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Resumo
O termo empreendedorismo está relacionado não somente à criação de novos negócios, mas também à
inovação promovida dentro de empresas já existentes. O empreendedorismo no Brasil tem se intensificado
no decorrer dos anos e a posição da mulher empreendedora dentro do espaço socioeconômico do país tem
aumentado. Estudo de caso de caráter descritivo, com o objetivo de veriricar como é o perfil das mulheres
empresárias e identificar se as mesmas possuem um perfil empreendedor em Paraíso-SP, município localizado
no interior paulista. A cidade possui uma quantidade bastante significativa de mulheres que atuam no
mercado como empresárias. Conclui-se que a maioria das mulheres que atuam como empresárias apresentam
características empreendedoras e muitas delas obtiveram grande sucesso. Suas habilidades advêm de
sua capacidade de diversificação e, quando não apresentam características empreendedoras e acabam
atuando somente como empresárias, vê-se um cuidado em desenvolver seu trabalho visando a qualidade.
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Abstract
The word entrepreneurship isn't listed alone creation new business, but also innovation promoted in the
company already existents. The entrepreneurship on Brazil has intensifies it self through the years and
the position woman's entrepreneurship in the place socioeconomic in the country has prolonging. Study
case character descriptive, with objective to analyze how is profile entrepreneurship at the Paraíso - SP,
city local at the county paulista. The city has a quantity a lot of meaningful women's that act at the market
how is women's entrepreneurship and women's business. Conclude that more women that work as
women's business has features entrepreneurship and many its has big success. Its abilities come from its
capability diversification and, when isn't has features women's entrepreneurship and its work alone how
is women's business, see a attention in develop its work looking quality.
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INTRODUÇÃO

mundo vem sofrendo nos últimos tempos muitas

mudanças, principalmente a partir do século XX,

onde ocorreram inovações que revolucionaram

o estilo de vida das pessoas. Essas transformações estão

ligadas à criação de inventos inéditos, ou mesmo do

reaproveitamento do que já existe. Para que esses

inventos sejam motivos de sucesso, existem pessoas ou

grupos de pessoas com características semelhantes que

questionam, desejam algo diferente e, por isso, tornam-

se empreendedoras.

O presente estudo tem por objetivo verificar

qual o perfil das mulheres empresárias de um município

do interior paulista, a fim de identificar se possuem um

perfil empreendedor. Este trabalho permitiu conhecer o

termo empreendedorismo, a pessoa empreendedora e

a diferença entre o(a) empreendedor(a) e o(a)

empresário(a). Também tornou possível conhecer o termo

intraempreendedor, uma conotação menos rígida para

os empreendedores empregados de empresas. Por fim,

analisou-se a situação do empreendedorismo no Brasil

atualmente e a atuação da mulher nesse setor.

Pesquisa descritiva, baseada em um estudo de

caso. Foi analisada a atuação de 10 mulheres empresárias

no município de Paraíso-SP, cidade localizada a 420 km

da capital paulista. O trabalho também contou com

pesquisa bibliográfica e eletrônica sobre o tema

escolhido.

EMPREENDEDORISMO

O termo empreendedorismo deriva dos estudos

relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu

sistema de atividades e seu universo de atuação. De

forma bastante sucinta, Araújo (2004, p. 222) afirma

que o "empreendedorismo se conceitua como o

processo que envolve todas as funções, atividades e

ações associadas com a criação de novas iniciativas

empresariais".

O empreendedorismo implica atitudes e idéias

relacionadas não somente à criação de novos negócios,

mas também à inovação promovida dentro de empresas

já existentes. De forma mais simples, entende-se que

não se pode considerar empreendedora a pessoa que

dá continuidade ao que já existe, ou seja, uma empresa

pode ser gerida no mercado, mas para ser empreendedor

é preciso inovar.

De acordo com Dornelas (2001, p. 37), o

empreendedor é "aquele que detecta uma oportunidade

e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo

riscos calculados". Verifica-se que o empreendedor é

aquele que faz acontecer e calcula seus riscos para atuar

de forma correta e obter o sucesso. Portanto, ele será o

responsável pela tomada de decisões dentro da empresa,

de forma que sua determinação e perseverança serão

fundamentais não só no início, mas também para a

sobrevivência da organização.

