulher. Essa revisão foi 

fundamental para sustentar o fato de haver poucos estudos que coincidissem com o tema aqui 

abordado, observar o crescente aumento das pesquisas a esse respeito e teve como propósito 

explorar evidências, sustentando a cadência da condução da pesquisa proposta, mediante 

estudos publicados recentemente, e do estado da arte do tema pesquisado. 

Nesta pesquisa, traçou-se objetivos para responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

Como o empoderamento da mulher pode contribuir para o enfrentamento das barreiras que 

dificultam o empreendedorismo? Os objetivos específicos foram devidamente alcançados, 

possibilitando, deste modo, atingir o objetivo geral proposto e responder à pergunta de pesquisa. 

O primeiro objetivo específico foi o de identificar mulheres empreendedoras em Santa 

Catarina, o qual foi atendido por meio da enquete realizada como os gestores das Associações 

Empresariais e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) das cidades de Florianópolis, Lages, 

Chapeco, Criciúma e Joinville. O questionário de competências empreendedoras baseado em 

Lenzi (2006), foi aplicado nas 112 empreendedoras indicadas, obtendo-se 61 respostas. 

Analisando as respostas desse questionário, observou-se que cerca de 74% das empreendedoras 

que responderam o questionário obtiveram mais de 120 pontos de um total de 150. Ficou 

evidente assim, que as mulheres indicadas pelos gestores têm comportamentos empreendedores 

bem delineados, identificando, desta maneira empreendedoras no estado de Santa Catarina.  
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O segundo objetivo específico foi verificar a existência de barreiras que dificultam a 

mulher de empreender. Esse objetivo foi contemplado no capítulo 2 desta dissertação, a Revisão 

da Literatura, que forneceu base teórica para sustentar essa pesquisa. Foram identificadas as 

barreiras enfrentadas pelas mulheres empreendedoras: Teto de Vidro, Preconceito e 

Discriminação, Dupla Jornada e/ou Conflitos Trabalho-Família, Barreiras Socioculturais, 

Dificuldade de Acesso ao Crédito, Falta de Políticas Públicas, Obstrução Masculina e Falta de 

Empoderamento, Autoconhecimento ou Autoconfiança. Essas barreiras foram usadas como 

base para a entrevista semiestruturada com foco em incidentes críticos aplicada nas 20 

empreendedoras selecionadas. 

Durante a análise dos dados, ficou evidente que essas barreiras são obstáculos 

enfrentados pelas mulheres, sendo a Dupla Jornada e os Conflitos Trabalho-Família, Falta de 

Empoderamento/Autoconhecimento/ Autoconfiança, Preconceito e Discriminação, Barreira 

Sociocultural, Obstrução Masculina e Teto de Vidro as barreiras que ficaram evidenciadas na 

pesquisa. A barreira de Dificuldade de Acesso ao Crédito foi mencionada por apenas uma 

empreendedora, aconteceu muitos anos atrás e foi no sentido de tratamento diferenciado dentro 

da agência bancária e não ao crédito especificamente. A barreira de Falta de Políticas Públicas 

não apareceu na resposta de nenhuma das entrevistadas. 

O terceiro objetivo específico refere-se a analisar como o empoderamento da mulher 

contribui para o enfrentamento das barreiras que dificultam o empreendedorismo. Restou 

evidenciado pelo depoimento das mulheres empreendedoras entrevistadas que para enfrentar as 

barreiras encontradas ao longo do percurso como empreendedoras essas mulheres se 

empoderaram, conquistando seu espaço, mostrando seu valor, muitas vezes à custa de mais 

tempo e esforço que seus pares masculinos.  

O fato de ter que lidar com o assédio e perder sua voz em situações onde elas gostariam 

de se posicionar, remete a mulher a um lugar de subalternidade frente aos homens, assim como 

quando suas pretensões são negadas apenas pelo fato de ser mulher. 

Algumas vezes, as empreendedoras não são silenciadas, mas, mesmo assim, pagam 

muito caro para serem ouvidas e respeitadas.  Em alguns momentos evidenciou-se que as 

empreendedoras precisam se impor para superar essa barreira, mas em outros, pôde-se perceber 

que elas se calam, e, mesmo sem concordar, aceitam que sua reinvindicação seja obstruída pelo 

homem. Para elas o caminho percorrido pelos seus pares masculinos é muito mais fácil em 

função de serem do gênero masculino.  

Pôde-se constatar que as mulheres sabem que existe o preconceito e a discriminação, 

elas revelam que existe, têm a certeza que se fossem do gênero masculino a sua trajetória seria 



 
 

113 

mais fácil, mas têm dificuldade de identificar uma situação específica em que ocorreu tal 

barreira. Conforme o relato de algumas empreendedoras, isso acontece, pelo fato da 

discriminação e preconceito estarem tão arraigados na cultura machista existente, que são 

situações vistas com normalidade pelas entrevistadas. A dificuldade de identificação também 

se deve ao fato dessas barreiras serem muito subjetivas e de difícil percepção. 

A pesquisa revelou que para conseguir se inserir no ambiente empresarial dominado 

pelos homens, essas mulheres tiveram atitude, lançando mão de características bem femininas 

como calma, paciência e persistência, marcando posição, mostrando muito trabalho, adquirindo 

autoconfiança, encarando seus medos internos, buscando se empoderar para assim enfrentar as 

barreiras ao empreendedorismo. Embora as entrevistadas apresentassem diferenças em suas 

colocações, que por serem particulares, são influenciadas por sua personalidade, ambiente, e 

características socioeconômicas, esta pesquisa deixou claro que o sentimento que paira na 

cabeça das empreendedoras é que as diversas barreiras encontradas na literatura ainda existem 

e que o empoderamento é o caminho para enfrentá-las.  

Fica evidente que a mudança cultural e comportamental precisa continuar ocorrendo 

pois para atingir a equidade de gênero, transformações morosas e difíceis tem que acontecer. 

As empreendedoras evidenciaram em suas respostas, que enfrentaram mais barreiras no início 

da trajetória, hoje, esses episódios ainda acontecem, mas são mais velados e difíceis de 

identificar, e que, a incidência dessas situações diminuiu muito.   

Percebe-se que a falta de empoderamento também é causada pela falta de experiência e 

maturidade, e, uma vez que essa empreendedora obtém mais vivência, a mesma adquire 

autoconfiança, se empodera e assim enfrenta com mais facilidade as barreiras que aparecem.  

À medida que o empoderamento aumenta, essa mulher se impõe nas situações em que 

é silenciada, se insere em ambientes onde antes era excluída, encarando os obstáculos como 

desafios a serem enfrentados, tendo atitude frente as barreiras encontradas e equilibrando os 

diversos aspectos da vida, para assim, continuar empreendendo, num circulo virtuoso de 

empoderamento. 

Atendidos os objetivos específicos, chega-se ao objetivo geral respondendo-se à 

pergunta de pesquisa: Como o empoderamento da mulher pode contribuir para o enfrentamento 

das barreiras que dificultam o empreendedorismo? 

Com esta pesquisa, ficou evidenciada a relevância do empoderamento da mulher com 

relação ao enfrentamento das barreiras que dificultam o empreendedorismo.  

As conclusões redigidas aqui, confirmam a relevância desta pesquisa para o 

desenvolvimento científico do tema empreendedorismo, mulher empreendedora e 
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empoderamento da mulher. Sendo assim, algumas sugestões para trabalhos futuros são 

apresentadas a seguir, possibilitando maior profundidade ao tema. 

 

 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa e das conclusões explicitadas nas 

conclusões dessa dissertação, observou-se a necessidade de continuidade de estudos sobre o 

empoderamento da mulher e mulher empreendedora. Malhotra, Schulere Boender (2002); Tan 

(2008); Cohoon, Wadhwa e Mitchell (2010), Ferreira e Nogueira (2013) ressaltam que existem 

poucos estudos sobre o tema, e talvez seja essa, uma das razões de que, mesmo desempenhando 

um papel importante no crescimento econômico mundial as mulheres ainda não recebam a 

atenção devida do estado e de políticas de desenvolvimento. 

Deste modo, propõem-se algumas reflexões e sugestões para futuros trabalhos que 

podem contribuir na estruturação de um arcabouço teórico mais amplo sobre o empoderamento 

da mulher e as barreiras enfrentadas pelas mulheres empreendedoras:  

• Analisar e fazer a comparação de como o empoderamento da mulher pode 

contribuir para o enfrentamento das barreiras ao empreendedorismo em outras 

regiões do Brasil. 

• Realizar pesquisas que analisem as barreiras enfrentadas pelas empreendedoras 

de acordo com o segmento e região em que atuam. 

• Aprofundar as formas de enfrentamento das barreiras e os motivos que levaram 

algumas mulheres a superar os obstáculos e outras não. 

• Desenvolver estudos para compreender os motivos que levam as 

empreendedoras a sentir dificuldade de identificar as situações em que 

enfrentaram as barreiras ao empreendedorismo. 

• Realizar estudos sobre a concessão de crédito às mulheres nos dias atuais no 

Brasil. 

• Realizar pesquisas sobre as políticas públicas existentes com relação à mulher 

empreendedora. 

 

Nota da Autora: Termino essa dissertação com grande parte dos questionamentos que 

tinha no início do trabalho respondidos. Mas agora, o horizonte expandiu e mudaram as 

perguntas. Os temas Empoderamento da Mulher e Mulher Empreendedora, ainda necessitam 
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de muita pesquisa que oportunize a compreensão do mundo feminino no ambiente dos negócios. 

Espero sinceramente ter contribuído um pouco para que, aprofundando os estudos sobre o tema, 

a equidade entre homens e mulheres se torne cada dia mais possível. 
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Revisão Sistemática Integrativa da Literatura 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O processo de revisão de literatura é o primeiro passo para a composição do 

conhecimento científico. Exige a estruturação de uma síntese organizada com vários tópicos 

aptos a formar uma extensa compreensão do conhecimento. Através desse processo surgem 

novas teorias e são reconhecidas lacunas e oportunidades para pesquisas num determinado 

assunto. Existem várias formas de se fazer a revisão de literatura, podendo ser desde uma 

revisão narrativa com uso de métodos específicos até uma revisão sistemática integrativa 

utilizando mecanismos e metodologias usados na academia para descrever o estado da arte 

de um determinado tema (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011, p. 123). 

De acordo com Sampaio e Mancini (2007, p. 79): 

A revisão sistemática, assim como outros tipos de estudos de revisão, é uma 
pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre um determinado 
tema. Esse tipo de investigação fornece uma soma das evidências relacionadas 
a uma estratégia de intervenção específica, por meio da aplicação de um 
método explícito e sistematizado de pesquisa, apreciação crítica e síntese da 
informação selecionada. As revisões sistemáticas são particularmente úteis 
para integrar as informações de um conjunto de estudos realizados 
separadamente sobre determinadas terapêuticas / intervenções, que podem 
apresentar resultados conflitantes ou coincidentes, bem como identificar 
temas que necessitam de evidências, auxiliando na orientação de futuras 
investigações. 

Contribuindo para o desenvolvimento teórico e apresentando o estado da ciência, 

uma revisão integrativa bem elaborada tem aplicabilidade direta à prática e à política. As 

iniciativas de prática baseadas em evidências trouxeram um aumento da necessidade e da 

elaboração de todos os tipos de revisão de literatura, criando um ambiente favorável para 

que os métodos ficassem mais sistemáticos e rigorosos. A revisão integrativa é o tipo mais 

abrangente de método de revisão de pesquisa, pois possibilita a inclusão simultânea de 

pesquisas experimentais ou não, para a melhor compreensão de um fenômeno. Podendo 

também combinar dados da literatura teórica e empírica (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

A revisão integrativa da literatura tem a capacidade de sintetizar o conhecimento 

científico, de acordo com Botelho, Cunha e Macedo (2011, p. 133):  

 
A revisão integrativa pode ser considerada, portanto, um método para o 
desenvolvimento da revisão da literatura no campo organizacional. Este 
procedimento foi escolhido por possibilitar a síntese e análise do 
conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado, além de 
permitir a obtenção de informações que possibilitem aos leitores avaliarem a 
pertinência dos procedimentos empregados na elaboração da revisão.  
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A revisão integrativa da literatura tem o intuito de agrupar e resumir resultados de 

pesquisas de maneira sistemática, favorecendo o aprofundamento do conhecimento do tema 

em questão. É um método de pesquisa que viabiliza a síntese de diferentes estudos 

publicados e gera conclusões gerais a respeito de uma determinada área assim como 

reflexões sobre a realização de estudos futuros (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA 

 

Para a descrição e elaboração de uma revisão sistemática é importante que seja 

elaborado pelo pesquisador um protocolo de pesquisa que contenha a maneira que os 

estudos serão encontrados, os critérios de inclusão e exclusão, definição dos resultados de 

interesse, verificação da acurácia dos resultados, determinação da qualidade dos estudos e 

análise dos resultados que foram utilizados (SAMPAIO; MANCINI, 2007). Os autores 

ainda sugerem que a revisão deve envolver também pelo menos dois pesquisadores 

independentes que deverão avaliar a qualidade metodológica dos artigos que foram 

selecionados.  

Para a presente revisão sistemática integrativa, foi adaptado o protocolo de 

procedimentos de Sampaio e Mancini (2007) conforme pode ser observado na Figura 1A. 
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Figura 1A: Processo de Revisão Sistemática Integrativa da Literatura 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Sampaio e Mancini (2007). 

 



 
 

133 

 

 

Preparação: Construção do protocolo 

O protocolo de procedimentos foi adaptado de Panisson (2017), como pode ser 

observado na Figura 2A. 

 

Figura 2A: Protocolo para revisão sistemática integrativa da literatura. 
1 PERGUNTA DE PESQUISA 

Como o empoderamento das mulheres pode contribuir para o enfrentamento das barreiras que 
dificultam o empreendedorismo? 

COMPONENTES DA PERGUNTA DE PESQUISA: 

Mulher Empreendedora 

Empoderamento da Mulher 

Barreiras ao Empreendedorismo 
2  BUSCA DE RESULTADOS 
2.1 FONTES DE INFORMAÇÃO: Base de Dados SCOPUS 
2.2 DEFINIÇÃO DE TERMOS DE BUSCA: 

 
 TERMO 1 TERMO 2 TERMO 3 
TERMO  Mulher 

empreendedora 
Empoderamento 
da mulher 

Barreiras ao 
empreendedorismo 

TERMOS 
ALTERNATIVOS 
OU SINONIMOS 

  Barreiras 
invisíveis 
Teto de vidro 

TERMOS EM 
INGLÊS 

 

Woman 
entrepreneur 
 

Woman’s 
empowerment 

Barriers to 
entrepreneurship 
Invisible barriers 
Glass ceiling  

 

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO  
BASE DE DADOS SCOPUS 
CAMPOS DE BUSCA Article Title, Abstract, Keywords 
TIPOS DE DOCUMENTO Todos  
ÁREA GEOGRÁFICA Sem restrição 
PERÍODO DE TEMPO Todos 
IDIOMAS Sem restrição 
ÁREAS DO CONHECIMENTO Sem restrição 

 
 

2.4 ESTRATÉGIAS DE BUSCA  
 

TERMOS  SCOPUS 
MULHER EMPREENDEDORA (EP) TITLE-ABS-KEY  (“WOM* 

ENTREPRENEUR*”) 
 

EMPODERAMENTO DA MULHER 
(EM) 

TITLE-ABS-KEY  (“WOM* 
EMPOWERMENT”) 
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BARREIRAS 
(BR) 

TITLE-ABS-KEY (“BARRIERS TO ENTREPRENEUR*” OR 
“INVISIBLE BARRIERS” OR “GLASS CEILING”) 

 
EP + EM TITLE-ABS-KEY  (“WOM* ENTREPRENEUR*” AND “WOM* 

EMPOWERMENT”) 
EP + BR TITLE-ABS-KEY (“WOM* ENTREPRENEUR*” AND 

“BARRIERS TO ENTREPRENEUR*” OR “INVISIBLE 
BARRIERS” OR “GLASS CEILING”) 

EM + BR TITLE-ABS-KEY (“WOM* EMPOWERMENT” AND “BARRIERS 
TO ENTREPRENEUR*” OR “INVISIBLE BARRIERS” OR 
“GLASS CEILING”) 

EP + EM + BR TITLE-ABS-KEY (“WOM* ENTREPRENEUR*” AND “WOM* 
EMPOWERMENT” AND “BARRIERS TO ENTREPRENEUR*” 
OR “INVISIBLE BARRIERS” OR “GLASS CEILING”) 

 

3 SELEÇÃO DE ESTUDO 
3.1 Título da obra é condizente com o objetivo da pesquisa  
3.2 Leitura crítica dos resumos 
 
4 ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 
4.1 Relacionar os estudos selecionados 
 
5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
5.1 Análise Bibliométrica 
5.2 Análise do conteúdo e contribuição dos estudos selecionados 

Fonte: Adaptado de Panisson (2017).  

