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RESUMO 

  

 

O empreendedorismo feminino no Brasil tem ganhado destaque nos últimos anos, 

fortalecendo-se como um movimento que traz perspectivas de crescimento e de 

desenvolvimento econômico e social, de maneira específica nas localidades e regiões 

em que está mais presente. Amplia-se o número de empresas e empregos, melhora-

se a qualidade dos produtos e serviços prestados e as características de cooperação, 

sendo que a intuição e a sensibilidade presentes na mulher parece potencializar essa 

força. Nesse contexto, destaca-se como objetivo central desta pesquisa avaliar os 

efeitos da educação empreendedora na atitude de mulheres empreendedoras de 

baixa renda, participantes do curso Gestão Empreendedora, promovido pela 

Prefeitura Municipal de Franca (SP), com o apoio do Fundo Social de Solidariedade 

de Franca – FUSSOL, para contribuir com a sua inserção social e o desenvolvimento 

local, a partir de seus empreendimentos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

exploratória, inicialmente, bibliográfica, fundamentada em dados secundários e, 

posteriormente, uma pesquisa de campo, fundamentada em dados primários, 

coletados junto a mulheres empreendedoras de baixa renda que se submeteram à 

educação empreendedora, fomentando o Estudo de Caso conduzido. Esta 

dissertação de mestrado vem ao encontro dos resultados obtidos pelo GEM - Global 

Entrepreneurship Monitor – no ano de 2015, que identificou a educação e a 

capacitação como uma das propostas mais destacadas por especialistas, no tocante 

à melhoria de condições para empreender no Brasil.  Assim, a liderança e a 

participação plena e igualitária das mulheres não é opção, mas necessidade em busca 

de transformações estruturais de desenvolvimento.  Após a pesquisa, verificou-se que 

as mulheres ampliaram sua autonomia, no sentido de buscar melhorias em seus 

estabelecimentos, de controlar suas finanças, de planejar suas metas, de ter sonhos 

e coragem para seguir em frente com profissionalismo, para obterem melhor 

qualidade de vida. A pesquisa revelou, portanto, que a educação empreendedora é 

fundamental no desenvolvimento humano, auxiliando na inserção social da mulher e 

trazendo frutos positivos ao desenvolvimento local, uma vez que o empreendimento 

tem maiores chances de sobrevivência e sustentabilidade, validando o 

posicionamento de que políticas públicas, nesse contexto, são necessárias para 

fomentar o desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Educação empreendedora. Empreendedorismo. Empoderamento 

feminino. Desenvolvimento social. Educação Empreendedora em Franca (SP) e 

Políticas Públicas. 

  



ABSTRACT 

 

Female entrepreneurship in Brazil has gained prominence in the last years, 

strengthening itself as a movement that brings perspectives of growth and economic 

and social development, in a specific way in the localities and regions in which it is 

most present. The number of companies and jobs is broadened, the quality of the 

products and services provided and the characteristics of cooperation are improved, 

and the intuition and sensibility present in women seems to enhance this strength. In 

this context, the main objective of this research is to evaluate the effects of 

entrepreneurship education on the attitude of low-income women entrepreneurs, 

participants in the Entrepreneurial Management course, promoted by the City Hall of 

Franca (SP), with the support of the Solidarity Social Fund of Franca - FUSSOL, to 

contribute to their social insertion and local development, from their enterprises. For 

that, an exploratory research was carried out, initially, bibliographical, based on 

secondary data and, later, a field research, based on primary data, collected from low-

income women entrepreneurs who underwent entrepreneurship education, fostering 

the Study of Case conducted. This master's dissertation is in line with the results 

obtained by the GEM - Global Entrepreneurship Monitor - in 2015, which identified 

education and training as one of the most outstanding proposals by specialists in 

improving conditions to undertake in Brazil. Thus, leadership and the full and equal 

participation of women is not an option, but a necessity in search of structural 

transformations of development. After the research, it was verified that the women 

extended their autonomy, in order to seek improvements in their establishments, to 

control their finances, to plan their goals, to have dreams and the courage to carry on 

with professionalism, to obtain better quality of life. The research revealed, therefore, 

that entrepreneurship education is fundamental in human development, helping the 

social insertion of women and bringing positive results to local development, since the 

enterprise has a greater chance of survival and sustainability, validating the positioning 

of public policies in this context, are necessary to foster development. 

 

 

 

 

 

Keywords: Entrepreneurial education. Entrepreneurship. Female empowerment. 

Social development. Entrepreneurial Education in Franca (SP) and Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O empreendedorismo feminino no Brasil tem ganhado destaque nos 

últimos anos, fortalecendo-se como um movimento que traz perspectivas de 

crescimento e de desenvolvimento, de maneira específica nas localidades e regiões 

em que está mais presente. Amplia-se o número de empresas e empregos, melhora-

se a qualidade dos produtos e serviços prestados e as características de cooperação, 

sendo que a intuição e a sensibilidade presentes na mulher parecem potencializar 

essa força.  

Nesse sentido e pensando no bem das gerações presentes e futuras, 

deve-se estimular e desenvolver a inteligência e as capacidades coletivas dos seres 

humanos, frente à crescente desigualdade. Assim, a liderança e a participação plena 

e igualitária das mulheres não é opção, mas necessidade, em busca de 

transformações estruturais de desenvolvimento.  

Nesse contexto, destaca-se como objetivo central dessa dissertação de 

mestrado avaliar os efeitos da educação empreendedora na atitude de mulheres 

empreendedoras de baixa renda participantes do curso Gestão Empreendedora, 

promovido pela Prefeitura Municipal de Franca (SP), com o apoio do Fundo Social de 

Solidariedade de Franca – FUSSOL, para contribuir com a sua inserção social e o 

desenvolvimento local, a partir de seus empreendimentos.  

Para tanto, propõe-se uma pesquisa exploratória, inicialmente, 

bibliográfica, fundamentada em dados secundários e, posteriormente, uma pesquisa 

de campo, fundamentada em dados primários, que subsidiará o estudo de caso. 

Esses dados foram coletados junto a seis mulheres empreendedoras de baixa renda, 

que se submeteram à educação empreendedora, por meio do Curso de Gestão 

Empreendedora, promovido pela Prefeitura Municipal de Franca (SP), proposto pela 

pesquisadora.  
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No relatório da ONU MULHERES1, elaborado em 2012, constata-se que: 

 

 

 

 

 

Assim, a pesquisa justifica-se tendo em vista os resultados obtidos pelo 

GEM - Global Entrepreneurship Monitor, no ano de 2015, que identificou a educação 

e a capacitação como uma das propostas mais destacadas por especialistas no 

tocante à melhoria de condições para empreender no Brasil.  

Além desse fato, há muito interesse por parte da pesquisadora que é 

integrante do Conselho da Mulher Empreendedora – CME e é empreendedora desde 

18 anos de idade. Aos oito anos de idade já auxiliava a família a resolver questões 

sérias de casa. Filha única, mulher entre dois irmãos, participava dos assuntos para 

ajudar a família na tomada de decisão. Curiosa e apaixonada pelos estudos, teve sua 

inspiração em sua mãe, mulher simples e empreendedora em suas atitudes, visão e 

decisões. A pesquisadora propôs, então, no ano de 2015 o Curso de Gestão 

Empreendedora ao FUSSOL (órgão da Prefeitura Municipal de Franca) para mulheres 

de baixa renda que tinham se submetido ao curso de Modelagem de Costura e 

Costura avançada.  A ideia era aplicar sua experiência e aprendizados para contribuir 

com uma educação empreendedora, na atitude de mulher empreendedora de baixa 

renda. Essa experiência se repetiu por mais duas vezes no ano de 2016. 

A ideia do Curso de Gestão Empreendedora, que é foco do estudo de 

caso está alicerçada no fato de que o conhecimento aplicado e compartilhado amplia 

a criação de novas oportunidades no mercado de trabalho, capacitando o indivíduo 

com as habilidades necessárias para contribuir com uma nova geração de ideias. Para 

Freire (2003), é pensando sobre a prática que se é capaz de melhor compreender o 

que se faz e, assim, preparar-se para uma prática melhor, percebendo teoria e prática 

jamais isolada uma da outra, mas sim uma relação de processo, em que pensar a 

prática é a forma de aproximação do ato de se pensar certo. Cita, ainda, o autor que 

“a educação é base para uma transformação social igualitária, focada no 

                                                             

1  Relatório ONU MULHERES, O futuro que as mulheres querem: uma visão do desenvolvimento 

sustentável para todos (2012, p. 32). Disponível em: <www.onumulheres.org.br> Acessado em 8.fev.2016. 

A educação é o investimento mais produtivo que as nações podem fazer com 
vistas à recuperação econômica e à construção de sociedades prósperas, 
saudáveis e equitativas. A educação dá poder aos indivíduos, para que 
possam participar plenamente da sociedade, reivindicar seus direitos e atingir 
seu máximo potencial, além de melhorar a subsistência individual e as 
oportunidades de emprego e empreendedorismo para as gerações futuras  
(Relatório ONU MULHERES, 2012, p. 32). 
 

http://www.onumulheres.org.br/
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desenvolvimento” (FREIRE; HORTON, 2003, p. 39). Piaget (apud LOPES, 2010, p. 5) 

enuncia que “[...] a sociedade espera das novas gerações mais do que uma imitação: 

espera um enriquecimento". 

Verifica-se, portanto, que pessoas com atitudes empreendedoras podem 

modificar a sociedade e potencializar transformações, criando um cenário melhor e 

mais próspero para si e para a coletividade. 

Krakauer (2014) cita o estudo realizado em Harvard Business School, 

em 2011, elaborado por Hill, Conger e Reader, em que se observou que uma das 

características consideradas essenciais para o profissional do futuro é a de ser 

empreendedor. Os autores apontam, outrossim, o espírito empreendedor como um 

dos fatores que diferenciam um profissional de destaque em uma organização e 

ressaltam que características empreendedoras como a vontade de buscar novos 

caminhos, novos desafios e a maior propensão ao risco fazem toda a diferença. 

Portanto, como pergunta de pesquisa tem-se: o curso de Gestão 

Empreendedora, como forma de Educação Empreendedora, possibilita a inserção 

social da mulher de baixa renda e estimula o desenvolvimento local na cidade de 

Franca (SP)? 

Propõe-se, desse modo, analisar o curso, enquanto estudo de caso e 

verificar o seu impacto na atitude da mulher empreendedora e a sua inserção social 

além de analisar as perspectivas deste curso, a fim de se apresentarem ações que 

possam ser convertidas em políticas públicas de capacitação da empreendedora de 

baixa renda. 

A pesquisa tem como hipótese o fato de a educação empreendedora 

possibilitar a inserção social da mulher empreendedora de baixa renda e estimular o 

desenvolvimento local, na cidade de Franca (SP).  

Logo, para a elaboração desta dissertação, a partir do panorama 

apresentado nesta introdução, são elencados, na sequência, os procedimentos 

metodológicos com o intuito de sinalizar os meandros da pesquisa, de forma a 

esclarecer os caminhos pelos quais a mesma foi construída. Logo após, no espaço 

destinado ao referencial teórico – que se distribui em quatro seções – são abordados 

os temas ‘O empreendedorismo e o desenvolvimento’ (3ª seção) – que relaciona os 

aspectos gerais do empreendedorismo e suas diversas concepções que se 

relacionam com o desenvolvimento econômico, ‘O empreendedorismo feminino’ (4ª 

seção) – breves olhares para o mundo e para o Brasil, os índices do 
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empreendedorismo feminino e as estratégias de sucesso, mitos e desafios das 

mulheres empreendedoras.  ‘A educação empreendedora promovida pela Prefeitura 

Municipal de Franca (SP), (5ª seção) – ações de educação empreendedora oferecidas 

pela Prefeitura Municipal de Franca (SP) e o FUSSOL e o balanço da execução de 

políticas públicas para mulheres,  e o estudo de caso (6ª seção) – que apresenta o 

curso Gestão Empreendedora, o perfil das mulheres participantes do curso e seus 

empreendimentos e aprendizados, seguidos das considerações finais, das 

referências, dos apêndices e anexo.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Optou-se por apresentar os procedimentos metodológicos no início da 

dissertação de mestrado para esclarecer como a pesquisa foi conduzida. Vale 

destacar que o termo Metodologia significa “[...] estudo dos caminhos, dos 

instrumentos usados para se fazer ciência” (DEMO, 1995, p. 11). Ainda, de acordo 

com Demo (1995), é uma disciplina que instrumentaliza quanto aos procedimentos a 

serem tomados na pesquisa, possibilitando acesso aos “caminhos do processo 

científico”, visando, além disso, a promover questionamentos acerca dos limites da 

ciência sob os aspectos da capacidade de conhecer e de interferir na realidade. 

Para Severino (2007, p. 17-18), o trabalho científico  

 

[...] refere-se ao processo de produção do próprio conhecimento 

científico, atividade epistemológica de apreensão do real; ao mesmo 

tempo, refere-se igualmente ao conjunto de processos de estudo, de 

pesquisa e de reflexão que caracterizam a vida intelectual do estudante 

[...]. 

 

O conhecimento é relevante para os segmentos da humanidade, tendo-

se tornado valioso, pois quem o domina pode ter acesso a inúmeras oportunidades 

(TEIXEIRA, 2010). 

Sob esse enfoque, a pesquisa assume papel importante, pois é por meio 

dela que o conhecimento será aprimorado, colocado em prática e construído de 

maneira significativa. Severino (2007, p. 25-26) enfatiza esse posicionamento ao 

afirmar que o “professor precisa da prática da pesquisa para ensinar eficazmente; o 

aluno precisa dela para aprender eficaz e significativamente [...]”  

Assim, ao esclarecer os procedimentos metodológicos nessa seção, 

será apresentado o tipo de pesquisa usada, os objetivos e o problema de pesquisa, 

serão apresentadas as etapas da pesquisa, a forma como se deu a coleta de dados, 

bem como a análise destes e, ao final, um quadro síntese para ilustrar, de modo 

resumido, os principais parâmetros da investigação. 
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2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A dissertação de mestrado desenvolvida foi escrita a partir de uma 

pesquisa exploratória, inicialmente bibliográfica e de uma pesquisa de campo que 

embasou o estudo de caso, abordando o curso Gestão Empreendedora, promovido 

pela Prefeitura Municipal de Franca (SP), com o apoio do Fundo Social de 

Solidariedade de Franca – FUSSOL, sob uma abordagem qualitativa. 

Triviños (1987) esclarece que na pesquisa exploratória, o pesquisador 

deverá ampliar seu conhecimento em torno do problema de pesquisa. Assim, a 

pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o 

assunto investigado, definindo e delimitando melhor o tema da pesquisa, além de 

orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo 

tipo de enfoque para o assunto. (PRODANOV; FREITAS, 2013). Dessa forma, a 

revisão de literatura, conduzida no início da pesquisa, foi fundamental por trazer as 

variáveis e os principais aspectos que deveriam ser abordados no estudo de caso. 

Ao escolher o curso de Gestão Empreendedora como foco para o estudo 

de caso conduzido, buscou-se a partir de uma realidade prática analisar e conhecer 

os efeitos da educação empreendedora em que mulheres de baixa renda da cidade 

de Franca foram submetidas. 

Yin (2001, p.32) define o estudo de caso como “uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto não estão 

claramente definidos”. Gil (2008) complementa afirmando que as pesquisas com esse 

tipo de natureza estão voltadas mais para a aplicação imediata de conhecimentos em 

uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento de teorias. 

Quanto à abordagem, a pesquisa tem natureza qualitativa, isto é, pode 

ser caracterizada como a busca por uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção 

de medidas quantitativas de características ou comportamentos (RICHARDSON, 

2008). Para tanto, a partir de seis entrevistas com mulheres de baixa renda que se 

submeteram ao Curso de Gestão Empreendedora, foco dessa dissertação, buscou-

se conhecer em profundidade os efeitos da educação empreendedora. 
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2.2 OBJETIVOS E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Destaca-se como objetivo geral, desta pesquisa, avaliar os efeitos da 

educação empreendedora na atitude de mulheres empreendedoras de baixa renda 

participantes do curso Gestão Empreendedora promovido pela Prefeitura Municipal 

Franca (SP), com o apoio do Fundo Social de Solidariedade – FUSSOL, buscando a 

sua inserção social e o desenvolvimento local a partir de seus empreendimentos. 

Como objetivos específicos dessa dissertação de mestrado destacam-

se: 

a) compreender a ligação entre empreendedorismo e desenvolvimento; 

b) compreender o empreendedorismo, a partir do gênero “feminino” e 

suas considerações no contexto de baixa renda; 

c) analisar a cidade de Franca (SP), a partir das ações voltadas à 

capacitação de empreendedores de baixa renda, focando no curso 

de Gestão Empreendedora desenvolvido nos últimos dois anos na 

cidade; 

d) delinear o perfil da empreendedora "alvo" da capacitação e verificar 

a contribuição efetiva da aplicação desse aprendizado no 

empreendimento e sua  inserção social . 

Nesse contexto, destaca-se como problema de pesquisa: o curso de 

Gestão Empreendedora, como forma de Educação empreendedora, possibilita a 

inserção social da mulher de baixa renda e estimula o desenvolvimento local na cidade 

de Franca (SP)? 

  Assim, a pesquisa buscou analisar se a educação empreendedora 

influenciou na atitude da mulher de baixa renda de forma positiva, contribuindo para 

sua inserção social e fortalecendo a autoconfiança para a tomada de decisão em 

relação ao como fazer ou iniciar o seu negócio. 

É importante esclarecer que o estudo de caso conduzido nessa 

dissertação de mestrado está focado na análise dos dados obtidos com a primeira 

turma do curso de Gestão Empreendedora realizado em 2015, do qual foram 

selecionadas seis mulheres para participarem das entrevistas. Essas seis mulheres 

foram selecionadas por apresentarem um maior empenho nas aulas e por terem 

participado efetivamente de forma espontânea dos encontros. Deve-se destacar três 
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dessas mulheres, deram um passo em direção aos seus sonhos durante o período do 

curso e outras três mulheres, sinalizaram um forte desejo de empreenderem, como 

comprovado nas entrevistas, pois após três meses de terem encerrado suas 

participações no curso, decidiram abrir seus estabelecimentos.  

 

 

2.3 ETAPAS DE PESQUISA 

 

Para que os objetivos tenham sido alcançados, a pesquisa foi dividida 

em quatro etapas: 

1. Levantamento teórico; 

2. Levantamento das ações e eventuais políticas públicas da cidade de Franca 

voltadas ao empreendedorismo, em especial para mulheres de baixa renda; 

3. Descrição do curso de Gestão Empreendedora promovido pela Prefeitura 

Municipal Franca (SP), com o apoio do Fundo Social de Solidariedade – 

FUSSOL; 

4. Avaliação do Curso de Gestão Empreendedora, a partir da perspectiva da 

mulher e levantamento do perfil da mulher submetida ao curso. 

Na primeira etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento teórico, a 

partir de dados secundários coletados em artigos científicos, livros e teses, 

relacionados aos temas empreendedorismo, desenvolvimento e empreendedorismo 

feminino, além de informações sobre educação empreendedora e desenvolvimento. 

Na segunda etapa, foram investigadas as ações da Prefeitura Municipal 

de Franca voltadas ao empreendedorismo, assim como a atuação do município no 

contexto de pesquisa. Para se obterem esses dados, foi feita uma pesquisa 

documental junto à Prefeitura Municipal de Franca (SP) e foi agendada entrevista com 

o Secretário de Desenvolvimento do município, em setembro/2016. No dia marcado, 

contudo, o secretário não pôde participar da entrevista, tendo designado, então, o 

coordenador da incubadora do núcleo de desenvolvimento empreendedor da 

Prefeitura para responder à pesquisadora. A entrevista foi semiestruturada e 

elaborada conforme o roteiro que consta no Apêndice B. 

Na terceira etapa, foi realizada a descrição do curso Gestão 

Empreendedora promovido pela Prefeitura Municipal Franca (SP), com o apoio do 

Fundo Social de Solidariedade – FUSSOL, desenvolvido pela pesquisadora durante 
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dois anos (Apêndice E). A coleta foi documental, a partir de dados secundários - 

mantidos pela própria pesquisadora, por ser a idealizadora desse curso - e de dados 

primários.  

Na quarta etapa, foram realizadas seis entrevistas com mulheres 

participantes do curso de Gestão Empreendedora no ano de 2015, com o objetivo de 

avaliar o curso e, em profundidade, de avaliar a sua atitude empreendedora, a partir 

do curso. Os critérios usados para as entrevistas foram estes: selecionaram-se três 

mulheres que fizeram o curso e abriram seus próprios negócios no decorrer de sua 

participação no curso, e três mulheres que o cursaram, mas não abriram seu 

empreendimento até o momento da pesquisa, quando se comprova que essas três 

mulheres se tornaram empreendedoras iniciais, como se pode observar nas 

entrevistas no Anexo A. O questionário utilizado para as entrevistas foi estruturado, 

de acordo com o formulário presente no Apêndice A, com questões abertas. As 

mulheres concordaram que fossem divulgadas as informações objeto da entrevista, 

conforme autorização constante no Apêndice D, pois a pesquisadora assegurou-lhes 

confidencialidade na identidade de cada uma. A transcrição dos áudios das 

entrevistas consta do Anexo A e foram preservadas suas falas sem nenhuma 

intervenção ou correção ortográfica para manter sua originalidade e melhor 

identificação do perfil das entrevistadas.  

Pretende-se, também, nesta etapa, delinear o perfil das mulheres, 

tomando-se como fonte de análise a pesquisa documental realizada nas fichas de 

inscrição de matrícula no curso, como consta no Apêndice C, e a apresentação 

pessoal realizada no início do curso.  

A descrição do curso bem como a análise dos dados das mulheres de 

baixa renda entrevistadas, farão parte do estudo de caso na 6ª. Seção. 

 

2.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados está dividida em: dados secundários e primários. Os 

dados secundários foram obtidos a partir de livros, teses, dissertações e artigos 

científicos que fizeram parte do referencial teórico, e os dados primários, obtidos das 

entrevistas (Anexo A) realizadas com as mulheres empreendedoras que se 

submeteram ao curso de Gestão Empreendedora da Prefeitura Municipal de Franca 
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(SP), além da entrevista (Apêndice B) conduzida com coordenador da incubadora do 

núcleo de desenvolvimento empreendedor, que era responsável na Prefeitura de 

Franca pela Sala do Empreendedor, na ocasião, órgão ligado ao SEBRAE e à 

Secretaria do Desenvolvimento de Franca (SP).  

Para a condução das entrevistas com as mulheres de baixa renda, 

optou-se pelo curso realizado em 2015, pelo fato de ter sido a primeira turma com a 

participação de 15 mulheres e pelo fato de ter um dado longitudinal maior para 

observar sua evolução e, assim, avaliar a atitude dessas mulheres, como conduziram 

seus negócios, suas habilidades, sua capacidade de planejar e gerir melhores 

resultados, com ampliação de sua inserção social.  

 

2.5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados primários foram verificados, por meio de uma análise de 

conteúdo (BARDIN, 2004).  

Os dados primários obtidos com o coordenador da incubadora do núcleo 

de desenvolvimento empreendedor foram responsáveis pela segunda etapa da 

pesquisa, isto é, buscou-se levantar as ações e eventuais políticas públicas da cidade 

de Franca voltadas ao empreendedorismo, em especial para mulheres de baixa renda, 

visando focar e esclarecer o contexto da pesquisa.  

Já os dados primários obtidos com as mulheres de baixa renda foram 

responsáveis pela quarta etapa da pesquisa que teve como escopo avaliar o Curso 

de Gestão Empreendedora, a partir da perspectiva da mulher e levantamento do perfil 

da mulher submetida ao curso, analisando a influência da educação empreendedora 

na atitude da mulher de baixa renda. Como já esclarecido anteriormente, foram 

selecionadas seis mulheres participantes do curso que demostram maior interesse 

com participação efetiva nos encontros. 

Nesse sentido, “a análise de conteúdo aparece como um conteúdo de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2004, p. 33). A autora 

destaca as seguintes etapas na análise de conteúdo: a leitura flutuante, a escolha dos 

documentos, a formulação das hipóteses e objetivos, a referenciação dos índices e 

elaboração de indicadores e a preparação do material.  
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Assim, essas orientações foram seguidas. Após realização das 

entrevistas, houve a transcrição das mesmas, a leitura flutuante, a citação do objetivo 

e a construção de quadros e a análise posterior. Para ilustrar os resultados, algumas 

falas – as quais estão transcritas na seção destinada aos resultados da análise -  

foram resgatadas.  Não foram corrigidas as falas, com a finalidade de observar o perfil 

comunicativo das participantes – mulheres empreendedoras de baixa renda. 

 

2.6 QUADRO SÍNTESE 

 

 Visando facilitar a compreensão, foi elaborado o Quadro 1, a seguir, 

sintetizando o objetivo geral, os objetivos específicos, as etapas de pesquisa, a coleta 

de dados e as seções do trabalho, nas quais se encontram os conteúdos relacionados.   

Quadro 1 – Síntese Metodológica 

Objetivo Geral Objetivos 

Específicos 

Etapas de 

Pesquisa 

Coleta de 

dados 

Seção 

 

 

 

 

 

Avaliar os efeitos 

da educação 

empreendedora 

na atitude de 

mulheres 

empreendedoras 

de baixa renda 

participantes do 

curso Gestão 

Empreendedora 

promovido pela 

Prefeitura 

Municipal Franca 

(SP), com o apoio 

do Fundo Social 

de Solidariedade – 

a) compreender a 

ligação entre 

empreendedorismo 

e desenvolvimento; 

Levantamento 

teórico (ETAPA 1); 

Dados 

secundários 

Seção3 

b) compreender o 

empreendedorismo 

a partir do gênero 

“feminino” e suas 

considerações no 

contexto de baixa 

renda; 

Levantamento 

teórico (ETAPA 1); 

Dados 

secundários 

Seção 4 

c) analisar a cidade 

de Franca (SP) a 

partir das ações 

voltadas à 

capacitação de 

empreendedores de 

baixa renda, focando 

no curso de Gestão 

Empreendedora 

desenvolvido na 

cidade; 

- Levantamento das 

ações e eventuais 

políticas públicas da 

cidade de Franca 

voltadas ao 

empreendedorismo, 

em especial para 

mulheres de baixa 

renda (ETAPA 2); 

- Descrição do 

curso de Gestão 

Empreendedora 

Dados 

secundários 

e  

Dados 

primários 

Apêndice B 

Seções 5 e 

6 
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FUSSOL, 

buscando a sua 

inserção social e o 

desenvolvimento 

local a partir de 

seus 

empreendimentos.  

promovido pela 

Prefeitura Municipal 

Franca (SP), com o 

apoio do FUSSOL 

(ETAPA 3); 

c) delinear o perfil da 

empreendedora 

"alvo" da 

capacitação e 

verificar a 

contribuição efetiva 

da aplicação desse 

aprendizado no 

empreendimento e 

sua a inserção 

social. 