Uma definição bastante interessante e detalhada

fornecida por Dolabela (1999, p. 29) afirma que a pessoa

que empreende é:

O indivíduo que cria uma empresa, qualquer que seja
ela; pessoa que compra uma empresa e introduz
inovações assumindo riscos, seja na forma de administrar,
vender, fabricar, distribuir, seja na forma de fazer
propaganda dos seus produtos ou serviços, agregando
novos valores; empregado que introduz inovação em
uma organização, provocando o surgimento de valores
adicionais.

Nota-se, portanto, que a palavra-chave para

Dolabela é inovar e criar, e a não existência de inovações

descaracteriza a pessoa como empreendedora, ou seja,

o ser empreendedor é marcado pelo espírito de inovação.

Nesse sentido, embora vistos como sinônimos, o

empreendedor e o empresário são diferentes. O

empreendedor está na busca constante de algo novo,

quer inovar sempre, já o empresário(a) deseja a

manutenção de seu negócio, seu lema é administrar de

forma a sobreviver.

Qualquer pessoa pode abrir um negócio sem

ser empreendedor, sem inovar. A questão é analisar qual

será a forma de atuação, inovando como um

empreendedor ou mantendo o negócio como

empresário.

Segundo Dolabela (1999, p. 28), o

empreendedor é "um ser social, produto do meio em

que vive (época e lugar)" ou seja, o autor acredita que,

se uma pessoa vive em um ambiente em que ser

empreendedor é visto como algo positivo, então terá

motivação para criar o seu próprio negócio. No entanto,

isso não se constitui uma realidade brasileira, pelo

contrário, predomina a idéia de seguir caminhos já

trilhados e bem-sucedidos.



Assim, pode-se definir empreendedor como:
pessoas capazes de sonhar e transformar sonhos em
realidade. Identificam oportunidades, agarram-nas,
buscam recursos, e transformam tais oportunidades em
negócios. São empreendedores todas as .pessoas
inovadoras, e que estão atentas às mudanças e sabem
aproveitá-las, transformando-as em oportunidades de
negócios (ARAÚJO, 2004, p. 219).

Pode-se afirmar que o empreendedor corre

riscos muito bem calculados e é capaz de enfrentar

adversidades. No entanto, para uma melhor compreensão

do conceito, segundo Araújo (2004, p. 219), suas

principais características são:

« Arrojado

• Autoconfiante

• Busca informação

• Busca oportunidades

• Calculista

• Capaz de persuadir

• Capaz de quebrar paradigmas

• Comprometido

• Exigente

• Iniciador

• Inovador

• Negociador

• Otimista

• Persistente

• Possui força de vontade

De acordo com o autor foi possível avaliar que a

pessoa que empreende define metas desafiadoras e de

forma clara, com visão clara no longo prazo e objetivos

de curto prazo mensuráveis; é calculista e sabe

exatamente aonde quer chegar e como. A pessoa

empreendedora acredita em si.

Conversar com clientes, fornecedores e

concorrentes é essencial para posicionar melhor uma

empresa no mercado e para inovar. Por isso, é importante

buscar saber mais e a pessoa empreendedora está

sempre buscando conhecimento antes de buscar novas

oportunidades (ARAÚJO, 2004).

Como verdadeiro líder, segundo o mesmo autor,

o empreendedor possui alta capacidade de influenciar

ou persuadir os outros com bons argumentos, de forma

a fazer de seus objetivos os mesmos de consumidores,

fornecedores e colaboradores. A pessoa verdadeiramente

empreendedora busca autonomia em relação a normas

e controles de outros, mas, ao mesmo tempo, tem a

humildade para perguntar, pesquisar, ouvir e refletir sobre

as sugestões dadas, principalmente pelos mais

experientes. É característica da pessoa empreendedora

estar completamente envolvida com seus objetivos e

trata-se de uma pessoa extremamente exigente consigo

mesma e que busca essencialmente o novo, possui

rapidez tanto no raciocínio quanto nas atitudes, é

calculista ao assumir compromissos e autoconfiante;

persiste até a superação dos obstáculos.

