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RESUMO 
 
 
A participação feminina nos empreendimentos tem se equilibrado nos últimos anos. 
As mulheres estão, cada vez mais, conquistando espaço e ganhando força no 
mundo corporativo. A figura da mulher empreendedora é relevante para a 
sociedade, em destaque para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e do 
mundo. Empregando a metodologia associativista do Programa Empreender, foi 
constituído o Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da Associação do 
Comércio e indústria de Franca/SP (ACIF) que tem como uma de suas finalidades 
incentivar o crescimento conjunto das empresárias. Desta forma, tem-se como 
questão de pesquisa no presente trabalho: como o Conselho da Mulher 
Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP, em especial o empreendedorismo 
feminino, tem auxiliado na consolidação e sustentabilidade das Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs) da cidade de Franca/SP e contribuído para o desenvolvimento 
local? Para responder a esta questão, o objetivo geral da pesquisa é analisar a 
atuação das MPEs da cidade de Franca, participantes do CME, para constatar se, a 
partir dos incentivos disponíveis, são capazes de promover o desenvolvimento 
econômico local. Para tanto, torna-se relevante estabelecer como objetivos 
específicos: compreender o desenvolvimento local e a sua correlação com 
empreendedorismo; apresentar o empreendedorismo feminino e as suas influências 
no contexto corporativo; compreender a metodologia organizacional do CME; 
delinear o perfil das mulheres empreendedoras participantes deste Conselho; e 
apresentar as influências do empreendedorismo feminino no desenvolvimento das 
MPEs participantes do projeto. Inicialmente, é feita uma revisão bibliográfica, para a 
construção do embasamento teórico do tema com base em Bresser-Pereira (1970), 
Coelho (2010) e Sen (2000; 2010). As investigações das ações empreendedoras 
das participantes do Conselho e a apuração dos perfis das empresárias foram 
obtidas com a realização de entrevistas com participantes do CME, selecionadas de 
forma aleatória, conforme disponibilidade das empresárias. Com o objetivo de ouvir 
as diferentes vozes sobre o tema e triangular informações, foram realizadas 
entrevistas, com dirigentes de entidade empresarial e com empreendedoras não 
participantes do CME, selecionadas de acordo com sua atuação empresarial. Em 
conclusão, verificou-se que o CME contribui para o desenvolvimento local, a partir 
das ações que permitam que os participantes tenham um ambiente receptivo de 
colaboração mútua, proporcionando maior interação com empresárias de diferentes 
ramos de atuação. Esta interação é que as fazem se sentir seguras e capazes de 
estar à frente de seus empreendimentos e, consequentemente, a solidificação da 
empresa no mercado, proporcionando geração de emprego e renda para a 
população. Pretende-se, com este trabalho, contribuir para os estudos concernentes 
ao empreendedorismo feminino nas MPEs, as influências do Conselho da Mulher 
Empreendedora (CME) da ACIF na estruturação de MPEs participantes do projeto, 
bem como suas contribuições para o desenvolvimento local. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Feminino. Desenvolvimento Local. Programa 
Empreender. Conselho da Mulher Empreendedora. 
 
 
  