- Avaliação do 

Curso de Gestão 

empreendedora a 

partir da 

perspectiva da 

mulher (ETAPA 4); 

- Levantamento 

documental das 

fichas de inscrição 

(ETAPA 4). 

Dados 

primários 

Anexo A e 

levantamento 

documental 

das fichas de 

inscrição dos 

três cursos 

Seção 6 
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3 O EMPREENDEDORISMO E O DESENVOLVIMENTO: apontamentos 

 

O objetivo desta seção é discutir algumas concepções em torno do 

desenvolvimento e do empreendedorismo, para fundamentar a relação de uma 

educação empreendedora e suas implicações no contexto de desenvolvimento, no 

sentido de crescimento com equidade. 

Como o objeto central é a educação empreendedora e a mulher de baixa 

renda, nesse momento é fundamental contextualizar o desenvolvimento e o 

empreendedorismo para compreensão do cenário que essa dissertação de mestrado 

está inserida. 

 

3.1 CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO  

 

A origem do conceito [desenvolvimento] surge na biologia, empregado 
como processo de evolução dos seres vivos para o alcance de suas 
potencialidades. Com Darwin, a palavra desenvolvimento passou a ter 
uma concepção de transformação, vista como um movimento na 
direção da forma mais apropriada (SANTOS et al., 2012, p. 46). 
 

O conceito de desenvolvimento atual ainda está associado ao progresso 

material de acúmulo de riquezas. Decorre de uma visão positivista que só enxerga 

desenvolvimento no crescimento de taxas e indicadores econômicos (MARTINS, 

2002).  Sob esse prisma, o desenvolvimento da indústria e o consumo excessivo tem 

levado o ser humano a refletir sobre sua vida. Isto é, pensar sobre os efeitos do 

processo de crescimento econômico no padrão de vida da sociedade.   

Para Furtado (1988), o conceito de desenvolvimento econômico 

concentra-se na ideia da acumulação de riqueza e na expectativa de que o futuro 

guarda em si a promessa de um maior bem-estar. O desenvolvimento é visto como a 

força motriz capaz de conduzir uma sociedade atrasada a uma sociedade avançada. 

Dentro desta abordagem, Viscaíno (2008) relata que, para rediscutir o significado do 

desenvolvimento, é necessário também refletir sobre o papel desempenhado pelo 

Estado e como são entendidas as relações entre as classes e grupos sociais, 

incorporando elementos inerentes ao significado do ser humano, suas formas de 

relacionamento, suas expectativas de vida em sociedade, seu grau de liberdade e 
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participação política   e sua relação com o meio ambiente, diante do desafio cada vez 

mais emergencial de encontrar um caminho para o equilíbrio ecológico e social. 

 Ainda neste sentido, Lewis (1960) ressalta que o conceito de 

desenvolvimento econômico vai além da riqueza ou da maior disponibilidade de bens 

e serviços. Por isso, o tema desenvolvimento tem sido alvo de interesse no âmbito 

político e acadêmico, a fim de buscar políticas que promovam o desenvolvimento 

econômico, juntamente ao tecnológico e social, de maneira a não comprometer as 

futuras gerações, o que se aproxima do significado da palavra desenvolvimento. 

 Considerando esse conceito, Sen (2000) afirma que o desenvolvimento 

deve ser pensado além da ótica da acumulação de riqueza e aumento do Produto 

Interno Bruto - PIB e está relacionado essencialmente com a melhora da qualidade de 

vida. É esta concepção de desenvolvimento que permeia a pesquisa. 

 Para Sachs (2004), a ideia de desenvolvimento transborda a crença da 

multiplicação da riqueza. Assim como Sen (2000), Sachs defende a ideia de que o 

crescimento é pertinente e necessário para gerar desenvolvimento, porém, não é de 

forma alguma suficiente para gerar qualidade de vida para todos os cidadãos de 

determinada localidade. 

Martinelli e Joyal (2004) esclarecem que na nova concepção de 

desenvolvimento econômico inserem-se elementos socioculturais. 

 
Assim, o espaço deixa de ser contemplado simplesmente como 
suporte físico das atividades e dos processos econômicos, passando 
a ser mais valorizados os territórios e as relações entre os atores 
sociais, suas organizações concretas, as técnicas produtivas, o meio 
ambiente e a mobilização social e cultural (MARTINELLI; JOYAL, 2004, 
p. 7). 
 

 No contexto atual, tem-se assistido a uma retomada da discussão sobre 

o desenvolvimento econômico, sobre a necessidade de se retomarem os processos 

de desenvolvimento na maior parte das sociedades contemporâneas, especialmente, 

aquelas que não estão inseridas no cerne do capitalismo central. 

 Para Singer (2004), a noção de desenvolvimento é recente, já que refletir 

sobre o seu significado implicava comparar diferentes países e suas economias. No 

seu entendimento, o desenvolvimento, enquanto processo histórico e econômico, tem 

sua origem no capitalismo industrial, a partir da Revolução Industrial inglesa do século 

XVIII, e somente após a 2ª Guerra Mundial é que surgiria uma concepção universal 
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de desenvolvimento, ou seja, o crescimento econômico com melhoria qualitativa dos 

indicadores (desenvolvimento econômico), juntamente com a preservação ambiental.  

 O desenvolvimento capitalista, como sistema político-econômico 

dominante em nosso planeta, levou à concretização do pressuposto de que o 

crescimento econômico deveria ser a única meta das nações, ainda que isso custasse 

o uso ilimitado de recursos naturais e o baixo investimento no bem-estar social. As 

noções de desenvolvimento e de crescimento econômico não eram distintas até a 

década de 1960, momento em que as poucas nações desenvolvidas eram justamente 

as que haviam enriquecido através da industrialização. Mas houve a posterior 

constatação de que o intenso crescimento econômico ocorrido, a partir da década de 

1950, em diversos países semi-industrializados (entre os quais o Brasil), não se 

traduzira necessariamente em maior acesso à saúde e à educação, e sim dera origem 

a um intenso debate internacional sobre o sentido do vocábulo desenvolvimento 

(VEIGA, 2005). 

 Desde então, o desenvolvimento carrega um tema central que está 

relacionado ao dilema da desigualdade: 

 
No contexto histórico em que surgiu, a ideia de desenvolvimento 
implica a      expiação e a reparação de desigualdades passadas, 
criando uma conexão capaz de preencher o abismo civilizatório entre 
as antigas nações metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, entre 
as minorias ricas modernizadas e a maioria atrasada e exausta dos 
trabalhadores pobres. O desenvolvimento traz consigo a promessa de 
tudo – a modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural 
(SACHS, 2004, p. 13). 
 

A presente pesquisa busca refletir sobre a diminuição dessas 

desigualdades sociais a partir do momento em que as mulheres empreendedoras de 

baixa renda, participantes do curso de Gestão Empreendedora, desenvolvam e 

apliquem sua atitude empreendedora, começando a atuar de forma eficaz, 

implantando melhorias contínuas com técnicas, ferramentas e comportamentos no 

desenvolvimento de seus empreendimentos.  

Para Veiga (2005), as concepções de desenvolvimento podem ser 

apresentadas em três principais linhas de pensamento. A primeira, orientada pela 

crença de que o crescimento econômico seria o propulsor do desenvolvimento, 

limitava-se a buscar respostas para três questões básicas: como, “para quem e o que 

produzir”. Predominante até a década de 1960, essa abordagem privilegiava o 
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crescimento econômico de um país, mensurado pelo crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) e do nível de bem-estar de uma população, conforme a Renda Per Capita. 

Uma segunda linha de discussão coloca o desenvolvimento econômico 

como uma ilusão ou como algo inexequível. Para fortalecer esta linha, Bose (2012) 

constata que essa abordagem ainda associa desenvolvimento a crescimento 

econômico e, sobretudo, a riqueza:  

 

Um de seus principais expoentes, o economista italiano Giovanni 
Arrighi (1997) defende que os países periféricos não têm e nunca terão 
oportunidades de avanço econômico semelhantes às experimentadas 
pelos Estados situados no núcleo orgânico, ou seja, os países 
industrializados e ricos. Para ele, a riqueza não pode ser generalizada 
porque se baseia em processos relacionais de exploração e de 
exclusão que pressupõem a contínua reprodução de pobreza na maior 
parte da população mundial. Esse argumento é ampliado a partir da 
constatação do economista brasileiro Celso Furtado (1974), de que a 
importação de padrões culturais dos países centrais pelos países 
periféricos significa a adoção de modelos de consumo sem as 
necessárias transformações nas estruturas da economia e da 
sociedade que adotam essa modernização (BOSE, 2012, p. 14). 

 

Retomando a linha de concepções de Veiga (2005), a terceira 

abordagem atesta que os resultados do crescimento econômico não se traduzem 

automaticamente em benefícios e coloca o desenvolvimento como um desejo coletivo 

de evolução e progresso. Esse “caminho do meio” entre as duas linhas de pensamento 

expostas anteriormente baseia-se, em especial, nas proposições de Amartya Sen e 

Ignacy Sachs (2004), segundo as quais o desenvolvimento consiste na remoção das 

fontes de privação de liberdade das pessoas. Ainda se apoiando nas ideias de 

Furtado, Veiga (2005) observa que o desenvolvimento implica a transformação dos 

meios e dos fins do progresso material, dando suporte a uma abordagem mais 

próxima do debate atual sobre a redução das desigualdades associada à redução dos 

impactos no mundo físico/meio ambiente. 

Bose (2012) enfatiza, ainda, que a problemática ambiental – a qual 

atualmente adquire crescente relevância dentre as proposições de desenvolvimento 

e que antecedeu e acompanhou o debate sobre o crescimento e desenvolvimento 

econômico - ganhou força na década de 1970, dando origem à noção de 

ecodesenvolvimento, cunhada por Sachs (2004), posteriormente rebatizada como 

desenvolvimento sustentável.  

 Os desafios colocados por uma reflexão desse porte precisam ser 

considerados de várias maneiras. A intenção da pesquisadora foi contribuir para essa 
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necessidade de repensar os rumos do desenvolvimento, retomando não apenas a 

compreensão do conceito de desenvolvimento, como também sua própria origem 

histórica, as construções formuladas na época em que surgiram e ficaram conhecidas 

as primeiras teorias do desenvolvimento, no começo da década de 1950. Sendo 

assim, esta pesquisa visou resgatar as concepções iniciais do desenvolvimento no 

intuito de observar as linhas de continuidade e ruptura em suas construções teóricas 

e, ao mesmo tempo, contribuir para a percepção da natureza dos processos históricos 

e econômicos em que o mesmo se realiza. 

O crescimento, como investimento produtivo, não é suficiente para a 

distribuição equilibrada de recursos. O mundo busca um equilíbrio entre o crescimento 

e o desenvolvimento (PEREIRA, 2008).  

No fim do século XX, as formulações sobre a definição de 

desenvolvimento sustentável consolidaram-se em duas frentes complementares: a do 

desenvolvimento, apresentado como um debate que busca afirmar a importância das 

questões sociais, extrapolando os tradicionais limites do crescimento econômico; e da 

sustentabilidade, um debate sobre a possibilidade de conciliação, ou não, entre 

crescimento econômico e preservação ambiental.  Entre a Cúpula sobre 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002, e a primeira Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, o conceito de 

desenvolvimento sustentável foi refinado, e a “sustentabilidade” tornou-se parte 

essencial do desenvolvimento. Desta forma, este novo conceito encerra a ideia de que 

o crescimento econômico só se traduz em desenvolvimento quando gera empregos e 

contribui para a redução da pobreza e das desigualdades (VEIGA, 2005; SACHS, 

2004). 

Esse assunto, desenvolvimento sustentável, tem desafiado o modelo de 

desenvolvimento ainda predominante na economia global que, conforme Zambam 

(2009), prioriza essencialmente o crescimento econômico, o aumento da produção e 

do consumo, o acesso às novas tecnologias e à expansão do comércio, e não ao 

desenvolvimento sustentável. 

O autor assevera que esse modelo 

 
[...] não tem legitimidade moral porque limita a pessoa à condição de 

meio para a realização dos fins previamente planejados; utiliza 

indiscriminadamente os recursos naturais, sem a necessária avaliação 

dos impactos e das consequências para o equilíbrio ambiental e para 
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as relações sociais, da mesma forma que inviabiliza as condições de 

existência segura das futuras gerações (ZAMBAM, 2009, p. 7). 

 

Neste sentido, a pesquisa concentra-se em contribuir para o 

desenvolvimento em seu contexto local, amparando-se na proposição de Martinelli e 

Joyal (2004, p. 3), para quem “[...] urge em pensar no desenvolvimento num contexto 

local, reforçando as preocupações com os aspectos sociais”. Dessa forma, ao propor 

uma educação empreendedora no desenvolvimento da atitude empreendedora da 

mulher de baixa renda participante do curso de Gestão Empreendedora, está se 

buscando potencializar aspectos não apenas econômicos, mas também aspectos 

sociais relacionados à qualidade de vida. Sendo assim, em se desenvolvendo 

percepções e atitudes comportamentais para decisões e trabalhos sustentáveis, está 

se pensando em contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade.  

A pesquisa tem como contexto o desenvolvimento local e, ao abordar o 

desenvolvimento local, deve-se inferir que é o processo endógeno de mobilização das 

energias sociais, em espaços de pequena escala, o responsável por implementar 

mudanças capazes de elevar as oportunidades sociais, a viabilidade econômica e as 

condições de vida da população. Ações de mudanças essas que se traduzem no real 

enfrentamento às piores manifestações da pobreza, objetivando a igualdade de 

opções e não de renda, a oportunidade de escolha, o direito à liberdade e à condição 

das pessoas de optarem e buscarem por melhores condições de vida, não se podendo 

solucionar o problema da pobreza com o mesmo “marco teórico” que permitiu ou 

ajudou na sua criação (YUNUS (1998) apud MARTINS, 2002, p. 52).  

 Na prática, o conceito leva a campo cinco dimensões:  

 A inclusão social; 

 O fortalecimento e a diversificação da economia local; 

 A inovação na gestão pública; 

 A proteção ambiental e o uso racional de recursos naturais; e 

 A mobilização social. 

 Quando se trata de local, refere-se à escala das inter-relações pessoais 

da vida cotidiana que sobre uma base territorial constroem sua identidade. O lugar é 

essa base territorial, o cenário de representações e de práticas humanas que são o 

cerne de sua singularidade; o espaço da convivência humana, onde se localizam os 

desafios e as potencialidades do desenvolvimento (MARTINS, 2002, p. 54).  
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 O lugar é o cenário interativo dos acontecimentos, onde os fenômenos 

naturais e humanos acontecem e produzem seus efeitos. Trata-se da “Ordem local” – 

associada ao cotidiano das pessoas, cujos parâmetros são a co-presença, a 

vizinhança, a intimidade e a cooperação (SANTOS,1996 apud BARROS, 2012). Esta 

é a escala humana – relação de pessoas e seu entorno (ambiente, empresas e 

instituições), pautada na interdependência e na comunidade de interesses e no 

cotidiano conflitante e solidário vivido em comum.  

 Assim, após destacar a significância do desenvolvimento e a necessidade 

de ser de fato sustentável, para que as transformações da sociedade, a longo prazo, 

construam um legado que se mantenha para as novas gerações, será abordado, na 

sequência, o empreendedorismo em seus aspectos gerais, abordando suas 

demandas contemporâneas.  

  

3.2  ASPECTOS GERAIS DO EMPREENDEDORISMO 

 

Ao tratar dos aspectos gerais do empreendedorismo, serão destacados, 

a seguir, seu histórico, algumas concepções sobre empreendedorismo e a educação 

empreendedora como elo que reforça a positiva ligação de empreendedorismo e 

desenvolvimento. É fato que o empreendedorismo, se bem alicerçado, fomenta o 

desenvolvimento, caso contrário, poderá atrapalhá-lo. 

   

3.2.1 Histórico do empreendedorismo 

   

O primeiro uso do termo empreendedorismo pode ser creditado a Marco 

Polo, que tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente, assinando um 

contrato com um homem que possuía dinheiro (hoje, o capitalista), para vender as 

mercadorias deste. O capitalista era alguém que assumia riscos de forma passiva, e 

o aventureiro era o empreendedor que assumia papel ativo, correndo todos os riscos 

físicos e emocionais (DORNELAS, 2015).  

Para outros estudiosos, o termo empreendedorismo foi usado, pela 

primeira vez em 1975, pelo economista Richard Cantillon, que diz ser empreendedor 

um indivíduo que assume riscos, diferenciando-se do capitalista – aquele que fornecia 

o capital. Nessa época, a relação entre assumir riscos e empreender ocorreu no 
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momento em que o empreendedor estabelecia um acordo com o governo de forma 

contratual, para realizar algum serviço ou fornecer produtos, sendo o lucro ou prejuízo 

exclusivo do empreendedor (DORNELAS, 2015). 

Drucker (2014) descreve que, em 1800, o economista francês Jean-

Baptiste Say usou a palavra empreendedor para identificar o indivíduo que transferia 

recursos econômicos de um setor de produtividade baixa para um setor de 

produtividade mais elevado, evidenciando a importância do empreendedor para o bom 

funcionamento do sistema econômico. Já em 1871, Carl Menger, economista 

austríaco, enunciou o empreendedor como “aquele que antecipa necessidades 

futuras”. 

Joseph Schumpeter, economista austríaco, aproxima o empreendedor 

ao impacto sobre a economia. Para o economista, um empreendedor é uma pessoa 

que deseja converter uma nova ideia ou invenção em uma inovação bem-sucedida, 

sendo capaz de fazê-lo, e sua principal tarefa é a “destruição criativa” 2 

(CHIAVENATO, 2012). Schumpter trata do fenômeno Fundamental do 

Desenvolvimento Econômico, em que aparece a figura central do empresário inovador 

– agente econômico que traz novos produtos para o mercado por meio de 

combinações mais eficientes dos fatores de produção ou pela aplicação prática de 

alguma invenção ou inovação tecnológica. A ideia é que o desenvolvimento 

econômico pode vir por outros meios que não as crises (guerras, tragédias, acidentes 

naturais etc.). 

Para Dornelas (2015) alguns conceitos administrativos relacionados ao 

processo empreendedor predominaram em determinados períodos em virtude de 

contextos sociopolíticos, culturais de desenvolvimento tecnológico, de 

desenvolvimento e consolidação do capitalismo, conforme ilustra o quadro a seguir:  

 

 

 

 

                                                             

2 “Destruição criativa” -  Schumpter considera que, pela sua própria natureza de mudança, o 

capitalismo nunca está, ou nunca poderá estar, num estado estacionário, e que a inovação “[...] 

incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a 

velha, incessantemente criando uma nova” (Schumpeter, 1942 apud OLIVEIRA, 2014). 
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Quadro 2 Evolução histórica das teorias administrativas do processo empreendedor. 

Ano  Teoria 

1900 a 1920  Movimento de racionalização do trabalho: foco na gerência 

administrativa. 

1930  Movimento das relações humanas: foco nos processos. 

1940  Movimento do funcionalismo estrutural: foco na gerência por objetos. 

1950  Movimento dos sistemas abertos: foco no planejamento estratégico. 

1970  Movimento das contingências ambientais: foco na competitividade. 

1980 a 2000  Não se tem um movimento predominante, mas há cada vez mais o foco 

no papel do empreendedor como gerador de riqueza para a sociedade. 

Fonte: Adaptado de DORNELAS, 2015, p. 9. 

 

De acordo com Drucker (1987), o empreendedor vê o conhecimento 

como um meio para chegar aos fins do desempenho organizacional de seu 

empreendimento e afirma que o conhecimento, por si só, não garante o seu sucesso. 

Drucker afirma, outrossim, que o conhecimento não é apenas informação sobre o quê 

e como as coisas acontecem, sendo muito mais amplo, pois inclui todas as técnicas e 

as informações que o empreendedor precisa dominar, conhecimento esse 

fundamental para o bom desempenho de seu negócio, sabedoria, aprendizado, 

experiência, consciência, discernimento, visão interior, avaliação e lucidez.  

Contudo, somente a partir de meados do século passado, é que o 

empreendedorismo passou a ter o significado divulgado e a ser considerado essencial 

para a geração de riquezas de um país, principalmente, por promover o crescimento 

econômico, gerar empregos e renda, possibilitando melhores condições de vida para 

a sociedade em geral. 

Dornelas (2015) observa que o mundo tem passado por várias 

transformações em curtos períodos, principalmente no século XX, quando foram 

criadas invenções que revolucionaram o estilo de vida das pessoas e relata que essas 

invenções são frutos de inovação, de algo inédito ou de uma nova visão de como 

utilizar elementos já existentes, mas para os quais ninguém antes ousara olhar de 

outra maneira e acrescenta que, por trás destas invenções, existem pessoas ou 

equipes com características especiais, visionárias, que questionam, arriscam, querem 

algo diferente, fazem acontecer e empreendem.  

Nessa perspectiva, os empreendedores são pessoas diferenciadas, que 

possuem motivação singular, são apaixonadas pelo que fazem, querem ser 
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reconhecidas e admiradas, querem deixar um legado. Levando-se essas 

características em consideração, as concepções sobre o empreendedorismo serão 

abordadas com maior detalhamento na sequência.  

 

 

3.2.2 Concepções sobre o empreendedorismo: reflexões 

 

Muito se tem discutido sobre o empreendedorismo nos últimos anos e 

há várias abordagens possíveis para o tema, as quais, em alguns momentos, têm um 

enfoque mais econômico, por vezes, organizacional, e, em outros, comportamental. 

Antes de se discutir o ensino de empreendedorismo em si, é iminente a 

necessidade de conceituar empreendedorismo, em função de diferentes perspectivas 

que se observam na literatura.   

Filion e Dolabela (2007) define o empreendedor como uma pessoa que 

imagina, desenvolve e realiza visões. Para o autor: 

“Visão é uma imagem projetada no futuro, do lugar que se quer ocupar pelos 
seus produtos no mercado, assim como a imagem projetada do tipo de 
organização necessária para consegui-lo” (FILION, 2007, p. 31). 

 
Ainda de acordo com o autor há elementos que funcionam como suporte 

à formação da visão, influenciando-se mutuamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Conceito de si: a forma como a pessoa se vê (auto-imagem), na qual estão 

contidos os valores de cada um, sua visão do mundo e sua motivação; 

Energia: diz respeito à quantidade/qualidade do tempo dedicado ao trabalho 

e à disposição de estar constantemente aprendendo à medida que 

desenvolve atividades na empresa; 

Liderança: a qualidade de comandar terceiros no processo de concretizar a 

visão; importante porque define a amplitude do que o empreendedor quer 

realizar (suas ambições como pessoa e como empresário); 

Compreensão do setor: saber como as empresas se estruturam e funcionam 

na atividade escolhida, conhecimento sobre praxes do mercado, 

necessidades dos clientes, concorrência, fatores críticos de sucesso e 

vantagens competitivas; 

Relações: abrange as relações primárias do empreendedor (família, amigos, 

pessoas que admira), que determinam em grande parte o que ele é e, 

sobretudo, o network que ele terá que buscar como apoio para aprimorar e 

realizar sua visão; 

Espaço de si: implica “a distância psicológica que ao mesmo tempo nos 

separa dos outros e nos liga a eles” – refere-se ao campo de liberdade de que 

o empreendedor precisa para ser e crescer” (FILION e DOLABELA, 2007, p. 

31)  
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Esses elementos, como será apresentado na seção 5, são retratados 

no plano de aula aplicado ao curso Gestão Empreendedora, pois se tratam de 

comportamentos e crenças que cada pessoa tem a respeito de si mesmo. O curso 

Gestão Empreendedora, Apêndice E, aborda em seu conteúdo os tópicos 

relacionados em seu plano de aula que começa com a apresentação dos desafios do 

profissional do futuro, como ensinar empreendedorismo à uma pessoa, características 

que tornam o empreendedor vencedor, habilidades do empreendedor, oportunidade 

de mercado, diferencial competitivo, como desenvolver a missão, a visão e os valores. 

A partir da aula 10, é apresentado a estratégia empresarial – as 10 ferramentas para 

empreender com sucesso e finaliza com marketing pessoal para potencializar a 

postura e imagem do novo empreendedor. Esses elementos pertencem ao 

desenvolvimento de comportamentos para a atitude empreendedora.  

Retomando as principais definições conceituais de 

empreendedorismo, alguns autores partem do ponto de vista empresarial. Assim, as 

concepções do empreendedorismo são construídas no campo teórico da 

administração de empresas capitalistas, que consideram o empreendedor um 

empresário. Três nomes destacam-se nessa teoria: Richard Cantillon, Jean Baptiste 

Say e Joseph Schumpeter.  

Neste sentido, o empreendedorismo possui abordagens sob 

perspectivas conceituais diferentes: a dos economistas e a dos comportamentalistas. 

Os economistas associam o empreendedor à inovação e ao desenvolvimento 

econômico, já os comportamentalistas enfatizam os aspectos da atitude do 

empreendedor como criatividade e intuição.  

Um dos principais autores do grupo dos comportamentalistas foi Max 

Weber, que identificou o sistema de valores como um elemento fundamental para a 

explicação do comportamento empreendedor. Weber via os empreendedores como 

inovadores, pessoas independentes. 

Para Dolabela (2008) o empreendedor é alguém que sonha e busca 

transformar seu sonho em realidade. O empreendedor é um ser social, produto do 

meio em que vive (época e lugar), é um fenômeno local. Dolabela (2008) relata que a 

natureza do empreendedorismo é um fenômeno social. O empreendedorismo é uma 

das manifestações da liberdade humana, não é um fenômeno individual: 
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Ainda de acordo com o autor, o empreendedor é responsável pelo 

crescimento econômico e pelo desenvolvimento social. Por meio da inovação, 

dinamiza a economia e, pode se tornar a melhor arma contra o desemprego. 

É importante destacar que Lima (2008) associa o empreendedorismo às 

definições das duas correntes - a dos comportamentalistas e a dos economistas, 

considerando o indivíduo empreendedor aquele que é inovador, mas destaca a 

importância das características comportamentais.  

Ao abordar essas características comportamentais associadas à criação 

de novos negócios, podem-se destacar três: a necessidade de realização (ou 

motivação de realização), a disposição para assumir riscos e a autoconfiança 

(CHIAVENATO, 2012), sendo um dos traços de destaque a motivação de realização 

ou o impulso para melhorar.  

Para ser bem-sucedido, o empreendedor não deve apenas criar seu 

próprio empreendimento. Deve também gerir seu negócio para mantê-lo e sustentá-

lo em um ciclo de vida prolongado e obter retornos significativos de seus 

investimentos. Isto significa administrar: planejar, organizar, dirigir e controlar todas 

as atividades relacionadas direta ou indiretamente com o negócio, visando às 

diferenciações que podem ser necessárias ao seu crescimento, diante de tanta 

concorrência.  