 

Salienta-se que a elaboração dessa revisão sistemática inclui caracterizar cada estudo 

escolhido, avaliar sua qualidade, identificar conceitos importantes, comparar as análises 

estatísticas apresentadas e efetuar uma conclusão sobre as evidências que a literatura traz, 

demonstrando a fronteira do conhecimento no tema, os problemas e/ou questões que necessitam 

de novos estudos, bem como as contribuições para a ciência. 

 

Passo 1: Definindo a questão de pesquisa 

Por nortear  a execução das outras atividades relativas ao processo, a definição da 

pergunta de pesquisa é considerada a etapa mais importante na estruturação de uma revisão 

sistemática  da literatura (GALVÃO; SAWADA; TREVIZAN, 2004). A pergunta deve ser clara 

e bem formulada, contendo uma descrição da condição de interesse, população, contexto, 

intervenção e resultado (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

Assim, focou-se na problemática do empreendedorismo pelo gênero feminino e seu 

empoderamento, procurando compreender como as barreiras invisíveis impedem as mulheres 

de empreender.  
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Diante do exposto, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: como o empoderamento das 

mulheres pode contribuir para o enfrentamento das barreiras que dificultam o 

empreendedorismo? 

 

Passo 2: Busca das evidências 

De acordo com Whittemore e Knafl (2005) o processo de pesquisa bibliográfica de uma 

revisão integrativa deve ser claramente documentado na seção do método, incluindo os termos 

de pesquisa, as bases de dados utilizadas, as estratégias de pesquisa adicionais e os critérios de 

inclusão e exclusão para determinar fontes primárias relevantes. 

Segundo Galvão, Sawada e Trevizan (2004) a  busca de evidências na literatura é uma 

etapa essencial no processo  da revisão sistemática. Para Sampaio e Mancini (2007) a busca por 

evidências se inicia com a definição de palavras-chave, estabelecimento de estratégias de busca, 

escolha das bases de dados corretas. A procura em base de dados eletrônicas e em outras fontes 

de informação a serem pesquisadas deste modo aumentando a eficiência dessa busca é 

importante pois maximiza a possibilidade de encontrar artigos relevantes. 

Para o desenvolvimento desta revisão sistemática optou-se em pesquisar a base de dados 

Scopus da Elsevier, essa base de dados foi lançada em 2004, e é o maior banco de dados de 

resumos e citações de literatura revisada por pares. Foi selecionada por oferecer uma visão geral 

de dados científicos e literatura interdisciplinares globais mais ampla, em todos os campos de 

pesquisa. Conta com ferramentas inteligentes para rastrear, analisar e visualizar pesquisas. Com 

mais de 69 milhões de itens, a Scopus oferece a visão mais abrangente da produção científica 

mundial nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e humanidades 

(ELSEVIER, 2018). 

De acordo com o protocolo elaborado na fase de preparação da pesquisa, foram 

definidos os seguintes termos chave com base na pergunta de pesquisa e no tema da dissertação: 

Mulher empreendedora, Empoderamento da mulher e Barreiras ao empreendedorismo. 

Segundo Sampaio e Mancini (2007) o pesquisador deve se certificar que estejam incluídos na 

revisão sistemática todos os artigos considerados importantes que possam ter algum impacto na 

conclusão. É necessário o conhecimento das estratégias de busca, da política de indexação entre 

outros e pode-se utilizar como a truncagem de termos, permitindo assim a utilização da raiz das 

palavras (LOPES, 2002). 

De acordo com Lopes (2002, p. 61):   

[...] pode-se inferir que, para alcançar a resposta pretendida pelo usuário de 
informação, faz-se necessária a execução de movimentos e operações táticas, 
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ora restringindo os resultados alcançados, ora ampliando-os para a obtenção de 
informações mais relevantes, conforme o pedido de busca demandado. 
 

Desse modo, nas pesquisas realizadas com o termo Barreiras ao Empreendedorismo 

foram considerados também os termos Barreiras Invisíveis e Teto de Vidro, os quais foram 

considerados relevantes para inclusão.  O termo teto de vidro se refere ao fenômeno, que de 

acordo com Johns (2013) é uma metáfora para as barreiras invisíveis e exógenas que podem 

obstruir o avanço das mulheres e minorias na carreira profissional. Para que a pesquisa seja 

mais completa e abarque todos os artigos que tratem do tema proposto dentro da base escolhida, 

foram incluídos esses dois termos adicionais alternativos.   

A base de dados Scopus é uma base internacional, por essa razão foi realizada a tradução 

dos termos de busca para o inglês: woman entrepreneur, woman’s empowerment, barriers to 

entrepreneurship, invisible barriers e glass ceiling. As estratégias de busca foram amplas e o 

período de tempo escolhido abrange todos anos desde o registro da primeira publicação até 

2018, não havendo nenhuma restrição a respeito da área geográfica, idioma, tipo de documento 

ou área do conhecimento, tendo como campos de busca na base de dados Scopus: Article Title, 

Abstract, Keywords. 

O uso de aspas se fez necessário para evitar levantar individualmente as publicações  e 

restringir a busca do termo determinado, o asterisco foi utilizado para considerar todas as 

variações possíveis. Também foram utilizados os termos booleanos “AND” para a combinação 

dos termos e “OR” na pesquisa do termo barriers to entrepreneurship, invisible barriers e glass 

ceiling com o propósito de ampliar mais os achados. Assim chegou-se aos seguintes 

constructos: “wom* entrepreneur*”, “wom* empowerment”, “barriers to entrepreneur*” OR 

“invisible barriers” OR “glass ceiling”. 

 
Tabela 1A: Produção registrada na base de dados Scopus utilizando cada termo chave selecionado 

individualmente e na combinação entre eles.  

Termos Chave Resultados 
Encontrados 

% de Resultados 
Encontrados 

Ano do Primeiro 
Registro 

Wom* Entrepreneur* (EP) 1247 25,45% 1984 

Wom* Empowerment (EM) 2169 44,30% 1986 

Barriers of Entrepreneur* (BR) 1482 30,25% 1967 

Total  4898 100% - 



 
 

137 

Combinação dos Termos Chave Resultados 
Encontrados 

% de Resultados 
Encontrados 

Ano do Primeiro 
Registro 

EP + EM 35 56,45% 1999 

EP + BR 23 37,10% 1998 

EM + BR 4 06,45% 2014 

EP + EM + BR 0 0% - 

Total 62 100% - 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da base de dados Scopus (2019). 

 

Os dados mostrados na Tabela 1A propiciam uma análise da produção científica 

demonstrando que a quantidade de termos chave está equilibrada. O termo chave wom* 

empowerment (EM) se destaca na produção científica representando 44,30% dos registros 

encontrados sendo que o primeiro artigo encontrado na busca tem como título Forward-looking 

strategies to the year 2000, dos autores Basch e Lerner, publicado em 1986. Foram encontrados 

30,25% de registros contendo o constructo barriers to entrepreneur*, invisible barriers, glass 

ceiling (BR), o primeiro artigo é de Balbinet (1967) com o título Réflexions 

psychosociologiques sur l’Hôpital psychiatrique et la psychothérapie institutionnelle, porém, 

pode-se constatar que, apesar do primeiro registro ser ainda da década de 1960, percebe-se que 

é somente em 1985 que as produções sobre esse tema começam a tender ao crescimento. Já o 

termo wom* entrepreneur* (EP) apresentou 25,45% dos resultados e observa-se que o primeiro 

artigo encontrado foi o de Hisrich (1984) com o título The Woman Entrepreneur in the United 

States and Puerto Rico: A Comparative Study”. Quando se pesquisa a combinação dos termos 

chave, vale destacar a combinação dos termos chave wom* entrepreneur* (EP) e wom* 

empowerment (EM) que alcançam 56,45% dos registros encontrados, tendo o seu primeiro 

registro em 1999. Analisando a combinação de termos chave wom* entrepreneur* (EP) e 

barriers to entrepreneur*, invisible barriers, glass ceiling (BR) pode-se verificar que a 

porcentagem é menor, mas ainda significativa 37,10% e foi no ano de 1998 que o primeiro 

artigo abrangendo esses termos foi registrado. Já a combinação dos termos chave wom* 

empowerment (EM) e barriers to entrepreneur*, invisible barriers, glass ceiling (BR) obtém 

na pesquisa um índice pequeno de estudos encontrados 06,45% observa-se porém que é bem 

recente a primeira publicação, datando do ano de 2014. Quando se pesquisa a combinação dos 
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três termos chave wom* entrepreneur* (EP), wom* empowerment (EM) e barriers to 

entrepreneur*, invisible barriers, glass ceiling (BR) não é encontrado nenhum artigo. 

Os Gráficos 1A, 2A e 3A indicam a evolução da produção científica com os temas 

mulher empreendedora, empoderamento da mulher e barreiras ao empreendedorismo. 

 

Gráfico 1A: Evolução da produção de artigos com o tema mulher empreendedora. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da base de dados Scopus (2019). 

 
Gráfico 2A: Evolução da produção de artigos com o tema Empoderamento da Mulher. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da base de dados Scopus (2019). 
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Gráfico 3A: Evolução da produção de artigos com o tema Barreiras ao Empreendedorismo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da base de dados Scopus (2019). 

 

Como pode ser percebido acima, nos gráficos 1A, 2A e 3A, o aumento das publicações 

nos últimos anos evidencia que os temas abordados na presente dissertação vêm obtendo maior  

atenção da comunidade científica atualmente. Os temas que tratam da mulher empreendedora 

e empoderamento da mulher aumentaram a representatividade a partir do ano 2000, já os 

estudos sobre o tema barreiras ao empreendedorismo começaram a distinguir-se a partir da 

década de 1980. Com isso constata-se que os estudos sobre Empoderamento da Mulher, Mulher 

Empreendedora e Barreiras ao Empreendedorismo vem ganhando espaço na comunidade 

científica, é atual, e ainda existe muito campo para ser estudado.  

 

Passo 3: Revisando e selecionando os estudos 

Na investigação dos pressupostos que norteiam as pesquisas o uso de estratégias de 

busca amplas foram previamente determinadas e é possível observar que quando se combina os 

termos chave há uma significativa redução dos resultados, na combinação dos três termos 

chave, especificamente, não é encontrado nenhum registro, representando que há aqui uma 

possível lacuna no conhecimento científico publicado na base Scopus, determinando-se assim, 

as estratégias de busca nessas combinações tendo em vista selecionar todos os registros 
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relevantes para a presente revisão sistemática. Optou-se por selecionar para o presente estudo 

os artigos encontrados na combinação dos termos chave, e esses estão explicitados na Tabela 

2A.  

 

Tabela 2A: Produção científica resultante das estratégias de busca para a revisão e seleção dos estudos. 

TERMOS CHAVE ESTRATÉGIA DE BUSCA Nº DE REGISTROS 

EP + EM TITLE-ABS-KEY  (“WOM* 
ENTREPRENEUR*” AND “WOM* 
EMPOWERMENT”) 

35 

EP + BR TITLE-ABS-KEY (“WOM* 
ENTREPRENEUR*” AND “BARRIERS TO 
ENTREPRENEUR*” OR “INVISIBLE 
BARRIERS” OR “GLASS CEILING”) 

23 

EM + BR TITLE-ABS-KEY (“WOM* 
EMPOWERMENT” AND “BARRIERS TO 
ENTREPRENEUR*” OR  

“INVISIBLE BARRIERS” OR “GLASS 
CEILING”) 

4 

EP + EM + BR TITLE-ABS-KEY (“WOM* 
ENTREPRENEUR*” AND “WOM* 
EMPOWERMENT” AND “BARRIERS TO 
ENTREPRENEUR*” OR “INVISIBLE 
BARRIERS” OR “GLASS CEILING”) 

0 

TOTAL  62 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da base de dados Scopus (2019). 

 

Selecionados os 62 estudos resultantes das combinações dos três constructos, partiu-se 

então para a avaliação críticas dos títulos e dos resumos obedecendo aos critérios definidos no 

protocolo de pesquisa. Para uma revisão sistemática mais completa buscou-se o artigo na 

integra quando o título não fosse esclarecedor ou o resumo não estivesse disponível. Na Tabela 

3A apresenta-se os estudos selecionados após a avaliação crítica. 

  

Tabela 3A: Produção científica resultante das estratégias de busca para revisão e seleção dos estudos. 

TERMOS 
CHAVE 

Nº  DE 
REGISTROS 

ELIMINADOS SELECIONADOS 

EP + EM 35 25 10 

EP + BR 23 12 11 
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EM + BR 4 1 3 

EP + EM + BR 0 0 0 

TOTAL 62 38 24 

  TOTAL DE 
SELECIONADOS 

24 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da base de dados Scopus (2019). 

 

Dos 62 estudos que foram selecionados para a análise crítica, 38 foram eliminados por 

não apresentarem aderência com a presente dissertação, resultando 24 estudos selecionados.  

 

Passo 4: Analisando as contribuições dos estudos 

De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008) a fim de se garantir a validade da 

revisão sistemática deve ser feita uma análise criteriosa e detalhada dos estudos selecionados. 

A avaliação critica dos estudos é uma fase difícil (GALVÃO; SAWADA; TREVIZAN, 2004), 

como também é árdua a tarefa de escolha da abordagem utilizada na análise dos estudos pelo 

revisor, devendo este, avaliar os resultados de maneira imparcial, buscando as explicações para 

cada variação encontrada nos resultados (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008). 

Quando disponibilizam uma síntese de todos os estudos sobre certo tema, as revisões 

sistemáticas possibilitam ao pesquisador agregar um espectro maior de resultados relevantes, 

em vez de delimitar as conclusões à leitura de somente alguns artigos (SAMPAIO; MANCINI, 

2007). 

No Quadro 1A são apresentados os 24 artigos selecionados que contribuem para esta 

dissertação com as suas respectivas sínteses. 
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Quadro 1A : Síntese das contribuições dos estudos selecionados 
AUTOR TÍTULO  ANO PERIÓDICO SÍNTESE 

WEILER S., 
BERNASEK A. 

Dodging the glass 
ceiling? Networks 
and the new wave of 
women entrepreneurs 

2001 Social Science 
Journal 

Explora as causas e 
resultados do aumento da 
abertura de empresas 
pertencentes a mulheres 
focando nas fraquezas de 
uma estrutura que incorpora 
o impacto das redes 
dominadas pelos homens, 
consegue explicar melhor a 
situação das mulheres no 
mercado de trabalho 
tradicional e empresarial. O 
estudo também considera 
possíveis motivações para o 
fluxo contínuo de mulheres 
ao empreendedorismo e as 
possíveis implicações 
econômicas para as 
mulheres. 

MATTIS M.C. Women 
entrepreneurs: out 
from under the glass 
ceiling 

2004 Women in 
Management 
Review 

Com o aumento da 
incidência de mulheres 
iniciando seus negócios, foi 
entrevistada uma amostra 
representativa de ambos os 
sexos para entender o 
fenômeno das mulheres 
deixarem suas carreiras para 
investir no próprio negócio. 
O estudo trata do teto de 
vidro e de outras barreiras 
enfrentadas. Também 
incluída na analise do estudo 
uma dificuldade crescente de 
retenção de mulheres com 
interesse no seu próprio 
negócio. Trazendo ainda 
recomendações para o 
avanço das mulheres na 
cultura corporativa. 