É importante que não se confunda o otimista

com o sonhador; otimista é alguém que acredita nas

possibilidades que o mundo oferece, na possibilidade de

solução dos problemas e no potencial de desenvolvimento.

Não é difícil imaginar que seja uma pessoa que viva

provavelmente de seu entusiasmo e motivação relacionados

com desafios, mesmo que as barreiras a serem enfrentadas

sejam imensas (ARAÚJO, 2004).

É importante salientar que rotular a pessoa

empreendedora como egocêntrica ou alguém que sofre

de estresse é mito e uma idéia a ser superada. Quando

as pessoas têm um sonho, e querem colocá-lo em prática,

o importante á estudá-lo para poder obter sucesso.

Também não se pode deixar de destacar um

termo chamado de intraempreendedor, uma conotação

menos rígida relativa aos empreendedores empregados

de empresas. Trata-se do empregado que inova e conduz

a empresa ao sucesso. Sua função na organização é

fundamental para a criação de novas idéias; ele atua como

um "empreendedor interno", fato a a ser destacado e

reconhecido (CHIAVENATO, 2005).

Empreendedorismo no Brasil

O empreendedorismo no Brasi l tem se

intensificado, principalmente a partir do final da

década de 1990. Começou a tomar forma quando

entidades como o Serviço de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas (SEBRAE) foram surgindo. A

finalidade dessas entidades é apoiar e aconselhar os

interessados em empreender.

Segundo Xeyla, (2008a), o Brasil aumentou sua

colocação no ranking mundial de países empreendedores,

passando do 10° lugar, em 2006, para 9° lugar em 2007.

Esse ranking é desenvolvido todos os anos através do

Global Entrepreneurship Monitor (GEM).



Global Entrepreneurship Monitor é o maior

estudo independente do mundo sobre a atividade

empreendedora, cobrindo mais de 50 países consorciados,

o que representa 95% do PIB e 2/3 da população

mundial. O GEM é atualmente coordenado pela London

Business School (Inglaterra) e Babson College (Estados

Unidos) (GEMBRASIL, 2008).

No Brasil, desde 2000, o GEM vem se

consolidando como uma importante referência nacional

para as iniciativas relacionadas ao tema

empreendedorismo. O projeto é liderado pelo Instituto

Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), entidade

que coordena e executa o Projeto GEM, tendo como

parceiros o Sebrae Nacional, a Federação das Indústrias

do Estado do Paraná (Sistema Fiep), a Pontifícia

Universidade Católica do Paraná (PUC/PR) e a

Universidade Positivo (Unicenp).

Para compor a pesquisa no Brasil, em 2007, foram

entrevistados dois mil indivíduos de idade adulta, entre

18 e 64 anos, de todas as regiões brasileiras, selecionados

por meio de amostra probabilística. A pesquisa tem nível

de confiança de 95% e erro amostrai de 1,47% e conta

ainda com opiniões de 36 especialistas brasileiros; entre

os anos de 2000 a 2007, foram entrevistados no Brasil

17.900 adultos (GEMBRASIL, 2008).

Na categoria de empreendedores iniciais, os

países mais empreendedores, segundo os dados

divulgados pelo GEM (XEYLA, 2008a) são: Tailândia

(26,87%), Peru (25,89%), Colômbia (22,72%),

Venezuela (20,16%), República Dominicana (16,75%),

China (16,43%), Argentina (14,43%) e Chile (13,43%).

Já os oito países menos empreendedores são: Japão

(4,34%), Suécia (4,15%), Romênia (4,02%), França

(3,17%), Bélgica (3,15%), Porto Rico (3,06%), Rússia

(2,67%) e Áustria (2,44%).

Como se pode observar, não são apenas países de

primeiro mundo que lideram o ranking, mas países que estão

em desenvolvimento. Contudo, embora o Brasil esteja cada

vez mais se aproximando dos principais países empreendedores

do mundo, ainda não fornece um espaço razoável para os

empreendedores. As causas estão aliadas à falta de

incentivo à criação e à inovação (GEMBRASIL, 2008).