Observa-se, então, que a inovação e a diferenciação aplicadas nas 

adequações às pressões ambientais são características intrínsecas nas atitudes do 

empreendedor.  

Dessa forma, o comportamento empreendedor está normalmente 

relacionado à criação de novos negócios. Schumpeter (apud MORICOCHI; 

GONÇALVES, 1994) introduz a ideia da “destruição criativa”. Assim, pode-se entender 

que o empreendedor é uma pessoa capaz de converter uma nova ideia ou invenção 

em uma inovação bem-sucedida e sua principal tarefa é a "destruição criativa", a qual 

se dá por intermédio da mudança, ou seja, com a introdução de novos produtos ou 

“A comunidade tem o empreendedor que merece, porque cabe a ela 

criar o ambiente propício. A tese de que o empreendedor é fruto de 

herança genética não encontra mais seguidores” (DOLABELA, 2008, 

p. 23) 
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serviços em substituição aos que eram utilizados. DORNELAS (2015), cita a definição 

de Schumpter apresentada em 1949:  

 

 

 

 Drucker (2012) ilustra o empreendedorismo, a partir de um exemplo de 

um casal que abre mais uma confeitaria na cidade. Assim, apesar de estarem 

assumindo riscos e de o negócio ser novo, não são vistos como empreendedores, 

pois não estão inovando, fazendo o que já era feito antes. O casal aposta na 

popularidade de se comer fora, contudo, não cria uma nova satisfação para o 

consumidor, nem uma nova demanda. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Drucker (2012), para explicar o 

empreendedorismo, recorre ao exemplo, da rede americana de lanches fast-food, que 

não inventou um novo produto final; entretanto, ao aplicar conceitos de gestão 

empresarial, padronizando produto, desenhando processos e equipamentos e 

capacitando seu pessoal, a rede elevou o rendimento dos recursos, criou um novo 

mercado e um novo consumidor.  

Este “criar um novo mercado e/ou um novo consumidor” é um gatilho 

para o desenvolvimento econômico. Segundo dados do GEM (2015), os brasileiros 

são favoráveis à atividade empreendedora e têm uma visão positiva a respeito dos 

indivíduos envolvidos com negócios próprios. Isso pode ser constatado pelo fato de 

que, em 2015, entre 70% e 80% dos brasileiros queriam abrir um negócio e 

valorizavam o sucesso dos empreendedores que acompanham na mídia. 

Ter o próprio negócio continua figurando entre os principais sonhos dos 

brasileiros, com um percentual de 35% em 2015, conforme dados do GEM. Por outro 

lado, os brasileiros tornaram-se mais receosos com relação a se envolver na abertura 

de um novo negócio. Observa-se uma redução na proporção daqueles que enxergam 

oportunidades no ambiente em que atuam (56%, em 2014, e 42%, em 2015). 

Nesse contexto, o conceito de empreendedorismo não trata apenas de 

indivíduos, mas também busca, em sua prática, a construção do bem-estar coletivo 

(DOLABELA, 2008). 

Para essa pesquisa, o conceito de empreendedorismo está relacionado 

ao comportamento inovador de buscar um novo jeito de fazer e de apresentar 

soluções para processos já existentes.  

“O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente 
pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas 
formas de organização ou pela exploração de novos recursos e 
materiais.” (DORNELAS, 2015, p. 28) 
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Entende-se, para fins desta dissertação, o empreendedorismo como 

sendo a aplicação de novas atitudes comportamentais em negócios de segmentos já 

existentes, de modo que o empreendedor busque ser e fazer diferente nos detalhes, 

para a personalização e a criação de fatores competitivos do empreendimento. 

 

3.3 A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: ligando empreendedorismo ao                                                     
 desenvolvimento 

 

Verificou-se, nos tópicos anteriores, que, desde o século passado, o 

empreendedorismo passou a ser considerado essencial para a geração de riquezas 

de um país, principalmente, por promover abertura de novos caminhos, gerar 

empregos e renda, possibilitando melhores condições de vida para a sociedade em 

geral.  

Nesse contexto, é relevante apresentar a visão de Dornelas (2005), para 

quem o empreendedorismo pode e deve ser ensinado, sendo possível de ser 

entendido por qualquer pessoa. O autor acrescenta que o sucesso de um negócio 

está relacionado ao perfil do empreendedor e à forma de como ele administra as 

adversidades encontradas. 

Desta maneira, o ensino do empreendedorismo ajudará na formação de 

melhores empreendedores, melhores empresas e na maior geração de riqueza ao 

país, reforçando a propensão ao desenvolvimento, pois de acordo com os dados do 

GEM (2015), a educação da população brasileira aponta para a necessidade de se 

educar para empreender e desenvolver a autonomia para o empreendedorismo, bem 

como as habilidades necessárias para o sucesso na carreira empreendedora.    

A educação empreendedora está ligada à importância que a pequena 

empresa exerce no quadro econômico do mundo atual e à necessidade de disseminar 

o espírito empreendedor em toda a população.  

Este ramo do conhecimento está ainda em fase inicial, já que não 

existem padrões definitivos, princípios gerais ou fundamentos que possam assegurar 

de maneira completa o conhecimento na área (DOLABELA, 2008, p. 31). O autor 

descreve que a escola não pergunta sobre o sonho, porque lida com conteúdos 

comprovados e sabe as respostas para eles. Comunidades empreendedoras 

constroem o seu futuro e não se deixam dominar por conhecimentos engessados e 

concretos, pois tudo pode ser transformado e melhorado.  
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São várias as razões para se ensinar o empreendedorismo e para se 

proporem políticas públicas, a fim de que uma disciplina, nesses moldes, seja incluída 

no currículo escolar do município, desde o ensino médio.  

 De acordo com Dolabela (2008, p. 49), as razões são diversas: 

 

 Razão 1: A alta taxa de mortalidade infantil das empresas. De cada 3 

empresas criadas, duas fecham as portas. A criação de empresas é 

indispensável ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. 

 Razão 2: Nas últimas décadas, as relações de trabalho estão 

mudando. As empresas precisam de profissionais que tenham a visão 

global do processo e saibam identificar e satisfazer as necessidades 

do cliente.  

 Razão 3: Exige-se, hoje, mesmo para os empregados, um alto grau de 

“empreendedorismo”. As empresas precisam de colaboradores que 

dominam a tecnologia, conheçam o negócio no qual está inserido, 

saibam ouvir e satisfazer às necessidades dos clientes, identifiquem 

oportunidades e, ainda, busquem recursos para viabilizá-las. 

 Razão 4: A metodologia de ensino tradicional não é adequada para 

formar empreendedores. 

 Razão 5: As instituições de ensino e todas as outras entidades públicas 

ou privadas estão distanciadas dos “sistemas de suporte”, ainda são 

iniciantes no processo de assessorar para empreender. 

 Razão 6: Cultura. Os valores do ensino não praticam e nem sinalizam 

para o empreendedorismo. 

 Razão 7: Baixa valorização da PME (Pequenas e Média Empresa) para 

o crescimento econômico. 

 Razão 8: Os cursos de administração são voltados para as grandes 

empresas. Não abordam a pequena empresa. 

 Razão 9: Ética. A preocupação no ensino do empreendedorismo são 

os aspectos éticos que envolvem as atividades do empreendedor, por 

sua influência na sociedade e na economia. 

 Razão 10: Cidadania. O empreendedor deve apresentar 

comprometimento com o meio ambiente e com a comunidade, dotado 

de forte consciência social. 

 

Dornelas (2008) afirma que as habilidades requeridas de um 

empreendedor podem ser classificadas em três áreas: técnicas, gerenciais e 

características pessoais. As técnicas envolvem a escrita, a oratória, a organização, o 

saber ouvir as pessoas e saber liderá-las. As gerenciais incluem as áreas de 

marketing, finanças, operações, produção. As características pessoais são: ter 

disciplina, assumir riscos, ser inovador, ter persistência e orientação a mudanças.  

Portanto, é essa busca da ruptura de um ciclo, de não ser protagonista 

de sua vida e de não estar no controle de seu desenvolvimento empreendedor, de 

repensar de uma ideia, de desenvolver atitudes empreendedoras, de construir algo 
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diferente que está situada essa pesquisa; focada, todavia, no gênero feminino. 

Destarte, a próxima seção apresenta o empreendedorismo feminino no mundo e no 

Brasil, seus índices e os desafios, mitos e estratégias de sucesso das mulheres 

empreendedoras.  
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4 O EMPREENDEDORISMO FEMININO 

 

 A sociedade contemporânea é 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 (CARREIRA, 2015).  

Dessa forma, nesta seção, aborda-se o empreendedorismo feminino 

com o objetivo de compreendê-lo, a partir do gênero e de apresentar considerações 

no contexto de baixa renda, tendo em vista o objeto central dessa pesquisa de 

mestrado. 

 

4.1 BREVES OLHARES PARA O MUNDO E PARA O BRASIL 

 

O número de mulheres empreendedoras tem crescido três vezes mais, 

em comparação com a taxa de crescimento das empresas globais dos Estados Unidos 

da América, de acordo com o Centro de Pesquisa de Mulheres de Negócios desse 

país, conforme ressalta Dickson (2010).  

Na pesquisa do Centro de Pesquisa de Mulheres de Negócios dos EUA, 

observa-se o aumento do número de jovens empreendedoras que iniciam suas 

empresas ainda na faculdade, principalmente em universidades com programas 

voltados ao empreendedorismo. A pesquisa GEM3 é referência de pesquisa na área 

do empreendedorismo que, desde 1999, busca medir e analisar como a atividade 

empreendedora se constitui em diferentes partes do mundo.   

 

                                                             

3 A pesquisa GEM é parte do projeto Global Entrepreneurship Monitor, iniciado em 1999, com uma 

parceria entre a London Business School e o Babson College, abrangendo dez países no primeiro ano. 

Desde então, cem países se associaram ao Projeto, que constitui o maior estudo sobre 

empreendedorismo no mundo. No Brasil, a pesquisa GEM é realizada desde 2000 sob a coordenação 

do Instituto da Qualidade e Produtividade – IBQP, em parceria com instituições nacionais e estaduais, 

destacando-se o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Federação 

das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). A pesquisa de 2015 foi realizada entre os meses de 

setembro e novembro de 2015 e entrevistou duas mil pessoas entre 18 e 64 anos, de todas as regiões 

do país, e 74 especialistas em empreendedorismo.  



40 

 

Ao tratar do Brasil, dados de 2015, do Relatório da Global 

Entrepeneurship Monitor (GEM) indicam que a taxa de empreendedorismo feminino 

inicial é de 20% da população adulta, o país apresenta a mais elevada e expressiva 

taxa de empreendedorismo inicial na população com faixa etária de 18 a 24 anos. 

Esse fato coloca o Brasil no oitavo lugar no ranking dos 31 países de economias 

impulsionadas pela eficiência, isto é, países caracterizados pelo avanço da 

industrialização e ganhos em escala, com predominância de organizações intensivas 

em capital de acordo com a classificação realizada pelo GEM, superando os países 

componentes do BRICs, os Estados Unidos e a Alemanha. 

Comparando-se a razão de gênero entre o número de empreendedores 

e empreendedoras no Brasil, há o valor de 1,1. Uma das características marcantes do 

empreendedorismo brasileiro é dessa igualdade de gênero. Ainda sobre a pesquisa 

do GEM, no Brasil, homens (21,7% deles) e mulheres (20,3% delas) são igualmente 

ativos quanto às taxas específicas de empreendedorismo inicial. Isso coloca o Brasil 

em posição de destaque entre os países analisados4 e reforça a importância da 

contribuição das mulheres na composição da taxa de empreendedores iniciais.  

Neste sentido, programas de incentivo ao empreendedorismo feminino, 

a exemplo do Programa 10.000 Mulheres 5 , entre outros, são estratégicos para 

promoção de condições favoráveis ao incremento do empreendedorismo feminino no 

país. Do grupo de países selecionados para fazer parte desse programa, o México é 

o que mais se assemelha ao Brasil, em que 23,0% dos homens e 19,2% das mulheres 

são empreendedores iniciais. Nos demais países, por exemplo: Estados Unidos, 

Alemanha, África do Sul, China e México observa-se que a atividade empreendedora 

inicial é mais forte entre os homens. Na Índia, onde a desigualdade de gêneros ainda 

é marcante, a diferença entre essas taxas é expressiva: 13,7% dos homens são 

                                                             

4 O Brasil é classificado no grupo de países impulsionados pela eficiência. Com o objetivo de permitir 
a comparação da situação do Brasil com a de países participantes do GEM, a equipe nacional 
selecionou seis países de referência, representativos desses três grupos. Entre os países 
impulsionados pela inovação, foram selecionados Estados Unidos e Alemanha; pela eficiência, a África 
do Sul, a China e México, por fatores, a Índia. Além de incluir componentes do grupo dos BRICs, essa 
seleção levou em consideração a relevância mundial e a existência de diferenças culturais, além dos 
seguintes critérios: população acima de 50 milhões de habitantes; países classificados nos diferentes 
estágios de desenvolvimento econômico; PIB com ordem de grandeza similar ou superior ao do Brasil 
e países localizados em diferentes continentes. 

5 Programa da Goldman Sachs oferecido no Brasil em parceria com a EAESP – FGV/SP. 
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empreendedores iniciais, versus apenas 7,9% das mulheres. Na Alemanha ou 

Estados Unidos, que possuem economias mais desenvolvidas e onde se pressupõe 

maior igualdade entre homens e mulheres, o gênero masculino é também mais ativo 

em termos de atividade empreendedora inicial do que o feminino.  

Ainda, em relação ao gênero, pesquisas do Conselho Empresarial da 

Mulher (WEC), nos Estados Unidos, demonstram que está crescendo a participação 

feminina em negócios ligados tradicionalmente ao gênero masculino, como, por 

exemplo, varejo, indústria, construção civil e agronegócio (DICKSON, 2010). Esse fato 

está relacionado à crescente capacitação das mulheres nessas profissões, em razão 

do rendimento que esses negócios apresentam.  

Observa-se que a diversidade da atuação da mulher no mercado de 

trabalho e a sua competência para gerir empresas têm lhe proporcionado a 

oportunidade de aventurar-se no mundo dos negócios. Nesse sentido, Gomes (2006) 

esclarece que, conquanto as mulheres ainda encontrem dificuldades para chegar aos 

níveis superiores de gestão corporativa, elas encontram uma maneira de contornar as 

dificuldades e abrir suas próprias empresas. 

 Uma das dificuldades enfrentadas pelos empreendedores iniciantes (de 

ambos os gêneros) é a falta de crédito e a falta de capacitação para administrar os 

seus empreendimentos. Alguns elementos são identificados por Dickson (2010) como 

característicos do fenômeno das mulheres empreendedoras, por exemplo, as 

mulheres inicialmente aprenderam a gerir o dinheiro como gerem os seus orçamentos 

familiares, em que a única maneira de aumentar o dinheiro disponível ou fazer crescer 

a poupança é ser mais cautelosa.  

 Stolckes (1980) em estudo realizado com mulheres empreendedoras, 

analisou as características empreendedoras ligadas ao gênero feminino como: 

cooperação, intuição e sensibilidade e observou que as mulheres possuem 

características que são vantajosas para o empreendedorismo, principalmente em 

pequenas e novas empresas. Apesar de ser uma pesquisa realizada há mais de trinta 

anos, essas características, continuam sendo as que destacam o gênero feminino do 

masculino, tornando as empreendedoras capazes de articular informações relevantes 

para dar seguimento a um plano de negócio e de tomar decisões inerentes ao plano.  

 Em 2011, o IBGE, traçou no Brasil um perfil específico das mulheres 

empreendedoras, isto é, faixa etária - entre 25 e 49 anos; estado civil - casadas, com 

filhos; nível de escolaridade - segundo grau completo (IBGE, 2011).  As empresas 
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criadas por elas são, normalmente, de pequeno porte e se iniciam com baixo valor de 

investimento (TAKAHASHI; GRAEFF, 2004). 

 Apesar de um perfil diferenciado, as mulheres enfrentam o preconceito 

de um passado machista e opressor que, em algumas empresas, ainda permanece 

fazendo com que as colaboradoras do sexo feminino não tenham seu reconhecimento 

em nível de cargos e salários6.  

Nesse sentido, a ONU Mulheres e a Rede Brasileira do Pacto Global7, 

baseadas na cartilha oficial global dos WEPs8, têm como principal objetivo ilustrar sete 

princípios com exemplos práticos e adequados ao contexto do Brasil. Estes princípios 

contêm considerações que ajudam a comunidade empresarial a incorporar, em seus 

negócios, valores e práticas que visem à equidade de gênero e ao empoderamento 

de mulheres, nas atividades sociais e da economia, efetivando, assim, o 

fortalecimento das economias, o impulso dos negócios, a melhoria da qualidade de 

vida de mulheres, homens e crianças, para um desenvolvimento equilibrado.  

Entre os princípios estão:  

Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto 
nível; (2) Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, 
respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação; (3) Garantir a 
saúde, a segurança e o bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham 
na empresa; (4) Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional 
para as mulheres; (5) Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover 
políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e 
marketing; (6) Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à 
comunidade e ao ativismo social; e (7) Medir, documentar e publicar os progressos 

da empresa na promoção da igualdade de gênero9.  
 
 Um dos fatores que contribuiu significativamente para o aumento da 

importância que vem sendo dada aos estudos na área do empreendedorismo feminino 

está relacionado com o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho 

(CASSOL, SILVEIRA, HOELEBAUM, 2006).  

                                                             

6 Relatório ONU MULHERES 2012 – O futuro que as mulheres querem: uma visão do desenvolvimento 

sustentável para todos. 
7 Seu principal objetivo é ilustrar cada um dos sete princípios com exemplos práticos e adequados ao 

contexto do Brasil. Fonte: www.onumulheres.org.br. 
8 Princípios de Empoderamento das Mulheres, da sigla em inglês. 
9 Os Princípios são um conjunto de considerações que ajudam a comunidade empresarial a incorporar 

em seus negócios valores e práticas que visem à equidade de gênero e ao empoderamento de 

mulheres. 
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O Relatório Mundial da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

realizado em 2015, mostrou que as mulheres já representam 49% do total de 

empreendedores no país, uma evolução de 11 pontos percentuais em comparação ao 

ano de 2005, quando somavam 38%. 

 A mulher ativa profissionalmente, então, torna-se consumidora de seus 

próprios negócios, empregando mais mulheres, confirmando o aumento de 

investimento em negócios tradicionalmente relacionados ao mundo feminino, como 

vestuário, serviços de beleza pessoal, educação, comércio varejista de produtos 

farmacêuticos, de beleza, perfumaria e cosméticos, além de serviços que facilitam a 

vida dessas mulheres, tais como comida pronta, lavanderias etc. 

 Nesse momento é relevante trazer à tona a classificação do 

empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade, para 

compreender em que cenário encontra-se as mulheres de baixa renda.  

 

4.2 EMPREENDEDORISMO POR OPORTUNIDADE OU POR NECESSIDADE? 

 

  A motivação dos empreendedores iniciais10 pode ser a necessidade ou 

a oportunidade.  

   De acordo com a pesquisa do GEM (2015), os empreendedores por 

necessidade decidem empreender por não possuírem melhores alternativas de 

emprego, abrindo um negócio com a finalidade de gerar rendimentos, visando 

basicamente a sua subsistência e a de suas famílias. Os empreendedores por 

oportunidade identificam uma chance de negócio ou um nicho de mercado e decidem 

empreender mesmo possuindo alternativas correntes de emprego e renda. 

 Enquanto o empreendedorismo por necessidade está mais suscetível à 

conjuntura econômica dos países e tende a diminuir quando a oferta de emprego é 

maior, o empreendedorismo por oportunidade tem maiores chance de sucesso e tem 

um forte impacto sobre o crescimento econômico de um país. Pela pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), 2015, nota-se que, nos países com maior 

desenvolvimento econômico, a razão entre oportunidade e necessidade é superior à 

                                                             

10 Classificação do GEM 2015 – Os empreendedores são classificados como iniciais (nascentes ou 

novos) os que estão envolvidos na estruturação de um negócio do qual são proprietários, mas que 

ainda não pagaram salários por mais de três meses. Relatório Executivo – Empreendedorismo no 

Brasil, 2015, p.8. 
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dos demais. Fato notório, na Islândia, por exemplo, para cada empreendedor por 

necessidade, há outros 11,2 por oportunidade. Já em países com menor 

desenvolvimento econômico, apresentam-se razões menores entre os 

empreendedores por oportunidade e por necessidade. 

 No Brasil, a maioria dos empreendedores iniciais empreende por 

necessidade. Consoante pesquisa do GEM 2015, em que se analisou separadamente 

a motivação dos empreendedores iniciais, observou-se que a proporção de 

empreendedores por necessidade aumentou entre 2014 e 2015. A taxa de 

empreendedores iniciais por necessidade decresceu de 2010 a 2014 (1,4% em 2010 

e 0,5% em 2014), sofrendo um abrupto crescimento de 1,9% entre 2014 e 2015, 

chegando a 2,4% no último ano. Diante desses dados, constata-se que, embora as 

taxas de empreendedorismo no Brasil tenham aumentado entre 2014 e 2015, se 

comparadas aos últimos anos da pesquisa no Brasil, estas foram mais impactadas 

pelo empreendedorismo por necessidade. 

 As mulheres de baixa renda, foco da pesquisa de dissertação de 

mestrado, empreendem por necessidade, em sua maioria. Buscaram, inicialmente um 

curso profissionalizante da Prefeitura Municipal de Franca para aumentarem a renda 

familiar e posteriormente, o Curso de Gestão Empreendedora para atuarem melhor 

no mercado. 

 Independentemente da motivação, seja por necessidade ou 

oportunidade, os países investem na geração de empresas mais eficientes e 

produtivas. Mesmo os empreendedores por necessidade podem gerar bons 

resultados para os seus negócios e transformar seus empreendimentos em 

oportunidade de novos ganhos. E é baseado nessa última premissa que está se 

analisando a educação empreendedora como fonte de desenvolvimento social. 

 Inegavelmente, de acordo com a pesquisa do GEM 2015, as mulheres 

avançaram no que se refere à conquista de espaço no mercado de trabalho, entretanto 

começam a empreender mais por necessidade do que por oportunidade. Isso ocorre 

por diversos motivos, tais como: realização pessoal, desgosto com o emprego atual, 

mudança na vida pessoal - como morte ou separação do cônjuge - ou ainda pela 

necessidade de buscar alternativas para suprir o sustento da família ou a 

obrigatoriedade de se auto sustentarem.  

Ainda de acordo com o GEM (2015), a proporção de mulheres que abriu 

seu negócio por oportunidade (45%) foi bem inferior à encontrada na média do total 
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de empreendedores no país, que é de 56%. A pesquisa mostra que, entre 2002 e 

2008, a proporção de mulheres que abriu um negócio por oportunidade saltou de 38% 

para 69%. No entanto, nos anos seguintes esta proporção assumiu queda muito forte, 

chegando a 45%, fato que determinou a queda média geral de empreendedorismo 

entre homens e mulheres, por oportunidade e fez aumentar o índice de 

empreendedorismo por necessidade, que ficou em 54%. 

 Apesar deste aumento significativo na posição das mulheres no mercado 

de trabalho, a inserção delas não foi um processo fácil e simples. As mulheres 

enfrentaram e ainda enfrentam várias barreiras no mundo do trabalho, como por 

exemplo: salários menores, deficiência nas políticas sociais, dificuldades na 

progressão de carreira, dupla jornada, falta de voz nos espaços de decisão e poder. 

Essas e outras barreiras encontradas pela maioria das mulheres tornam-se as razões 

para optarem por deixar seus atuais empregos e se lançarem por conta própria como 

empresárias, na expectativa de alcançarem êxito por meio de seu estilo e com 

flexibilidade de horário (MUNHOZ, 2000). O mais relevante é que as mulheres estão 

marcando sua presença no mundo do trabalho, apesar das dificuldades e barreiras 

impostas.  

 Ao mencionar novamente a pesquisa conduzida por Stolcke (1980) 

salienta-se a mulher tem uma tendência para lidar com a multiplicidade de papéis 

desempenhados no ambiente familiar e profissional, além da habilidade para 

encontrar soluções criativas para as situações imprevistas, ainda que lide com a 

sobrecarga de atividade em família. Assim, a partir de Stolke (1980) a mulher 

combinará características femininas, como as já mencionadas: cooperação, intuição, 

sensibilidade, com características masculinas: iniciativa, coragem e determinação, ao 

empreender por necessidade. 

 Na seção seguinte, serão apresentados os índices do 

empreendedorismo feminino no Brasil, visando trazer mais informações sobre o 

universo da pesquisa. 

 

4.3  ÍNDICES DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO BRASIL 

 

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor - GEM (2015), no 

Brasil, quatro em cada dez brasileiros adultos já possuem um negócio ou estão 

envolvidos com a criação de uma empresa.  
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A taxa de empreendedorismo no país, em 2014, foi de 39,3% entre os 

brasileiros adultos independente de gênero, segundo o estudo, o maior índice dos 

últimos 14 anos, quase o dobro do registrado em 2002, quando era de 20,9%. 

Buscaram-se dados na pesquisa do IBGE (2011), para comprovar que 

houve um aumento na participação das mulheres nas empresas em cargo geral (33% 

em relação a 32,4%). Apesar deste aumento, a participação de mulheres no total de 

pessoal ocupado em cargos de liderança em empresas permanece inferior, pois esta 

informação não está relatada na pesquisa do GEM.  

Homens e mulheres são igualmente ativos quando se trata de novos 

empreendimentos. Ainda conforme o GEM (2015), entre os empreendedores iniciais, 

a proporção entre homens e mulheres é praticamente a mesma, 51% e 49%, 

respectivamente. O que comprova que, em se tratando de empreendedorismo, não 

há diferenciação quanto a gênero, mas, mesmo assim, a mulher continua obtendo 

resultados financeiros inferiores quando é assalariada, recebendo até 30% menos em 

relação ao mesmo cargo exercido por um homem. E, quando são autônomas, as 

mulheres fazem resultados inferiores pelo fato de terem que se dedicar a várias 

funções, como a de mãe, esposa, filha e dona do lar. 

Raposo e Astoni (2007), ao analisarem a questão da independência da 

mulher, ressaltam que foi importante a iniciativa das mulheres em reivindicar seus 

direitos, mas que, através dessa atitude, vieram muitas responsabilidades:  

 

As condições de independência adquiridas pela mulher vão além da 

Revolução Feminista de 1969, quando várias mulheres protestantes 

queimaram peças íntimas em praça pública. A atual conjuntura 

econômica empurra a mulher a auxiliar nas questões financeiras da 

família, tornando-se, muitas vezes, a chefe da casa (RAPOSO; 

ASTONI, 2007, p. 36). 