TAN J. Breaking the 
“bamboo curtain” 
and the “glass 
ceiling”: The 
experience of women 
entrepreneurs in 
high-tech industries 
in an emerging 
market 

2008 Journal of 
Business Ethics 

Traz tópicos concernentes a 
falta de atenção que a mulher 
empreendedora teve no 
ambiente da pesquisa 
acadêmica. Limitando assim 
a compreensão da mulher 
empreendedora nos 
mercados emergentes e 
indústrias não tradicionais. 
Compara-se as orientações 
empreendedoras e o 
desempenho de risco entre 
homens e mulheres. Existem 
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muitas semelhanças entre a 
tomada de decisão entre os 
homens, mas diferem dos 
homens em sua disposição de 
assumir mais riscos e fazer 
movimentos mais ousados 
para adquirir vantagem 
competitiva. Segundo o 
estudo as mulheres 
empresárias superam suas 
contrapartes masculinas. 

MADICHIE N. Breaking the glass 
ceiling in Nigeria: A 
review of women’s 
entrepreneurship 

2009 Journal of 
African Business 

O estudo argumenta que o 
fenômeno teto de vidro pode 
ser questionado e tornou-se 
insustentável no século 21, 
trazendo como hipótese que 
as barreiras invisíveis que 
atrapalham as mulheres de 
empreender estão 
desaparecendo em todas as 
regiões do mundo. 

HEWAPATHIRANA 
G.I. 

The role of social 
identity in 
internationalization 
of women owned 
small businesses in 
Sri Lanka 

2011 Journal of Asia 
Business Studies 

O estudo aponta a 
importância de políticas 
favoráveis e uma pesquisa 
profunda para reconhecer e 
construir as identidades 
sociais das mulheres como 
empreendedoras. As 
identidades sociais atuam 
como auto-motivadoras para 
que as mulheres mantenham 
a excelência em padrões de 
qualidade, imagem positiva e 
se aventurem em inovações. 
Portanto a identidade social 
das mulheres empresárias 
lhes permitiu romper os tetos 
de vidro e emergir como 
empreendedores 
competentes podendo obter 
sucesso nos mercados 
internacionais. 
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EZZEDEEN S.R., 
ZIKIC J. 

Entrepreneurial 
experiences of 
women in Canadian 
high technology 

2012 International 
Journal of 
Gender and 
Entrepreneurship 

O estudo objetiva, através de 
entrevistas com mulheres 
empresárias entender como 
as empreendedoras 
vivenciam o 
empreendedorismo no setor 
de tecnologia canadense e 
quais as barreiras impostas 
pelo caráter masculino. 
Foram encontrados 
estereótipos persistentes de 
gênero, uma escassez de 
modelos femininos, 
resistência de associados 
dentro e fora de suas 
organizações e pressões 
sociais para manter níveis 
adequados de equilíbrio entre 
trabalho e família.  
O estudo introduz o conceito 
de “pisos espinhosos” e 
elucida os múltiplos níveis de 
barreiras às mulheres 
empreendedoras. 

AGIER I., SZAFARZ 
A. 

Microfinance and 
Gender: Is There a 
Glass Ceiling on 
Loan Size? 

2013 World 
Development 

Não obstante a maioria dos 
clientes das instituições de 
microfinanças ser do sexo 
feminino, o estudo revela um 
tratamento desigual em 
relação às condições de 
crédito para homens e 
mulheres. Em particular, o 
estudo destaca o efeito de 
“teto de vidro”. 

AMBIGA S.; 
RAMASAMY M. 

Women 
entrepreneurship 
development in India 

2013 Jurnal Teknologi 
(Sciences and 
Engineering) 

Apesar de várias iniciativas 
na década de 1980 para 
enfatizar o desenvolvimento 
das habilidades 
empreendedoras entre as 
mulheres, somente depois da 
liberalização da economia 
indiana na década de 1990, o 
empreendedorismo feminino 
começou a florescer. Neste 
artigo é discutido o conceito 
e classificação de Mulheres 
Empreendedoras. Os 
obstáculos enfrentados pelas 
mulheres para criar as 
empresas e os esquemas 
governamentais para o 
desenvolvimento do 
empreendedorismo feminino 
também são analisados e há 
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uma breve narrativa sobre a 
história de sucesso de 
algumas mulheres 
empresárias indianas. 

PONNUSWAMY, I.; 
MANOHAR, H. L. 

Breaking the Glass 
Ceiling- A Mixed 
Methods Study using 
Watkins and 
Marsick’s Learning 
Organization  
Culture Model   

2014 Asian Women  
 

O artigo tenta entender as 
causas envolvidas na cultura 
da organização de 
aprendizagem que 
contribuem para o 
empoderamento das 
mulheres nas instituições 
indianas de ensino superior. 
Foram realizadas entrevistas 
com 18 mulheres que 
nomeadas e selecionadas 
para um programa de UGC 
de nível nacional sobre 
“Capacitação dos gestores de 
mulheres em instituições de 
ensino superior.” Os achados 
demonstram a existência de 
cinco fatores que 
determinam a associação 
entre a cultura de 
aprendizagem 
organizacional e as duas 
variáveis de desempenho, ou 
seja, desempenho do 
conhecimento e desempenho 
financeiro. 

PASCHER, U.; 
ROSKI, M.; 
HALBFAS, B. 

Entrepreneurial 
aspirations and start-
up motives of women 
chemists in Germany   

2015 International 
Journal of 
Gender and 
Entrepreneurship   

O estudo teve como objetivo 
compreender mulheres 
empreendedoras e mulheres 
autônomas em relação ao seu 
nível educacional e área de 
estudo e também fornecer 
conhecimento detalhado 
sobre o fenômeno das 
mulheres autônomas em 
setores de P & D e lançar luz 
não apenas sobre as mulheres 
solteiras, mas também sobre 
as condições gerais em que 
estão trabalhando e suas 
oportunidades de progredir.  
Pode-se descobrir que as 
diferenças entre os químicos 
femininos e masculinos que 
se voltaram para os 
trabalhadores independentes 
ou para iniciar um negócio 
são menos pronunciadas do 
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que as diferenças entre os 
fundadores masculinos e 
femininos, em geral. As 
pesquisas também 
demonstram que as mulheres 
químicas tem alta 
qualificação e elas se tornam 
empreendedoras para fugir 
do emprego dentro das 
organizações, quebrando, 
desse modo o teto de vidro. 

KARAKIRE GUMA 
P. 

Business in the urban 
informal economy: 
barriers to women’s 
entrepreneurship in 
Uganda 

2015 Journal of 
African Business 

O presente estudo explora as 
principais barreiras que 
impedem o desenvolvimento 
do empreendedorismo pela 
mulher na economia 
informal urbana de Uganda. 
Traz também insights para 
uma melhor compreensão 
das barreiras baseadas em 
gênero ao 
empreendedorismo. 

SUDARMANTI R., 
VAN BAUWEL S., 
LONGMAN C. 

Women’s 
empowerment: 
Examining 
leadership 
communication of 
women entrepreneurs 
in indonesia and the 
USA  

2015 Jurnal 
Komunikasi: 
Malaysian 
Journal of 
Communication 

O estudo faz uma 
comparação entre a 
compilação de resultados de 
trabalho de campo de dados 
qualitativos de Bandung, na 
Indonésia, com dois estudos 
similares existentes sobre 
empreendedorismo feminino 
nos EUA. Apesar das 
diferenças culturais e 
geográficas dos casos, os 
resultados da pesquisa foram 
geralmente uniformes. Em 
geral, o estudo conclui que as 
mulheres empreendedoras 
tendem a criar uma 
comunicação aberta, 
enfocam os processos de 
“ouvir e persuadir” e mostrar 
cuidado com o outro. 

KHERA S.N.; 
MALIK S. 

Career advancement 
of Indian women in 
management: 
Literature review of 
the challenges and 
conceptualising 
stakeholders 
approach critical for 
women’s 
development 

2016 International 
Journal of 
Learning and 
Change 

 O presente artigo tem como 
objetivo identificar e analisar 
as barreiras que limitam a 
disputa de cargos de alta 
gerência na carreira das 
mulheres na Índia. 
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GAVARA C.M.; 
ZARCO A.I.J. 

The power of women 
business angels: 
Breaking the double 
glass ceiling that 
limits women’s 
entrepreneurial 
dreams 

2016 Women’s Voices 
in Management: 
Identifying 
Innovative and 
Responsible 
Solutions 

O artigo aponta que mesmo 
no século 21 as mulheres 
ainda se empenham na luta 
pela desigualdade de gênero 
em termos de remuneração e 
acesso a cargos de liderança. 
Nos últimos anos as 
mulheres estão mais 
preparadas do que nunca, 
mas continuam a exigir 
maiores incentivos 
econômicos e a reivindicar 
papéis de CEO, mesmo em 
empresas internacionais. 
Para alguns grupos de 
mulheres essa situação ainda 
é pior especialmente nos 
países em desenvolvimento, 
mesmo essas mulheres sendo 
a única fonte de renda para o 
lar. 

PANTA, S. K.; 
THAPA, B. 

Entrepreneurship and 
women’s 
empowerment in 
gateway 
communities of 
Bardia National Park, 
Nepal   

2017 Journal of 
Ecotourism   

A pesquisa explora os 
desafios encontrados pelas 
mulheres empreendedoras e 
o potencial papel do 
empoderamento nas 
comunidades da zona tampão 
do Parque Nacional de 
Bardia, Nepal. O estudo 
constatou que as mulheres 
acumularam diversos 
benefícios a nível individual 
de envolvimento, como o 
aumento da autoconfiança e 
habilidades pessoais, maior 
acesso a renda e papel de 
decisão na família, também 
constatou que alguns desses 
benefícios estavam 
relacionados ao 
empoderamento dessas 
mulheres. Foi verificada a 
necessidade de programas de 
capacitação voltados para as 
mulheres e também para 
aumentar o apoio da 
comunidade e da família. 

BOZZANO M. On the historical 
roots of women’s 
empowerment across 
Italian provinces: 
religion or family 
culture? 

2017 European 
Journal of 
Political 
Economy 

Por que a tomada de decisão 
econômica e o 
empoderamento político das 
mulheres variam tanto? O 
estudo traz como hipótese 
que é que a cultura, em 
particular os valores 
incorporados pela cultura 
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religiosa, que desempenha o 
papel central na definição de 
normas e crenças sobre o 
papel e o envolvimento das 
mulheres na sociedade. 

SHUKLA T.; 
CHAUHAN, G. S.; 
SAUMYA 

Traversing the 
women 
entrepreneurship in 
South Asia: A 
journey of Indian 
startups through 
Lucite ceiling 
phenomenon 

2018 Journal of 
Enterprising 
Communities: 
People and 
Places in the  
Global Economy   

O artigo tem como objetivo 
identificar as barreiras 
enfrentadas pelas mulheres 
para empreender e 
compreender o impacto 
desses fatores no contexto 
das startups a luz do efeito do 
teto de Lucite (muito mais 
difícil de quebrar do que o 
teto de vidro).  Os achados 
podem ser usados para 
melhorar a condição das 
mulheres empreendedoras e 
estimular seu envolvimento 
no ecossistema. Foram 
encontrados fatores 
extrínsecos e intrínsecos, que 
levam ao fenômeno do teto 
de Lucite, que vão desde a 
pressão da família até o 
preenchimento de requisitos 
relevantes, como o 
financiamento do 
empreendimento. 

AGARWAL, S.; 
LENKA, U. 

Why research is 
needed in women 
entrepreneurship in 
India: a viewpoint   

2018 International 
Journal of Social 
Economics   

O artigo tem como objetivo 
avaliar os programas e planos 
de desenvolvimento para o 
fortalecimento do 
empreendedorismo feminino 
na Índia.  O estudo 
demonstra que o governo da 
Índia lançou várias políticas 
e programas de 
desenvolvimento para 
infundir o espírito de 
empreendedorismo entre as 
mulheres, assim, não apenas 
148nfre-los financeiramente 
auto-sustentáveis, mas 
também contribuir para o 
processo de crescimento da 
economia. Apesar desses 
esforços, as lacunas 
permanecem e isso se torna 
mais significativo, pois o 
nível de empreendedorismo 
feminino na Índia é muito 
baixo. 
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ALKHALED S., 
BERGLUND K. 

‘And now I’m free’: 
Women’s 
empowerment and 
emancipation 
through 
entrepreneurship in 
Saudi Arabia and 
Sweden 

2018 Entrepreneurship 
and Regional 
Development 

O artigo faz uma 
justaposição de narrativas de 
mulheres nos contextos da 
Arábia Saudita e da Suécia, a 
relação entre 
empoderamento e 
emancipação é conceituada, 
e as descobertas distinguem 
entre o empoderamento e a 
emancipação. Impulsionando 
as histórias de 
empreendedorismo das 
mulheres, o anseio pela 
emancipação coletiva 
aumenta as expectativas de 
empreendedorismo como um 
veículo para a mudança 
institucional. Tais histórias 
podem fascinar e inspirar 
outras pessoas a se engajar 
em empreendimentos 
empreendedores para se 
tornarem empoderadas, mas 
segundo os autores, 
permanece o questionamento 
se essa emancipação é 
realmente alcançada. 

GÜNEY-FRAHM I. A new era for 
women? Some 
reflections on blind 
spots of ICT-based 
development projects 
for women’s 
entrepreneurship and 
empowerment 

2018 Gender, 
Technology and 
Development 

O presente artigo mostra 
argumentos teóricos, 
metodológicos e éticos para a 
política de desenvolvimento, 
prestando atenção na 
visibilidade feminina na 
esfera pública e 
marginalização das mulheres 
no mercado de trabalho. O 
artigo analisa as deficiências 
na conceituação dos projetos 
relacionados às TICs; em 
particular nos projetos que 
empregam TIC para apoiar o 
empreendedorismo feminino 
em nome do empoderamento 
das mulheres.  

PREETHU 
GOWRAMMA A.A., 
RANJITH KUMAR 
S. 

Challenges of women 
entrepreneurs ? a case 
study with special 
reference to SME 
industries in coorg, 
Karnataka 

2018 International 
Journal of 
Mechanical 
Engineering and 
Technology 

As mulheres 
empreendedoras estão 
superando os homens na 
administração de empresas 
de  sucesso, mas o estudo 
aponta que ainda existem 
algumas barreiras impedindo 
as mulheres de se tornarem 
empreendedoras de sucesso. 
Embora possa haver 
treinamento, apoio 
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financeiro, bem como por 
grupos de autoajuda, não tem 
sido fácil para as mulheres 
iniciarem seus próprios 
empreendimentos. Este 
estudo centra-se nos desafios 
que estão impedindo as 
mulheres de se tornarem 
empreendedoras de sucesso. 

THOMAS P.V., 
JOSE S. 

Engaging and 
promoting young 
women’s 
entrepreneurship: A 
challenge to social 
work 

2018 International 
Social Work 

Trata-se de um estudo de 
caso que retrata as 
dificuldades de um grupo de 
jovens mulheres ao tentar 
lançar um empreendimento 
em um ambiente urbano, 
descrevendo os desafios 
sociais impostos ao Grupo de 
Autoajuda da Unarvu, no 
distrito de Trivandrum, em 
Kerala, e sua resiliência em 
superar esses impedimentos. 

GHOSH P.K., 
GHOSH S.K., 
CHOWDHURY S. 