Existe um lado negativo quanto a assumir

riscos no Brasil, já que, segundo as estimativas, os

índices de mortalidade das Pequenas e Médias

Empresas (PME), em 2004/05, no caso das empresas

paulistas, mostram que 29% fecham em seu 1° ano

de atividade e 56% não completam o 5° ano de vida

(SEBRAE-SP, 2008).

Observa-se que é grande o número de

empresas que fecham, por isso é preciso ter cautela,

já que uma das principais razões para esse índice é a

falta de conhecimento do empreendedor para

gerenciar com eficiência a sua empresa, insuficiência

de capital, além de dificuldades pessoais do candidato

a empresário.

MULHERES E SUAS CONQUISTAS

No contexto do tema proposto

empreendedorismo - e observando a situação da mulher

na atualidade, é importante relembrar sua trajetória

de luta pelos direitos civis. Não se pode esquecer ou

banalizar o esforço individual e coletivo de mulheres

que, inconformadas com uma condição pré-

estabelecida, foram responsáveis por avanços no campo

social e político.

No Brasil, a luta das mulheres começou a ter um

destaque maior com os movimentos feministas que eram

baseados nas lutas européias. Do final do século XIX até

a década de 1930, ergueram-se vozes femininas que, na

literatura, na imprensa, nas artes e na política,

demonstraram seu domínio e sua capacidade para lutar

em defesa dos direitos civis e políticos das mulheres

(BRAZIL; SCHUMAHER, 2000).

O movimento feminista disseminou-se no

decorrer dos anos e novos grupos foram surgindo em

todas as grandes cidades brasileiras. As feministas

colocaram em questão o conceito de que a mulher era a

"sombra" do homem, ou seja, a mulher existia apenas

como auxiliar do crescimento masculino, no âmbito público

ou privado e, assim, as feministas lutaram e continuam

lutando para quebrar esse paradigma que ainda persiste

(BRAZIL; SCHUMAHER, 2000).

De acordo com a revista Digesto Econômico,

de agosto de 2007, as diferenças entre homens e

mulheres ainda persistem na maioria das regiões

brasileiras e em muitos tipos de empregos; apesar de

existirem mulheres que conseguiram altas colocações



no mercado de trabalho e segundo a mesma revista,

atualmente, o movimento feminista tem como bandeiras

principais, no Brasil, o combate à violência doméstica -

que atinge níveis elevados no país - e o combate à

discriminação no trabalho.

MULHER EMPREENDEDORA

O crescimento do trabalho feminino no Brasil, a

atuação da mulher em posições de liderança nas

empresas e a conquista de maior espaço na esfera pública

vêm aumentando. No ambiente das micro e pequenas

empresas brasileiras é marcante a presença das empresas

criadas e lideradas por mulheres que, dessa maneira, não

só constróem para si uma alternativa de permanência no

mercado de trabalho, mas também geram empregos e

promovem inovação e riqueza, contribuindo para o

desenvolvimento socioeconômico do país (LIVRO

MULHERES, 2008).

Segundo Xeyla (2008b), os dados da pesquisa

Global Entrepreneurship Monitor (GEM Brasil 2007),

revelam que a mulher brasileira está, definitivamente,

conquistando seu espaço na economia

contemporânea. Pela primeira vez, o nível de

empreendedorismo entre as mulheres ultrapassou o

dos homens; elas ocuparam, em 2007, o 7° lugar, no

ranking mundial como mais empreendedoras, com uma

taxa de 12,71% (aproximadamente oito milhões).

Liderando o ranking estão Peru (26,06%), Tailândia

(25,95%), Colômbia (18,77%), Venezuela (16,81%),

República Dominicana (14,50%) e China (13,43%).

Os últimos lugares foram ocupados por Letônia

(1,41%), Rússia (1,64%), Áustria (1,84%), Bélgica

(1,98%) e França (2,21%). Esses índices são

significativos, pois mostram que as brasileiras ocupam

lugar de destaque no mundo dos negócios.