 

Andreoli e Borges (2007) mencionam que o papel da mulher na 

sociedade foi sempre bem definido: dona de casa, responsável pelo bem-estar e pelos 

cuidados dos filhos e da casa, submissa aos pais ou ao marido, não tendo direito de 

expressar suas vontades ou de realizar seus sonhos. Contudo, a realidade atual é 

outra: pode-se verificar uma mudança no comportamento das mulheres, não para se 

assimilarem aos homens, mas sim para competir em igualdade com os mesmos.  
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Em pesquisa inédita11, o GEM (Global Entrepreneurship Monitor) fez 

uma análise por gênero entre os brasileiros, dos resultados de seu relatório de 2015, 

no qual identifica o perfil diferenciado dos empreendedores segundo o gênero 

(mulheres versus homens). De acordo com essa análise, verifica-se que, comparado 

aos homens, as  mulheres:  

 São mais escolarizadas (32% dos homens têm no máximo o 

primeiro grau incompleto, esta proporção cai para 29% no grupo 

das mulheres); 

 Empreendem mais tarde, acima de 35 anos (os homens, entre 

24 e 30 anos);  

 Ganham menos (69% recebem até 3 salários mínimos, contra 

49% nos homens); 

 Apresentam menor proporção de pessoas casadas (39% contra 

44% nos homens); 

 Apresentam maior proporção de união estável (20% contra 15% 

nos homens); e 

 Apresentam maior proporção de pessoas que se classificam 

como pretas e pardas (62% contra 59% nos homens). 

 Respaldando-se nessa análise e levando-se em conta o conjunto de 

empreendedores iniciais, verifica-se que é mais forte a presença de indivíduos que 

trabalham por conta própria no grupo das mulheres empreendedoras. De forma 

complementar, a proporção de indivíduos que são empregadores é maior no grupo de 

empreendedores homens. A pesquisa observa que os indivíduos que são conta 

própria, ou seja, são empreendedores autônomos,  tendem a apresentar, na média, 

um perfil com maior precariedade do que o dos empregadores e confirma, outrossim, 

que estes resultados estão em sintonia com estudo recente do IPEA, o qual mostra, 

por um lado, a tendência de melhora relativa na participação das mulheres na 

sociedade na última década e, por outro, o fato de continuarem apresentando uma 

                                                             

11 O presente estudo é inédito, e tem como objetivo identificar o perfil diferenciado dos empreendedores 

brasileiros, segundo o gênero (mulheres versus homens). O trabalho foi feito segundo a metodologia 
da pesquisa Global Entrepreneruship Monitor (GEM), e utiliza como base as informações daquela 
pesquisa realizada no Brasil em 2015. 

. 



48 

 

situação de maior precariedade que os homens no mercado de trabalho, por exemplo, 

com rendimentos mais baixos, menor acesso à previdência, menor grau de 

formalização da sua ocupação, etc.  Pode-se esperar um avanço nesses índices, visto 

que a educação da parcela feminina vem apresentando indicadores mais positivos, 

seja na expansão nos níveis educacionais seja na maior oferta de cursos superiores, 

preparando-as e qualificando-as para o mercado de trabalho (MUSSAK, 2004).  

A participação feminina no mercado de trabalho cresceu nas últimas 

décadas, e dados estatísticos da pesquisa GEM 2015 mostram que as mulheres estão 

presentes em todos os segmentos e classes empresariais. Conquanto as 

características de empreendedores e empreendedoras sejam semelhantes, as 

mulheres diferem em termos de motivação, de habilidades empresariais e do histórico 

profissional. A motivação para iniciar um negócio também difere para homens e 

mulheres em áreas como: fontes de recursos, sistema de apoio e problemas. Em 

geral, homens e mulheres apresentam o mesmo interesse pelo seu negócio e 

experiência neste, todavia os empreendedores inserem-se, com frequência, em algo 

relacionado ao seu emprego anterior ou até mesmo o complementam; já as 

empreendedoras inovam ao abandonar, com alguma frustração, a antiga ocupação, e 

esta atitude também passa a ser uma busca de satisfação pessoal e não apenas 

profissional (HISRICH, 2004).  

 O empreendedorismo é uma alternativa de importância para as 

mulheres no quesito inserção social, pois, mesmo sofrendo dificuldades, elas 

conseguem um destaque na sociedade atual.  

As mulheres, de acordo com o GEM (2015), empreendem um pouco 

mais tarde - na faixa de 35 a 40 anos – devido aos cuidados com a família e os filhos, 

ou mais cedo, deixando a vida pessoal de lado e conciliando-a ao trabalho um pouco 

mais tarde. As novas análises mostram que as mulheres não tendem a ser obsessivas 

com a carreira porque elas têm outras prioridades. Um estudo publicado em 2009, 

pelo National Bureau of Economic Research12, entre trabalhadores com alto nível de 

educação, mostra que elas ganham menos por trabalharem menos horas e por 

interromperem a carreiras mais vezes, por causa da família.   

                                                             

12  ONG americana que realiza pesquisas no campo da economia. Disponível em: www.nber.org. 

Acesso em: 05 jan. 2017. 

http://www.nber.org/
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Outra estatística que diz respeito às mulheres no comando à frente de 

empresas, apresentada pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), 

estima que 40% dos micro e pequenos empreendimentos são gerenciados, 

atualmente, por mulheres.   

O Brasil perdeu nove posições e ocupa o 82º lugar, de acordo com o 

estudo Global Gender Gap Report (Relatório Global sobre a Diferença entre os 

Gêneros, 2009), que é feito em 134 países.  A queda na classificação representa a 

discriminação que permeia as relações de trabalho no país. Esse fato comprova que 

o Brasil ainda permanece com sua cultura machista e impede melhor posicionamento 

na classificação global sobre a diferença entre os gêneros. Isso significa que nossa 

discriminação não tem diminuído em relação aos outros países.  

  As mulheres gostam de trabalhar em grupo e isso vem sendo um 

diferencial do comportamento feminino. Entre altos executivos, as mulheres são muito 

mais assíduas a reuniões de conselho e tendem a participar mais de comitês de 

monitoramento, fiscalização e controle. Esse comportamento positivo das mulheres 

executivas contagia as pessoas no trabalho, de acordo com estudo publicado em 

2009, pela Universidade Rochester, EUA.  

Em tese desenvolvida por Machado (2002), no estado do Paraná, o autor 

constata que são vários os fatores que influenciaram no crescimento das mulheres 

executivas em cargos de alto escalão: evidência de importante desempenho 

apresentado por empresas geridas por mulheres, representatividade da força de 

trabalho feminino, bem como a intensificação da competitividade econômica.  

Segundo dados do SEBRAE (2016), há dez anos, 59% das empresárias 

complementavam a renda do marido no orçamento familiar. Atualmente, esse 

percentual baixou para 50%, enquanto que a taxa das donas de negócio que são 

chefes de domicílio subiu de 27% para 37%. 

 

O estudo do SEBRAE mostra ainda que as empresas comandadas por 
mulheres estão se mantendo mais no mercado. Na última década, 
subiu de 48% para 54% a taxa de empreendedoras com negócios em 
atividade há mais de cinco anos, frente à redução da proporção de 
empresárias que tocam empreendimentos com até dois anos de 
criação. (AGÊNCIA SEBRAE, 2016, online). 
 

A análise histórica, por setor, do SEBRAE, confirma o aumento da 

participação da mulher no mundo dos negócios. Atividades do comércio e de 

prestação de serviços concentravam 80% das donas de empresas no início da década 
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passada. Após 10 anos, as mulheres estão mais seguras e escolarizadas e se 

destacam também na indústria.  

 

As atividades industriais que mais atraem as donas de negócio são 
vestuário, que reúne 47% das empresárias da Indústria. A produção de 
artigos diversos, entre brinquedos e bijuterias, também desperta o 
interesse feminino, e concentra 15% das empreendedoras do setor, 
seguido pelas indústrias de alimentos e bebidas, que agrupa 11% das 
donas de negócios industriais. Comércio e Serviços, ainda aglomeram 
64% das empresárias, com destaque para salões de beleza, bares e 
lanchonetes e ambulantes e acessórios do vestuário (AGÊNCIA 
SEBRAE, 2016, online). 
 

Mais de 70% das proprietárias de negócio faturam até dois salários 

mínimos ao mês. O Sebrae declara que a criação do Microempreendedor Individual 

(MEI) permitiu a formalização de negócios gerenciados por mulheres de menor renda, 

impulsionadas pela ascensão da classe C, na última década (SEBRAE, 2016).  

As empresas iniciadas por homens e mulheres diferem, em termos da 

natureza do empreendimento, levando as mulheres com empreendimentos de menor 

porte e a um menor lucro líquido. As mulheres empreendedoras realizam um melhor 

resultado quando o crescimento mais acelerado na economia é a prestação de 

serviços (HISRICH,2004).   

Em seus estudos, Jonathan (2005) avalia que as mulheres 

empreendedoras se caracterizam por serem destemidas, apaixonadas, 

autoconfiantes e por se identificarem com seus empreendimentos. Na pesquisa do 

GEM 2015, o empreendedorismo feminino do Brasil foi o oitavo mais atuante no 

mundo, o que representa cerca de 5,5 milhões de mulheres empreendedoras em 

estágio inicial. Esse crescimento ocorre devido ao aumento da participação do setor 

de comércio e serviços no total do PIB brasileiro, setor em que as mulheres 

respondem por dois terços dos novos negócios.  

Na seção a seguir, faz-se uma abordagem acerca do conceito de atitude 

empreendedora, bem como se diferencia atitude e comportamento. 

 

4.4  ATITUDE EMPREENDEDORA 

 

De acordo com Gumersindo e Souza (2008), há três abordagens que 

incluem a visão da atitude empreendedora: predisposição de determinada pessoa 

atuar de maneira empreendedora, o que a diferencia de pessoas não 
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empreendedoras; predisposição apreendida para agir de forma inovadora, autônoma, 

planejada e criativa, estabelecendo contados sociais – atitude é a verbalização dos 

comportamentos praticados pelas pessoas que já desempenham um suposto papel 

empreendedor; e a visão da intenção empreendedora como a somatória das atitudes 

e de fatores externos, assumindo as intenções como principal antecessor do 

comportamento. 

A abordagem de atitude empreendedora que permeia a pesquisa está 

relacionada com a predisposição apreendida para agir de forma inovadora, autônoma, 

planejada e criativa, de modo a possibilitar que as mulheres ampliem suas redes 

sociais e sua atuação empreendedora em âmbito pessoal e profissional. 

Para Campos (2014), a atitude empreendedora está relacionada com 

fatores psicológicos como qualquer atitude humana e sabe-se que, no campo da 

psicologia, a atitude está relacionada com o comportamento humano. 

A diferença entre comportamento e atitude está no relato de Rodrigues 

(1972, p. 402): 

Atitudes envolvem o que as pessoas pensam, sentem, e como elas 

gostariam de se comportar em relação a um objeto atitudinal. O 

comportamento não é apenas determinado pelo que as pessoas 

gostariam, mas também pelo que elas pensam que devem fazer, isto 

é, normas sociais, pelo que elas geralmente têm feito, isto é, hábito, e 

pelas consequências esperadas de seu comportamento. 

 

Na perspectiva de Fisbein e Ajzen (2000 apud Gumersindo; Souza, 

2008), a relação entre as atitudes, as intenções e o comportamento é o foco da teoria 

do comportamento planejado, que compreende que a ação humana é baseada em 

três tipos de crenças: crenças comportamentais – baseadas em resultados 

percebidos; crenças sobre as expectativas de outros e a motivação para atender a 

essas expectativas, que são as crenças normativas; e crenças sobre a presença de 

fatores que podem facilitar ou impedir o desempenho do comportamento e a 

percepção da capacidade de desempenhar esse comportamento – crença de controle.  

Ainda, de acordo com Gumersindo (2008), a intenção é a indicação de 

quanto uma pessoa está disposta a tentar ou quanto esforço essa pessoa está 

planejando despender para desempenhar um determinado comportamento. É dentro 

deste contexto que o desenvolvimento da atitude empreendedora das mulheres de 

baixa renda será avaliado. 
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Na seção a seguir, descrevem-se as estratégias de sucesso, os mitos e 

os desafios que as mulheres enfrentam para tornarem-se mulheres empreendedoras 

bem-sucedidas. 

 

4.5 MULHERES EMPREENDEDORAS: estratégias de sucesso, mitos e   

         desafios 

 

 Os desafios mencionados pelas mulheres empreendedoras estão 

geralmente relacionados com os pais, maridos ou filhos, relação está caracterizada 

pela falta de apoio deles ou pela falta de tempo para dedicar-se a eles. Essa relação 

se configura como um desafio para o gênero feminino, uma vez que as mulheres 

carregam consigo um peso adicional, que é a preocupação de constituir uma família 

(MACHADO 2002 apud ANDREOLI e BORGES, 2007).  

 Andreoli e Borges (2007) ressaltam, ainda, que, além dos desafios 

supramencionados, estão a falta de confiabilidade ou descrença de clientes, 

fornecedores e acionistas, ou o desmerecimento e o menosprezo sofrido por colegas 

de trabalho. Nota-se que essas dificuldades são provenientes de uma sociedade 

historicamente machista, exigindo da mulher capacitação para a implementação e o 

gerenciamento de um novo negócio e empenho para mantê-lo.  

 Empreendedoras têm que lidar com vários mitos, um deles é a crença 

de que as mulheres apenas criam empresas em áreas que elas conhecem, como as 

de produtos alimentícios, vestimentas, cosméticos, entre outras. Outro grande mito é 

o de que as mulheres não criam empresas de alto potencial e rentabilidade. Segundo 

Andreoli e Borges (2007), isto contradiz os exemplos de sucesso existentes na 

indústria da tecnologia norte-americana, que mostram o contrário.   

 De um modo geral, o assunto é tratado por estudiosos que acreditam 

que as mulheres possuem suas diferenças, em relação aos homens, as quais vão 

além dos fatores biológicos: são as questões sociais que as colocam em vantagem 

no mercado diante da atual crise de emprego: possibilidade de receber menos pelo 

mesmo trabalho, habilidade de se relacionar, flexibilidade de horário (CASTELLS, 

1999).  

 Outras características, como perseverança, estilo cooperativo, 

objetividade, disposição de trabalhar em equipe, disposição para dividir decisões, uso 

de intuição diante dos problemas e na busca de solução são elementos citados por 



53 

 

dois, entre vários pesquisadores (LEITE, 1994; MUNHOZ, 2000). Isso revela que o 

modelo machista de gestão não se adapta mais nas organizações modernas e 

proativas. O jeito feminino de administrar é complementar e contribui com as 

habilidades exigidas para a gestão das organizações modernas. Com os resultados 

da pesquisa deste trabalho, observa-se que as mulheres empreendem para contribuir 

e complementar com a renda familiar, arcando com mais de 30% das despesas de 

casa. 

 As mulheres empreendedoras, em relação às suas escolhas 

estratégicas, tendem a destacar a qualidade mais do que os homens e empregam 

mais mulheres do que os homens, manifestando uma postura favorável à organização 

(HISRICH, BRUSH e LERNER, 1997 apud MACHADO, 2002). 

 Munhoz (2000) entende que o fator de sucesso do empreendedorismo 

passa pela compreensão da questão de gênero, visto que as mulheres desenvolvem 

uma atitude especial quando administram, pois sua abordagem de liderança é oriunda 

de um aprendizado desde a infância, sobre seus valores, comportamentos e 

interesses, voltados para a cooperação. Em relação ao processo decisório e ao estilo 

de liderança, na pesquisa de Machado (2002), foram ressaltadas ações como: 

compartilhar poder e informação, encorajar a participação, estimular, valorizar e 

motivar os outros no trabalho.  

 Para Arruda (2000), a competitividade conduz o ser humano à função 

desumana. Em sua concepção, a humanidade deve desenvolver um sentido de 

respeito pela natureza, corresponsabilidade e bem-estar de todos os seres e, para 

que isso aconteça, faz-se necessário o despertar do modo feminino. O autor propõe, 

então, a humanoeconomia, um novo significado para uma economia do acolhimento, 

da gratuidade, da partilha, da reciprocidade e do afeto. Esta “economia do feminino 

criador” não aceita estar separada do social, do afetivo, do humano e do intuitivo, 

características presentes na mulher, o que comprova que a mulher pode contribuir 

para essa nova proposta. Além disso, conforme posição de Leite (1994), as mulheres 

tendem a considerar mais detalhadamente as consequências de longo prazo de suas 

decisões.  Esse estilo, quando aliado à intensa dedicação ao trabalho, contribui para 

o aumento das taxas de sobrevivência de empresas geridas por mulheres. É válido 

ressaltar, no entanto, que o gênero não garante o estilo de gestão na organização, 

pois as diferenças entre os estilos podem se complementar para que haja uma gestão 

efetiva. 



54 

 

 Na próxima seção, descrevem-se as ações de educação 

empreendedora na cidade de Franca (SP), visando contextualizar o Curso de Gestão 

empreendedora foco do estudo de caso dessa dissertação de mestrado. 
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5 A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PROMOVIDA PELA PREFEITURA                                                                                                                                                                                                                                                    
MUNICIPAL DE FRANCA (SP) 
 

Nesta seção, é apresentada a cidade de Franca (SP) e as ações 

municipais voltadas ao empreendedorismo. 

 

5.1  PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 

  

 O município de Franca está localizado na região nordeste do Estado de 

São Paulo, com área total de 605.679 km², com índice de desenvolvimento humano 

municipal (IDHM) de 0,7813. A economia principal é a indústria de calçados, que 

desempenha importante papel no cenário nacional e internacional, com 

predominância na fabricação de calçados masculinos. A população atual, conforme 

IBGE (2010), é de 344 mil habitantes, com maior número de pessoas do sexo feminino 

(141.209 mulheres). A maioria das pessoas não tem instrução ou possui apenas o 

fundamental incompleto, cerca de 114.168 pessoas, o que comprova ser uma cidade 

composta por uma população sem instrução. Apenas 27 mil pessoas possuem o 

superior completo (IBGE, 2010). Diante desta constatação, observa-se a necessidade 

de ensino para desenvolver novas habilidades e comportamentos focados na atitude 

empreendedora.  

 Nesse contexto, traça-se um panorama da situação da mulher em fase 

adulta na cidade de Franca, com dados obtidos no último censo de 2010, realizado 

pelo IBGE: 

 O percentual de contribuição do rendimento das mulheres, em sua 

generalidade, no rendimento familiar: 38,7%; 

 Percentual de mulheres ocupadas, com 25 anos ou mais de idade, com Ensino 

Fundamental completo e Ensino Médio incompleto: 16,9%; 

 Percentual de mulheres ocupadas, com 25 anos ou mais de idade, com Ensino 

Médio completo e Ensino Superior incompleto: 32,2%; 

 Percentual de mulheres ocupadas, com 25 anos ou mais de idade, com Ensino 

Superior incompleto: 19,3%; 

                                                             

13  IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano. Fonte: IBGE 2010. Disponível em: 

www.cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 5 jan. 2017. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/


56 

 

 Percentual de mulheres ocupadas, com 25 anos ou mais de idade, sem 

instrução e Ensino Fundamental incompleto: 31,6%; 

 Percentual de mulheres, com 16 anos ou mais de idade, ocupadas em setor de 

atividade de agricultura: 1,4%; 

 Percentual de mulheres, com 16 anos ou mais de idade, ocupadas em setor de 

atividade de indústria: 36,1%; 

 Percentual de mulheres, com 16 anos ou mais de idade, ocupadas em setor de 

atividade de serviços: 62,5%. 

Observa-se que as mulheres contribuem significativamente para o 

rendimento da família (38,7%), sendo que 31,6% não têm instrução e nem 

completaram o ensino fundamental e 62,5% trabalham em setor de atividade de 

serviços. Esses dados reforçam a necessidade de se desenvolverem e de se 

aplicarem ações de educação empreendedora. 

Na próxima seção, descrevem-se as ações de educação 

empreendedora para análise e fundamentação para prospectar políticas públicas. 

 

5.2 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DA PREFEITURA DE FRANCA 

(SP) 

 

A proposta desta dissertação - ao analisar as mulheres empreendedoras 

de baixa renda submetidas a uma educação empreendedora, visando à sua inserção 

social e ao desenvolvimento local, a partir de seus empreendimentos - é buscar propor 

ações que possam fazer parte de políticas públicas de capacitação ao empreendedor. 

Políticas públicas são conjuntos de programas ou ações que são 

desenvolvidas pelo estado ou governo, tendo impactos diretos ou indiretos na 

sociedade e em suas localidades (bairro, cidade, estado), além de contar com a 

participação de atores, ou seja, aqueles que têm algum papel relevante na proposição, 

aprovação ou aplicação destas políticas (SECCHI, 2010). 

As políticas públicas podem ser apresentadas em conselhos, 

assembleias, reuniões ou debates que envolvam atores individuais ou coletivos. Os 

primeiros têm papel de destaque perante pessoas ou um grupo deles e têm grande 

poder de influência sobre elas: são políticos, magistrados, imprensa. Já os atores 

coletivos são aqueles que consolidam um grupo de pessoas (físicas ou jurídicas) que, 

quando se agrupam, conseguem força para proporem ideias, aprovações, lutarem por 
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ideais coletivos e, ainda, destacarem-se em negociações que não conseguiriam se 

fossem apenas indivíduos. Esses atores coletivos são as associações, sindicatos, 

partidos políticos etc. (SECCHI, 2010). 

Há políticas públicas que visam à capacitação dos profissionais e dos 

empreendedores, em particular no processo de gestão, visto que, neste quesito, há 

uma dificuldade expressa por grande número de mulheres e empreendedores que 

iniciam suas atividades, geralmente, por necessidade. Há programas governamentais 

para atender à demanda dessa adversidade encontrada pelo público em questão:  

 
Programa Qualificação Social e Profissional. Objetivo: promover a 

qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador, 

articulada com as demais ações de promoção da integração ao 

mercado de trabalho e de elevação da escolaridade. Público-alvo: 

trabalhadores que necessitem de qualificação e requalificação 

profissional para sua inserção no mercado de trabalho, ou manter seus 

empregos e pessoas que desejam abrir negócio próprio.  

Programa Igualdade de Gênero nas Relações de Trabalho. Objetivo: 

garantir a inclusão das mulheres no mundo do trabalho, com acesso, 

ascensão e demais direitos trabalhistas, em condições de igualdade 

com os homens. Público-alvo: mulheres inseridas na população 

economicamente ativa (SPM - Secretária Especial de Políticas para 

Mulheres da Presidência da República, 2011 – Brasil, 2016, online). 

 

O ano de 2003 traz como marco para as mulheres brasileiras a inserção 

de um novo contexto político, com a criação da Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres (SPM), por meio da Medida Provisória no. 103/2003, com status de 

ministério. 

A partir do roteiro presente no Apêndice B, em setembro/2016, foi 

possível levantar informações acerca das ações voltadas ao empreendedorismo 

realizadas pela Prefeitura Municipal de Franca. 

Assim sendo, os órgãos responsáveis por fomentar o 

empreendedorismo e o desenvolvimento da cidade de Franca estão discriminados no 

fluxograma representado, a seguir, na figura 1:  
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Figura 1 - Órgãos existentes na PM-Franca (SP) para fomentar o empreendedorismo. 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

 

A Secretaria de Desenvolvimento é o órgão competente para promover 

o desenvolvimento empreendedor no município e, abaixo desta secretaria, encontra-

se a divisão de indústria e comércio, a agropecuária e o Caminho para o Emprego. 

Neste setor, realizam-se os cursos profissionalizantes - objetos de estudo da pesquisa 

– para cujos participantes foi oferecido o curso Gestão Empresarial. 

 O Fundo Social de Solidariedade – FUSSOL - desenvolve cursos 

artesanais como curso de costura, de doces, de salgados, como será visto a seguir, 

no Quadro 3. O FUSSOL trabalha em parceria com este setor, Caminho do Emprego, 

mantendo cursos e projetos como o Franca Feito à Mão, dos quais cerca de 80 

mulheres participam. Essas mulheres se organizam para vender seus produtos 

confeccionados em encontros semanais em formatos de feira, realizados aos 

sábados. 

Atualmente, a PM-Franca mantém a Sala do Empreendedor, que foi 

concebida para apoiar e incentivar o empreendedorismo. É um projeto do SEBRAE, 

que trabalha em parceria com as prefeituras, além de desenvolver um trabalho em 

conjunto com o Caminho para o Emprego, com a finalidade de criar os cursos que são 

realizados e oferecidos à população, atendendo aos empreendedores, no sentido de 
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orientá-los para sua formalização e captação de recursos. Este objetivo, pelo que se 

observa, é aumentar as oportunidades de empréstimo junto ao Banco do Povo e, 

também, aumentar a arrecadação de impostos do município e, consequentemente, do 

estado. Tendo em vista o exposto, é importante esclarecer o tema central do 

empreendedorismo no Brasil, apoiando-se em dizeres de Dolabela (2003, p.18): 

 Vale dizer que o tema central do empreendedorismo no Brasil deve ser 

a construção do desenvolvimento humano e social includente e 

sustentável. [...] Apenas, para um bom entendimento, fique claro que 

capital humano diz respeito ao desenvolvimento das potencialidades 

humanas, sendo o empreendedorismo o elemento do capital humano 

mais importante para o desenvolvimento. 

 

Para a realização de cursos profissionalizantes, o Caminho para o 

Emprego mantém mais de 200 opções de cursos, tais como: pedreiro, padeiro, 

confeiteiro, carpinteiro, marceneiro, entre outros. Verifica-se que a Prefeitura mantém 

apenas esses programas, que são políticas públicas existentes hoje, no município, 

mantidas através de projeto lei, como relatado pelo entrevistado. Estas políticas 

públicas objetivam desenvolver suas habilidades para a função e conhecimentos 

técnicos. Os cursos não desenvolvem as potencialidades humanas no sentido de 

empreenderem, resolverem problemas e contribuírem com sua prosperidade social e 

econômica.  Os formandos desses cursos não recebem um acompanhamento e 

nenhum treinamento para empreenderem em seu negócio e manterem-no.  

O SEBRAE, órgão parceiro da Sala do Empreendedor, por meio da sua 

Secretaria das Médias e Pequenas Empresas, promove o Curso de 

Empreendedorismo para as pessoas que estão formalizadas, ou seja, que se 

inscrevem para abrir e obter seu CNPJ de Micro Empreendedor Individual-MEI14.  

Dolabela (2003) assinala que a capacidade de identificar oportunidades 

é fruto do “olhar”, e somente um indivíduo que aprendeu a ver o que os outros não 

distinguem pode ter esse atributo. Ainda, de acordo com o autor, empreender não 

significa apenas criar novas propostas. Empreender significa engendrar formas de 

                                                             

14 MicroEmpreendedor Individual – MEI – Lei Complementar nº 128 de 19/12/2008, criou condições 

especiais para que o empreendedor informal se torne um MEI legalizado, para poder receber incentivos 

como registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilita a abertura de conta 

bancária, pedido de empréstimos e emissão de nota fiscal. 
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gerar e distribuir riquezas materiais e imateriais, por meio de ideias e conhecimentos, 

para a coletividade. 