Factors hindering 
women entrepreneurs 
access to institutional 
finance- an empirical 
study 

2018 Journal of Small 
Business and 
Entrepreneurship 

No presente estudo 
demonstra-se que a disputa 
colateral e o processo 
demorado, a desconfiança, o 
preconceito e a atitude 
conservadora dos 
funcionários e a complicação 
no processamento de 
empréstimos limitam o 
acesso das mulheres 
empresárias ao 
financiamento institucional, 
mas também vários aspectos 
e atitudes das mulheres 
empresárias desmotivam as 
instituições financeiras a 
fornecer fundos para 
mulheres. Os resultados 
deste estudo facilitarão o 
estabelecimento de políticas 
apropriadas para aumentar o 
fluxo de fundos para 
mulheres empreendedoras 
com o objetivo de incentivar 
o empreendedorismo das 
mulheres e assegurar o 
progresso econômico e o 
empoderamento das 
mulheres. 

DIGAN, S. P.; SAHI, 
G. K.; MANTOK, S.; 
PATEL, P. C. 

Women’s Perceived 
Empowerment in 
Entrepreneurial  

2019 Journal of Small 
Business 
Management   

A pesquisa descobriu, com 
base em uma amostra de 369 
mulheres empreendedoras de 
pequenas e médias empresas 
(PMEs) localizadas em 
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Efforts: The Role of 
Bricolage and 
Psychological  
Capital   

Gujarat, um estado do oeste 
da Índia,  que a capacidade 
empreendedora esta 
associada a receitas mais 
robustas.  O empoderamento 
das mulheres e os efeitos 
benéficos da bricolagem 
(fazer algo com o recurso que 
se tem)  e do alto nível de  
capital psicológico, 
característica das mulheres 
empoderadas – poderiam 
ajudar as agências 
governamentais e 
organizações não-
governamentais a elaborar 
programas e políticas para 
melhorar o desempenho de 
PMEs de propriedade de 
mulheres em países em 
desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da base de dados Scopus (2019). 

 

No passo 4 analisou-se as contribuições dos estudos para esta dissertação. Esse passo é 

importante para balizar o campo do conhecimento que será dissertado, colaborando para um 

aperfeiçoamento da visão crítica da pesquisadora e permitindo a relação entre as produções 

científicas selecionadas e o tema da dissertação, distinguindo as contribuições para a ciência, 

demonstrando a relevância dos estudos das barreiras que impedem a mulher de se empoderar 

com o olhar ao empreendedorismo. 

 

Passo 5: Apresentando os resultados 

A revisão sistemática da literatura é fundamental para que se possa fazer uma pesquisa 

baseada em evidências, visto que, as bases de dados empregadas na efetivação da busca 

oportuniza informações para a demarcação de vieses a respeito do tema em questão, com 

congruência e autenticidade pela limpidez com que se conduziu a pesquisa, relativamente aos 

objetivos delineados pelo pesquisador (WILLERDING, 2015) 

A pesquisa da presente revisão evidencia que há um bom número de publicações sobre 

os termos chave utilizados, porém, quando se procura na base as combinações entre eles, as 

publicações reduzem bastante. Para reforçar a necessidade de estudos sobre o tema dessa 

dissertação foi constatado que ao se pesquisar a combinação dos temas chave “mulher 

empreendedora”, “empoderamento da mulher” e “barreiras ao empreendedorismo” (barreiras 

invisíveis e teto de vidro) não se encontra nenhum estudo.  
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Pode-se perceber também que a partir do século XXI as publicações a respeito das três 

palavras apresentam um crescimento significativo. Conforme se percebe no Gráfico 4ª, que 

demonstra a evolução temporal dos 24 estudos selecionados, apesar de poucos artigos, há uma 

tendência de crescimento nos últimos seis anos, especialmente no ano de 2018 onde o aumento 

das publicações foi exponencial,  mostrando a atualidade do tema dessa dissertação.  

 

Gráfico 4A : Distribuição temporal da produção científica selecionada 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

É interessante salientar que a busca foi efetivada em março de 2019, onde foram 

encontrados na base de dados 62 artigos, dos quais, respeitados os critérios de inclusão e 

exclusão, foram escolhidos 24, existindo a possibilidade de que até o mês de novembro do ano 

de 2019 sejam publicados mais estudos relevantes.  

Conforme Pritchard (1969) a bibliometria deve ser usada em todos os estudos que 

pretendem quantificar os processos de comunicação escrita e que ganhem aceitação no campo 

da ciência da informação de uma forma mais rápida. A bibliometria é uma ferramenta estatística 

que possibilita o mapeamento e elaboração de inúmeros indicadores de tratamento e gestão da 

informação e do conhecimento, de um modo particular os sistemas de informação e de 

comunicação científicos e tecnológicos, e de produtividade, imprescindíveis à gestão da ciência 

e tecnologia (GUEDES, BORSCHIVER, 2006).  

Existem três principais leis bibliométricas: Lei de Bradford, (foco nos periódicos), Lei 

de Lotka (foco nos autores) e Leis de Zipf (foco nas palavras). As Leis de Zipf permitem aferir, 

em um determinado texto científico, a frequência de ocorrência das palavras e a região de 
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concentração de termos de indexação, ou palavras-chave. Zipf observou que existia uma 

correlação entre a periodicidade que uma certa palavra ocorria e sua posição na lista de palavras 

ordenadas de acordo com a sua frequência de ocorrência. Essa lista era elaborada de acordo 

com a frequência decrescente de ocorrências, e a posição nesta lista aponta o ranking da palavra. 

Assim sendo, a primeira palavra do ranking é a palavra de maior frequência de ocorrência, a de 

segunda maior frequência de ocorrência é a segunda e, assim por diante. As Leis de Zipf podem 

ser aplicadas até mesmo para determinar estilos diferentes de autores, na redação de artigos 

científicos e tecnológicos. A lei de Zipf vem sendo usada também,  com êxito, como técnica 

estatística em distintas áreas do conhecimento (GUEDES; BORSCHIVER, 2006). 

Assim, foi gerada uma nuvem de palavras, apresentada na Figura 3A, para a análise dos 

24 estudos selecionados, utilizando o recurso nuvem de palavras (wordclouds), disponível em 

https://www.wordclouds.com. 

 

Figura 3A: Nuvem de palavras utilizando os títulos dos estudos selecionados na revisão sistemática. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Através da nuvem de palavras pode-se observar que a palavra Women é a que apresenta 

maior destaque, aparecendo com uma frequência muito alta, 26 vezes nos títulos dos estudos 

selecionados, mesmo não aparecendo em todos os títulos, algumas vezes até se repete no título 

de um mesmo artigo. A palavra Entrepreneur aparece em segundo lugar com dez aparições e 

Entrepreneurship logo em seguida aparecendo 9 vezes, e as palavras Ceiling, Glass e 

Empowerment ficam em terceiro, quarto e quinto lugar respectivamente. Essas seis palavras 

fazem parte dos termos chave da pesquisa, demonstrando a relevância dos critérios de inclusão 

e exclusão da revisão sistemática.  

Utilizando a literatura como fonte de dados sobre o tema, a revisão sistemática investiga 

a soma das evidências relacionadas a estratégia, aplicando o método explícito e sistematizado, 

sintetizando a informação selecionada. Sendo útil para identificar temas que necessitam 

evidências, disponibilizando assim resumo dos estudos que permite incorporar um espectro 

maior de resultados relevantes (SAMPAIO, MANCINI, 2007). 

O processo de realização da revisão sistemática integrativa para a presente dissertação, 

possibilitou uma visão das produções científicas sobre os temas estudados, sendo importante 

para posicionar o pesquisador e mostrar o estado da arte sobre o tema de pesquisa. Com a 

presente pesquisa pôde-se perceber a relevância do estudo sobre empoderamento da mulher, 

mulher empreendedora e as barreiras que dificultam o empreendedorismo (barreiras invisíveis 

e teto de vidro). Nas pesquisas em que se combinaram os termos chave, incluindo os asteriscos 

e os operadores booleanos, é que se obteve de fato o foco da dissertação, isto é, como as 

barreiras ao empreendedorismo impedem a mulher de se empoderar para empreender. 

Assim, ressaltam-se as contribuições que essa dissertação pretende trazer para o avanço 

nos estudos sobre a mulher empreendedora, as barreiras enfrentadas e o empoderamento da 

mulher. Entende-se que, apesar dos muitos avanços já conquistados, a mulher ainda enfrenta 

obstáculos tanto externos quanto internos para conseguir se empoderar para empreender. Pôde-

se observar que mesmo que a frequência de estudos sobre o tema tenha aumentado nos últimos 

cinco anos, o número de achados é reduzido, o que comprova não somente a escassez de 

literatura relacionada ao tema e o ineditismo, como também, a necessidade de buscar em outras 

fontes de pesquisa um complemento ao estudo.  

 

3 OUTRAS FONTES DE DADOS PESQUISADAS 
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Para Sampaio e Mancini (2007), a revisão sistemática, da mesma forma que outros tipos 

de revisão, recorre para diversas fontes de dados na literatura sobre determinado tema, 

fornecendo assim, uma somatória das evidências relativas a determinada estratégia de 

intervenção, aplicando método explícito e sistematizado de pesquisa, apreciação crítica e 

síntese da informação que foi selecionada.  

A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

tema a partir de estudos já publicados, sendo constituída principalmente de livros, artigos em 

periódicos, artigos em outras bases de dados, teses, dissertações e materiais disponibilizados na 

Internet (FONSECA, 2002; TARTUCE, 2013). 

Assim, o pesquisador deve estabelecer uma estratégia de busca bibliográfica que possa 

facilitar a identificação dos principais trabalhos entre tantos que existem na produção científica 

mundial, essa estratégia precisa também balizar o conhecimento resultante dos achados 

científicos (TREINTA; FARIAS FILHO; SANT’ANNA; RABELO, 2014, p. 508). 

Para aprofundar e dar sequência a coleta de evidências da presente pesquisa procedeu-

se uma busca nos artigos de maior relevância com base nas citações dos autores selecionados 

na revisão sistemática, assim como pesquisa de documentos no banco de teses e dissertações 

do PPGEGC e de outros programas, livros do Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e 

Tecnologia – CoMovI, livros e outras fontes de informações consideradas relevantes. 

 

3.1 PESQUISAS RELEVANTES CITADAS NOS ARTIGOS SELECIONADOS NA 

REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA 

 

Durante a leitura dos artigos selecionados na revisão sistemática integrativa foram 

identificados 8 artigos que também são relevantes para a presente dissertação vindo ao encontro 

da temática dessa pesquisa conforme o Quadro 2A. 

 

Quadro 2A: Artigos relevantes citados nos estudos selecionados na revisão sistemática integrativa da 
literatura. 
AUTOR TÍTULO  ANO  PERIÓDICO SÍNTESE  

KABEER, N. Resources, agency, 
achievements: 
Reflections on the 
measurement of 
women’s 
empowerment. 

1999 Development and 
Change 

O presente artigo traz o 
entendimento que  o 
empoderamento das mulheres diz 
respeito ao processo pelo qual, 
aqueles a quem foi negada a 
capacidade de fazer escolhas 
estratégicas de vida adquirem tal 
habilidade. Uma grande lacuna 
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separa esse entendimento do 
empoderamento das formas que 
exigiram a medição e a 
quantificação do empoderamento. 
Uma série de estudos sobre o 
empoderamento das mulheres é 
analisada para apresentar alguns 
pontos metodológicos importantes 
sobre a medição do 
empoderamento. A noção de 
escolha é ainda qualificada 
referindo-se às condições de 
escolha, seu conteúdo e 
consequências. Essas qualificações 
representam uma tentativa de 
incorporar os parâmetros estruturais 
da escolha individual na análise do 
empoderamento das mulheres. 

KEPHART, P.; 
SCHUMACHE
R, L.  

“Has the ‘glass 
ceiling’ cracked? 
An exploration of 
women 
entrepreneurship” 

2005 Journal of 
Leadership and 
Organization 
Studies 

As mulheres estão saindo do 
mundo corporativo para criarem 
seus próprios negócios. O artigo 
detalha as razoes pelas quais as 
mulheres estão se movendo rumo 
ao empreendedorismo. Durante 
anos, as mulheres lutaram por 
igualdade dentro das empresas. As 
barreiras enfrentadas e o fenómeno 
teto de vidro estão fazendo com que 
as mulheres desistam de tentar ter 
sucesso como executivas de 
organizações para começar os seus 
próprios negócios 

MCCLELLAN
D, E.; SWAIL, 
J.; BELL, J.;  
IBBOTSON, P.  

Following the 
pathway of female 
entrepreneurs. 

2005 International 
Journal of 
Entrepreneurial 
Behaviour and 
Research 

O artigo visa abordar temas-chave, 
como motivação para start-up, 
crescimento do negócio, questões 
de gênero e os desafios enfrentados 
pelas mulheres. Pois constatou-se 
que a literatura sobre o assunto é 
limitada. Utilizando metodologia 
inovadora baseada na internet as 
lacunas foram esclarecidas através 
de troca de e-mails com o 
empreendedor. Existem 
semelhanças entre mulheres 
empresárias entre diferentes países, 
sendo destacadas também as 
diferenças nas experiências das 
mesmas. O artigo contem uma 
discussão abrangente a respeito 
dessas descobertas. 
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ADAMS, S. 
M.; GUPTA, 
A.;  LEETH, J. 
D. 

Are female 
executives over-
represented in 
precarious 
leadership 
positions?  

2009 British Journal of 
Management 

O artigo testa a hipótese de que as 
mulheres são nomeadas para cargos 
de liderança em empresas que estão 
em uma condição financeira 
precária. Utilizando três medidas de 
desempenho financeiro a pesquisa 
descobriu que o desempenho 
corporativo que antecede as 
nomeações dos CEOs tende a 
favorecer as mulheres, implicando 
que as mulheres (homens) são 
nomeadas para a posição de CEO, 
em grande parte nos momentos em 
que a empresa está em uma saúde 
financeira relativamente melhor 
(pior). A desagregação dos dados 
por consultas em mercados em alta 
versus em baixa, em empresas de 
alto risco versus empresas de baixo 
risco e em tempo de calendário 
produz conclusões semelhantes. 

COHOON, 
J.M.; 
WADHWA, 
V.;  
MITCHELL, 
L.  

The Anatomy of an 
Entrepreneur: Are 
Successful Women 
Entrepreneurs 
Different from 
Men? 

2010 Kauffman 
Foundation of 
Entrepreneurship, 
Kansas City, 
MO.  

Apesar dos empreendedores serem 
os atores mais importantes da 
economia pouco se sabe a respeito, 
o que os motiva, como emergem e 
porque são bem-sucedidos. As 
mulheres empreendedoras são um 
grupo pouco estudado dentro do 
empreendedorismo. O pouco que se 
sabe sugere que as mulheres não 
são tão ativas no espaço 
empresarial. A Kauffman 
Foundation tentou resolver essa 
lacuna de conhecimento através 
desse estudo coletando dados de 
549 entrevistados entre 2008 e 
2009, com cerca de 40% dos 
fundadores de empresas de alta 
tecnologia convidados a participar. 
Todas as pessoas incluídas na 
amostra são empreendedores de 
sucesso. Como resultado 
encontrou-se evidências que essas 
mulheres e homens 
empreendedores de sucesso são 
semelhantes em quase todos os 
aspectos. Eles tinham níveis 
equivalentes de educação interesse 
precoce em começar seu próprio 
negócio, um forte desejo de 
construir riqueza ou capitalizar uma 
ideia de negócio, acesso ao 
financiamento, e eles concordaram 
amplamente sobre as principais 
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questões e desafios enfrentados por 
qualquer empreendedor. Foram 
encontradas poucas diferenças de 
gênero. 

HASLAM, 
S.A.; RYAN, 
M.K.; 
KULICH, C.; 
TROJANOWS
KI, G.; 
ATKINS, C 

Investing with 
prejudice: The 
relationship 
between women’s 
presence on 
company boards 
and objective and 
subjective measures 
of company 
performance. 