ABSTRACT 
 
  
Female participation in enterprises has been equalized in recent years, as women 
are increasingly getting space and strength in the corporate world. The image of 
female entrepreneurs is relevant to society, highlighting the socioeconomic 
development of Brazil and the world. Using the associative methodology of the 
“Undertaking Program”, it was created the “CME” - Entrepreneurs Women's Council 
of “ACIF” - Trade and Industry Association of Franca/SP, which purpose is to 
encourage the joint growth of women entrepreneurs. Thus, it is formed as a question 
of this work: how “CME” - Entrepreneurs Women's Council of “ACIF” - Trade and 
Industry Association of Franca/SP, especially female entrepreneurship, has helped in 
the consolidation and sustainability of Micro and Small Enterprises (MPEs) in the city 
of Franca/SP and also contributed to the local development? In order to answer this 
question, the general objective of the research is to analyze the performance of the 
“MPEs” of Franca city, participants of the “CME”, to verify if they are able to promote 
the local economic development from the available incentives. Therefore, it is 
important to establish the specific objectives: to understand local development and its 
correlation with entrepreneurship; to present female entrepreneurship and its 
influences in the corporate context; to understand the organizational methodology of 
“CME”; to outline women entrepreneurs profile that participates in this Council; and to 
present the influences of female entrepreneurship in the development of “MPEs” that 
participates of the project. Initially, a bibliographical revision is made for the 
construction of the theoretical basis of the theme based on Bresser-Pereira (1970), 
Coelho (2010) and Sen (2000; 2010). The investigations of the entrepreneurial 
actions of the council members and the survey of the entrepreneurs profiles were 
obtained by conducting interviews with “CME” participants, selected at random, 
according to the availability of the entrepreneurs. In order to listen to the different 
voices about the subject and get information, interviews were also conducted with the 
“ACIF” consultant responsible for the “CME”, with “ACIF” executive members and 
also with entrepreneurs non-participating of “CME”, selected according to their 
business performance. In conclusion, it was verified that the “CME” contributes to the 
local development with actions that allow the participants to have a receptive 
environment of reciprocal reception, providing greater interaction with companies 
from different fields of activity. This interaction is what makes them feel safety and 
capable of being in front of their enterprises and consequently the solidification of 
company in market, providing job generation to population. The aim of this work is to 
contribute for the study of women entrepreneurship in “MPEs”, as “CME” influences 
in the structuring of “MPEs”, as well as in local development. 
 
Keywords: Female entrepreneurship. Local development. Undertaking Program. 
Entrepreneurs Women's Council. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) têm uma participação 

significativa em qualquer economia do mundo, pela capacidade de produzir bens e 

serviços que atendam a qualquer cidadão, possivelmente em qualquer lugar, 

contribuindo para o atendimento das necessidades individuais ou coletivas. As 

MPEs, além de suprirem as necessidades das famílias, também têm uma grande 

participação na produção de bens e serviços que atendam às empresas de médio e 

grande porte.  

Ao analisarmos a participação delas no desenvolvimento econômico-

social, podemos constatar que, devido ao seu porte, conseguem se disseminar e 

ficar próximas do público final, cumprindo sua função econômica. Esta proximidade 

também facilita a geração de mais empregos, pela facilidade de locomoção dos 

funcionários e assim, contribuem para uma melhora da qualidade de vida. 

De acordo com Everton Junior (2017, p.23), “algumas estatísticas 

apontam que as MPE correspondem a mais de 96% do número de empresas 

formais”, resultando em influência na formação do Produto Interno Bruto (PIB).   

Conforme o estudo “Panorama dos Pequenos Negócios 2018”, do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), os pequenos 

negócios, no estado de São Paulo, estão distribuídos, segundo os setores de 

atividades, em: Serviços - 41%; Comércio – 37%; Indústria – 12%; Construção – 7%; 

e Agropecuária 3% (SEBRAE, 2018). 

A participação dos pequenos negócios na economia paulista 

corresponde a: 98% das empresas; 49% dos empregos; 37% da folha de salários; e 

27% do PIB (SEBRAE, 2014). 

As MPEs não só aumentam a sua relevância na proporção em que as 

políticas públicas vão sendo mais eficazes e os resultados esperados sendo 

alcançados, como, também, em consequência da capacidade de se multiplicarem e 

pela possibilidade de gerar o empreendedorismo pessoal,  por oportunidade ou pela 

necessidade de fazer algo que melhore sua renda. 