A PM-Franca, por meio da Sala do Empreendedor, mantém um 

atendimento móvel, para atender diretamente aos empreendedores, com o propósito 

de oferecer-lhes orientação, formalização, suporte em geral. Fica, em média, uma 

semana em pontos estratégicos comerciais, que são divulgados previamente, no 

portal da prefeitura.  

 O gerente da Incubadora de Empresas da Sala do Empreendedor, 

entrevistado nesta pesquisa, alegou que os cursos oferecidos pela PM-Franca, de 

forma geral, são suficientes para que os formandos desenvolvam suas habilidades e 

competências para começarem a empreender, pois, nos cursos, eles aprendem como 

fazer, ou seja, obtêm conhecimentos técnicos, para a realização dos trabalhos, e 

ferramentais, acrescentando que não há ensinamentos comportamentais. A PM-

Franca não monitora os indicadores que possam evidenciar a continuidade e a 

permanência desses formandos no desenvolvimento dos seus negócios e não avalia, 

em nenhum momento, o desenvolvimento e evolução deles. Nota-se que os cursos 

oferecidos pela PM-Franca não são conhecidos pelas integrantes, como se comprova 

nos resultados da pesquisa. A prefeitura não avalia e nem monitora a eficácia do 

aprendizado desses cursos, por isso a fala do entrevistado - alegando que os cursos 

oferecidos pela PM-Franca, de forma geral, são suficientes para que os formandos 

desenvolvam suas habilidades e competências para empreender - é subjetiva e sem 

fundamentação. 

O entrevistado relata que a PM-Franca (SP), no intuito de contribuir para 

a criação de Políticas Públicas que tenham como escopo o desenvolvimento 

empreendedor feminino, precisa desenvolver ações específicas para as mulheres, 

aumentar a parceria com as empresas, universidades, órgãos e conselhos existentes, 

como o Conselho Municipal da Condição Feminina, com vistas a aumentar o diálogo 

e a desenvolver as ações. Para tanto, é necessário criar recursos para pesquisar e 

estudar o ambiente da mulher, suas necessidades, o que querem como apoio para 

empreenderem, apoiar nos cuidados com a família etc.   

O entrevistado ainda alega que a melhor maneira para se prospectarem 

políticas públicas focadas no desenvolvimento empreendedor feminino é desenvolver 

um projeto e apresentá-lo ao diretor da Sala do Empreendedor, para que este o 
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submeta ao Poder Executivo Municipal.  Nesse contexto, o entrevistado comunica que 

o projeto é bem-vindo.  

Faz-se mister, neste momento, apresentar os cursos que são oferecidos 

pelo Fundo Social de Solidariedade – FUSSOL com o apoio da prefeitura.  

O Fundo Social de Solidariedade – FUSSOL oferece cursos, tais como: 

de costura, artesanato, manicure e pedicure, entre outros, focados no 

desenvolvimento feminino, para desenvolver suas habilidades e obter práticas para a 

realização do trabalho15.  

O FUSSOL é um órgão gerenciado pela primeira dama do município, 

que busca, através do Poder Executivo, recursos para a realização de projetos sociais 

junto aos governos federal, estadual e municipal. O FUSSOL, neste sentido, não 

depende exclusivamente de ações da Secretaria de Desenvolvimento e tem o apoio 

da Prefeitura para a concretização de seus projetos.   

 Descrevem-se, na próxima seção, as alternativas destes cursos para o 

empreendedorismo e para o desenvolvimento. 

 

5.3 PM-FRANCA E O FUSSOL: alternativas de cursos para o empreendedorismo e   

para o desenvolvimento 

 

 A Prefeitura Municipal de Franca (SP), por meio do Fundo Social de 

Solidariedade – FUSSOL, ministrou, no primeiro semestre de 2016, mais de 60 

cursos, capacitando 1,1 mil pessoas e, para os próximos meses, promoverá novos 

cursos (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, online, 2016). 

 Logo, nota-se que o FUSSOL está atento às demandas das 

necessidades dos cidadãos que estão inseridos na comunidade, pois busca novos 

cursos, pleiteando, junto ao governo estadual, projetos para realização de cursos 

profissionalizantes.  É com este objetivo de contribuir com pessoas que não têm 

nenhum conhecimento que o FUSSOL desenvolve sugestões de novos cursos, como 

em épocas festivas, em que oferece cursos de culinária especial com receitas para o 

Natal, além do curso de “Serviços à Mesa e Normas básicas e Etiqueta”, muito 

                                                             

15 Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de Franca. Disponível em < http://www.franca.sp.gov.br> Acessado em 

29.jan.2016.  

http://www.franca.sp.gov.br/
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procurado por empresas, bares, hotéis e restaurantes, devido às festas de fim de 

ano, promovendo, assim, novas oportunidades ao desenvolvimento empreendedor e 

à geração de novas oportunidades ao cidadão. 

Além desses cursos, o Fundo Social oferece cursos na Escola de 

Construção Civil, como os cursos de pedreiro, assentador de pisos e encanador. 

O Fundo Social também oferece à comunidade oficinas e 36 cursos 

gratuitos, para geração de renda, ministrados na própria sede e nos bairros, mediante 

parceria com instituições da comunidade, igrejas, centro comunitários etc. 

Para participar de cursos específicos, o aluno deve ser maior de 14 ou 

17 anos. A lista desses cursos foi disponibilizada pelo Fundo Social, conforme quadro 

a seguir: 

 

Quadro 3. Relação de cursos mantidos pelo Fundo Social (FUSSOL) 

Segmento Cursos Profissionalizantes 

Culinária Curso de Pães e Roscas, Curso de Salgados, 

Curso de Massas e Molhos Especiais. Curso 

de Doces e Chocolates, Curso de Tortas, 

Bolos, Recheios e Coberturas, Especial de 

Natal. 

Artesanato Curso de Bonecas em Tecido, Curso de 

Biscuit, Curso de Pintura em Madeira, Curso 

de Pintura em Tecido, Curso de Artesanato e 

Flores em Couro, Oficina de Reciclagem. 

Bares, Hotéis e Restaurantes Curso de Auxiliar de Cozinha e Saladeiras, 

Curso de Copeira e Coffee Break, Curso de 

Garçom, Curso de Barman e Bartender. 

Teares Curso de Tear de Pedal, Curso de Tear de 

Pente Liso, Tear de Prego, Bordados, 

Bordado Livre Iniciante e Bordado Livre 

Avançado. 

Escola da Moda – Corte e Costura Lingerie e Moda Praia, Escola da Beleza, 

Maquiagem , Auxiliar de Cabeleireiro, 

Depilação e Design de Sobrancelha, Manicure 

e Pedicure. 

Oficina de Couro Curso de Modelista e Protótipo de Bolsas. 

Jardinagem – Jardim Zoobotânico Curso de Jardinagem, Curso de Ervas 

Medicinais  e Aromáticas , Curso de 

Orquídeas. 

Escola Profissionalizante Padeiro e Confeiteiro. 

 Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de Franca, 2016, online. 
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Os cursos oferecidos pelo FUSSOL promovem conhecimento técnico 

para o trabalho profissionalizante. Entretanto, os formandos não recebem uma 

orientação para empreenderem em seus negócios e não se realiza uma entrevista 

para a definição vocacional dos participantes. É importante citar Dolabela (2003), que 

identifica a necessidade de intensificar e aumentar os vínculos naturais comunitários 

e pressupõe a necessidade de motivação, para que ocorra a aprendizagem, 

salientando que o conhecimento se constrói na evolução das percepções. O indivíduo 

precisa saber qual é o seu sonho, o empreendedor tem o impulso e a energia para 

buscar a sua realização e iniciar sua caminhada quando tem clareza do que quer. O 

saber interessa ao empreendedor, e é isto que o leva à ação. 

 

5.4 PM-FRANCA (SP) E O BALANÇO DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA MULHERES 

 

Nesta pesquisa, observou-se na entrevista realizada com o gerente da 

incubadora, na Sala do Empreendedor, que a PM-Franca (SP) não desenvolve política 

pública para mulheres, nem para mulheres de baixa renda. A única iniciativa que se 

tem e que foi criada em 2001, pela Lei 5.572, é o Conselho Municipal da Condição 

Feminina, cujas atribuições são as seguintes: 

 

 Formular diretrizes e promover atividades que visem à defesa dos 

direitos da mulher, à eliminação das discriminações que a atingem, 

bem como a sua plena integração na vida sócio-econômica e 

cultural; 

 Assessorar o Poder Executivo emitindo pareceres e 

acompanhando a elaboração de programas de governo em 

questões relativas à mulher, com o objetivo de defender seus 

direitos e interesses; 

 Desenvolver estudos, debates e pesquisas sobre a problemática 

da mulher; 

 Sugerir ao Prefeito medidas que visem assegurar ou ampliar os 

direitos da mulher; 

 Fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da legislação 

favorável aos direitos da mulher; 

 Desenvolver projetos que promovam a participação da mulher em 

todos os níveis de atividades; 

 Estudar os problemas, receber sugestões da sociedade e opinar 

sobre as denúncias que lhe sejam encaminhadas; 
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 Apoiar realizações concernentes à mulher e promover 

entendimentos e intercâmbio com organizações nacionais e 

internacionais afins. 

 

O Conselho Municipal da Condição Feminina é composto de 25 

membros, indicados pelos segmentos da sociedade civil e indicadas por diversas 

entidades, tais como: Associações de Bairros, Associações de Mulheres, Rotarys, 

Clubes, Lions Clubs, Faculdades e Universidades, Ordem dos Advogados, Entidades 

Assistenciais, Associação de Portadores de Deficiência, Delegacia da Mulher, Polícias 

Militar e Civil, Associação do Comércio e Indústria de Franca (ACIF) e Sindicatos. A 

nomeação é feita pelo Prefeito Municipal, através de suas secretarias. 

Observa-se que a lei regulamenta a formulação de diretrizes e a 

promoção de atividades que visem à plena integração na vida socioeconômica e 

cultural da mulher. A integrante do conselho que representa a Prefeitura Municipal de 

Franca, presente no momento da entrevista, ressalta que o conselho está trabalhando 

para realizar a sua missão e que são realizados encontros mensais com os membros 

do conselho para dirimir as prioridades e as ações que favorecem e respeitam a 

condição feminina.  

Certifica-se, porém, que a Prefeitura Municipal de Franca (SP) não utiliza 

indicadores para evidenciar a eficácia dos programas de desenvolvimento 

empreendedor feminino. Não há um acompanhamento de apoio aos participantes dos 

cursos oferecidos e não há uma pesquisa focada em estudos de empreendedorismo 

feminino.  

 Então, a partir da constatação de que não há políticas públicas no 

município com o fim de contribuir para o desenvolvimento empreendedor da mulher, 

suscita-se este questionamento: por que não há políticas públicas para o 

desenvolvimento do empreendedorismo, e, ainda, da mulher de baixa renda?  

 Esta questão, sem respostas até este momento, estimulou o interesse 

da pesquisadora tanto em realizar as avaliações constantes desta pesquisa quanto 

em buscar propostas de ações que fomentem o empreendedorismo no município. 

 Neste sentido, apresentam-se, na próxima seção, os resultados da 

pesquisa e espera-se que estas avaliações sejam levadas ao poder executivo do 

município com o objetivo de prospectar novas ações que fomentem o 

empreendedorismo, por meio de políticas públicas.  

  



65 

 

 

6 ESTUDO DE CASO: O CURSO DE GESTÃO EMPREENDEDORA E A 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA – RESULTADOS  

 

Neste capítulo, será apresentado o Caso do Curso de Gestão 

Empreendedora e o resultado da pesquisa realizada com as mulheres de baixa renda 

na cidade de Franca. Dessa forma, serão apresentados os resultados das entrevistas 

realizadas com seis mulheres participantes do curso de Gestão Empreendedora, no 

ano de 2015, com a finalidade de avaliar o desenvolvimento da atitude 

empreendedora da mulher de baixa renda, após sua participação no curso, o que 

mudou em seus empreendimentos e na vida pessoal.  

Nesse sentido, julgou-se necessário, nesta seção, percorrer o seguinte 

trajeto: (1) a apresentação do curso Gestão Empreendedora, explicando o motivo de 

sua realização e de sua modulação; (2) o detalhamento  do perfil das participantes; 

(3) o levantamento dos objetivos e a descrição das ferramentas do curso voltados para 

as necessidades e expectativas das participantes, com a finalidade principal de dar-

lhes suporte no meio empreendedor; (4) o relato dos resultados dos 

empreendimentos, levando-se em consideração a educação empreendedora, o 

empreendedorismo na visão das mulheres, as ações da prefeitura que oferecem 

cursos, os aprendizados do curso Gestão empreendedora e, finalmente, (5) os efeitos 

da atitude empreendedora das mulheres que participaram do curso. 

 

6.1 CURSO GESTÃO EMPREENDEDORA 

 

A iniciativa em oferecer o curso de Gestão Empreendedora partiu da 

pesquisadora, ao apresentar o curso à primeira dama da cidade, responsável pelo 

Fundo Social de Solidariedade de Franca- FUSSOL, com o objetivo de desenvolver 

atitudes empreendedoras em mulheres de baixa renda, que realizaram cursos 

profissionalizantes oferecidos pela PM-Franca. O curso foi realizado, em 2015 e em 

2016, com o apoio da PM de Franca-SP e do FUSSOL. 

O plano de ensino e a estrutura do curso Gestão Empreendedora pode 

ser verificado no Apêndice E. 
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 Para a formação da primeira turma do Curso de Gestão Empreendedora, 

divulgou-se o curso para as egressas dos cursos profissionalizantes de Corte e 

Costura e Design de Moda, oferecidos pela Prefeitura Municipal de Franca. Assim, no 

ato solene da formatura, a pesquisadora foi apresentar o curso e convidar as 25 

mulheres que haviam se formado para se inscreverem, deixando nome e telefone para 

contato, em uma lista de interessadas.  Na ocasião, foram relacionados 18 nomes. 

Dessa lista, 12 mulheres iniciaram o curso e 9 o finalizaram.  

 A partir da lista de interessadas, a pesquisadora comunicou a data para 

o primeiro encontro, momento em que seria compartilhada a metodologia e marcadas 

as datas para os próximos encontros. Neste primeiro dia, fez-se o preenchimento da 

Ficha de Matrícula (Apêndice C).  

O curso Gestão Empreendedora foi realizado em três momentos 

diferentes, conforme está apresentado no Quadro 4, a seguir.  

 

Quadro 4 Turmas do curso Gestão Empreendedora.  

Ano de realização Número de 

pessoas que 

iniciaram 

Número de 

pessoas que 

concluíram 

Número de 

encontros 

Carga Horária 

2015 – Turma 1 12 9 12 42 horas 

2016 – Turma 2 18 15 5 15 horas 

2016 – Turma 3  15 13 5 15 horas 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Verifica-se, portanto que na Turma 1 (2015), o curso foi realizado no 

período de três meses, com 12 encontros, todas às quartas-feiras das 19h00 às 

22h30, totalizando uma carga horária de 42 horas. O curso foi realizado em uma sala 

do Colégio Champagnat, cedida pela Prefeitura, mesmo local eram realizados os 

cursos profissionalizantes do FUSSOL e, também, local também de sede 

administrativa. Iniciaram-se as aulas com a primeira turma do curso em julho/2015 e 

se encerraram em outubro do mesmo ano. No decorrer do curso, três integrantes 

comunicaram sua desistência por motivos pessoais, como casamento, cirurgia e 

melhor entendimento. 

O curso sofreu modificações para a Turma 2 e Turma 3, principalmente 

quanto a carga horária e conteúdo programático, pois percebeu-se que o período de 

três meses era extenso demais e também, pelo fato de comprometer a aplicação 
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prática, pois era utilizado contexto teórico amplo. Dessa forma, no novo modelo, o 

curso foi feito em formato de workshop aplicando conceitos teóricos e práticos no 

mesmo dia, de forma dinâmica e experimental. Os resultados foram positivos na 

percepção das integrantes da turma de 2016. 

 

6.1.1 Perfil das mulheres participantes do Curso Gestão Empreendedora 

 

Buscando, conhecer melhor o perfil da mulher que se submeteu ao 

Curso de Gestão Empreendedora, no Quadro 5, é apresentado esse perfil 

contemplando todas as 45 mulheres de baixa renda, participantes da Turma 1, Turma 

2 e Turma 3.   

 

  Quadro 5 Perfil das mulheres participantes do curso 

Idade Estado Civil Quantidade Filhos Escolaridade 

Média 40 anos 69% Casada 

21% Divorciada 

10% Solteira 

75% tem filhos (Média 2 

filhos) 

25% não tem filhos 

28% Fundamental 

56% Médio 

16% Superior 

  Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Verifica-se, portanto, que as mulheres empreendedoras participantes do 

curso são: mulheres da fase adulta, com média de 40 anos de idade, casadas (69%), 

com 2 filhos e a maioria de ensino médio (56%).  

Ao contrastar esses resultados com o relatório do GEM (2015), percebe-

se que o resultado da média de idade mostra, assim como no GEM (2015), que as 

mulheres estão empreendendo mais tarde para se dedicarem à maternidade.  

Em relação ao grau de escolaridade, o resultado apresentado no Quadro 

5 está em confronto com o resultado apresentado pelo GEM (2015), que relata que as 

mulheres estão estudando mais para se recolocarem no mercado de trabalho. A 

pesquisa, contudo, aborda mulheres que em sua maioria estão no ensino médio, 

apenas 16% possuem Ensino Superior. Essa informação embasa o motivo pelo qual 

as mulheres estão buscando os cursos técnicos da Prefeitura e na sequencia o Curso 

de Gestão Empreendedora. É neste sentido que a educação empreendedora vem 
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complementar e ampliar o conhecimento para desenvolver novas perspectivas de 

crescimento intelectual, moral e econômico.  

  

6.1.2 Objetivos, formatação e ferramentas do curso 

 

 Inicialmente, em 2015, o curso foi idealizado com o propósito de criar um 

ambiente para que as mulheres de baixa renda pudessem trocar informações, 

compartilhar experiências, desenvolver a atitude empreendedora, além de realizar, na 

prática, ações empreendedoras. 

O curso contemplava atividades com o uso de ferramentas disponíveis 

online, de fácil uso e sem custo. Assim, foram apresentados conceitos e atividades 

práticas de gerenciamento do fluxo de caixa (despesas e receitas), planilhas para 

formação de custos, mecanismos de controle gerencial de vendas, isto é, atividades 

com o objetivo de desenvolver novas competências e comportamentos, introduzindo 

conteúdos na maneira de gerir seus empreendimentos. Os conteúdos estavam 

focados em ‘treinar’ e ‘ensinar a fazer’. Por esse motivo, a Turma 1 demandou uma 

carga horária maior que as Turmas 2 e 3.  

Em 2016, para a realização nas Turmas 2 e 3, o curso recebeu um novo 

formato -  o workshop, que usa o caráter de treinamento para aprofundar a discussão 

sobre temas específicos. Nesse novo contexto, apresentaram-se casos práticos com 

a participação intensa das alunas e a aplicação de dinâmicas com exposição e 

discussão em grupos e compartilhou-se o acesso às ferramentas, e as alunas ficaram 

responsáveis por colocá-las em prática, de acordo com suas necessidades. No 

formato de workshop, notou-se maior integração das participantes nos momentos de 

discussão em grupos e nos estudos de casos. O tempo foi otimizado, pois o uso de 

ferramentas dependia do conhecimento de cada aluna, o que dificultava a integração 

e demandava maior tempo do curso.  

O curso, em seu contexto geral, foi formatado para ser aplicado, por meio 

de práticas que contribuem para ampliar a visão e a consciência para uma atitude 

empreendedora, para contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional. Insere-

se, neste estudo, o uso de ferramentas de gestão como: finanças, organização 

empresarial, marketing digital, gestão de pessoas, custos.  

Neste sentido, a pesquisadora, após anos de serviços prestados em 

consultoria empresarial para pequenos empreendedores, compartilha a experiência 
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de uso de ferramentas e aplicativos que estão disponíveis online gratuitamente e 

alguns, com baixo custo, que facilitam o gerenciamento de fluxo de caixa, despesas e 

receitas, ensina o uso das redes sociais, cadastro de clientes e fornecedores, 

acompanhamento de vendas e metas. O curso também aborda a importância da 

construção de um planejamento baseado em foco, ação, resultados e melhoria 

contínua, a partir das expectativas das mulheres que desejam empreender. O Plano 

de Ensino do curso Gestão Empreendedora apresenta-se com detalhes no Apêndice 

E. 

 

6.1.3  Expectativas das participantes do curso 

 

Ao preencherem a ficha de matrícula, as mulheres respondem à seguinte 

pergunta: o que você espera do curso?  

Ao se analisar as respostas verificaram-se as seguintes respostas: 

necessidades de aprendizado na formação de custos, de vendas (saber vender), de 

gastos pessoais (separar dinheiro pessoal do negócio), de organização de agenda 

(prioridades) e de finanças (falta de controle do dinheiro). A relação entre essas 

expectativas e seus respectivos percentuais de resposta estão ilustradas no Quadro 

6. 

Deve-se destacar que os resultados da pesquisa foram obtidos, a partir 

de entrevistas com mulheres submetidas ao curso no ano de 2015.  Optou-se pela 

Turma 1 pelo fato de as mulheres terem elemento longitudinal de seis meses entre o 

término do curso e a realização da entrevista; possibilitando, desse modo, a avaliação 

dos efeitos do desenvolvimento de atitude empreendedora em seus negócios neste 

período. 

 

  Quadro 6.  O que as mulheres participantes esperam do curso?  

Ano de realização Número de 

participantes 

Percentual Expectativas citadas 

2015 – Turma 1 12 Custos (41%); Gastos pessoais (17%); Vendas 

(58%); 

Finanças (42%); Saber cobrar (8%) e Organização 

de agenda (17%) 
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Verifica-se que a maioria das participantes encontram seus maiores 

desafios nas áreas de vendas, formação de custos e controle de finanças. Esse 

resultado comprova que as mulheres empreendedoras de baixa renda levam suas 

dificuldades para seus empreendimentos e que lhes faltam habilidades técnicas 

(formação de custos), habilidades ferramentais e comportamentais (vendas e 

finanças), pois são empreendedoras por necessidade. 

Ao iniciar o curso de Gestão Empreendedora, ciente das expectativas 

das mulheres, são inseridas perguntas para reflexão, no momento inicial do curso, 

propiciando debate em sala de aula, objetivando alinhar a percepção no universo do 

empreendedorismo. Algumas perguntas que são usadas estão transcritas a seguir, no 

Quadro 7: 

 

  Quadro 7 Questões iniciais – curso de Gestão Empreendedora. 

• O que é empreendedorismo? 

• O que é ser empreendedor?  

• Como se relacionam empreendedorismo e carreira profissional?  

• Ser empreendedor é uma característica inata?  

• Como se tornar um empreendedor? 

• Quais são seus pontos fortes? 

• Como começar a empreender? 

• Você já se perguntou se está dedicando tempo às questões mais importantes da sua vida? 

• Às vezes sente que os dias passam voando, mas você não se aproxima dos seus objetivos na 

mesma velocidade? 

• Você percebeu que poderia estar usando mais seus talentos? 

• Precisa se preparar para o desafio de encontrar o lugar certo e descobrir se você é “a pessoa 

certa”? 

• Qual o seu sonho? 

• Qual o impacto desse sonho? 

• Que mudança gostaria de promover? 

• Quem é você? Uma herdeira; motivada por sonho; empreendedora por necessidade; 

emergente? Situações com as quais elas possam se identificar. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Após essa apresentação e discussão a partir das reflexões, são 

apresentados casos de sucesso, nos quais alunas possam se inspirar, e seja possível 

trabalhar a motivação da turma. 

 

6.1.4 Dez ferramentas para empreender 

 

No segundo mês, com o objetivo de reforçar os conhecimentos das 

alunas sobre as ferramentas que podem ser usadas em seus empreendimentos, 

atendendo, assim, às expectativas das mulheres quanto aos meios para sanar suas 

dificuldades em gerir seu próprio negócio, aplicaram-se as 10 Ferramentas para 

Empreender com Sucesso, extraídas de estudos e vivências da pesquisadora com o 

universo do empreendedorismo, que são:  

 

 Comece sempre definindo o seu porquê; 

 Busque o autoconhecimento e seu Equilíbrio Emocional; 

 Treine seus comportamentos e exerça o papel de empreendedor 

de “verdade”: estabeleça metas, busque oportunidades e iniciativa, 

busque informações, corra riscos calculados, planeje e monitore 

de forma sistemática, exigência de qualidade e eficiência, 

persistência, comprometimento, independência e autoconfiança, 

persuasão e rede de contato; 

 Compreenda que tudo é uma relação de causa e efeito; 

 Desenhe detalhadamente os processos e suas interconexões; 

 Defina criteriosamente seu mercado e clientes alvo; 

 Corte, ajuste e molde seus produtos e serviços, de acordo com as 

necessidades do mercado; 

 Construa ofertas para se tornar praticamente irresistível; 

 Ajuste sua comunicação com o mercado e bata forte para vender; 

 Explore seus comportamentos empreendedores: peça ajuda a um 

modelo que a inspire, sempre que precisar. 

 

  As aulas foram realizadas de forma dinâmica e participativa, com 

exposição de casos práticos, discussão e conclusão, tendo tido a participação de 

todas as integrantes.  

 Nesse contexto, o curso teve como objetivo principal contribuir para a 

mudança de atitude da mulher de baixa renda, que busca desenvolver suas 

habilidades, inscrevendo-se em cursos profissionalizantes da Prefeitura e que, ao 

ingressar no mercado de trabalho altamente competitivo, necessita de inspiração, de 
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visão a longo prazo e de novos comportamentos para atuar com dignidade, respeito 

e, assim, ampliar a sua inserção social, de forma profissional e sustentável.  

 

 

6.2 EMPREENDIMENTO 

 

Neste momento, optou-se por conhecer o que estas mulheres estão 

fazendo, qual o tipo de negócio, se é uma empreendedora inicial e qual a motivação 

que a levou a empreender. Os resultados estão no Quadro a seguir. 