2010 British Journal of 
Management 

O artigo apresenta um exame 
amplo a respeito do arquivamento 
de empresas do FTSE 100 nos anos 
2001 a 2005, com enfoque relação 
da presença de mulheres nos 
conselhos de administração das 
empresas e as medidas de 
desempenho da empresa baseadas 
em contabilidade e em ações. A 
análise revela não haver relação 
entre a presença de mulheres nos 
conselhos de administração e o 
retorno sobre os ativos, retorno 
sobre o patrimônio líquido. No 
entanto, há uma relação negativa 
entre a presença de mulheres nos 
conselhos de administração e as 
medidas de desempenho baseadas 
em ações “subjetivas”. Os 
resultados trazem alegações de que 
a  presença de mulheres nos 
conselhos de administração das 
empresas é  percebida como tendo 
desempenho ruim e que sua 
presença nos conselhos de 
administração pode levar à 
desvalorização das empresas pelos 
investidores. No entanto, os 
resultados também indicam que as 
percepções e o investimento não 
estão alinhados com as realidades 
subjacentes do desempenho da 
empresa. 

HOLLAND-
NORONHA, 
N.  

Economic and socio 
cultural experiences 
of female 
entrepreneurs in 
Brazil and the 
United States: An 
exploratorial and 
empirical analysis.  

2010 Ph.D. Thesis. 
Robert Gordon 
University. 
Aberdeen, UK  

Apesar da participação da mulher 
empreendedora ter aumentado nas 
economias do mundo todo, padrões 
sócio culturais e económicos ainda 
ditam regras no comportamento da 
mulher. As razoes são a falta de 
oportunidades e alguns 
impedimentos relativos ao 
patriarcado que impedem a mulher 
de empreender. Nos países 
desenvolvidos a necessidade do 
empreendedorismo informal 
prevalece sobre o 
empreendedorismo de 
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oportunidades. Pelo enfoque 
econômico a  explicação para esse 
fenômeno é que nos países em 
desenvolvimento a premência de 
empreender pode ser a única saída 
vislumbrada pelas mulheres para o 
próprio sustento. No nível sócio 
cultural a motivação pode ser o fato 
de que o trabalho traz 
independência, auto realização e 
flexibilidade para o equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional. O 
estudo investiga o fenômeno da 
mulher empreendedora no contexto 
brasileiro e americano, tendo sido 
documentadas as diferenças 
econômicas e sócio culturais.  

CANTWELL, 
M. 

21st Century 
Barriers to 
Women’s 
Entrepreneurship 
Majority Report of 
the US Senate 
Committee on 
Small Business and 
Entrepreneurship 

2014 www.microbiz.or
g/wp-
content/unploads/
2014/07/21st-
century-Barriers-
to-Womens-
Entrepreneurship.
pdf  

Quase trinta anos depois da 
promulgação do Ato de 
Propriedade das Mulheres de 1988 
(P.L. 100-533), as mulheres 
representam quase trinta por cento 
dos negócios na América. Mesmo 
assim as mulheres empreendedoras 
ainda não atingiram o topo do seu 
potencial. Isso se deve aos desafios 
que as mulheres enfrentam a muito 
tempo. O relatório detalha 
especialmente os desafios de obter 
acesso justo ao capital, do acesso 
igualitário aos contratos federais e 
para obter treinamento 
aconselhamento de negócios 
relevantes. Também propõe nova 
autorização e o financiamento dos 
centros para fornecer treinamento 
adequado e aconselhamento 
comercial a mulheres 
empreendedoras, especialmente 
mulheres de baixa renda. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

 

3.2 ARTIGOS RELEVANTES ENCONTRADOS EM OUTRAS BASES DE DADOS 

 

Com o objetivo de ampliar o conhecimento acerca do tema proposto e incluir outros 

trabalhos importantes para esta dissertação, foram selecionados 22 artigos em buscas em outras 

bases de dados como Google Acadêmico e Scielo, conforme o Quadro 3A . 
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Quadro 3A: Artigos relevantes encontrados em outras bases de dados. 
AUTOR TÍTULO ANO PERIÓDICO SÍNTESE 
MALHOTRA, A.; 
SCHULER, S. R.; 
BOENDER, C.  

Measuring 
Women’s 
Empowerment as a 
Variable in 
International 
Development 

2002 worldbank.org Artigo feito para o Banco 
Mundial no esforço de 
delinear abordagens mais 
favoráveis para medir e 
analisar o empoderamento 
das mulheres. Analisando 
as principais linhas da 
literatura teórica, 
metodológica e empírica e 
resumindo os 
conhecimentos a respeito 
do que leva ao 
empoderamento da mulher 
e as consequências disso 
para a diminuição da 
pobreza. Foram 
demonstradas as várias 
formas de como o 
empoderamento é 
conceitualizado, um 
exame critico de algumas 
das abordagens 
desenvolvidas para medir e 
acompanhar as mudanças 
no empoderamento das 
mulheres e uma avaliação 
de como foram medidos os 
programas e políticas para 
promover o 
empoderamento das 
mulheres.  

JONATHAN, E. G. Empreendedorismo 
feminino no setor 
tecnológico 
brasileiro: 
dificuldades e 
tendências 

2003 EGEPE – Encontro 
de 
Empreendedorismo 
e Gestão de 
Pequenas 
Empresas.  

O objetivo desse estudo é 
aprofundar o entendimento 
da dimensão de gênero no 
contexto do 
empreendedorismo 
brasileiro. As mulheres 
empreendedoras 
evidenciam problemas 
relativos ao financiamento 
de seus negócios, à 
competição no mercado e à 
busca de autonomia. Já na 
esfera pessoal, são 
relatadas discriminação de 
gênero e de idade, e o 
desafio de buscar o 
equilíbrio entre as 
demandas pessoais, 
familiares e profissionais. 
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MACÊDO, K. B.; 
CAIXETA, C. M. 
M.; GUIMARÃES, 
D. C.; MACÊDO, G. 
N. S.; 
HERNANDEZ, J. C. 

O processo 
sucessório em 
organizações 
familiares e a 
exclusão da 
mulher. 

2004 Psicologia & 
Sociedade;  

O objetivo do estudo é 
abordar o processo 
sucessório em 
organizações familiares 
enfocando a exclusão da 
mulher deste processo. A 
pesquisa pode concluir que 
ocorre a exclusão da 
mulher do processo 
sucessório de organizações 
familiares, ou 
desconsiderando desde o 
início a possibilidade de 
promover mulheres para 
cargos de cúpula, ou 
considerando-as no início, 
mas descartando-as em 
etapas posteriores. 
Também foi encontrado 
um número pequeno de 
diretores e gerentes do 
gênero feminino nas 
organizações pesquisadas, 
salientando-se que os 
cargos diretivos e 
gerenciais ocupados por 
mulheres estão 
relacionados a funções 
consideradas “femininas”. 

JONATHAN, E. G. Mulheres 
Empreendedoras: 
medos, conquistas 
e qualidade de vida 

2005 Psicologia em 
Estudo, Maringá 

O presente artigo tem 
como objetivo analisar os 
medos, as conquistas e o 
bem-estar de mulheres 
empreendedoras. Foram 
entrevistadas 49 
empreendedoras e os 
dados demonstraram que 
os múltiplos papéis 
desempenhados pelas 
empreendedoras possuem 
relevância semelhante. 
Foram evidenciadas 
dificuldades com relação à 
discriminação de gênero e 
à multiplicidade de papéis 
exercidos pelas 
empreendedoras. 
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TORREÃO, N.  A.  Liderança 
Feminina No 
Desenvolvimento 
Sustentável 

2007 Revista Artémis No estudo ressaltadas as 
ações implementadas pelas 
mulheres e politicas 
públicas para o 
desenvolvimento 
sustentável. As questões 
reivindicadas pelas 
mulheres são um fator 
estratégico para o alcance 
do desenvolvimento local 
sustentável. No artigo a 
autora destaca a liderança 
das mulheres com o 
objetivo de demonstrar as 
condutas positivas e 
inovadoras visando a 
concretização de seus 
direitos e ideais, mas 
também o reconhecimento 
de suas reivindicações que 
podem beneficiar a todos.  
 

MAGESTE, G.S.; 
MELO, M.C.O.L.; 
CKAGNAZAROFF, 
I.B.  
 

Empoderamento de 
Mulheres: uma 
proposta de análise 
para organizações.  
 

2008 Encontro de 
Estudos 
Organizacionais da 
Associação 
Nacional em 
Administração, 
Belo Horizonte  

O artigo tem como 
objetivo analisar o 
empoderamento das 
mulheres beneficiárias do 
“Programa Bolsa 
Família”, na percepção 
dos agentes sociais dos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
sendo realizado um estudo 
em  Minas Gerais. Como 
resultado enteudeu-se que 
na percepção dos agentes, 
foi possível observar 
melhoria nas condições de 
vida, nas relações 
familiares, 
conscientização e 
autoestima, implicando 
reflexos sobre o 
empoderamento feminino.  

LIMA, G. S.; LIMA, 
M. S.; TANURE, B. 

Os Desafios da 
Carreira da Mulher 
Executiva no Brasil 

2009  EnGPR – II 
Encontro de Gestão 
de Pessoas e 
Relações de 
Trabalho, Curitiba. 

Atualmente a desigualdade 
entre os gêneros ainda 
acontece e engloba toda a 
extensão das relações 
sociais, inclusive as 
organizações. O artigo 
objetivou identificar e 
analisar os principais 
desafios da carreira das 
mulheres executivas no 
Brasil. Pode-se então 
concluir que a mulher 
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executiva ainda sofre 
significativo processo de 
inserção subalterna, 
validada pela cultura 
fortemente codificada 
pelos valores masculinos, 
que criam barreiras à 
ascensão feminina em 
cargos na alta 
administração. 

AZIZ, A.; SHAMS, 
M.; KHAN, K. S. 

Participatory action 
research as the 
approach for 
women’s 
empowerment 

2011 Action Research Para os autores, o 
empoderamento das 
mulheres é uma condição 
obrigatória para as 
mulheres alcançarem 
direitos, saúde e 
desenvolvimento. Para 
tanto requer o uso de 
abordagens que promovam 
a participação e a ação. O 
estudo adaptou 
ferramentas da avaliação 
rural participativa para 
explorar as 
163nfrenta163ã e 
reflexões das mulheres 
sobre a situação atual e as 
suas necessidades. Como 
resultado obteve-se um 
modelo de cinco etapas de 
pesquisa-ação 
participativa para o 
empoderamento das 
mulheres que podem servir 
como instrumento de 
aprendizagem para quem 
esta envolvidos com 
trabalho comunitário e 
transformação social. 

METCALFE, B. D.  Women, 
empowerment and 
development in 
Arab Gulf States: a 
critical appraisal of 
governance, culture 
and national human 
resource 
development 
(HRD) frameworks 

2011 Human Resource 
Development 
International 

Para a autora, existe uma 
lacuna na literatura a 
respeito das questões de 
gênero, regimes de 
governança e a cultura das 
organizações que moldam 
os sistemas de recursos 
humanos.  O artigo aborda 
questões como: quais são 
os fatores sociais e 
culturais que moldam os 
sistemas de gênero e DRH 
em três países árabes do 
Golfo e como eles estão 
vinculados ao atual status 
social e econômico das 
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mulheres no Golfo? Como 
as estruturas nacionais e 
institucionais de DRH 
podem apoiar o 
empoderamento das 
mulheres e o 
desenvolvimento da 
educação? Como resultado 
do estudo chegou-se a um 
novo quadro para 
conceituar um modelo de 
DRH nacional e de gênero 
que facilita o 
empoderamento das 
mulheres. A autora 
também defende que as 
mulheres árabes devem ser 
apoiadas para desenvolver 
a agência feminista e criar 
suas próprias versões do 
feminismo islâmico. 

DUFLO, E. Women 
Empowerment and 
Economic 
Development 

2012 Journal of 
Economic 
Literature 

O artigo faz uma revisão 
de literatura sobre 
empoderamento da mulher 
e desenvolvimento 
econômico, que para ela 
estão intimamente 
relacionados. A autora 
argumenta que as inter-
relações são 
provavelmente muito 
fracas para se auto 
sustentarem e que é 
necessário compromisso 
politico continuo para 
promover a igualdade 
entre homens e mulheres. 

JOHNS, M. L. Breaking the Glass 
Ceiling: Structural, 
Cultural, and 
Organizational 
Barriers Preventing 
Women from 
Achieving Senior 
and Executive 
Positions 

2013 Perspectives in 
Health Information 
Management / 
AHIMA, American 
Health Information 
Management 
Association.  

O artigo explora as 
possíveis razões para a 
diferença salarial e de 
gênero persistente entre 
mulheres e homens em 
posições de liderança 
sênior e discute possíveis 
soluções. Estudos 
demonstram que empresas 
que têm melhores políticas 
para promover as mulheres 
são mais lucrativas. No 
entanto, as posições de alto 
nível dentro das empresas 
são desproporcionais. O 
artigo ainda analisa dados 
atuais sobre mulheres no 
local de trabalho, 
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resultados de estudos sobre 
a relação entre diversidade 
de gênero na gestão sênior 
e desempenho da empresa, 
e a literatura sobre 
diferenças de gênero e 
trabalho. 

FERREIRA, J. M.; 
NOGUEIRA, E. E. 
S. 

Mulheres e Suas 
Histórias: Razão, 
Sensibilidade e 
Subjetividade no 
Empreendedorismo 
Feminino 

2013 RAC, Rio de 
Janeiro 

No presente artigo são 
identificados elementos 
que permitem conhecer a 
subjetividade de mulheres 
empreendedoras segundo a 
teoria proposta por 
González Rey (2009). Os 
resultados indicam que a 
configuração subjetiva do 
empreendedorismo para as 
mulheres está apoiada em 
sentidos subjetivos 
associados às suas 
trajetórias, ao contexto 
atual e à cultura dentro da 
qual a atividade é 
desenvolvida. O 
empreendedorismo, 
aparece como uma 
característica individual 
que começa a ser 
constituída na infância, e a 
abertura da empresa é um 
evento que marca 
fortemente a trajetória 
dessas mulheres, tendo 
uma natureza simbólica 
que atua como constituinte 
da sua subjetividade. 

NOGUERA, M.; 
ALVAREZ, C.; 
URBANO, D. 

Socio-cultural 
factors and female 
entrepreneurship 

2013 Spriger 
Science+Business 
Media New York 

O artigo tem como 
objetivo analisar os fatores 
socioculturais que 
influenciam o 
empreendedorismo 
praticado pelas mulheres 
na Catalunha. Utilizando a 
economia institucional 
como referencial teórico, 
obtém, como conclusão, 
que os fatores 
socioculturais mais 
importantes são o medo de 
fracassar e as capacidades 
percebidas, a pesquisa 
auxilia no 
desenvolvimento de 
programas educacionais e 
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de políticas de apoio a 
atividade empreendedora. 

SANTOS, C. M. M.; 
TANURE, B.; 
CARVALHO 
NETO, A. M. De 

Mulheres 
executivas 
brasileiras: O teto 
de vidro em 
questão 

2014 RAD  O trabalho discute o 
fenômeno teto de vidro nas 
organizações brasileiras. 
Foi feita uma pesquisa com 
47 executivas que 
conseguiram chegar aos 
sem̂s níveis mais altos das 
grandes organizações 
situadas no Brasil. Como 
resultados obtidos houve 
uma confirmação da 
literatura apenas de que na 
perspectiva das mulheres 
pesquisadas as barreiras 
não impedem o 
crescimento. 

STROBINO, M. R. 
de C.; TEIXEIRA, 
R. M. 

Empreendedorismo 
feminino e o 
conflito trabalho-
família: estudo de 
multicasos no setor 
de comércio de 
material de 
construção da 
cidade de Curitiba 

2014 R. Adm. No presente artigo foi 
realizada uma análise do 
conflito trabalho-família 
que têm ressaltado a 
importância da busca do 
equilíbrio do tempo na 
dedicação ao trabalho e a 
família. Foram 
apresentados na pesquisa 
os conflitos trabalho-
trabalho-família 
percebidos em duas 
empresárias e suas ações 
para lidarem com os 
conflitos identificados. 
Para o artigo foram 
entrevistados tanto as 
empresárias quanto seus 
parceiros. Como achado da 
pesquisa o fator tempo 
foi  o mais frequentemente 
citado como gerador de 
conflitos trabalho-família 
e o controle emocional 
como a ação mais citada 
como atenuante desses 
mesmos conflitos. 