De acordo com Baroni (2008), as mulheres

recebem, em média, 30% menos do que os homens.

Por isso, a opção pelo empreendedorismo tem sido uma

saída para as mulheres buscarem melhores resultados

financeiros.

A presença da mulher no empreendedorismo

está tradicionalmente relacionada às áreas que envolvem

o universo feminino, tais como alimentação, estética,

beleza e moda. Os dados do GEM Brasil, segundo Xeyla

(2008b), apontam que 37% das empreendedoras

brasileiras estão inseridas no comércio varejista - artigos

de vestuário e complementos - 27% delas na indústria

de transformação - confecções, fabricação de produtos

alimentícios, fabricação de malas, bolsas - e 14% nas

atividades de alojamento e alimentação.

O Quadro l apresenta as características

identificadas no comportamento das empreendedoras.

Destacam-se as seguintes:

Assim, verifica-se que as mulheres que

empreendem possuem características que demonstram

uma atuação produtiva e diferenciada.

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Pesquisa descritiva em que se pode verificar qual

o perfil das mulheres empresárias, a fim de descobrir se

as mesmas possuem um perfil empreendedor. A cidade a

ser analisada foi Paraíso-SP, localizada no Centro Norte

do Estado de São Paulo e com uma população de 5.559

habitantes. A escolha justifica-se pelo fato do município

possuir uma quantidade bastante significativa no número



de mulheres atuantes no mercado da cidade de Paraíso,

podendo assim, fornecer subsídios importantes para o

tema em discussão.

Foram entrevistadas dez mulheres empresárias

atuantes na cidade de Paraíso-SP. Foi utilizado um

questionário como instrumento para coleta de dados.

Primeiramente foi realizada uma breve entrevista sobre a

origem de cada entrevistada para poder conhecer um

pouco de seu perfil; depois partiu-se do conceito que

ela tem de si própria, como ela vê suas próprias

características no ambiente de trabalho. Por fim, com

base em 10 perguntas elaboradas, adaptadas de um

teste da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios,

edição de março de 2003, verificou-se se as mesmas

possuem um perfil empreendedor.

Para os critérios da análise dos dados foram

utilizados gráficos que demonstram o percentual de cada

questão respondida pelas entrevistadas. Os dados foram

analisados com base no número de pontos positivos, ou

seja, quanto mais respostas "sim" elas respondiam, maior

era o espírito empreendedor das mulheres; maior número

de respostas negativas representou ausência ou fraqueza

de um perfil empreendedor.

É importante destacar que foram entrevistadas

dez mulheres, tendo como base um universo de quarenta

mulheres atuantes no município, referente a julho de

2008. Dessa forma, a amostra apresenta um número

muito significativo, ou seja, 25%.

RESULTADOS DA PESQUISA

Das mulheres entrevistadas, foi identificado o

seguinte perfil: quanto à idade, das dez mulheres

entrevistadas, 10% se encontram na faixa de 25 e 30

anos; 10% tem entre 30 e 35 anos; 20% se encaixam

entre as que têm entre 35 e 40 anos e 60% mais de 40

anos de idade. Conclui-se, portanto, que há um número

maior para mulheres de mais de quarenta anos. Ainda é

possível inferir que as mulheres passam a atuar, em maior

número, a partir dos 35 anos.

Em relação ao tempo de trabalho, 60% possuem

mais de 15 anos; 10% têm entre 10 a 15 anos; 10%

também se encaixam entre as que têm entre 5 a 8 anos.

Não foi encontrada nenhuma entrevistada com menos

de 5 anos de atuação. É interessante analisar que a

atuação da mulher em relação ao tempo de seu negócio

é superior a 15 anos.

Com relação ao grau de escolaridade, das dez

mulheres entrevistadas, 30% não concluíram o ensino

fundamental, 10% concluíram o ensino médio e 10%

fizeram curso técnico; 40% possuem curso superior

completo e 10% concluíram pós-graduação. A maioria

das entrevistadas, como se pode ver, possui curso superior

completo, porém é importante comentar que também

há um grande número de mulheres que não completaram

o ensino fundamental. Assim, pode-se afirmar que as

mulheres atuam no mercado mesmo com pouco estudo.