 

 

  Quadro 8. Tipos de empreendimento 

Nome Tipo de Negócio Empreendedor 

Inicial 

Há quanto 

tempo 

Motivação 

A1 Salão de Beleza Não 8 meses Necessidade de 

crescer 

B2 Alimentício Sim 4 meses Necessidade 

C3 Artesanato em tecido Sim 4 meses Necessidade 

D4 Manicure e Pedicure Não 2 anos Necessidade 

E5 Costureira Sim 3 meses Realização 

pessoal 

F6 Costureira Não 1 ano Necessidade 

  

Ao analisar-se o quadro de tipos de empreendimento, verifica-se que 

todas as mulheres empreendedoras estão na categoria de prestação de serviços, 

sendo três empreendedoras iniciais (ainda não eram empreendedoras no início do 

curso). Esta atitude é a que mais comprova e valida a perspectiva da necessidade de 

aplicação de políticas públicas para desenvolver a atitude empreendedora da mulher 

de baixa renda e, ao responderem o porquê de terem empreendido, 90% responderam 

ter sido motivadas por necessidade. Esta colocação confirma o resultado apresentado 

pelo estudo do GEM (2015), no qual houve um aumento de empreendedores iniciais 

por necessidade. 
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6.3 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

      Nesta parte da pesquisa, buscou-se comprovar como está a percepção 

das mulheres, quando se trata do tema empreendedorismo. O Quadro 9 apresenta os 

resultados do empreendedorismo na visão das mulheres.  

            

6.3.1 O empreendedorismo na visão das mulheres 

 

Ao analisar, na percepção destas mulheres, o que é empreender, elas 

relacionam a definição com características comportamentais pessoais, como 

apresentados no quadro a seguir: 

 

  Quadro 9. O empreendedorismo na visão das mulheres. 

Nome O que é empreender para você? 

A1 “É ter um caminho a seguir, pra você não errar, você acertar como trazer clientes, 

crescer, adaptação.” 

B2 “É focar... pegar de todo coração no que você gosta mesmo, fazer o que eu gosto, 

que eu sei que vai dar resultado, que vai trazer benefício pra gente” 

C3 “É atitude, é correr atrás, iniciativa, como fazer acontecer, é fazer dar certo.” 

D4 “É crescer, é ter um desafio, é buscar o novo.” 

E5 “Fazer o que gosta.” 

F6 “Saber trabalhar, fazer bem feito o que gosta para ter resultados.” 

 

Verifica-se que as mulheres empreendedoras relacionam o conceito de 

empreender focadas no comportamento, conceito, aliás, relacionado às atitudes e 

habilidades que o empreendedor deve possuir. Este resultado reforça a definição de 

empreendedores vista no referencial teórico como pessoas diferenciadas, que 

possuem motivação singular e são apaixonadas pelo que fazem. Neste sentido, nota-

se que estas mulheres empreendedoras buscam enfrentar seus desafios assumindo 

novas atitudes para traçar um caminho que será percorrido com uma visão amplificada 

da gestão empreendedora e aplicá-la em seus empreendimentos.  
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Analisando-se este quadro, observa-se que o empreendedorismo na 

visão das mulheres está relacionado aos aspectos de personalidade usados como 

fator competitivo em seu negócio. Importante destacar a resposta de F6 ao perguntar-

lhe qual seria o diferencial do seu negócio: “Eu acho que é a receptividade, que eu 

sou muito carinhosa com as pessoas, eu sou muito...eu tento fazer o meu melhor, 

assim com amor sabe, assim tudo o que eu faço eu faço com amor, com dedicação, 

eu faço bem feito [...]” 

 

6.3.2 A discriminação 

 

 A questão relacionada à discriminação por ser mulher apresentou os 

seguintes resultados, conforme quadro a seguir: 

 

  Quadro 10  Discriminação por ser mulher no mercado de trabalho. 

Nome Sofreu discriminação Explicação 

A1 Não  

B2 Não  

C3 Não  

D4 Não  

E5 Sim Por ser negra 

F6 Sim Por ser mulher negra 

 

Diante desses resultados, nota-se que houve duas ocorrências as quais 

estão relacionadas ao racismo, não ao gênero.  Importante observar que 50% destas 

mulheres não estavam ativas no mercado de trabalho, como verificado na fala de C3: 

“Não senti porque eu não tinha acesso a esse mundo, eu estava isolada desse mundo, 

então não cheguei a sentir isso.” 

 Outra fala importante é de D4: “Não. Minha área é bem feminina, não 

tive esse problema.” Nota-se que estas mulheres, quando inseridas nas relações de 

trabalho com outras mulheres, não sofrem este tipo de constrangimento.  
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6.3.3 Ações da prefeitura que oferecem cursos  

 

Para saber sobre o grau de conhecimento destas mulheres em relação 

às ações da prefeitura que oferecem cursos que ajudam a pessoa a abrir um negócio 

ou gerenciá-los, foi feita a seguinte pergunta: Você conhece as ações da prefeitura 

que oferecem cursos que ajudam a pessoa a abrir um negócio ou a gerenciá-los, no 

seu município? Obtiveram-se estes resultados: 

  Quadro 11. Conhecimento de ações da Prefeitura que oferecem cursos para abrir 

um negócio. 

Nome Conhecimento de ações da prefeitura que oferecem cursos. 

A1 Não. Fez somente o curso profissionalizante de beleza. 

B2 Conhece o Caminho para o Emprego e o Fussol. 

C3 Conhece apenas o Caminho para o Emprego. 

D4 Sim. O Caminho para o Emprego. 

E5 Conhece o SEBRAE.  

F6 Ouviu falar. Conhece o Banco do Povo. 

 

Nota-se que estas mulheres conhecem apenas algumas das ações da 

prefeitura. Confundem os órgãos municipais com ações do governo estadual, como 

no caso do SEBRAE, citado pela aluna E5. As mulheres conhecem O Caminho para 

o Emprego, que oferece mais de 300 cursos que não estão sendo divulgados de forma 

eficaz. O Banco do Povo foi citado pela aluna F6, que ressalta ter conhecimento 

apenas desta iniciativa para o empreendedor de baixa renda.  

 

6.3.4 Aprendizados do curso Gestão Empreendedora 

 

Após a participação no curso Gestão Empreendedora, buscou-se traçar 

os aprendizados e as mudanças que foram obtidos por estas mulheres em sua vida 

pessoal e profissional. Os resultados estão transcritos no quadro a seguir: 

 



76 

 

  Quadro 12. Aprendizados do curso Gestão Empreendedora na vida pessoal e    

profissional. 

Nome Aprendizados na vida Pessoal Aprendizados na vida 

Profissional 

A1 Segurança, confiança, motivação, 

ampliação da mente 

Controle de finanças, resultados 

B2 Pensa mais, conhece o que vai fazer 

para fazer certo 

Valor, aprendeu a valorizar os 

produtos e a colocar preço certo 

C3 Abriu a mente, acordou para os 

sonhos, reconheceu-se capaz 

Foco, organização e acareação 

com o medo 

D4 Está feliz, mais segura, mais confiante, 

aprendeu a se comportar. 

Inovar, dar o melhor de si, 

controlar o financeiro e organizar. 

E5 Focou no que quer Perdeu o medo, criou coragem 

F6 Autoestima, comunicação, lidar com 

pessoas 

Aprendeu a valorizar o trabalho, a 

colocar preço e a controlar o 

financeiro 

 

 Ao analisar esse quadro, observam-se mudanças e aprendizados 

significativos na vida pessoal e profissional destas mulheres e verifica-se que uma 

educação empreendedora amplia a visão e contribui para o desenvolvimento da 

atitude da mulher empreendedora. Esse resultado mostra que uma educação 

empreendedora desenvolve atitudes empreendedoras nestas mulheres, o que amplia 

sua inserção social, pois os aprendizados obtidos fazem com que elas gerenciem seus 

empreendimentos com foco, organização, resultados, controles financeiros. Vale, 

neste momento, citar a célebre frase de Albert Einstein: ”A mente que se abre a uma 

nova ideia jamais volta ao seu tamanho original”. 

 

6.3.5 Atitude empreendedora 

 

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver a atitude empreendedora da 

mulher e, neste momento, apresentam-se os desafios do negócio, as habilidades 

adquiridas para superá-los e sua relação com a inserção social para reforçar a 

identidade desta mulher no mercado. 

a) Desafios iniciais: As empreendedoras, ao iniciar o seu negócio, sentiam-se 

inseguras, com medo de fazer e dar errado - ‘eu vou fazer isso, será que vai 

dar certo?’, com dificuldades financeiras, baixa autoestima, dificuldade em 

precificar os serviços e produtos, dificuldade em vender, falta de foco, falta de 

organização. 
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b) Desafios superados: As mulheres empreendedoras relatam que a sua 

participação no curso as ajudou a superar os desafios iniciais. Elas aprenderam 

a controlar suas finanças - ‘agora até sobra um dinheirinho’, a colocar preço e 

a valorizar o seu trabalho, a ter autoestima, a desenvolver uma ‘sede de mudar’, 

de ‘abrir a mente’, de buscar ‘fazer diferente’’- ‘eu vou fazer mais’, a 

desenvolver a autoestima - ‘hoje eu valorizo meu trabalho’, a adquirir 

autoconfiança - ‘eu confio em mim’, a perder o medo - ‘perdi o medo’. Verifica-

se que os desafios iniciais foram superados com recursos comportamentais, 

ou seja, atitude desenvolvida para ampliar horizontes e empoderar as mulheres 

de baixa renda.  

c) Desafios atuais: Os desafios atuais enfrentados pelas mulheres são a falta de 

dinheiro, o controle do estoque, o controle de horários, a dificuldade em saber 

comprar, a concorrência.  

d) Habilidades: Segundo relatos das participantes entrevistadas, dentre as 

habilidades para ser empreendedora estão: a força de vontade, o amor ao que 

faz, a busca daquilo que se quer, a determinação e o desejo de realização. 

Essas habilidades são comportamentais, que se iniciam com atitudes pessoais 

e relacionam-se com a gestão de mudanças, a liderança, a visão de futuro.  

e) Aprendizados: Ao finalizar a entrevista, pergunta-se qual foi o maior 

aprendizado adquirido com a participação no curso Gestão Empreendedora, 

tendo as mulheres de responder com uma palavra. As respostas foram: foco, 

autoestima, autoconfiança, otimismo, atitude, ‘chacoalhão’.  

Todas as participantes do curso o recomendariam a outras pessoas.  

 

Nota-se que alguns desafios iniciais foram superados pelas 

empreendedoras e surgem novos desafios, o que sinaliza a necessidade de um 

trabalho de mentoria com novos encontros para fortalecer o aprendizado e 

compartilhar novas ferramentas com a evolução do empreendimento. As habilidades 

e os aprendizados estão relacionados aos novos comportamentos adquiridos com a 

ampliação da autonomia e desenvolvimento de novas atitudes empreendedoras.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desta pesquisa, foi possível fazer uma análise sobre o tema 

empreendedorismo e seus efeitos no desenvolvimento da atitude na mulher 

empreendedora de baixa renda. Este trabalho focou em responder ao seguinte 

questionamento: o curso de Gestão Empreendedora, como forma de Educação 

empreendedora, possibilita a inserção social da mulher de baixa renda e estimula o 

desenvolvimento local na cidade de Franca (SP)? 

           Verificou-se que as mulheres pesquisadas tiveram dificuldades em 

começar seu negócio por insegurança, medo de fazer errado, baixa autoestima. 

Concluiu-se que os resultados percebidos no desenvolvimento de novas habilidades 

e atitudes dessas mulheres empreendedoras participantes do curso levaram-nas a 

ampliar sua atuação no ambiente de trabalho e na vida pessoal. 

           A pesquisa do GEM (2015), comprova que as mulheres têm participado 

ativamente no cenário empreendedor, motivadas por sobrevivência, assim como têm 

participado de negócios iniciais, mas, mesmo assim, há um índice alto de desistência, 

42%, conforme visto no GEM (2015).  Avalia-se, no seu perfil, uma insegurança em 

manter-se no processo de gestão de seu negócio, acumulada com uma sobrecarga 

auferida pela dupla jornada de trabalho, por desempenhar o papel de esposa e mãe. 

           Com a criação de condições focadas em capacitação e educação 

empreendedora para as mulheres de baixa renda, ampliarão as possibilidades de 

continuidade no mercado, com práticas mais assertivas e aperfeiçoamento de seus 

comportamentos e habilidades técnico-administrativas, a fim de romper com as 

desigualdades sociais às quais estão circunscritas. Em regiões em que estão 

inseridas ações que fomentam o empreendedorismo, é fortalecido o desenvolvimento 

empreendedor e são promovidas melhores condições e oportunidades de trabalho.  

 Dessa forma, acredita-se após pesquisa, que o município de Franca 

deve continuar investindo em ações que fomentem o empreendedorismo, 

principalmente com relação a educação empreendedora, pois ampliaria a autonomia 

das mulheres de baixa renda, reforçando a atitude para com os desafios de suas 

novas empresas, permitindo negócios com maior chance de sucesso no longo prazo, 

estimulando o desenvolvimento. 
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          Deve-se pontuar que as iniciativas não podem ser somente públicas, mas 

também privadas. É necessário que universidades, empresas privadas e a sociedade 

firmem um contrato para ampliar suas condições e ambientes favoráveis, com vistas 

a estimular o empreendedorismo feminino a dar continuidade em seus projetos, como 

forma de contribuir para o desenvolvimento. 

           Como resultado da pesquisa, concluiu-se que as mulheres 

empreendedoras de baixa renda necessitam de instruções e orientações de um 

profissional que compartilhe com elas sua experiência, comportamento, foco, visão de 

trabalho e de postura, pois são com essas atitudes que elas poderão melhorar seus 

empreendimentos, gerar desenvolvimento em torno de suas vidas, para poder 

melhorar seus resultados, sua renda familiar. 

Ao preencherem a ficha de matrícula na qual constava o motivo que as 

levou a empreender e os desafios enfrentados, observou-se que estavam almejando 

sua inserção social no mercado, como empreendedoras bem-sucedidas, para tanto 

precisavam desenvolver novas atitudes para terem capacidade de controlar de suas 

emoções, pois tinham ‘medo’ de explorar novos caminhos por lhes faltar confiança em 

suas habilidades, por desconhecerem seus pontos fortes, por lhes faltar 

autoconfiança, por lhes faltarem diretrizes na vida pessoal e profissional e clareza do 

que querem, além de lhes faltar incentivo.  

Por essas razões, tais mulheres tinham dificuldades em ‘ser’ 

empreendedoras e ‘ter’ atitudes empreendedoras, em fazer a gestão do seu negócio, 

em obter conhecimento administrativo, em contribuir e em pedir ajuda, quando 

necessário, às pessoas que poderiam ajudá-las. 

Dessa forma, ao desenvolver a atitude empreendedora da mulher, 

desenvolve-se também a percepção da família, dos filhos, visto que, normalmente, o 

gênero feminino pensa de forma coletiva, compartilha seus aprendizados e vivências. 

A ONU MULHERES relata que por essa razão, fazem-se precisos incentivo, apoio e 

estrutura para que a mulher tenha prosperidade em seus empreendimentos e dê 

continuidade a eles. É neste contexto que surge a necessidade de ações com o 

objetivo de capacitar a mulher, no sentido de desenvolver competências e habilidades 

comportamentais, além de técnicas e ferramentais. 

Desenvolvendo as técnicas comportamentais dessas mulheres, que 

começam com a atitude, consegue-se fazer com que elas se impulsionem e busquem 

novas técnicas e ferramentas gerencias para o seu negócio, uma vez que se 
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constatou, conforme demonstrado na pesquisa, que, ao desenvolverem essas 

atitudes no curso do qual participaram – proposto pela pesquisadora, elas 

conseguiram criar foco, ter clareza do que queriam, desenvolver autoconfiança, 

autoestima,  despertando-lhes  a vontade de fazer diferente. 

Neste sentido, as mulheres empreendedoras abriram seus 

empreendimentos e estão sendo inovadoras quando colocam suas atitudes 

comportamentais ao oferecer um serviço de forma personalizada e diferenciada, vip16, 

promovendo experiências percebidas por seus consumidores, cuidando do ambiente, 

inovando no aconchego, nos detalhes e, assim, entregando ao negócio sua 

personalidade, seu amor, carinho, atenção, ‘fazendo bem feito’. Ao cuidar das 

pessoas que consomem os seus produtos e se utilizam dos seus serviços – aos quais 

são aplicadas técnicas comportamentais, o que potencializa seus pontos fortes -, as 

mulheres conseguem diferenciar o seu negócio do mercado já existente e conseguem 

ampliar sua atuação nas relações de trabalho.    

Esse resultado, então, foi obtido com a aplicação de um curso rápido, 

desenvolvido de uma maneira experimental, com casos e vivências da pesquisadora 

no exercício de sua função de empresária e consultora. Sugere-se que esta ação 

possa ser potencializada se for inserida uma metodologia didática e prática, com 

técnicas pragmáticas, fundamentadas, destinando maior tempo a sua realização.  

Ações como essas contribuiriam para ampliar as perspectivas de desenvolvimento 

local, criando para a cidade novas oportunidades de empregabilidade, dado que essas 

mulheres teriam melhores resultados em suas vidas, implicando uma transformação 

social e uma ampliação de sua inserção no sentido de realização pessoal e 

profissional, o que as tornaria empreendedoras com vontade de buscar novos 

conhecimentos, de mobilizar suas famílias e as pessoas em torno delas. 

           É importante destacar as limitações dessa pesquisa, como focar em 

apenas uma turma do curso e restringir a seis o número de entrevistadas. A escolha 

da turma se deu em função de ter sido realizada em 2015, dando à pesquisadora 

tempo necessário para observação e desenvolvimento das atitudes comportamentais 

                                                             

16 VIP – Very Important Person – sigla da língua inglesa para identificar atendimento diferenciado para 

pessoas consideradas importantes.  
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nessas mulheres. Buscou-se o número menor de entrevistadas para avaliar os efeitos 

em profundidade, com monitoramento no período de 1 ano após a conclusão do curso. 

Convém observar, por fim, que a pesquisadora irá apresentar este 

trabalho ao novo prefeito e à nova secretaria de desenvolvimento da cidade de Franca 

(SP), que tem à frente uma mulher empresária bem-sucedida, mãe e esposa, que 

facilita o entendimento para acolher estas ações e criar perspectivas de 

desenvolvimento social e econômico local. 

Como perspectivas de trabalhos futuros, propõe-se pesquisar quais as 

ações municipais voltadas ao empreendedorismo feminino nos municípios que fazem 

parte da Região Administrativa de Franca (SP), ou verificar, em outros municípios 

brasileiros, cursos de Gestão Empreendedora voltados a mulheres de baixa renda e 

avaliar sua atitude, para contrastar com os resultados dessa pesquisa, entre outras 

possíveis pesquisas para que possa inserir subsídios para elaboração de políticas 

públicas.  
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA COM EMPREENDEDORAS 

 

Gostaria de convidá-la a participar dessa pesquisa: EDUCAÇÃO 

EMPREENDEDORA COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA ATITUDE EMPREENDEDORA DA MULHER. O objetivo 

deste questionário é identificar o perfil da mulher empreendedora submetida ao curso 

de Gestão Empreendedora da Prefeitura Municipal de Franca (SP), bem como discutir 

a educação empreendedora. 

Identificação: 

Idade:____________________  

Quantos Filhos? ____________ 

Escolaridade: (    ) Fundamental (     ) Médio  (    )Superior 

É responsável pela renda familiar?   

(     ) Sim. Em que proporção? _________ 

(     ) Não 

Empreendimento: 

Tipo de Negócio:___________________________________________________ 

Empreendedora Inicial?  (    ) sim    (   ) não 

Há quanto tempo?_____________________ 

Por que empreendeu? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Questões sobre a Educação Empreendedora 

1. O que é empreender para você? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Você sofreu ou sofre discriminação, no mercado de trabalho, por ser mulher? 

(  ) Sim   (  ) Não . Em caso positivo, você poderia explicar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Você conhece as ações da prefeitura que oferecem cursos que ajudam a pessoa 

a abrir um negócio ou  a gerenciá-los, no seu município? (    ) Sim (   ) Não.  

Se sim, qual? _____________________________________________________ 

 

4. Após sua participação no curso de Gestão Empreendedora em 2015, o que mudou  

em sua vida: 

 

a) Pessoal?  Comente. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

      b) Profissional? Comente. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Quais os principais desafios enfrentados para iniciar o seu negócio? Explique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

a) A sua participação no curso de Gestão Empreendedora a ajudou a superar 

esses desafios? Comente. 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

6. E quais os desafios enfrentados no seu negócio, atualmente? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

a) A sua participação no curso de Gestão Empreendedora desenvolveu novas 

atitudes que a ajudassem na resolução desses desafios atuais? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b)  Na sua percepção, você acha que possuía habilidades para ser uma      

empreendedora? Se sim, quais são? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

c) Qual é o diferencial do seu negócio? Explique. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Você recomendaria o curso para outras pessoas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Em uma palavra, o que ficou de aprendizado para você aplicar na sua vida? 

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

ENTREVISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (SP) 

 

Esta entrevista faz parte da pesquisa de mestrado EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATITUDE 

EMPREENDEDORA DA MULHER. A entrevista visa conhecer a interface da 

Prefeitura com o Empreendedorismo na cidade de Franca (SP).  

 

Identificação 

 Cargo: 

 Formação: 

 Tempo de prefeitura: 

 

Questões: 

1. Quais as políticas públicas existentes hoje no município para contribuir para o 

desenvolvimento empreendedor?  

2. Quais as políticas públicas existentes hoje no município para contribuir para o 

desenvolvimento empreendedor da mulher de baixa renda? 

3. Os cursos profissionalizantes mantidos hoje pela Prefeitura Municipal de Franca 

são suficientes para que os formandos desenvolvam suas habilidades e competências 

para empreender? 

4. O que não está sendo feito, que se fizéssemos, iria contribuir para a criação de 

Políticas Públicas para o desenvolvimento empreendedor feminino? 

5. Quais os indicadores e as evidências utilizados para analisar a eficácia dos 

programas de educação empreendedora mantidos pela Prefeitura Municipal de 

Franca? 

 



93 

 

APÊNDICE C 

FICHA DE MATRÍCULA - CURSO GESTÃO EMPREENDEDORA 

 

 

Gostaria de convidá-la a realizar a sua inscrição no curso de Gestão Empreendedora: 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA ATITUDE EMPREENDEDORA DA MULHER. 

 

Identificação: 

Nome:__________________________________________________________ 

Idade:__________________________Estado Civil:______________________ 

Quantos filhos? ________________ 

Escolaridade: (  ) Fundamental  (  ) Médio  (  ) Superior 

Telefone: (     )_________________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

 

 

O que você espera deste curso? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Quais são seus maiores desafios para empreender e obter melhores resultados? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

AUTORIZAÇÃO DO SUJEITO DE PESQUISA 

 

 

1. ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica desenvolvida no 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPGDR) do Centro Universitário 

Municipal de Franca, Uni-FACEF. Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E O DESENVOLVIMENTO DE ATITUDE 

EMPREENDEDORA DA MULHER DE BAIXA RENDA: perspectivas de ações na cidade 

de Franca (SP), desenvolvido pela mestranda Raquel Aparecida dos Santos. A pesquisa 

tem como objetivo central avaliar os efeitos da educação empreendedora na atitude de 

mulheres empreendedoras de baixa renda participantes do curso Gestão 

Empreendedora, promovido pela Prefeitura Municipal de Franca (SP), com o apoio do 

Fundo Social de Solidariedade de Franca – FUSSOL, para contribuir para a sua inserção 

social e o desenvolvimento local, a partir de seus empreendimentos. É importante 

destacar que a coleta de dados segue formulário de questões previamente desenvolvido 

e as informações obtidas serão usadas para fins científicos; podendo, contudo, haver a 

desistência em qualquer momento da entrevista. Solicito, portanto, sua autorização neste 

documento, bem como sua leitura e assinatura. 

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA (dados 

confidenciais) 

Nome:___________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/____ - Telefone: (     )_____________ 

 

3. DADOS DA PESQUISA CIENTÍFICA 
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 Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E O 

DESENVOLVIMENTO DE ATITUDE EMPREENDEDORA DA MULHER DE 

BAIXA RENDA: perspectivas de ações na cidade de Franca (SP). 

 Pesquisadora responsável: RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS (mestranda 

em Desenvolvimento Regional – PPGDR) 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 

Orientadora: Profª Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos  

 Objetivo da pesquisa: Avaliar os efeitos da educação empreendedora na atitude 

de mulheres empreendedoras de baixa renda participantes do curso Gestão 

Empreendedora, promovido pela Prefeitura Municiapl de Franca (SP), com o 

apoio do Fundo Social de Solidariedade de Franca – FUSSOL, para contribuir 

para a sua inserção social e o desenvolvimento local, a partir de seus 

empreendimentos. 

 Avaliação do risco da pesquisa: nenhum risco evidente. 

 Publicação da pesquisa: as informações fornecidas e o material produzida ao 

longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os 

dados de identificação das participantes. 

 

4. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido esclarecida pela pesquisadora e ter entendido o que 

foi explicado, consinto na minha participação da presente pesquisa. 

Franca, ______de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

_________________________              __________________________ 

Assinatura da participante             Assinatura da mestranda 
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APÊNDICE E 

CURSO GESTÃO EMPREENDEDORA 

PLANO DE AULA 2015 

 

Disciplina: Empreendedorismo  

Docente: Raquel Aparecida dos Santos 

Titulação da Docente: Pós-Graduada 

Carga Horária: 42 horas       

Período: Junho a Agosto/2015 

Horário: Quarta, das 19 às 22h  

Periodicidade: 1 vez por semana.      Total de aulas: 12 

Objetivo do curso: Desenvolver a atitude empreendedora da mulher empreendedora 

de baixa renda na cidade de Franca (SP), capacitando e ampliando sua atuação para 

que sejam protagonistas em seus empreendimentos e em suas vidas. Compreender 

os principais conceitos e questões atualmente abordados pelo mercado de trabalho 

que valorizam os resultados profissionais e pessoais de um empreendedor bem-

sucedido. 

 

Aula 1 Apresentação, introdução, quebra-gelo, dinâmica do 
conhecimento, os desafios do profissional do futuro. 

Aula 2 Visão Geral – Empreendedorismo, como ensinar 
empreendedorismo, características que tornam o 
empreendedor vencedor. 

Aula 3 Conhecendo a Administração, definição, habilidades do 
administrador – Empreendedor. 

Aula 4 Teoria Geral da Administração, Vídeo Tempos Modernos, 
Frases de Reflexão. 

Aula 5 Oportunidade de mercado x empreendedor, sucesso de 
um empreendedor, Pessoa física x Pessoa jurídica, tipos 
de empresas. 

Aula 6 Tipos de sociedades, elementos específicos de um 
contrato, nome empresarial, denominação. 

Aula 7 Pesquisa de mercado, produto, diferencial competitivo. 

Aula 8 Público-Alvo, Dados demográficos, dados geográficos, 
dados psicográficos, dados comportamentais. 
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Aula 9 Montando uma empresa, definição de negócio, ramo de 
atividade, razão social, nome fantasia, missão, visão e 
valores. 