Cumpre destacar que o Relatório Executivo 2017, da Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), divulga que a presença feminina nos 



14 
 
empreendimentos em estágios iniciais (até 42 meses de existência), é ligeiramente 

acima da masculina (em torno de 0,8%). Isto significa a existência de um equilíbrio 

de gêneros na atividade empreendedora, tendendo a melhor qualificar os negócios 

através da multiplicidade das experiências profissionais e pessoais. 

Os empreendedores iniciais, independentemente do gênero, como 

gestores do novo negócio, passam a dividir seu tempo entre os setores operacional, 

comercial e financeiro, enfrentando cotidianamente dificuldades para estabelecer os 

princípios administrativos e operacionais que devem nortear seus negócios.  

No intuito de amenizar estas dificuldades e com base em princípios do 

associativismo, foi criado, em 1987, o Programa Empreender, no Vale do Itajaí, 

interior de Santa Catarina/Brasil, com a implantação de um projeto da 

Handwerkskammerfür München und Oberbayern (HWK) (Câmara de Artes e Ofícios 

de Munique e Alta Baviera – Alemanha), em parceria com Associações Comerciais e 

Industriais, a Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina (FACISC) e 

o SEBRAE (CACB, 2018; FACERJ, 2018; Federação das Associações Comerciais 

do Estado de São Paulo (FACESP), 2018). 

Seguindo a metodologia associativista, do Programa Empreender, no 

ano de 1995, foi aprovada, pela Diretoria da Associação do Comércio e Indústria de 

Franca (ACIF), a constituição do Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF 

de Franca, com os objetivos de proporcionar maior integração da mulher à entidade 

e incentivar o crescimento conjunto das empresárias (ACIF, 2018).  

Assim, tem-se como questão de pesquisa: como o Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP, em especial o empreendedorismo 

feminino, tem auxiliado na consolidação e sustentabilidade das MPEs da cidade de 

Franca/SP, e contribuído para o desenvolvimento local? 

Para responder à questão de pesquisa, o objetivo geral deste trabalho 

é analisar a atuação das MPEs da cidade de Franca/SP, participantes do Conselho 

da Mulher Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP, para constatar se, a partir 

dos incentivos disponíveis, são capazes de promover o desenvolvimento local. 

Para tanto, foram estabelecidos, como objetivos específicos, as 

seguintes áreas de estudo: 
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a) compreender o desenvolvimento local e a sua correlação com 

empreendedorismo; 

b) apresentar o empreendedorismo feminino e as suas influências no 

contexto corporativo; 

c) compreender a metodologia organizacional do Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP; 

d) delinear o perfil das mulheres empreendedoras participantes do 

Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP; 

e) apresentar as influências do empreendedorismo feminino no 

desenvolvimento das MPEs participantes do projeto. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica com base nos 

autores: Alves (2017); Barbosa (2018); Bardin (2004); Bresser-Pereira (1970); 

Campinho (2008); Coelho (2010); Crizzotti (2001); Everton Junior (2017); Fernandes, 

A. S. A. R (2016); Fernandes, F. F. (2016); Goldsmith (1986); Hisrich, Peters e 

Shepherd (2004); Marconi e Lakatos (1996); Minayo (2010), Oyamada (2017), 

Oliveira et al (2017), Peláez e Suzigan (1981), Penrose (2006); Richardson (1999),  

Santos et al (2012), Segatto (2013),  Sen (2000; 2010), Silva (2016), Souza (2018), 

Yin (2005). Ainda, realizou-se uma coleta de dados secundários, em sites e 

documentos oficiais tais como ACIF, Confederação das Associações Comerciais e 

Empresariais do Brasil (CACB), Federação das Associações Comerciais do Estado 

do Rio de Janeiro (FACERJ), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Organização das Nações Unidas (ONU) MULHERES, SEBRAE, dentre outros, com 

o intuito de discorrer sobre os conceitos de desenvolvimento regional, 

empreendedorismo nas MPEs e empreendedorismo feminino. 