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

Empreendedorismo 
Feminino: 
dificuldades 
relatadas em 
histórias de vida. 

2014 Revista Ciências da 
Administração 

O artigo tem como 
objetivo analisar 
problemas encontrados ao 
longo do processo 
empreendedor analisando 
as histórias de vida das 
participantes do Prêmio 
SEBRAE Mulher de 
Negócios em Santa 
Catarina. Foram analisadas 
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as histórias de 86 
participantes da edição de 
2010 do premio. Pode-se 
destacar como 
dificuldades encontradas: 
a percepção da falta de 
confiança nelas depositada 
e o conflito pessoal, 
familiar e empresarial. 
Também são apontadas as 
questões financeiras e de 
mercado como as mais 
graves relativamente ao 
gerenciamento da 
empresa.  

SEM, G. ; 
MUKHERJEE, A.  

No Empowerment 
without Rights, No 
Rights without 
Politics: Gender-
equality, MDGs 
and the post-2015 
Development 
Agenda 

2014 Journal of Human 
Development and 
Capabilities: A 
Multi-Disciplinary 
Journal for People-
Centered 
Development 

O empoderamento das 
mulheres necessita da 
centralidade de uma 
abordagem baseada nos 
direitos humanos e no 
apoio ao movimento das 
mulheres pra impulsionar a 
agenda. Para os autores 
empoderamento requer 
agencia em múltiplas 
dimensões. No artigo foi 
delineada uma abordagem 
de metas tendo foco nas 
pessoas dando assim, 
espaço para a sociedade 
civil, incluindo 
organizações de direitos 
das mulheres. 

VERGE, T.; DE LA 
FUENTE, M. 

Playing with 
different cards: 
Party politics, 
gender quotas and 
women’s 
empowerment 

2014 International 
Political Science 
Review 

O artigo objetiva analisar 
se as reformas que tratam 
das cotas de representação 
de mulheres se traduzem 
em maior poder para as 
mulheres dentro dos 
partidos políticos, 
proporcionando novos 
insights sobre como as 
cotas de gênero podem (ou 
não) promover a igualdade 
de gênero na política de 
forma mais geral. Os 
achados sugerem que essa 
solução não subverte as 
principais fontes informais 
de poder masculino nos 
partidos. 

CARREIRA, S. da 
S.; FRANZONI, A. 
M. B.; ESPER, A. J. 
F.; PACHECO, D. 

Empreendedorismo 
Feminino: um 
estudo 
fenomenológico 

2015 Navus Revista de 
Gestão e 
Tecnologia 

O artigo tem como 
objetivo apresentar o perfil 
das mulheres 
empreendedoras e suas 
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C.;  GRAMKOW, F. 
B.; CARREIRA, M. 
F.  

características pessoais, 
como se desenvolveu o 
empreendimento e a visão 
atual e futura sobre os 
negócios. A pesquisa 
identificou as 
características das 
entrevistas mas também 
revelou a existência de um 
perfil empreendedor. Estão 
presentes características 
como persistência, busca 
de oportunidades, 
iniciativa, 
comprometimento, 
persuasão e autoconfiança, 
definindo-as como 
mulheres empreendedoras. 

CORNWALL, A.; 
RIVAS, A.   

From ‘gender 
equality and 
‘women’s 
empowerment’ to 
global justice: 
reclaiming a 
transformative 
agenda for gender 
and development 

2015 Third World 
Quarterly 

O artigo analisa as 
trajetórias dos termos 
“igualdade de gênero” e 
“empoderamento das 
mulheres” dentro da 
agenda internacional de 
desenvolvimento. 
Sugerindo que, se a 
promessa é de garantir a 
justiça de gênero na 
agenda pós 2015, são 
necessárias outras 
mudanças de mentalidade 
para conectar e contribuir 
para um movimento mais 
amplo de justiça global.  

BISWAS, C Women 
Empowerment in 
India 

2017 Women’s 
Entrepreneurship 
and Microfinance 

O estudo feito com 
mulheres indianas,  mede o 
nível de realização do 
empoderamento das 
mulheres e localiza uma 
relação entre 
empoderamento das 
mulheres e seus 
catalizadores, como por 
exemplo o aumento da 
educação formal, 
exposição à mídia, 
aumento da autoconfiança, 
participação de atividades 
que geram remuneração, 
entre outros. 

SARDENBERG, C. 
M. B. 

O pessoal é 
político: 
conscientização 
feminista e 

2018 Inc. Soc. O artigo resgata a história 
dos movimentos de 
mulheres, os grupos de 
conscientização, reflexão e 
ação feministas,  as 



 
 

169 

empoderamento de 
mulheres. 

oficinas de sensibilização 
para gênero e o seu papel 
no desmonte do 
patriarcado. Com uma 
discussão sobre diferentes 
abordagens no tocante a 
poder e empoderamento de 
mulheres, enfatizando os 
processos de 
conscientização e ação. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

3.3 TESES E DISSERTAÇÕES DO PPGEGC  

 

Com a intenção de ampliar o conhecimento em consonância com o Programa de Pós-

graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina, buscou-se no banco de teses e dissertações do mesmo programa, foram encontradas 

11 teses e/ou dissertações relevantes para a pesquisa, conforme Quadro 4A. 

 

Quadro 4A : Teses e Dissertações do PPGEGC relevantes para a pesquisa  
AUTOR TÍTULO TEMÁTICA T/D ANO SÍNTESE 

FELICIANO, 
A. M. 

Contribuição da 
gestão do 
conhecimento para 
ações 
empreendedoras de 
inclusão digital 

Empreendedorismo D 2008 A dissertação analisa as 
contribuições das práticas 
de gestão do conhecimento 
no desenvolvimento de 
projetos de inclusão digital 
onde procurou-se destacar 
as características 
empreendedoras dessas 
iniciativas, além de 
apresentar elementos da 
gestão do conhecimento 
que contribuem para com o 
desenvolvimento de suas 
atividades. 

BOTELHO, L. 
L. R. 

Ascensão 
Profissional de 
Executivas em 
Empresas Baseadas 
no Conhecimento 

Gênero  D 2008 A dissertação tem foca na 
compreensão do fenômeno 
da ascensão profissional a 
partir da perspectiva das 
executivas analisadas. O 
trabalho descreve como 
ocorre o crescimento 
profissional dessas 
mulheres. Os achados 
demonstram que a carreira 
da mulher é complexa, 
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sofrendo varias influencias, 
preconceitos e barreiras.      

PRIM, C. Processo 
empreendedor e 
coevolução em 
organizações 
intensivas em 
conhecimento 

Empreendedorismo T 2009 O autor busca compreender 
a complexidade da 
coevolução entre o 
empreendedor, do time 
empreendedor e a 
organização. Traz duas 
revisões de literatura, sobre 
Organizações Intensivas 
em Conhecimento (OIC) e 
outra é uma revisão crítica 
da teoria do 
empreendedorismo, 
fundamentada em três 
abordagens do pensamento 
científico, clássica, 
sistêmica e da 
complexidade. Foi 
realizado um estudo de 
caso em uma OIC através 
da etnosemântica. 

WILLERDING, 
I. A. V. 

Empreendedorismo 
em organização 
pública intensiva em 
conhecimento: um 
estudo de caso 

Empreendedorismo D 2011 O conhecimento exerce um 
papel fundamental nos 
processos organizacionais 
sendo um diferencial 
competitivo. A educação é 
a forma mais adequada de 
se construir conhecimentos 
para auxiliar o 
desenvolvimento do 
comportamento do 
individuo e a compreensão 
de atividades 
empreendedoras. A 
pesquisa da dissertação 
teve como objetivo 
identificar o perfil 
intraempreendedor do 
idealizador do Pré-
vestibular da UFSC – 
Inclusão para a Vida. 

SOUZA, V. A. 
B. de 

Competências 
Empreendedoras no 
Processo de 
Formação do 
Extensionista Rural 

Empreendedorismo T 2013 A tese teve como objetivo 
analisar o processo de 
formação de extensionistas 
rurais com base nas 
competências 
empreendedoras 
requeridas. Foi realizada 
uma enquete e entrevista 
semiestruturada focada em 
incidentes críticos. Foram 
estabelecidas e 
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identificadas as 
competências 
empreendedoras 
requeridas. A autora 
concluiu que existe uma 
lacuna entre o profissional 
requerido pelo mercado e o 
egresso dos curso na área 
de Ciências Agrarias da 
Região Sul do Brasil, ainda 
concluiu-se que as grades 
curriculares analisadas 
possuem um número muito 
pequeno de disciplinas 
sobre o 
empreendedorismo, 
necessitando uma 
reestruturação da grade 
curricular dos referidos 
cursos. 

FIATES, J. E. 
A. 

Influência dos 
ecossistemas de 
empreendedorismo 
inovador nas 
indústrias de venture 
capital: estratégias 
de apoio às empresas 

Empreendedorismo T 2014 Possuindo um papel cada 
vez mais importante numa 
economia onde o 
conhecimento, a 
criatividade e o espirito 
empreendedor constituem 
fatores chave de produção 
e diferenciação. A pesquisa 
foi desenvolvida para 
investigar a influência dos 
Ecossistemas de 
Empreendedorismo 
Inovador na Indústria de 
Venture Capital visando 
estabelecer as bases e os 
fundamentos para a 
proposição de estratégias 
de apoio às Empresas 
Inovadoras. A pesquisa 
identifica e propõe 25 
Estratégias a serem 
adotadas pelos 
Ecossistemas de 
Empreendedorismo 
Inovador, por meio de seus 
sistemas e mecanismos de 
suporte, para apoiar 
Empresas Inovadoras 
investidas pela Indústria de 
Venture Capital e conclui 
que o entendimento sobre 
os fatores críticos da 
Indústria de Venture 
Capital contribui 
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decisivamente para 
proposição de estratégias 
consistentes e efetivas de 
apoio às Empresas 
Inovadoras. 

WOLF, S. M. Influência da 
Competência 
Empreendedora dos 
Coordenadores nos 
Indicadores de 
Desempenho dos 
Polos EaD 

Empreendedorismo T 2014 A tese tem como objetivo 
analisar a influencia da 
competência 
empreendedora dos 
coordenadores de polos 
nos indicadores de 
desempenho dos pelos de 
EaD no Estado de Santa 
Catarina. Foi desenvolvida 
uma metodologia para 
determinar o índice de 
competência 
empreendedora e 
relaciona-se esses com os 
indicadores de desempenho 
dos polos. Faz uma 
fundamentação teórica de 
gestão do conhecimento, 
competências 
empreendedoras e no 
empreendedorismo.  

CONSONI, D. 
P. G. 

Competências 
empreendedoras: 
estudo de caso em 
uma organização de 
ensino intensiva em 
conhecimento 

Empreendedorismo D 2016 A dissertação analisa as 
competências 
empreendedoras dos 
professores de cursos 
técnicos e a pesquisa 
revelou que os professores 
pesquisados possuem todas 
as características 
empreendedoras: 
estabelecimento de metas, 
planejamento e 
monitoramento 
sistemático, persistência, 
comprometimento, busca 
de informações, busca de 
oportunidades e iniciativa, 
exigência de qualidade e 
eficiência, correr riscos 
calculados, persuasão e 
rede de contatos, 
independência e 
autoconfiança. 
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CANCELIER, 
M. M. de L. 

Contribuições das 
práticas de gestão de 
pessoas para a 
promoção da 
igualdade de gênero: 
conciliando a vida 
profissional e 
pessoal 

Gênero D 2017 As pessoas são os 
principais responsáveis 
pelo conhecimento que é o 
principal fator da economia 
atual. A era do 
conhecimento promove 
mudanças sociais e 
comportamentais e a 
crescente participação das 
mulheres no mercado de 
trabalho  evidencia a busca 
pela igualdade de gênero e 
impacta diretamente na 
necessidade de conciliação 
dos papeis profissionais e 
pessoais. A pesquisa 
verifica as contribuições da 
gestão de pessoas para a 
promoção da igualdade de 
gênero no que diz respeito 
a conciliação da vida 
profissional e pessoal. 
Trazendo como resultado 
que a realidade da 
desigualdade tem afetado 
em maior escala as 
mulheres e a relevância da 
igualdade de gênero é 
consenso no ambiente 
organizacional e na atuação 
da gestão de pessoas como 
promotora das práticas. 
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GOMES, R. K. Melhores práticas 
intraempreendedoras 
para a gestão 
publica: um estudo 
de multicasos 

Empreendedorismo T 2017 Cada vez mais importante 
e chamando a tenção de 
estudiosos o 
intraempreendedorismo é 
relacionado ao ato de 
empreender dentro de uma 
organização existente. 
Estudos apontam que para 
melhorar a eficiência e o 
alcance das metas as 
empresas promovem o 
intraempreendedorismo. 
As pesquisas sobre o 
intraempreendedorismo 
nos setores públicos são 
escassos, e a proposta da 
presente tese é aprofundar 
os estudos na temática, 
criando diretrizes para a 
implementação de 
melhores práticas 
intraempreendedoras para a 
gestão pública. 
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MASSAD, D. 
de O. 

A influência das 
competências do 
empreendedor social 
em projetos de 
inovação social 

Empreendedorismo D 2017 A inovação contribui para 
o aumento da vantagem 
competitiva das 
organizações, podendo 
aumentar níveis de 
emprego e renda da 
população. Ideias 
inovadoras partem 
normalmente de 
empreendedores que se 
valem de suas 
características para 
implementá-las e obter o 
sucesso. A presente 
dissertação tem o objetivo 
de avaliar a influência das 
competências 
empreendedoras do 
empreendedor social em 
projetos de inovação 
social. Comprometimento, 
persistência e a busca de 
oportunidades e iniciativa 
foram as competências 
mais fortes nos 
empreendedores que 
participaram da pesquisa. 
A pesquisa apresenta um 
quadro sobre as 
competências existentes 
em um grupo de 
empreendedores sociais e 
também uma análise da 
relação das competências 
com os projetos de 
inovação social. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

3.4 TESES E DISSERTAÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS  

 

Foi realizada, também, uma busca em teses e dissertações de outros programas de pós-

graduação por considerar-se importante perspectivas diferentes relacionadas a temática da 

presente dissertação. Foram selecionadas 7 teses e/ou dissertações de outros programas, 

conforme o Quadro 5A.  
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Quadro 5A: Teses e/ou dissertações de outros programas de pós-graduação. 
AUTOR TÍTULO T/D ANO INSTITUIÇÃO SÍNTESE 

SILVA, M. M. C. Vida profissional e 
familiar: padrões 
de conflito e 
facilitação na 
gestão de múltiplos 
papéis. 

D 2007 Universidade do 
Porto-Faculdade de 
Psicologia e 
Ciências da 
Educação. 

A dissertação analisa as 
relações entre os papeis 
profissional e familiar, 
enfatizando as 
condições potenciais e 
conflito e as 
facilitadoras da relação 
entre as duas esferas. O 
trabalho testa uma 
estrutura 
176nfrenta176ão176on
al da interface trabalho-
família e uma 
abordagem dos fatores 
que condicionam cada 
dimensão do trabalho 
para a família e vice-
versa (Direções de 
spillover). Finalmente, 
compara homens e 
mulheres, analisando a 
prevalência dessas 
dimensões e os 
aspectos diferenciais de 
spillover. Como 
resultados a dissertação 
comprova a validade de 
uma estrutura 
multidimensional de 
spillover, e a relevância 
da perspectiva de 
gênero a respeito do 
tema. 

MORAES, L. V. 
dos S. de 

A Trajetória de 
Reitoras em Santa 
Catarina: “ser 
mulher é apenas 
um detalhe?” 

T 2008 Programa de Pós-
Graduação em 
Engenharia e 
Gestão do 
Conhecimento da 
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina. 