Aula 10 Estratégia Empresarial – as 10 ferramentas para 
empreender com sucesso. 

Aula 11 Marketing Pessoal, a comunicação da sua imagem, 
comportamento que potencializam sua imagem. 

Aula 12 Vídeo de encerramento – Desafiando Gigantes, se você 
tivesse que recomeçar tudo de novo, o que você faria de 
diferente? Aprendizados – Em uma palavra o que você 
leva para sua vida? 
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ANEXO A 

 

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS  

 

Áudio A1 

  

Qual sua idade? 

Quarenta e seis anos. 

Qual seu estado civil  

Casada. 

Tem filhos?  

Sim, três filhos. 

Você contribui para a renda familiar?  

Sim, muito, quase tudo, 60%. 

Por que você empreendeu? Por que você começou a ter o seu salão de beleza? 

Eu acho que necessidade de crescer::: no que eu gosto de fazer:::seria isso... 

Crescer em quais aspectos? 

Eu acho que na beleza por que eu gosto... Eu já cuido da parte de SAÚDE e agora eu 

quero empreender na beleza por que eu gosto. 

Tá... Mais o primeiro sentimento que você teve. Começar a falar: “Eu vou 

começar a fazer o que eu amo e isso vai me trazer um retorno financeiro...” O 

que te levou a essa busca, a essa tomada de decisão? Você ser independente? 

Independência mesmo financeira e... ser independente. 

Antes disso você já trabalhava? 

Com a beleza não. 

Não, mas você já trabalhava! 

a.             [na área da saúde eu sou enfermeira há mais ou menos trinta anos, 

né... 
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b. Tá 

c.            [enfermagem 

d. Okay 

A1, pra você o que é empreender?... Sem se preocupar com uma definição 

acadêmica e tal, pra você, na tua percepção na tua ideia. O que é empreender? 

Nossa eu acho que assim... É ter uma caminho, seguir um caminho pra você num 

errar (você tentar) você acertar. Tanto na parte de... (como eu te falo?) de adaptação, 

serviço, de trazer clientes, de crescer, tudo isso eu acho... um caminho, acho que é 

um caminho que você tem. 

Okay.  

a. Um caminho para você não errar, ou seja 

b.       [não errar... 

c. Um caminho que você vai e...  

d.      [com certeza... 

e. você tem que ir pra crescer para poder te trazer benefícios. 

f.      [sem dúvidas, porque você sabe o caminho que você vai seguir, foi o que 

me ajudou muito::: acho que o curso. 

g. (que ótimo) 

h.     [me abriu a mente e muitas coisas, sai daquele mundinho... 

i. Nós vamos falar disso aqui depois. 

A1, você conhece as ações da Prefeitura que oferecem cursos que ajudam as 

pessoas a abrir um negócio ou gerenciá-los? 

Na verdade eu não conheci totalmente, foi depois que a gente fez o curso que você 

passou pra gente... 

a. Que passou algumas coisas... 

b.        [Eu não conhecia tudo, É não... 

c. Tá. 

d.        [o que eles podem oferecer de tudo eu não sabia 

e. Tá. 
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Após você participar no curso de ação empreendedora, o que que mudou na 

sua vida pessoal? 

Ah MUITO você sabe... 

((risos)) E o quê? 

É o que eu te falei::: assim... a gente trabalha, de casa pro trabalho, você pensa em 

fazer alguma coisa, mas nunca você tira o pé do chão e no curso, você conseguia 

passar pra gente::: assim... igual eu te falei... segurança, sabe? Ser confiante naquilo 

e não ficar ali só parado, a gente desenvolver, ir pra luta::: então assim, a minha mente 

abriu muito quanto a isso... Tanto é que eu melhorei muito, eu mudei meu salãozinho, 

fiz um monte de coisa. (então abriu assim, muita coisa pra mim). 

Que que você fez hoje que o curso te inspirou e você não fazia antes? É por 

exemplo, assim::: (como eu vou te explicar)... 

Eu não tinha tudo no papel, meus gastos né? 

a. Os controles das finanças. 

b.    [das finanças, MUITO, não fazia. Raquel às vezes as pessoas falavam: “RS 

tenta fazer” Eu não conseguia, depois do curso, eu não fico, eu não compro::: 

ai, uma roupa sem eu ter ali no meu controle o que quê eu vou ter que pagar. 

Hoje está tudo controladinho 

c. Que bom. 

d.    [muito mesmo (  ) eu não conseguia fazer (  ) meu caderninho, vou lá gasto e 

coloco... Sei certinho o que eu vou ganhar, o que quê vai dar pra mim fazer e o 

que vai me sobrar. Sabe? 

Você já teve um resultado desses controles? 

Final de ano agora, igual eu te falei, nos vamos passar em um lugar e vai ser com 

esse dinheiro que eu vou tá... 

a. Com este teu esforço, com este teu trabalho. 

b.    [não é muito né Raquel, mas eu falo assim, antes não me sobrava nada e 

hoje vai me sobrar duzentos e quarenta reais. 

c. Olha que legal 
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d.   [é um começo que eu não tinha 

e. OLHA 

f.  [foi muito importante pra mim 

g. QUE BOM, fico super feliz. MUITO feliz. 

 

Após sua participação no curso, também, o que mudou – você já falou, você já 

me trouxe as duas coisas né, na vida pessoal e na vida profissional, na pessoal 

te trouxe maior segurança, desenvolvimento, abertura da sua consciência e 

ampliou muito a tua visão. Foi isso que você me falou. Na parte profissional, 

entrou essa parte dos controles financeiros e o que mais? – imagina você lá 

dentro do seu negócio prestando o seu serviço, o que esse curso te trouxe? 

Além disto propaganda (  ) divulga divulgação do meu serviço, que é importante né, 

as vezes a gente não pensa nisso, mas me ajudou muito também::: Abri aquela 

página, fiz tudo umas coisas diferente. 

Aí que BOM, e o que mais? Propaganda de divulgação nas redes sociais, 

controle de finanças... A parte do atendimento ao cliente... 

Melhorou assim, eu no caso::: um café, uma coisa assim pra oferecer (  ) que também 

me ajudou que foi da sua parte assim música que eu coloco, eu sempre deixo assim, 

entendeu? Ligado baixinho. 

a. Ambiente, música ambiente 

b.   [Música ambiente, então assim, essas coisas... pra mudar eu estou tentando 

fazer, MAS EU VOU FAZER MAIS, porque eu quero fazer meu salão no fundo 

da minha casa... Construir mesmo, e eu vou conseguir. 

c. Ampliar e realizar um sonho, né. 

d.   [Muito, isso ai é o que eu quero 

e. ((risos)) 

f.   [E eu vou conseguir... 

g. É verdade. 

h.   [Já consegui tanta coisa que eu num imaginava. 
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Quais foram os principais desafios que você enfrentou pra iniciar o seu 

negócio? Qual a maior dificuldade que você teve? 

Desconfiança né, às vezes da própria até família, que eu te contei aquele caso... É 

financeiro também que às vezes eu pensava que eu num ia conseguir, né... Até 

mesmo a minha falta... de confiança em mim mesma. 

a. É eu coloquei insegurança. Desconfiança... A desconfiança também (  ) 

quando você desconfia do outro, num é do outro, a gente está 

desconfiando da gente mesmo. 

b.   [porque se ele desconfia não interessa, você confiando PRONTO. Mas é que 

você acaba também ficando fraca né 

c. Exatamente, isso não apoia, enfraquece. 

d.   [Exatamente.  

Quais os desafios que você tem enfrentado hoje, atual? Quais são os seus 

maiores desafios/mudou um pouco desde o início? 

Então, mudou. O que eu falo que eu ainda desafio é realmente aprender a fazer 

melhor. Sabe? Fazer melhor o meu serviço, quero fazer melhor o cabelo, que saber 

fazer melhor aquela escova eu quero no meu trabalho eu quero aprender mais. Então 

meu desafio é isso, correr atrás. 

a. Se aprimorar. 

b.   [se aprimorar, ser mais profissional. 

Você sofreu ou você sofre algum tipo de discriminação por ser mulher no 

mercado de trabalho? Você já sentiu isso em algum lugar, em algum aspecto? 

Na enfermagem não... 

a. Não nessa área da saúde é mais feminina 

b.   [Na enfermagem não porque (  ) é mais feminina. E na beleza... 

c. Também é mais feminina 

d.   [Não, eu não, eu pessoalmente não. 

e. Tá, porque tem algumas áreas que isso ainda acontece... 

f.   [É verdade 

g. Um pouco. 
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Na sua percepção você acha que você possuía as habilidades pra poder ser 

empreendedora? O que você acha que uma empreendedora tem que ter? 

Eu acho que nos todos temos, sabe, um pouquinho disso. O que falta é abrir os olhos 

assim, alguém – igual você falou mesmo, um curso, alguém que entenda né, do 

empreendedorismo pra pode passar pra gente o que de verdade é isso, como 

funciona. Então é falta da gente (  ) falta de conhecimento da gente na área. Eu acho 

que nós todos podemos, o que falta é alguém abrir os nossos olhos, foi o que 

aconteceu. 

Quais características que você tem que te ajudou a ser empreendedora? 

Eu acho que correr atrás, porque eu corro muito atrás daquilo que eu quero. 

a. Esse correr atrás é uma atitude? 

b.   [atitude 

c. Atitude 

d.   [Eu sou muito pacienciosa assim com as coisas eu não preciso ter aquilo na 

hora que eu quero, eu consigo ir devagar, um passo de cada vez... e vontade 

de vencer eu acho. A gente já sofreu muito, então... 

No seu negócio hoje, qual que é o seu diferencial? O que quê você tem assim 

que fala que as pessoas veem no seu lugar e não veem em outro? 

Eu acho que é a receptividade, que eu sou muito carinhosa com as pessoas, eu sou 

muito... – o que quê eu posso falar – eu tento fazer o meu melhor, assim com amor 

sabe, assim tudo o que eu faço eu faço com amor, com dedicação, eu faço bem feito... 

a. Capricho, né, dedicação. 

b.   [Capricho, MUITO... Dou segurança pra elas daquilo que eu faço. 

Tem algo que eu não te perguntei aqui, que você gostaria de falar? 

Não... É mais agradecimento mesmo que eu tenho, que eu já te falei. Se não fosse 

quando falou do coach eu vou entrar pra mim ver o que que era, depois eu descobri 

que foi minha arrancada (  ) eu te agradeço muito, eu falo pra todo mundo: “gente foi 

pouco, mas foi importante”. 
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Áudio B2 

 

Idade que você tem ? 

Quarenta e um 

Filhos, quantos filhos? 

Duas 

Qual a escolaridade... Você tem o ensino fundamental, médio, 

superior? 

Fundamental 

Você é responsável pela renda familiar na tua família? 

É junto né... 

a. Quantos por cento mais ou menos que você contribui? 

b.   [uns trintar por cento... 

c. Uns trinta por cento. 

d.   [mais ou menos 

Qual empreendimento, que tipo de negócio que você tem hoje, que 

você contribui com esses trinta por cento. O que que você faz hoje, pra te trazer 

esse dinheiro, esses trinta por cento? 

Hoje? 

a. É... Um tipo de negócio que você tem... 

b.   [hoje é a venda do chocotone. 

c. Doces né, em geral? Você fazia uns cupcakes, você fazias umas coisinhas 

também né?  

d. É... tortinha. 

Você é uma empreendedora inicial? Você começou a fazer isso 

agora ou você já fazia isso? 
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Faz uns quatro anos. 

a. Então não –inicial é quando acabou, três/quatro meses – então a quatro anos. 

Por que você foi empreender? Por que quê um dia você falou: “eu 

vou pegar e vou fazer algo pra mim...” 

Foi mais na questão de um extra mesmo, uma que eu gostava, peguei 

alguma coisa que eu gostava, que era a questão da cozinha e pra ajudar no 

orçamento. 

Pra você o que é empreender? 

Eu acho que é focar... pegar de todo o coração o que gosta mesmo, por 

exemplo, eu gosto de cozinha ai eu quero fazer alguma coisa que eu gosto, que eu 

sei que vai dar um resultado, que vai trazer um benefício pra gente. 

Você sofreu alguma discriminação por ser mulher no mercado de 

trabalho? Alguma vez? 

Não. 

a. Não?  No seu local de trabalho? No seu dia-a-dia? 

b.   [Não. 

Você conhece as ações da prefeitura que oferecem cursos que 

ajudam a pessoa a abrir um negócio ou gerenciá-los? 

Eu conheço o Caminho para o Emprego, que eu sei que é bem 

especifico... O Fussol também (  ), os dois que eu conheço são estes. 

Você já fez algum curso lá, sem ser estes? Você fez o de... 

Fiz o de Lingerie. 

Após sua participação no curso de Gestão Empreendedora lá em 

2015 – faz um ano já né – o que mudou na sua vida pessoal? 

Eu acho que eu aprendi, a olha mais... a pensar mais. Num é só: “ah eu 

tenho vontade disso”, não é só ter vontade, a gente tem que preparar, tem que 

conhecer o que vai fazer para as coisas darem certo. 
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E, no âmbito profissional, o que quê mudou, você dentro do seu 

negócio, você administrando, gerenciando – sua venda de chocotones. O que 

quê o curso agregou pra isto? 

Eu acho que questão de valores, aprender colocar os valores certo. 

a. Então você fala de preços? 

b.   [É 

c. O que mais? 

d.   [((risos)) 

e. O que você lembra mais na época do curso, que você estava fazendo lá e 

tal que você levou pra sua vida? 

f.   [O planejamento, foco. 

Quais os principais desafios enfrentados pra você iniciar o seu 

negócio, quando você começou? 

Eu acho que o primeiro de tudo é o financeiro, você tem que ter um 

capital pra começar né. 

a. E depois? 

b.   [Depois é a coragem pra vender ((risos)). 

A sua participação no curso de gestão empreendedora ajudou você 

a superar algum desses desafios? 

Ajudou, AJUDOU e MUITO. 

a. Em quais quesitos assim, te ajudou? 

b.   [É igual eu te falei, saber que você tem que ter um planejamento total... Não 

é só querer: “ai eu vou fazer”. Então, ajudou a orientar mesmo, a gente tem que 

buscar, tem que conhecer, aprender mais coisas, tem que buscar mesmo, 

planejar pra dar certo. 
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Hoje quais são os atuais desafios que você enfrenta no seu 

negócio? O que quê você sente de maior dificuldade hoje? 

Alguns casos é a crise né, o pessoal tá em crise, então muita gente às 

vezes acha caro, às vezes compra outro que mais barato... 

a. Concorrência. 

b.   [É, concorrência né... As vezes não vê nem a qualidade do produto, acaba 

optando pelo mais barato devido a crise. 

O curso de ajudou em algum aspecto a desenvolver uma habilidade 

para lidar com essa situação? 

Ajudou, nesse sentido que eu falo pra você de saber olhar a situação, de 

planejar... 

E os benefícios/qualidades, o que quê o seu negócio tem de 

diferencial hoje? 

Eu procuro fazer, primeiro de tudo, com muito amor (  ), colocar os 

ingredientes de boa qualidade né... Ás vezes é um pouco mais caro, mas eu sei que 

é uma coisa de qualidade . 

a. É um diferencial que você vai estar levando no seu produto. Amor 

qualidade, me fala mais um... Mais um diferencial que você tem... No seu 

negócio, no seu jeito de relacionar com seus clientes, no que você faz... 

b.   [formas de pagamento. 

c. Você acha que isso é um diferencial? Você faz o que outras pessoas não 

fazem? O que quê você tem que as outras pessoas não tem? É isso que 

é o diferencial do seu negócio. – seu produtos é muito diferenciado, 

realmente, a gente percebe que é feito com MUITO AMOR, MUITA 

QUALIDADE, você CAPRICHA, eu acho que você tem um capricho, 

cuidado-- O que quê você quer falar. 

d.   [((risos)) Tá preso, eu não consigo ((risos)) 

e. Tem algo mais aí, o quê mais que tem? 

f.   [o que ajuda muito também é a questão assim, a pessoa as vezes não pode 

pagar agora e eu dou um prazo... 
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g. Tá, tá, NEGOCIAÇÃO. Okay. 

Na sua percepção, você acha que possuía as habilidades para seu 

uma empreendedora? 

Eu acho que algumas habilidades, mas eu tenho que busca muitas 

ainda, tenho que conhecer mais. 

E quais habilidades que você acha que você possuía, essas 

“algumas” aqui, quais eram? 

Eu acho...primeiro a força de vontade, o que eu não sei, eu quero 

aprender. Eu gosto muito da parte de cozinha. 

O que é ser uma empreendedora pra você? Quais habilidades o que 

quê você fala: “NOSSA, essa pessoa é empreendedora”. O que quê ela tem? 

Tem uma garra ((risos)). 

a. Isso ai... O que mais?...Uma habilidade de planejamento, de estrutura, 

você tinha isso, financeira, alguma coisa? 

b.   [Carisma. 

Você recomendaria o curso pra outras pessoas? 

Eu sempre falo, que eu fiz o curso né, e é muito importante... expande 

assim, abre a visão da gente, a gente não preciso ficar só naquele mundinho, se a 

gente tiver força de vontade e planejamento dá pra... 

a. Acontecer. 

b.   [dá pra acontecer... 

c. Pra realizar. 

Numa palavra, o que foi o curso pra você, o que ficou de 

aprendizado deste curso, numa palavra? 

Otimismo 
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ÁUDIO C3 

 

Qual a sua idade Iara? 

Trinta e sete anos 

Você tem filhos? 

Uma menina de nove anos. 

Você começou a empreender há quanto tempo? 

Um::: ano e meio, dois anos. Que começou a deslanchar mais. 

Você é responsável pela renda familiar, integral, um percentual? 

Agora está um percentual. 

Quantos por cento você contribui pra família na renda familiar? 

Em porcentagem em não tenho noção... 

a. Mais da metade? Mais ou menos? 

b.   [menos 

c. Uns trinta por cento? Mais ou menos? 

d.   [É, porque assim, agora eu tô trabalhando com ele também, ai nós tá quase 

sócio assim, em duas coisas diferentes... 

e. Ai! que LEGAL! 

f.   [agora eu tô trabalhando com ele e a minha tarde está menos um pouco. 

g. Em qual área que você está trabalhando? 

h.   [Em calçado. 

i. Ai !que LEGAL! 

j.   [(  ) ai ele faz e eu tô ajudando ele bastante, ai no caso minha renda tá 

contribuindo nessa parte mais (  ) 

O que é empreender para você? Quando eles falam: “vamos empreender”, o que 

significa para você? 

Eu acho que é atitude, correr atrás, iniciativa, no caso assim né... De como fazer, de 

como acontecer né...Não vamos ficar parados esperando, que é o que eu fazia. E 
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agora eu tenho outra visão das coisas, eu não consegui fazer tudo o que eu queria, 

mas a minha cabeça tá diferente, eu sei aonde eu tenho que mudar, eu ainda não 

consegui porque o processo é um pouquinho mais lento, mas eu já vi muita coisa que 

eu preciso mudar, pra mim poder empreender e dar certo. 

a. Você sabe que você tem capacidade pra isso né 

b.   [tô descobrindo a cada dia 

c. É, é isso ai. 

d.   [porque eu ainda preciso de foco e organização que ainda é um ponto básico, 

mas o resto assim... Eu estou correndo atrás quando dá, dessas partes que eu 

já percebi que – como se diz assim – que é uma coisa que tem que ser mudada 

pra mim conseguir meu objetivo. 

Em algum momento da sua vida você sentiu algum tipo de discriminação por 

você ser mulher no meio dos trabalhos, dos negócios? 

Não, porque eu não tinha acesso a esse mundo, eu estava isolada desse mundo, 

então não cheguei a sentir isso. 

a. E você sente hoje, que você entrou nesse um ano e meio? 

b.   [Não 

c. Não? 

d.   [Particularmente, não... Vejo sim, através de relatos de outras pessoas, mas 

exatamente comigo, não. 

e. (Que ótimo). 

f.   [na minha área e em todo o lugar que eu tô, onde eu trabalhei, onde eu 

trabalho não tem (  ) 

Você participou do curso de Gestão Empreendedora, o que quê ele contribuiu, 

o que ele transformou pra você na sua vida pessoal? 

Abriu minha mente pra muita coisa... 

 

a. O que por exemplo? Um ponto... 

b.   [Acordou muitos sonhos meus que estavam dormindo, e... mostrou que eu 

tenho capacidade de muito mais do que eu pensava. 
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c. (Que bom) 

d.   [que falta assim, eu ia atrás de algumas coisas, mas a minha cabeça ficou 

totalmente diferente, a minha visão tá diferente o meu horizonte cresceu... 

e. Ampliou a mente. 

f.   [Ampliou. Tipo assim, eu estava muito limitada, ai agora eu consigo ver mais 

coisas e que é possível, coisa que eu achava impossível, que eu posso atingir. 

g. Que bom, ai eu fico tão FELIZ ((risos)). E na tua vida profissional, o que 

você trouxe para o seu dia-a-dia profissional? 

h.   [Essas coisas que eu tenho que mudar, ainda não consegui totalmente, que 

seria o foco e organização, esse é um ponto muito forte que eu tenho que 

mudar em mim, ainda não consegui mudar, mas já tenho em mente que isso 

me atrapalha, então, que isso vem do pessoal para o profissional, TOTAL. 

i. Comportamental? 

j.   [Isso. 

Quando você começou, quais os desafios que você enfrentou? No início, lá trás 

antes do curso. 

Eu tinha medo, muito medo, medo de fazer e não dá certo, medo de tentar, fazer, 

medo de vender que eu achava que não dava conta. Tinha muito medo. A partir dos 

cursos que eu fiz eu percebi que eu podia vender, que eu dava conta, que eu era 

capaz, que eu conseguiria. 

O curso te trouxe alguma habilidade nova para enfrentar esses desafios, esse 

medo? 

Autoconfiança, melhorou muito minha autoconfiança, que eu posso e que eu consigo. 

Quais são os desafios atuais hoje? Quando você olha pra trás isso já mudou e 

hoje, qual sua maior dificuldade hoje pra continuar empreendendo? 

Questão do financeiro no momento assim, investir, saber investir, como 

investir, aonde comprar... Porque eu ainda estou descobrindo essas coisas, pra mim 

isso é um desafio (  ) 

a. Mas o curso de gestão empreendedora te trouxe algum habilidade pra 

lidar com isso? 
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b.   [É... uma visão diferente, eu sei a base né, agora eu tenho que por ela total 

em prática, que eu não conseguir fazer nada, que seria habilidade sim que o 

curso me trouxe. Que seria, eu conhecer essa parte que eu não conhecia. Eu 

não tinha acesso a ela... então assim, eu descobri muita coisa. 

Qual é o grande diferencial do seu negócio? Que quê você tem que as outras 

artesãs não tem, o que quê você tem que é diferente dos outros trabalhos? 

Diferente eu não digo, eu tenho minha personalidade no meu trabalho né... É tipo às 

meninas falam que as minhas bonecas tem minha cara, eu demorei perceber o que 

significava isso. 

a. E o que significa? 

b.   [elas falou assim, que quando olha... que quando olha elas vê o meu rostinho 

na boneca, ai eu percebi que era personalidade. Que é o amor, que é o carinho 

que eu coloco. Transfere, transmite. Então tem uma colega minha que falou: 

“aonde eu ver sua bonequinha eu sei que é sua... pode ter um monte delas, eu 

sei que essa é a sua”. Então assim, eu comecei a perceber isso, que teria o 

meu jeito a minha personalidade, então mil pode fazer, mas a minha vai ser a 

minha, então assim, ela tem a minha cara, o meu jeito e, toda peça minha tem 

isso. Que seria o amor e carinho MEU, que ai no caso é a minha mão (   ) que 

ai seria a minha mão e o meu CARINHO, que eu consigo transmitir para as 

bonecas. 

Você recomendaria o curso para as pessoas fazerem? 

Com certeza, recomendaria sim. Que abre a mente, muda assim, o jeito da gente 

pensar, talvez a gente tem um problema que a gente acha que não tem solução e a 

solução tá na nossa frente, tá dentro da gente. E assim, uma coisa que eu me 

surpreendi conhecendo, uma coisa que eu comecei a me conhecer, fui me 

descobrindo cada dia, muitas coisas diferentes que eu achava que não tinha mais 

nada e ainda tem, tem muita coisa pra descobrir, um autoconhecimento todo dia. 

Eu quero que você feche com uma palavra de aprendizado. O que você levou do 

curso pra tua vida? Pra você em uma palavra. 

Confiança  
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                                        ÁUDIO D4 

 

Qual a tua idade? 

Quarenta e três. 

Quantos filhos você tem? 

Dois. 

Qual a idade deles? 

Um de dezesseis e uma menina de oito. 

Qual a tua escolaridade, fundamental, ensino médio? 

Fundamental. 

Você é responsável pela sua renda familiar? 

Não. 

Você contribui com quantos por cento? Metade? 

  [Metade. 

Cinquenta por cento. 

Seu tipo de negócio é... só manicure e pedicure, você não faz mais nada... 

Cabelo? 

Não, é só manicure e pedicure. 

Você começou/você é empreendedora inicial? Tipo, você começou a quanto 

tempo? 

Na realidade dois anos -- eu comecei dai pouco tempo já fui para o salão e agora voltei 

pra casa – dois anos. 

Por que você empreendeu? Por que você começou a ter o seu negócio? O que 

te levou a isso? 
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Pro meu autoestima mesmo, a necessidade e querer assim, até mesmo... me 

valorizar. 

 

O que é empreender pra você? 

É crescer, é ter um desafio, é buscar, buscar o novo. 

Você sofreu ou sofre discriminação por ser mulher no mercado de trabalho? 

Você já percebeu isso em algum momento? 

Não. 

a. Não né, é porque você tá numa área bem feminina. 

b.   [bem feminina... 

c. Mulher pra mulher (  ) 

d.   [eu não tive esse problema ai. 

Você conhece algumas ações da Prefeitura que oferecem cursos que ajudam as 

pessoas a terem os seus negócios ou gerenciar? 

Sim, no Caminho para o Emprego, lá tem várias... 

a. Conhece mais algum ou não? 

b.   [Não... 

c. Você fez foi lá né? 

d.   [Lá, foi... 

e. Esse de beleza é de lá né, não é do Fussol né? 

f.   [Foi pelo Fussol 

g. Foi pelo Fussol. 