Com base na entrevista foi possível identificar

as características pessoais necessárias ou mais

importantes perante a atuação no trabalho. As mulheres

entrevistadas acreditam ter responsabilidades, boa

comunicação, simpatia e dedicação.

Todas as mulheres entrevistadas têm certeza

que a independência econômica é fundamental para

manter a alta estima das mulheres. Com base nos

resultados, para a grande maioria é de vital importância,

nos dias atuais, a independência econômica, pois se as

mulheres vêm lutando em busca de seus direitos,

certamente, não poderia ser diferente em relação a esta

questão.

É importante salientar que a pesquisa elaborada

para identificar mulheres com perfil empreendedor não

tem a intenção de fazer comparativos com dados relativos

a outras pesquisas. Esse é apenas um estudo que visa

conhecer um pouco do perfil das mulheres empresárias

da cidade de Paraíso-SP, que como já mencionado possui

uma quantidade significativa de mulheres atuantes no

município.

Com relação às questões referentes às respostas

"sim" e "não", para identificar o perfil empreendedor das

mulheres entrevistadas de Paraíso, chegou-se aos

seguintes resultados: das 10 questões elaboradas para

as 10 entrevistadas de Paraíso, 80% foram "sim". Desta

forma, as entrevistadas apresentam um perfil

empreendedor, ou seja, elas demonstraram habilidades

e potencial na capacidade de diversificação, para com

seus negócios; elas sempres procuram independência,

desenvolvimento pessoal, segurança, auto-realização,

aspectos técnicos relacionados ao negócio, formação



complementar, vivência em situações novas, boa

comunicação e busca da qualidade.

Enfim, no campo dos negócios as barreiras do

preconceito contra as mulheres diminuíram e a união para

alcançar maiores metas e a busca de novos

conhecimentos vêm aumentando.

CONCLUSÃO

Ser um empreendedor é muito mais do que ter

a vontade de chegar ao sucesso; é conhecer todo o

caminho do desafio; planejar cada detalhe da jornada,

saber o que você precisa enfrentar e qual o melhor meio

para chegar até seu objetivo; estar comprometido com

o resultado, ser persistente, calcular os riscos, preparar-

se fisicamente; acreditar na sua própria capacidade e

começar a caminhada em busca do sucesso.

Como foi possível observar no trabalho, o

brasileiro é empreendedor, mas tem que se preparar

melhor, até por que as micro e pequenas empresas não

possuem uma durabilidade significativa, seja pela pouca

informação das pessoas que iniciam seus negócios ou

falta de planejamento e conhecimentos específicos.

Porém é preciso persistência e um estudo bem calculado

para poder se preparar e por em prática novas idéias.

A mulher empreendedora vem alcançando no

ambiente das micro e pequenas empresas brasileiras uma

presença marcante, ou seja, as empresas criadas e

lideradas por mulheres vêm aumentando.

Este trabalho mostrou que as mulheres que

atuam como empresárias na cidade de Paraíso-SP

apresentam um perfil empreendedor, sejam esses

referentes às necessidades, conhecimentos, habilidades

ou valores. As mulheres entrevistadas mostraram que seu

perfil abrange independência, desenvolvimento pessoal,

segurança, auto-realização, aspectos técnicos relacionados

ao negócio, formação complementar, vivência em situações

novas, boa comunicação e busca da qualidade.

Com a oportunidade de desenvolver este

trabalho foi possível conhecer e entrar em contato com

10 mulheres que não só demonstraram um grande

carisma e emoção como também aconselharam e deram

suas opiniões perante esse tema e, dessa forma,

contribuíram para o sucesso deste trabalho e para o

conhecimento de seus autores.

Em reconhecimento a esse espírito, fica aqui

uma homenagem ao (falso) sexo frágil que consegue

empreender e administrar uma dupla jornada de trabalho

e ter sucesso.
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