A dissertação foca na 
compreensão do 
fenômeno da ascensão 
profissional a partir da 
perspectiva das 
executivas analisadas. 
O trabalho descreve 
como ocorre o 
crescimento 
profissional dessas 
mulheres. Os achados 
demonstram que a 
carreira da mulher é 
complexa, sofrendo 
varias influências, 
preconceitos e 
barreiras.  
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SILVA, C. C. R Igualdade de 
gênero e práticas 
de gestão de 
recursos humanos: 
a contribuição da 
gestão de recursos 
humanos para a 
promoção da 
igualdade de 
género, em matéria 
de conciliação da 
vida profissional, 
familiar e pessoal 

D 2012 Escola Superior de 
Ciências 
Empresariais, 
Setúbal.  

O estudo parte do 
pressuposto que 
existem assimetrias e 
desequilíbrios entre 
mulheres e homens nas 
empresas, motivadas 
por dificuldades de 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal,que podem ser 
superados 
com  práticas de gestão 
de recursos humanos 
que conciliam e geram 
benesses tanto para os 
funcionários quanto 
para as empresas. No 
estudo sem avaliadas as 
contribuições da gestão 
de recursos humanos 
para a promoção da 
igualdade de gênero. 
Os resultados obtidos 
ajudam a gestão de 
recursos humanos a 
contribuir melhor com 
às necessidades de 
conciliação entre a vida 
profissional, familiar e 
pessoal, e para a 
geração de benefícios 
para as empresas na 
implementação de 
práticas 
potencializadoras da 
igualdade de gênero.  

FERREIRA, N. A. 
C. 

Modelo de 
Avaliação de 
Impactos de 
Programas de 
Capacitaçāo de 
Empreendedores 
Sociais. 

T 2013 Universidade 
Federal de Santa 
Catarina-Programa 
de Pós-Graduação 
em Engenharia de 
Produção. 
 

A presente tese traz um 
modelo de avaliação de 
impactos de programas 
de capacitação de 
empreendedores 
sociais. Nos últimos 
anos os 
empreendimentos 
sociais adotam os 
métodos empresariais 
com o objetivo de criar 
valor social e 
177nfrenta177.    A 
pesquisa entrevista 37 
empreendedores sociais 
através de estudo de 
caso e survey,  para a 
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aplicação e validação 
do modelo. 

MIRANDA, D. 
F.  

Caracterização do 
Perfil 
Intraempreendedor 
dos Dirigentes da 
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina. 

D 2013 Universidade 
Federal de Santa 
Catarina-Programa 
de Pós-Graduação 
em Engenharia de 
Produção. 
 

Entendendo o 
empreendedor como 
aquele que age ou 
idealiza novos métodos 
com o objetivo de 
desenvolver ou 
dinamizar serviços, 
produtos ou quaisquer 
atividades 
administrativas, a 
dissertação traz o 
intraempreendedor 
como aquele que faz 
isso dentro do contexto 
da 178nfrenta178ão. 
Com o objetivo de 
formular um 
instrumento para 
verificar o perfil dos 
intraempreendedores 
foi aplicada um 
questionário com os 
dirigentes da UFSC em 
2012. A análise dos 
dados verificou que os 
dois questionários 
aplicados encontraram 
resultados similares 
sobre os 
intraempreendedores, 
bem como seu perfil. 
Pode-se inferir que as 
mulheres sem mais 
intraempreendedoras. 

VASCONCELOS, 
R. C. R.  

Os Vínculos entre 
o Processo de 
Aprendizagem e o 
Desenvolvimento 
de Competências 
de Mulheres 
Empreendedoras. 

D 2014 Universidade 
Federal da Paraíba-
Programa de Pós-
Graduação em 
Administração. 
 

A presente dissertação 
busca entender os 
vínculos entre o 
processo de 
aprendizagem e o 
desenvolvimento de 
competência de 
mulheres-
empreendedoras, 
buscando-se 
compreender o papel 
do contexto na 
trajetória profissional 
das empreendedoras; 
caracterizar o processo 
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de aprendizagem; e 
identificar as 
competências 
empreendedoras das 
ganhadoras do Prêmio 
Sebrae Mulher de 
Negócio (PSMN). Foi 
realizada uma 
entrevista semi-
estruturada para a 
coleta de dados que foi 
transcrita e analisada 
utilizando a análise de 
narrativas. De acordo 
com o estudo, o 
desenvolvimento de 
competência 
empreendedora 
envolve um processo 
contínuo de 
aprendizagem, ao 
mesmo tempo em que a 
aprendizagem reflete as 
competências, gerando 
um círculo virtuoso. Os 
resultados da pesquisa 
destacaram que as 
práticas ou 
experiências vividas, as 
interações sociais e 
familiares, bem como o 
autodesenvolvimento e 
contatos com outras 
pessoas contribuem 
para a identidade 
empreendedora e, 
portanto, promovem os 
vínculos entre 
aprendizagem e 
competência 
empreendedora. 

SOUZA, C. C. R 
de 

Mulher 
Empreendedora: a 
busca pelo 
equilíbrio entre a 
carreira e a vida 
pessoal e familiar. 

D 2015 Universidade 
FUMEC-Mestrado 
em Administração. 

O presente estudo 
objetivou a análise de 
quais atitudes, 
comportamentos e 
habilidades a mulher 
empreendedora precisa 
desenvolver para 
alcançar o equilíbrio 
entre a vida 
profissional, a vida 
pessoal e vida familiar. 
De um modo geral as 
entrevistadas 
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apresentam um saldo 
de engajamento 
positivo e consideram 
que diversas  esferas de 
suas vidas estão sendo 
conduzidas de maneira 
satisfatória, o que 
propicia a elas a 
sensação de realização. 
Apesar de dedicarem 
mais tempo à vida 
profissional, as 
mulheres entrevistadas 
consideram que é mais 
difícil sanar questões 
referentes à gestão do 
empreendimento, em 
comparação com as 
questões relacionadas 
ao equilíbrio na vida 
pessoal e familiar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

3.5 LIVROS DO GRUPO DE PESQUISA INOVAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 

COMOVI 

  

A pesquisadora e sua orientadora são, respectivamente membro e líder do CoMovI – 

Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e Tecnologia, certificado pela UFSC e registrado no 

CNPq. O grupo de pesquisa publica diversos livros na linha de Gestão do Conhecimento, 

Empreendedorismo e Inovação Tecnológica. 

 

• LAPOLLI, E. M.; ROSA, S. B. – Empreendedorismo e Desenvolvimento 

Sustentável: visão global e ação Local – Volume 1, 1 ed. Florianópolis, Pandion, 2009. 

• LAPOLLI, E. M.; ROSA, S. B. – Empreendedorismo e Desenvolvimento 

Sustentável: visão global e ação Local – Volume 2, 1 ed. Florianópolis, Pandion,  2009. 

• LAPOLLI, E. M.; FRANZONI, A. M. B.; SOUZA, V. A. B. Vitrine de Talentos: 

notáveis empreendedores em Santa Catarina. 1 ed. Florianópolis, Pandion, 2010.  

• LAPOLLI, É. M.; FRANZONI, A. M. B.; FELICIANO, A. M. Mulheres em Ação:  

notáveis empreendedoras em Santa Catarina. 1 ed. Florianópolis: Pandion, 2011. 

• LAPOLLI, É. M.; FRANZONI, A. M. B.; SOUZA, V. A. B. de S. Vivências 

empreendedoras: a prática de empreendedorismo em organizações. 1 ed. 

Florianópolis: Pandion, 2012. 
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• LAPOLLI, E. M.; FRANZONI, A. M. B.; LAPOLLI, J. Ações empreendedoras. 1 ed. 

Florianópolis: Pandion, 2014. 

• LAPOLLI, E.M.; DANDOLINI, G. A.; TORQUATO, M. – Gestão empreendedora 

da inovação: aspectos fundamentais – Livro 1, 1 ed. Florianópolis, Pandion,   2014. 

• LAPOLLI, E.M.; DANDOLINI, G. A.; SCHMITZ, A. L. F. – Gestão empreendedora 

da inovação: estudos de casos em empresas de base tecnológica – Livro 2, 1 ed. 

Florianópolis, Pandion, 2015. 

• LAPOLLI, E.M.; DANDOLINI, G. A.; WILLERDING, I. A. V. – Gestão 

empreendedora da inovação: recomendações e boas práticas – Livro 3, 1 ed. 

Florianópolis, Pandion, 2016. 

• LAPOLLI, E. M.; FRANZONI, A. M. B; FOSSARI, I. M.; GOMES, R. K. Vivendo e 

empreendendo: cases de sucesso. 1 ed. Florianópolis: Pandion, 2016. 

• LAPOLLI, É. M.; DANDOLINI,G. A.; SOUZA, J. A.; GOMES JUNIOR, W. 

(Org.). Empreendedorismo e Inovação Social. 1 ed. Florianópolis: Pandion, 2017. 

• LAPOLLI, É. M.; FRANZONI, A. M. B.; WILLERDING, I. A. V.; FOSSARI, C. L.; 

GOMES JUNIOR, W. V. – Transformando sonhos em realidade: a capacidade 

empreendedora como desafio para o sucesso. 1 ed. Florianópolis. Pandion, 2018.  

 

Dentre os livros publicados pelo grupo de pesquisa foram identificados 5 livros 

relacionados ao tema da presente pesquisa, que serão utilizados como referência e são 

descritos a seguir no Quadro 6A:  

 

Quadro 6A: Livros do Grupo de Pesquisa CoMovI selecionados. 
AUTOR TÍTULO ANO SÍNTESE 
LAPOLLI, E. 
M.; ROSA, S. 
B. 

Empreendedorismo 
e Desenvolvimento 
Sustentável: visão 
global e ação Local 
– Volume 1 e 2 

2009 O VI ENEMPRE – Encontro Nacional de 
Empreendedorismo foi realizado, no ano de 2009, 
pelo PPGEGC, como resultado foram publicados 
dois livros, com 41 artigos que enfocam o 
empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável 
em suas varias nuances, tratando, entre outros 
assuntos,  sobre a diferença dos gêneros no 
empreendedorismo. 

LAPOLLI, É. 
M.; 
FRANZONI, 
A. M. B.; 
SOUZA, V. A. 
B.  

Vitrine de 
Talentos: notáveis 
empreendedores 
em Santa Catarina. 

2010 O livro proporciona uma visão  das características 
comuns a sete empreendedores catarinenses 
mostrando suas experiências, virtudes, motivações, 
erros e dificuldades encontradas durante sua 
trajetória.  
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LAPOLLI, É. 
M.; 
FRANZONI, 
A. M. B.; 
FELICIANO, 
A. M.  

Mulheres em 
Ação:  notáveis 
empreendedoras 
em Santa Catarina 

2011 O livro traz a história de seis mulheres 
empreendedoras que administram suas empresas 
com racionalidade e exatidão dos números não 
abrindo mão da criatividade, da intuição e da 
sensibilidade. No livro essas empreendedoras 
mostram os valores e virtudes e as dificuldades que 
propiciaram o crescimento pessoal e profissional, 
analisando comportamentos empreendedores. 

LAPOLLI, É. 
M.; 
FRANZONI, 
A. M. B.; 
SOUZA, V. A. 
B. de S. 

Vivências 
empreendedoras: a 
prática de 
empreendedorismo 
em organizações 

2012 O livro traz dez artigos que tratam da prática do 
empreendedorismo nas organizações trazendo os 
sinais distintivos do empreendedor de cada caso. 
Mostrando a realidade e o dia a dia do 
empreendedorismo através das historias de sucesso 
de empreendedorismo, criatividade e inovação. 

LAPOLLI, É. 
M.; 
FRANZONI, 
A. M. B.; 
WILLERDING, 
I. A. V.; 
FOSSARI, C. 
L.; GOMES 
JUNIOR, W. 
V.  

Transformando 
Sonhos em 
Realidade:  a 
capacidade 
empreendedora 
como desafio para 
o sucesso. 

2018 O livro traz como tema o empreendedorismo e o 
empreendedorismo social, abordando a capacidade 
empreendedora dos indivíduos entrevistados através 
do referencial teórico e do relato prático das historias 
de vida pôde-se inferir que a capacidade 
empreendedora é o diferencial dos indivíduos para 
transformar sonhos em realidade, ou seja, é o 
diferencial para empreender. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

3.6 OUTROS LIVROS CONSIDERADOS RELEVANTES À PESQUISA  

 

Considera-se de extrema importância a seleção de publicações de diversos autores para 

contribuir com a pesquisa uma vez que tecem abordagens diferentes voltadas para a temática 

do estudo. Para essa dissertação foram selecionadas 15 publicações,  de acordo com o Quadro 

7A. 

 

Quadro 7A: Livros selecionados relevantes à pesquisa. 
AUTOR TÍTULO ANO SÍNTESE 
KRAMER, H.; 
SPRENGER, j.  

O martelo das feiticeiras 1487 Esse livro é um tratado importante a 
respeito da caça as bruxas e um 
documento histórico que demonstra as 
consequências de uma época terrível da 
humanidade especialmente para as 
mulheres. A introdução do livro, escrita 
por Rose Marie Muraro, traz uma 
perspectiva histórica muito interessante 
de como a sociedade matriarcal se 
transformou na patriarcal e machista da 
atualidade. 
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PINCHOT, G. Intrapreneuring: porque 
você não precisa deixar a 
empresa para tornar-se 
um empreendedor 

1989 O livro aborda o intraempreendedorismo, 
os indivíduos que podem ser chamados 
de intraempreendedores e como criar um 
ambiente favorável dentro da empresa 
para propiciar que o 
intraempreendedorismo aconteça. O livro 
traz também práticas e orientações para 
um plano de intraempreendimento. 

PAGLIA, C. Personas Sexuais: arte e 
decadência de Nefertite a 
Emily Dickinson. 

1990 O livro faz uma critica ao feminismo 
americano e analisa a representação 
literária em termos da sexualidade desde 
os primórdios da civilização ocidental até 
o século XIX. Aborda o relacionamento 
tenso entre homens e mulheres onde, 
segundo a autora,  o homem sempre 
temeu a mulher e empreendeu esforços 
hercúleos para se protegerem do poder 
natural das mulheres, e, por esse motivo 
temos a sociedade desenhada da maneira 
que está nos dias de hoje. Resgata a 
influência dos papeis sexuais e do sexo na 
história da literatura e da arte. 

SEM, A. K.  Desenvolvimento como 
liberdade 

2000 O livro mostra o desenvolvimento como 
processo para expandir as liberdades 
reais das pessoas. Essas liberdades 
podem depender de outros determinantes 
como disposições sociais, econômicas e 
os direitos civis. Segundo o autor, para 
que haja desenvolvimento algumas 
fontes de privação de liberdade precisam 
ser removidas como a pobreza e a tirania, 
carência de oportunidades econômicas, 
negligencia dos serviços públicos, entre 
outros. O livro também aborda a privação 
de liberdade sofrida pelas mulheres.  

DICKSON, A. Mulheres no trabalho: 
estratégias de 
sobrevivência e sucesso. 

2001 A autora do livro é psicóloga e educadora 
com 25 anos de experiência em 
desenvolvimento pessoal. No livro são 
discutidos os problemas enfrentados 
pelas mulheres no dia a dia oferecendo 
técnicas para 183nfrenta-los.  

DORNELAS, J. C. 
A. 

Empreendedorismo: 
transformando ideias em 
negócios. 

2005 Analisa o processo empreendedor em 
função das peculiaridades do 
empreendedorismo no Brasil passando 
por todas as fases de criação de um 
empreendimento, estudando casos reais 
de empreendedores brasileiros.  

FIALHO, F. A. P. et 
al. 

Empreendedorismo na 
era do conhecimento. 

2006 No olhar dos autores o empreendedor 
percebe o empreendedorismo como 
ligado a perspectiva de aprendizagem 
contínua alicerçada nos princípios da 
Gestão do Conhecimento. Adequando-se 
às inúmeras mudanças baseadas no 
conceito de sustentabilidade, dissociando 
o comportamento empreendedor do 
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sentido unicamente empresarial. Para 
isso, é necessário desencadear um 
processo de mudança através de ações 
que formem e consolidem a cultura 
empreendedora.  