Após a sua participação no Curso de Gestão Empreendedora o que mudou na 

sua vida pessoal? ((risos)) 

Tudo ((risos)) 

a. Tudo o quê? O que quê te traz assim, de aprendizado pra sua vida 

pessoal? 
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b. Eu tô muito mais feliz, eu tô mais segura, mais confiante. Eu senti assim, que 

eu me deslanchei bem, maneira de comportar também... Meu comportamento, 

TUDO. Me ajudou muito. Financeiramente também, como me ajudou, a 

organizar sabe? Estou me organizando bem melhor, na diferença de cada 

detalhe, de tudo. 

c. Tá fazendo tudo certinho. Tá conseguindo enxergar o que o você faturou 

no mês? 

d.   [tô conseguindo, tudo separado... Débito e Crédito ((risos)) foi isso que me 

ajudou, me ajudou muito, eu não tinha essa jogadinha, era tudo meio 

bagunçado. Eu consegui/tô conseguindo. 

e. Que BOM. E isso no pessoal você teve mais controle, mais segurança e 

no profissional, você trouxe esse financeiro... No profissional em si, o que 

você melhorou em relação aos seus clientes, ao seu trabalho 

especificamente? – Tem essa parte financeira... 

f.   [o que quê melhorou? 

g. É... no profissional... Na relação com os seus clientes, na forma de você 

enxergar o seu trabalho... 

h.   [Então, eu percebo Raquel, tipo assim, a cada cliente que senta aqui que eu 

atendo, eu procuro dá o meu melhor pra ela, o MELHOR, procuro estar sempre 

buscando novidades, colocando aqui. Porque assim... eu percebo que a cada 

elogio que ela chega/até num bom dia, num jeito de acolher, até isso melhorou. 

i. Parte financeira é uma coisa profissional que você trouxe né, e essa parte 

de sempre estar buscando o melhor e... tem uma palavra quando você fala 

ai isso no “bom dia” de estar conversando com essas clientes. Você esta 

mais presente no seu negócio? 

j.   [com certeza... 

k. Mais atenta? 

l.   [mais atenta. 

Quais os principais desafios que você enfrentou quando você iniciou? Quais os 

seus maiores desafios –você falava: “Nossa”, desafios mesmos, pessoais, pode 

ser profissionais o que quê você quiser trazer aqui – o que quê você tinha maior 

dificuldade? 
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Eu acho que mais assim, vamos dizer no pessoal primeiro... Eu trabalho na minha 

casa e eu achava meio complicado, eu achava que misturava muito, hoje eu consigo 

separar, já é um desafio. Eu consigo fazer com que elas enxergam que aqui é uma 

área de manicure e pedicure, não mistura... Acho que ai foi um desafio grande. E no 

outro é no? 

a. Quando você começou e no profissional? Ai você pode falar tudo junto... 

b.   [Ah, então... É isso mesmo, tipo assim eu achava muito difícil também: “será 

que eu vou dar conta?” “eu to querendo, mas será que é isso mesmo”. E não, 

assim, eu fui buscando, buscando e eu percebi que quando foi aumentando a 

minha procura, ai eu vi que realmente estava tudo dando certo, que era aquilo 

mesmo, mas eu precisava sempre estar buscando mais. 

c. Qual o maior medo que você tinha? 

d.   [medo de errar ((risos)). 

A sua participação no curso de gestão empreendedora ajudou a você a superar 

esses desafios iniciais? 

MUITO, muito. Nossa como me ajudou. Eu ia lá quando eu voltava aqui gente, eu 

entrava e já pensava, já olhava e já falava: “tem que mudar e, tem que mudar eu como 

pessoa também. Eu PRECISO mudar. O que faço para melhor?” Eu ficava 

procurando, então lá mexeu muito comigo, muito mesmo. Coisas que pareciam que 

parecia que assim... Nem/Tava aguardada talvez e eu não movimentava. Eu preciso... 

Então me ajudou muito. 

Uma sede de mudar, uma sede de querer de... NOSSA, foi um sobro mesmo. 

Quais os atuais desafios enfrentados hoje no teu negócio? – passou pela fase 

inicial do medo, você teve o curso – e hoje, quais são os maiores desafios hoje? 

– mudou né... um pouco daquela fase inicial – Tem novos desafios? 

Tem que ter né, tem que avançar sempre mais, sempre estar buscando 

coisas novas... 

a. Vê uma coisa que você queira fazer e vê uma coisa que te impede hoje. 

Imagina algum sonho que você tenha, o que quê está te impedindo, o que 
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você vê como obstáculo hoje para te levar aquele sonho ideal que você 

enxerga lá na frente? 

b.   [AI, de repente, assim, não tem tanta confiança... Tipo assim, não sei se gera 

aquele medo, às vezes esse medo me envolve, mas às vezes eu penso: “eu 

vou fazer isso, será que vai dar certo?” Uma dúvida. Talvez a dúvida me... 

c. A dúvida te impede. 

d.   [a dúvida me impede de seguir. 

A sua participação no curso de Gestão Empreendedora desenvolveu novas 

atitudes que te ajudasse na resolução destes desafios atuais? 

NOSSA, muito. Me ajudou muito sim. Em tudo Raquel. Porque antes (  ) eu não tinha 

vontade, eu trabalhava – vamos falar pelo lado pessoal/profissional – eu trabalhava, 

eu visava mais assim: “eu preciso receber, eu preciso fazer isso”, hoje é diferente, 

hoje eu procuro assim.. É... diversidades, entendeu? Num tem assim... É diferente o 

jeito de que eu... busco. 

a. Você virou uma administradora? Você tem uma visão mais do negócio? 

b.   [Isso. 

c. Do que entra, do que saí, do que você quer, de buscar oportunidades... 

d.   [eu tô tentando assim, cada vez mais melhorar, mas é isso ai... 

Como você fazia antes do curso –eu fico imaginando—como vocês faziam? 

Todo mundo me fala a mesma coisa. 

A Raquel não tem controle de nada, não deu, falo por mim, não tem um 

controle. Você trabalha, tipo assim, por exemplo: “eu trabalhei aqui, mas nossa, eu 

preciso fazer aquilo ali (  ) a cliente nem fica satisfeita com meu trabalho, às vezes 

nem voltava. Agora não, só o jeito de eu atender ela ali, ela já percebe, ela fala: 

“NOSSA lá na RM é assim...” (  ) acho que até por isso que eu bati muito a cabeça, 

nossa, hoje eu vejo uma diferença muito grande. 

a. E as clientes já perceberam esse ponto? 

b.   [MUITO NOSSA, e eu percebo, EU percebo... 

c. Elas são bem receptivas a tudo... 
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d.   [uma coisa que eu aprendi lá no curso com você também é... divulgar, eu não 

divulgava (  ) eu já publico, eu já vejo os comentários e a outra: “Tem horário?”. 

Então assim, eu percebo que eu aprendi lá a divulgar e eu não divulgava. 

e. Eu vi depois que você fez a fanpage né... 

f.   [Isso. Então assim, melhorou muito, nossa se eu não tivesse ido... (  ). Se não 

fosse a Raquel na minha vida ((risos)). 

g. Eu fico muito grata, com coisas tão assim simples... Porque foi tudo tão 

rápido, mas que bom, já dá um start... 

h.   [eu fui pegando, anotando, tudo o que você ia falando eu ia marcando... Então 

eu pego o caderno eu releio eu fico olhando... Você falou que a gente tem que 

lê né... Quanto mais lê mais grava... Eu acho que eu preciso buscar muito 

Raquel, MUITO. Aquilo lá tinha que ser um curso de dois, três, quatro, cinco 

anos... Uma Faculdade. 

i. Nossa, tem muita informação. 

j.   [Pra vida inteira. 

k. Eu fiz só um resumo assim... Eu me coloquei no lugar de vocês e falei: “o 

que quê vocês precisam?” vamos ver: “Se eu tivesse começando hoje, o 

que quê eu queria ouvir, o que iria me ajudar?” ai eu resumi naqueles 

encontros. NOSSA, vai ter que ser isso. 

l.   [uma coisa que eu achei tão legal... É você disse assim: “Olhe a sua meta, o 

que quê você quer a partir de agora, o que quê você quer?” Você lembra que 

eu te falei: “Eu quero dez clientes. Tá ótimo”. Eu cheguei em casa com a ideia 

de dez na cabeça, e pronto, já vou pôr aqui as dez primeiras, marcar e ganha 

isso... BEM, fez uma diferença. Publiquei lá e elas foi marcando e eu já fiz um 

cartãozinho fidelidade... Ai eu falei: “GENTE é por ai mesmo”. Você tem que 

criar, tem que buscar e desenvolver. 

m. Que nem na natureza, o que fica parado morre. Você tem que Ó, agita e 

sempre. 

 

 

Na sua percepção você acha que possui as habilidades pra ser uma 

empreendedora? Lá trás, você tinha as habilidades pra ser empreendedora? 
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Não, não tinha Raquel. Hoje eu vejo que eu não tinha. Nem passava pela 

cabeça que era assim, sabe? A forma... Hoje eu já consigo perceber, mas antes não. 

a. Você não tinha... Você começou pela necessidade. 

b.   [pela necessidade mesmo, a necessidade fez eu correr atrás disso, nem era 

o que eu fazia... Eu busquei. 

c. E quais são essas habilidades hoje, pra ser uma boa empreendedora na 

sua percepção, que hoje você já conseguiu? 

d.   [Ai... TUDO, não tinha um carisma pra atender, eu era tímida no extremo 

mesmo, eu nem sabia como atender, hoje eu já sei... Então assim, é diferente 

o tratamento né, acho que é isso... 

Qual é o diferencial do seu negócio? O que quê você tem aqui, que 

as outras manicures não tem? 

Meus produtos, eu trabalho com spa dos pés... É bem diferenciado, é 

um produto que eu encontrei na feira que eu fui na hairbrasil e que não tem aqui em 

Franca, então assim, ele é bem diferenciado MESMO. Então, eu acredito que 

produtos. Eu busco melhorar em produtos, em qualidade... 

a. Você tem o carisma que outras pessoas não tem? 

b.   [Ah, sim... 

c. Você percebe que você tem isso? 

d.   [Tenho, tenho, eu percebo. 

e. Você atrai clientes por conta disso? 

f.   [Com certeza. Disso ai, eu tenho certeza. 

Você recomendaria o curso para outras pessoas? 

Nossa, com certeza. 

Em uma palavra, o que ficou de aprendizado para sua vida? 

Autoconfiança. 
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                                        ÁUDIO E5 

 

Qual é a tua idade? 

Quarenta e dois anos. 

Quantos filhos você tem? 

Tenho uma filha. 

Que idade? 

Sete anos. 

Qual a tua escolaridade: fundamental, médio, superior? 

Superior Completo. 

Você é responsável pela renda familiar? 

Não. 

a. Você contribui com um percentual? Que tanto...Metade? Mais da Metade? 

Menos... 

b.   [Metade, tudo é divido assim. Ele fica sempre com a parte maior. 

Qual é o teu tipo de negócio? 

No momento está sendo a parte de costura. 

Você é uma empreendedora inicial? Tipo, faz quatro meses que 

você começou... 

Bem menos. 

a. Bem menos? Mas você já começou lá trás ué... 

b.   [mas lá eu tinha parado e comecei a trabalhar... agora que eu voltei com tudo, 

larguei tudo e é ISSO QUE EU QUERO. 

c. Ai você focou e foi... Então faz quanto tempo? 

d.   [dois meses 

Por que você empreendeu? Por que você começou? 
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Eu senti bem melhor para trabalhar... Não foi tão desgastante como era 

o serviço... Eu gostei de fazer e, tipo assim, está retribuindo o que eu quero. 

a. O que você fazia antes? 

b.   [eu trabalhava em escola... 

c. Ah tá... 

d.   [Eu trabalhava como inspetora de aluno. 

e. Tá... Agora você está cem por cento na costura? 

f.   [agora eu tô. 

g. Então por que você empreendeu? Porque você viu que você gostou disso, 

é o que você realmente gosta. 

h.   [É o que eu realmente gosto e que está me fazendo muito bem. 

i. E está te trazendo retorno? 

j.   [Está. 

O que é empreender pra você? 

Empreender pra mim...(o que eu posso dizer?) Empreender é como se 

fosse... É poucas palavras mais não saí ((risos)). 

a. Fica tranquila, vai falando. 

b.   [empreender é... pra mim o modo de empreender – vou falar assim com as 

minhas palavras – É tipo assim... Fazer uma coisa que eu gosto. Pra mim seria 

isso. 

c. Ótimo 

d.   [Fazer uma coisa que eu gosto e que dá pra eu sobreviver... Cuidar da minha 

família... Acho que hoje é muito importante isso, tenho mais tempo pra minha 

filha agora. 

e. Mais qualidade de vida. 

f.   [muito mais. 

 

Você sofreu ou sofre alguma discriminação por ser mulher? 

Já sofri muito pelo fato de ser negra, isso já... 

a. Por ser negra, não por ser mulher? Ou você acha que juntou os dois? 
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b.   [Não, mais é por isso, ser negra mesmo. 

c. É uma coisa racial? 

d.   [racial mesmo. 

e. E como você reagiu nesse conflito? Você conseguiu resolver, não... Você 

virou e foi embora? 

f.   [Não, (  ) eu fui embora. 

Você conhece as ações da Prefeitura que oferecem cursos que 

ajudam a pessoa a abrir um negócio ou gerenciá-lo aqui em Franca? 

Olha o que eu conheço e fui atrás (  ) 

a. Do SEBRAE? 

b. (  ) 

Após sua participação no curso de Gestão Empreendedora, que 

você fez lá em 2015, o que mudou na sua vida pessoal? 

Me ajudou a focar realmente no que eu quero... Eu estava na dúvida de 

uma coisa ou outra::: E aquilo me ajudou a falar: “É ISSO QUE EU QUERO”. 

a. Eu lembro da sua indecisão... (  ) DO CÉU... Eu lembro. 

b.   [me ajudou muito 

c. E no âmbito profissional? 

d.   [O que que eu achei do curso? 

e. É... a gestão... participar do curso de Gestão Empreendedora, o que te 

trouxe pra suas coisas profissionais? – no pessoal te trouxe foco, clareza 

pra mostrar o que você queria fazer – e agora como fazer no profissional, 

o que você trouxe do curso pro seu dia-a-dia profissional? 

f.   [Ah sim...no curso (  ) profissionalismo... Eu... perdi o medo o meu, eu fui atrás, 

pra mim, assim, foi muito bom né... Porque aquele medo que fica me 

segurando, ai eu criei coragem e fui. Daí me ajudou muito 

Quais os principais desafios enfrentados pra você iniciar o seu 

negócio? 

Os principais desafios? 
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a. Quando você começou, o que você tinha desse medo, o que mais te 

impedia? 

b.   [o medo era de, assim, de no caso eu... comprar as coisas, e aquele medo 

que a gente tem de não vender, de não dar retorno... só que a gente vai vendo 

com o tempo... É isso que me deu uma segurança . 

c. Após você participar do curso de gestão ajudou você a superar esses 

desafios? 

d.   [Sim 

e. Essa insegurança, esse medo... Quais atitudes que você conseguiu obter 

no curso que ajudou você a enfrentar esses desafios? 

f.   [Atitudes? 

g. Ou habilidades... o jeito de enxergar... 

h.   [o foco que eu tive e a coragem que eu tive pra mim – muito medrosa que eu 

sou – pra mim foi uma das melhores coisas (  ) um tempo atrás (  ) era medo, 

era vergonha, tipo assim, eu não sabia vender nada, não sabia nem como falar 

e eu tô vendo é com o tempo... Isso no curso me ajudou muito. 

i. NOSSA, fico tão feliz de ver vocês aqui... Não tinha ninguém que 

participava hoje tem você a Iara (  ). 

Quais os seus atuais desafios hoje? – hoje você aqui, com foco com 

essa coragem, tudo – o que você enfrenta hoje de desafios? 

O que eu enfrento? 

a. Dificuldades, o que você sente realmente? 

b.   [Não... pra mim assim... a dificuldade tá sendo no momento os meus 

horários... Igual hoje eu cheguei bem tarde, mas fora isso, quase eu não tô 

tendo, agora eu estou estabelecendo as vendas certinho (  ), mas fora isso... 

A sua participação no curso de Gestão Empreendedora 

desenvolveu novas atitudes que ajudassem na resolução desses desafios hoje? 

Ah sim. 

a. Você falou lá trás – do foco, do coragem – dessa definição de meta você 

tinha isto antes do curso ? 
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b.   [eu não sabia se eu mexia com costura, na época eu fazia as roupinhas de 

kimono... agora eu foquei mais em roupa de criança, foi o que eu mais gostei... 

Tipo assim, é... Enxoval de Bebê -- é que aqui quase não tem o que vender, 

Graças a Deus -- Mas eu gostei dessa parte, ai eu larguei aquilo lá e tô 

mexendo nessa. E tô gostando mais desta. 

Na sua percepção você acha que você possui algumas habilidades 

pra ser uma empreendedora? Lá trás quando você começou. 

Seu eu possuía? 

a. É... algumas habilidades que você herdou? 

b.   [Ah... Eu me achava determinada... Tipo assim, eu sempre comecei e 

terminei, eu não deixava nada no meio do caminho. Então pra mim isso já era 

(  ), tudo que eu vou atrás e eu quero fazer eu faço, mas eu vou até o fim 

c. Isso realmente, a empreendedora tem que ter isso. Tem mais alguma 

habilidade, que você tenha com você que é dessa atitude 

empreendedora? Determinação é uma... 

d.   [e que agora o que eu tô achando é o foco... 

e. Claro 

Qual o diferencial do seu negócio? O que quê você tem que as 

outras pessoas não têm? 

Eu procuro o diferencial, eu procuro pesquiso e tudo e vejo pessoal 

gosta... eu estava trabalhando aqui e ai as pessoas pediam: “Ah você não tem isso e 

aquilo?”, igual, os vestidinhos de criança era muito rosinha, agora já tô pegando umas 

cores mais fortes... Isso é um diferencial e o povo ta gostando. 

a. Coisa alegre? 

b.   [alegre, cores, estampas. 

c. Produtos diferenciados, então? 

d.   [É  

e. E de você assim, o que você entrega no seu negócio? Que é diferente das 

outras pessoas? A forma de trabalhar, de lidar... 

f.   [ah... 
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g. Você falou de produtos diferenciados... Tem uma alegria nesses 

produtos? 

h.   [tem muita alegria, tem muito carinho... Faço como seu fosse pra minhas 

filhas, meus sobrinhos... Tipo assim, o acabamento, o cuidado... Porque o que 

eu quero pra mim, eu quero para os outros também, não é porque eu vou 

vender que eu vou vender de qualquer jeito não. 

Você recomendaria o curso pra outras pessoas? 

Ah sim, com certeza. 

Em uma palavra, pra terminar, o que ficou de aprendizado do curso 

pra tua vida? 

Eu até falei pra muitas pessoas no curso, nem sei (  ), eu avisei e muita 

gente foi atrás, mas pra mim, tipo assim, ficou... Eu gostei do curso porque ele me deu 

um chacoalhão e é uma coisa que eu precisava... por mais que meu marido, minha 

mãe me falasse, mas eu acho que o curso me mostrou um outro lado. 

a. Tá... uma provocação? 

b.   [é me acordou, porque eu estava adormecida. 
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ÁUDIO F6 

 

Olá, qual a tua idade? 

Cinquenta e três 

Quantos filhos você tem? 

Três filhos 

Qual a tua escolaridade? 

Ensino Médio 

Você é responsável pela renda familiar? 

Sou 

a. Qual a proporção? É cem por cento, é cinquenta por cento? 

b.   [eu sou oitenta por cento 

c. Oitenta por cento 

Você é casada? 

Sou divorciada 

Qual o teu empreendimento? Que tipo de negócio que você tem, 

que você faz, serviços... O que quê é? 

Eu agora estou costurando, eu sou costureira... customização na maior 

parte. 

Você é uma empreendedora inicial? Faz mais de quatro meses ou 

menos que você já iniciou o teu negócio? 

Faz mais  

a. Faz mais... Quanto tempo? 

b.   [Ah... mais de um ano 

Por que você empreendeu, o que te levou a empreender? 



127 

 

Primeiro porque foi de encontro ao que eu gosto né... o que me dá prazer 

e eu descobri que eu faço bem... E que dá algum retorno... por enquanto eu ainda 

estou costurando é menos::: assim, não com tanta... Mas é o que tem dado retorno. 

Pra você o que é empreender? 

Ai meu Deus... Eu não sei responder isso agora Raquel. 

a. ((risos)) Mas fala da sua cabeça, o que você pensa, o que você enxerga, o 

que quê é empreender? Quando alguém fala: “nossa fulano é 

empreendedor” o que isso significa pra você? 

b.   [Bom... Eu acho assim... (  ) agora eu aprendi a valorizar o meu trabalho, 

aprendi a colocar preço, aprendi a... (  ) e a dividir o que eu gasto, o que eu 

faço (  ) e dá o retorno (  ) que eu consigo explicar agora pra você 

c. Ai, que BOM. 

Você já sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher no 

mercado de trabalho? 

Já e tem dois... problemas, por ser mulher e por ser negra né... E... 

Quantas vezes eu chego, já passei por isso faz mais ou menos um mês já, a costureira 

branca e já há mais tempo no serviço e o preço dela era maior que o meu... Então eu 

fui questionada né... porque eu cobro menos e acho por ser negra, e eu senti assim... 

Eu estava comprando material na loja, na Melica, que eu percebi... Que ela 

conversando me perguntando ela não me valorizou muito... Então eu senti isso, tinha 

alguém perto, mais pessoas, então eu senti isso... por ser mulher e por ser negra eu 

senti... (  ) eu senti isso. 

Você conhece as ações da Prefeitura que oferecem cursos que 

ajudam as pessoas a abrir um negócio ou gerenciá-los aqui em Franca? 

Eu já ouvi falar, mas eu não procurei. 

a. Mas você não sabe quais são... O nome, o que faz, nenhum? 

b.   [não, não sei assim o nome... Eu só sei do banco que empresta dinheiro para 

poder dar inicio... mas assim, eu não procurei né... Eu acho que seria uma porta 

né, mas eu ainda não procurei 
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Após sua participação no curso de gestão empreendedora, lá no 

ano de 2005, de 2015, aliás, o que mudou em sua vida pessoal? 

Então, mudou o fato de eu conseguir me valorizar e valorizar o meu 

trabalho... Eu aprendi muito sobre isso, às vezes eu não sei só expressar, mas eu não 

sabia nem expressar, nem colocar preço, eu não sabia lidar com as pessoas... Agora 

eu sei colocar preço, escrevo e anoto tudo: o que eu vou fazer, a entrega, o pedido, 

mesmo sendo customização que eu faço mais:::Eu aprendi tudo isso então foi muito (  

) depois desse curso eu comecei a levar mais sério pra fazer o que eu queria mesmo 

fazer, além do prazer de fazer você aprende a fazer melhor e bem feito. 

a. Ok. No âmbito pessoal o que mais marcou foi a parte desta expressão de 

você poder trabalhar melhor, a valorização do teu trabalho e no 

profissional foi colocar preço e lidar com pessoas e, controles 

financeiros. É isso? 

b.   [isso...preços::: e a partir dessas::: coisas que aprendi eu aprendi a me 

valorizar também né. 

c. Autoestima 

d.   [a me colocar primeiro, ai eu chego e... Eu falo à altura, não recebo mais nem 

menos (  ) eu me fortaleci mais nesse sentido (  ) ai eu aprendi a valorizar tudo, 

principalmente de eu fazendo... Então eu aprendi mais assim, me respeitar e 

saber que eu que faço (  ) 

e. Que bom, MUITO BOM. 

RC, quais os principais desafios enfrentados para você iniciar o seu negócio? 

Os desafios que você enfrentou no começo. 

O de não ter tecido, o de não saber por o preço... Por que eu apanhei muito... a pessoa 

me trazia e eu cobrava muito barato e eu não tinha dinheiro às vezes pra comprar 

linha, comprar um produto... Então esse foi o desafio maior... de ficar pegando e por 

preço, e cobrar pouco, ai você empregava o trabalho, mas faltava linha, faltava alguma 

coisa. Agora, hoje, melhorou bastante. 

a. O curso te ajudou a superar esses desafios? 

b.   [ajudou muito... E a partir dali eu vi essas mudanças 

c. Ótimo 
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d.   [acreditei em mim (  ) 

Quais os desafios atuais que você tem enfrentado hoje no seu 

negócio? 

Hoje o desafio::: continua só o financeiro né, porque tudo aqui é muito 

caro (  ) eu pretendo ter estoque de linhas que eu uso mais e o tecido, porque eu quero 

ter o tecido, pra eu fazer e ter a peça pronta... Isso é o maior. 

A sua participação no curso desenvolveu algumas atitudes que 

ajudassem na resolução desses problemas, do financeiro e do estoque? 

Ajudaram nesse ponto, de eu saber... Agora eu sei que falta isso porque 

eu aprendi... 

a. Avaliar? 

b.   [e a colocar no papel né... Eu sei o que eu preciso mais. 

c. Ótimo 

d.   [é através do curso, porque eu sei e eu tenho certeza do que eu preciso. 

Na tua percepção, você acha que possui as habilidades para ser 

uma empreendedora? Olhando lá trás, você tinha essas habilidades? 

Assim... Eu sempre quis ir para a área de costura (  ) eu aprendi no curso 

várias coisas... Então você fica pensando várias coisas... Ai eu aprendi que eu tenho 

o que eu gosto... Ai eu tinha habilidade, ai eu procurei fazer mais cursos de costura e 

me aperfeiçoar no que eu gosto... Então ai melhorou porque não iria adiantar só essa 

habilidade sem focar... Outra coisa que eu aprendi muito no curso FOCO né... que 

não adiantava eu atirar para todos os lados... Então é isso uma das coisas, além da 

habilidade eu preciso de foco para fazer muita coisa (  ) chega em lugar nenhum. 

Então esse foi o foco mais sério... Eu tinha vários problemas (  ) saúde, justamente o 

que me ajudou e me ajuda hoje é isso, o que eu aprendi e o que eu consigo fazer. 

 

Qual o diferencial do seu negócio? O que você faz de diferente que 

as outras pessoas não fazem? 
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Eu estou percebendo agora que esse fim de ano que eu fiz bastante 

coisa é que eu faço direito e com prazer... E outra coisa que percebo e que eu acho 

que é o diferencial... É que as reformas que eles trazem de outras pra eu arrumar ai 

eu vejo isso... Eles fazem pagam, ai não fica bem feito e eu tenho que arrumar... ai 

eles trazem direto pra mim, que eu tento fazer bem feito (  ) eu tento fazer bem feito 

pra não ter que ficar desmanchando né... pra ficar mais seguro 

Você recomendaria o curso para outras pessoas? 

Com certeza. Foi muito bom, eu sempre recomendo... não sei se teve 

continuidade lá no champgnat que eu fiz né.... 

a. Teve... teve mais duas turmas depois. 

b.   [a turma que eu fiz, a gente tem contato até hoje 

c. Que BOM 

d.   [eu aprendo com elas também, foi bom pra muitos que tá até hoje nos 

negócios 

Pra finalizar. Qual é a palavra que ficou de aprendizado para tua 

vida? 

Foco, valorizar e amor próprio... que tem que ter a valorização por mim 

primeiro. 

 

 

 

 