EISLER, R. O cálice e a espada: 
nosso passado, nosso 
futuro. 

2007 Traz, sob uma perspectiva histórica os 
paradigmas subjacentes à realidade de 
hoje através de uma análise do período 
neolítico a transformação que resultou no 
poder baseado na força e no domínio dos 
homens sobre as mulheres. Apontando 
ainda caminho para um futuro baseado na 
parceria, cuidado, inclusão e 
sustentabilidade. 

DORNELAS, J. C. 
A. 

Empreendedorismo 
corporativo: como ser 
empreendedor, inovar e 
se diferenciar em 
organizações 
estabelecidas. 

2008 Guia prático do empreendedorismo 
trazendo resultado de um estudo com 399 
empreendedores bem sucedidos em todo 
o Brasil bem como suas experiências. 

HISRICH, R. D.; 
PETERS, M. P.; 
SHEPHERD, D. A. 

Empreendedorismo 2009 Traça o perfil do empreendedor e 
discorre sobre o processo de criação e 
expansão de um novo empreendimento, 
trazendo a perspectiva do 
empreendedorismo, a criação e início do 
empreendimento, o financiamento do 
novo empreendimento e o 
gerenciamento,  expansão e 
encerramento das atividades do novo 
empreendimento. 

CRESWELL, J. Projeto de pesquisa: 
métodos qualitativo, 
quantitativo e misto 

2010 Examina as abordagens metodológicas: 
qualitativa, quantitativa e mista desde os 
passos iniciais até a escrita e 
apresentação da pesquisa. 

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito 
empreendedor: prática e 
princípios. 

2011 Analisa desafios e oportunidades do 
surgimento da nova economia 
empreendedora que se transformou a 
empresa, forma de trabalho e a sociedade 
americana nos últimos anos. 
Demonstrando que criatividade é um ato 
de vontade e não de inspiração, onde 
precisa haver uma busca de 
oportunidades para inovar e se tornar um 
empreendedor.  

MARCONI, M. A.; 
LAKATOS, E. M. 

Fundamentos de 
metodologia científica. 

2017 Apresenta procedimentos didáticos, 
fundamentos para trabalhos acadêmicos, 
tese, dissertações de mestrado, trabalho 
de conclusão de curso e relatórios 
científicos dentro da metodologia 
científica. 
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BEARD, M.  Mulheres e poder: um 
manifesto 

2018 O livro aborda as origens da misoginia e 
apresenta exemplos históricos de como as 
mulheres foram proibidas de terem um 
papel de liderança na via civil. Discute a 
respeito da redefinição do papel feminino 
na estrutura de poder da sociedade 
moderna. 

BIROLLI, F. Gênero e desigualdades: 
limites da democracia no 
Brasil. 

2018 O livro aborda temas fundamentais dos 
direitos das mulheres, expondo a 
caminhada da luta das mulheres contar a 
desigualdade passando pela divisão 
sexual do trabalho e as questões de 
cuidado e responsabilidade, direitos das 
mulheres e autonomia sobre o próprio 
corpo e discursos conservadores sobre 
família e moral, analisa também a relação 
do movimento feminista com o estado 
brasileiro e a democracia.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

Para a realização da revisão sistemática integrativa da literatura, foram selecionados 92 fontes 

de pesquisa entre artigos, livros, teses e dissertações conforme o Quadro 8A. 

 

Quadro 8A: Registros selecionados relevantes à pesquisa. 
Fonte Número de Registros 

Estudos selecionados pela revisão sistemática 24 

Artigos citados nos estudos selecionados  8 

Artigos encontrados em outras bases de dados 22 

Teses e dissertações do PPGEGC  11 

Teses e dissertações de outros programas de pós-graduação  7 

Livros do grupo de pesquisa CoMovI  5 

Livros selecionados  15 

Total de registros selecionados relevantes à pesquisa 92 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

4 SÍNTESE DO APÊNDICE A 

 

Após o processo de realização da revisão sistemática integrativa da literatura, pode-se 

visualizar um panorama das produções cientificas a respeito do papel do empoderamento da 



 186 

mulher face as barreiras enfrentadas pela mulher empreendedora, evidenciando assim a 

importância da pesquisa. 

Baseado na contextualização apresentada e no estudo realizado reforçou-se ainda mais 

o interesse dessa pesquisadora em estudar as questões relativas a mulher empreendedora, as 

barreiras enfrentadas e o papel do empoderamento da mulher ao empreendedorismo sob a forma 

da presente dissertação. 

Ao se concluir a revisão sistemática integrativa percebeu-se que a presente pesquisa se justifica, 

uma vez que a ocorrência de estudos que tratem da influência do empoderamento da mulher no 

enfrentamento das barreiras ao empreendedorismo é pequena, havendo uma lacuna no 

conhecimento sobre o tema. Tal ineditismo e multidisciplinaridade do assunto proposto vem ao 

encontro dos objetivos do  Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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APÊNDICE B 

Questionário para Levantamento de Dados 
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Característica Questão Pontuação 

1 2 3 4 5 

Busca de 

Oportunidades e 

Iniciativa 

1 - Você lidera ou executa novos projetos, ideias e 

estratégias visando comercializar melhor os produtos 

ou serviços. 

     

2 - Tem iniciativa para criar e desenvolver novos 

métodos de trabalho. 

     

3 - Gera resultados para a empresa através das 

oportunidades de mercado que você identifica. 

     

Correr Riscos 

Calculados 

4 - Avalia o risco de suas ações na empresa ou no 

mercado por meio das informações que coleta. 

     

5 - Você consegue agir com o objetivo de reduzir os 

riscos das ações propostas. 

     

6 - Está disposto a correr riscos que representem um 

desafio pessoal e possam de fato trazer bom retorno 

pra você e para a empresa.  

     

Exigência de 

Qualidade e 

Eficiência 

7 - Suas ações são muito inovadoras, trazendo 
qualidade e eficácia nos negócios da empresa. 

     

8 - É reconhecido por satisfazer os interesses da 
empresa e de seus clientes por meio de suas ações e 
resultados.  

     

9 - Estabelece prazos e os cumpre com padrão de 
qualidade reconhecido por todos. 

     

Persistência 10 - Age para driblar ou transpor obstáculos quando 
eles se apresentam. 

     

11 - Não desiste em situações desfavoráveis e 
encontra formas de atingir os objetivos. 

     

12 - Admite ser responsável por seus atos e 
resultados, assumindo a frente para alcançar o que é 
proposto. 

     

Comprometimento 13 - Conclui uma tarefa dentro das condições 
estabelecidas, honrando os fornecedores e colegas.  

     

14 - Quando necessário, “coloca a mão na massa” 
para ajudar a concluir um trabalho.  

     

15 - Está disposto a manter a empresa e os clientes 
satisfeitos e de fato consegue isso.  

     

Busca de 

Informações 

16 - Vai pessoalmente atrás de informações 
confiáveis para realizar uma venda.  

     

17 - Investiga pessoalmente novos processos para 
seus projetos ou ideias inovadoras.  

     

18 - Quando necessário, consulta pessoalmente 
especialistas para lhe ajudar em suas ações.  

     

19 -Define suas próprias metas, independente do 
proposto pela empresa.  
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Estabelecimento de 

Metas 

20 -Seus roteiros de visitas e seus atendimentos são 
claros e específicos.  

     

21 - Você analisa com frequência diária seu 
desempenho de vendas.  

     

Planejamento e 

Monitoramento 

Sistemático 

22 - Você elabora planos com tarefas e prazos bem 
definidos e claros.  

     

23 - Revisa sempre seus planejamentos e os adequa 
se necessário com base nos relatórios da empresa.  

     

24 - É ousado na tomada de decisões, mas se baseia 
em informações e registros para projetar resultados.  

     

Persuasão e Rede de 

Contatos 

25 - Influencia outras pessoas para que sejam 
parceiras em seus projetos e viabiliza recursos para 
alcançar os resultados.  

     

26 - Consegue envolver pessoas chave para atingir 
os resultados que se propõe ou conseguir os 
recursos necessários.  

     

27 - Desenvolve e fortalece sua rede de 
relacionamento interna e externa à empresa.  

     

Independência e 

Autoconfiança  

28 - Está disposto a quebrar regras, suplantar 
barreiras e superar obstáculos já enraizados na 
empresa.  

     

29 - Confia em seu ponto de vista e o mantém 
mesmo diante de oposições.  

     

30 - Você é confiante nos seus atos e enfrenta os 
desafios sem medo.  

     

Perguntas descritivas: 

31 - Na sua atividade como mulher empreendedora, você encontrou barreiras? Quais?  

32 - Se respondeu sim à questão anterior então como lidou com essas barreiras? 

Fonte: Adaptado de Lenzi (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada com Foco em Incidentes Críticos  



 
 

Perguntas 

 

1 – Conte um pouco da sua história de vida.  Como foi sua trajetória como empreendedora? 

 

Teto de vidro 

 

2 – Descreva uma situação que despertou sentimentos (bons ou ruins) na sua caminhada como 

empreendedora.  

(Por exemplo:  sentimentos de medo, de falta de confiança, de insegurança, de preconceito, de 

desconfiança, de pré julgamento, ou de alegria, de satisfação, de dever cumprido, entre outros). 

 

Falta de Empoderamento 

 

3 – Relate uma situação em que você teve que agir diretamente para alcançar seu objetivo (meta, 

sonho). Tomar uma atitude para alcançar seu objetivo.  

(Diga exatamente o que você fez na época?). 

 

Dupla Jornada/conflitos trabalho-família 

 

4 – Descreva uma situação com relação ao seu trabalho e família. (conciliação ou conflito). 

Como você resolveu essa situação?  

Relate uma situação em que você precisou flexibilizar seu tempo (ou seja, que você precisou 

modificar seus horários). Teve alguma dificuldade, qual? 

 

Barreiras sócio/culturais 

 

5 – Descreva uma situação em que você teve dificuldades de conseguir algo por razões sócio 

culturais. 

(inerentes ao seu ambiente de trabalho e/ou familiar). 

 

Dificuldade de acesso ao crédito 

 

6 – Relate uma situação que você precisou obter linhas de crédito e teve dificuldade.  

(o que causou essa dificuldade). 



 
 
 

Falta de politicas públicas 

 

7 – Descreva uma situação onde você se deparou com dificuldades, em virtude das politicas 

públicas existentes. Por exemplo: impostos, regras de financiamento bancário, leis especificas 

para o desenvolvimento de negócios, entre outras. 

 

Obstrução Masculina 

 

8 – Descreva uma situação em que você não se sentiu incluída em algum grupo, empresa, 

associação, entidade de classe, grupos sociais, entre outros. 

 

Discriminação e Preconceito 

 

9 – Relate uma situação em que você sofreu algum tipo de preconceito ( algum fato ou evento 

em que você se sentiu discriminada). No seu entendimento, quais foram as circunstâncias que 

levaram a esse incidente. 

 

Para finalizar, eu te pergunto: 

 

10 – O que realmente você fez pra obter sucesso? Você acha que isso ocorreu pelo fato de você 

ser mulher? Ou não faria diferença?  

 

Obrigada! 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

Enquete - Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE) – em conformidade com 

a Resolução 466/12. 

  



 
 
ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – em 
conformidade com a Resolução 466/12 
 

Estou sendo convidado(a) a participar da enquete para a pesquisa da Dissertação de 

Melissa Ribeiro do Amaral, do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob orientação 

da Prof.ª Édis Mafra Lapolli. 

Estou ciente de que minha participação na enquete terá a duração de aproximadamente 

30 minutos. Assim como estou avisado(a) que a enquete irá indicar os sujeitos da pesquisa, e 

que concordo em indicar até 10 mulheres empreendedoras associadas a entidade que presido e 

que, na minha opinião sejam empreendedoras de sucesso e destaque.  

Estou ciente que a pesquisadora poderá prestar esclarecimentos necessários a qualquer 

momento durante a realização da enquete. Também estou avisado(a) que a pesquisa poderá ser 

utilizada com base para a publicação, mas que os dados de identificação serão mantidos em 

sigilo. Estou avisado(a) também, de que poderei solicitar informações durante qualquer fase da 

pesquisa, inclusive após a sua publicação.  

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, declaro que estou ciente de que poderei entrar 

em contato com a pesquisadora: Melissa Ribeiro do Amaral, pelo celular de número (48) 99185-

1888 ou ainda através do e-mail: melissaamaral@scc.com.br. 

 

__________________________, ____ de ______________________________ de 2019. 

Eu,___________________________________________________________________, RG nº 

__________________________, CPF nº ________________________________, presidente 

da entidade __________________________________________, consinto em participar 

voluntariamente da enquete realizada pela mestranda Melissa Ribeiro do Amaral. 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Entrevista – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ) – em conformidade com 

a Resolução 466/12 

 

  



 
 
ANEXO B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM FOCO EM INCIDENTES 
CRÍTICOS TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – em 
conformidade com a Resolução 466/12 
 
 

Estou sendo convidada a participar da pesquisa que tem como título 
“EMPODERAMENTO DA MULHER  EMPREENDEDORA VISANDO O SEU 
DESENVOLVIMENTO”, a qual consiste na Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-
graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC), pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), e tem como objetivo geral “Compreender o empoderamento da 
mulher como contribuição ao enfrentamento das barreiras que dificultam o 
empreendedorismo”,  realizada pela mestranda Melissa Ribeiro do Amaral, sob orientação da 
Prof.ª Édis Mafra Lapolli. 

Estou ciente de que minha participação na entrevista durará aproximadamente 1 hora, 
na qual serão abordados aspectos referentes ao empoderamento da mulher, empreendedorismo, 
barreiras enfrentadas para empreender e aspectos da minha trajetória de vida. Assim como, 
estou ciente de que não haverá desconforto risco ou constrangimentos durante a realização da 
entrevista, podendo ser suspensa ou cancelada se ocorrer algum imprevisto, sem prejuízo à 
minha pessoa, desde que seja informada à mestranda que não irei prosseguir com a mesma. 

 Estou ciente que a pesquisadora poderá prestar esclarecimentos necessários a qualquer 
momento durante a realização da entrevista. Também estou avisada que a pesquisa poderá ser 
utilizada com base para a publicação, mas que os dados de identificação serão mantidos em 
sigilo. Estou avisada também, de que poderei solicitar informações durante qualquer fase da 
pesquisa, inclusive após a sua publicação.  

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, declaro que estou ciente de que poderei entrar 
em contato com a pesquisadora: Melissa Ribeiro do Amaral, pelo celular de número (48) 
991851888 ou ainda através do email: melissaamaral@scc.com.br. 

Eu,________________________________________________________________________, 
RG nº ____________________________, CPF nº __________________________________, 
telefone nº  ________________________________, consinto em participar voluntariamente da 
pesquisa realizada pela mestranda Melissa Ribeiro do Amaral. 

_____________________________________ 

ASSINATURA 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Termo de Consentimento para Fotografias, Vídeos e Gravações 

 

 

  



 
 
ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E 
GRAVAÇÕES 
 

Eu, __________________________________________________________________, 

portadora do RG nº ______________________________ declaro para os devidos fins, que fui 

informada sobre todos os procedimentos da pesquisa que tem como título 

“EMPODERAMENTO DA MULHER  EMPREENDEDORA VISANDO SEU 

DESENVOLVIMENTO”, a qual consiste na Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-

graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC), pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), e tem como objetivo geral “Compreender o empoderamento da 

mulher como contribuição ao enfrentamento das barreiras que dificultam o 

empreendedorismo”,  realizada pela mestranda Melissa Ribeiro do Amaral, sob orientação da 

Prof.ª Édis Mafra Lapolli. 

Declaro também que recebi, de forma clara e objetiva, todas as explicações pertinentes 

ao projeto e que todos os dados a meu respeito serão sigilosos. 

Declaro que fui informada que posso me retirar do estudo a qualquer momento, sem 

sofrer qualquer tipo de prejuízo por isso. 

 

Lages, ________ de ____________________________ de 2019. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 
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