Fundamentado em Richardson (1999), o presente trabalho utilizou a 

metodologia qualitativa do tipo estudo de caso, com características exploratórias e 

descritivas, baseadas em Marconi e Lakatos (2002). 

Realizou-se, ainda, uma pesquisa de campo com a utilização da 

ferramenta de entrevista, com o método padrão de pergunta-resposta, do tipo 

semiestruturado presencial, conforme Marconi e Lakatos (2002). 

Participaram da pesquisa 5 (cinco) empresárias integrantes do 

Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP e, com o objetivo de 

ouvir diferentes vozes sobre o tema e triangular informações, foram realizadas 
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entrevistas com 3 (três) empresárias não participantes do Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP e com 3 (três) dirigentes de entidade 

empresarial de Franca/SP. 

Finalizando, foi utilizada a análise de conteúdo dos dados obtidos, com 

elaboração de categorias analíticas fechadas, com base em Chizzotti (2001). 

Em conclusão, verificou-se que o Conselho da Mulher Empreendedora 

(CME) ACIF de Franca/SP, em especial, o empreendedorismo feminino, tem 

auxiliado na consolidação e sustentabilidade das MPEs da cidade de Franca e 

contribuído para o desenvolvimento local, em vista do ambiente receptivo e de 

colaboração mútua, proporcionando, às participantes, uma maior interação com 

empresárias de diferentes ramos de atuação. Esta interação é que as fazem se 

sentir seguras e capazes de estar à frente de seus empreendimentos e, 

consequentemente, a solidificação da empresa no mercado, proporcionando 

geração de emprego e renda para a população. 

Além desta Introdução, o presente trabalho é composto pelo capítulo 2, 

que trata da discussão teórica para melhor entendimento acerca do desenvolvimento 

regional e local, nas perspectivas do presente trabalho. 

No capítulo 3, são analisados os conceitos de empreendedorismo, bem 

como suas relações empresariais. 

Já no capítulo 4, apresenta-se o empreendedorismo feminino, seguido 

do Programa Empreender e da evolução histórica do Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME). 

O capítulo 5 trata da metodologia utilizada na elaboração do trabalho. 

No capítulo 6, são apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

Este trabalho encerra-se com o capítulo 7, discorrendo sobre as 

conclusões e considerações finais.  

Pretende-se, com este trabalho, demonstrar que, a partir das 

transformações socioeconômicas nas últimas décadas, o crescimento da 

participação feminina nos empreendimentos das MPEs, tem contribuído para o 

desenvolvimento local.  

Assim, almejamos contribuir com estudos concernentes ao 

empreendedorismo feminino nas MPEs, as influências do Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP na estruturação de MPEs, participantes 

do projeto, bem como suas contribuições para o desenvolvimento local.  
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2 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

  

 

  No presente capítulo, é proposta uma discussão teórica com base em 

Alves (2017), Bresser-Pereira (1970), Fernandes, F. F. (2016), Peláez e Suzigan 

(1981), Segatto (2013), Sen (2000; 2010), Oyamada (2017), dentre outros autores, 

para o entendimento acerca do Desenvolvimento Regional e Local, nas perspectivas 

adotadas para o presente trabalho. 

 

 

2.1 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

  Na investigação de conceitos teóricos de “desenvolvimento”, mais 

especificamente “desenvolvimento regional”, nota-se que não há uma uniformidade 

teórica. As discussões perpassam por interpretações que permitem tanto avanços 

como retrocessos no tempo. Alves (2017) ainda cita como exemplo o fato do termo 

“desenvolvimento” ser assemelhado, por teóricos clássicos e neoclássicos, ao de 

crescimento ou progresso. Isto ocorreu frente às influências de suas formações nos 

centros dominantes europeus. 

Fabrício Fernandes (2016) adverte acerca da diferenciação entre o 

conceito de desenvolvimento e o conceito de crescimento. O autor ainda caracteriza 

esta distinção como sendo o desenvolvimento de natureza qualitativa, por ser mais 

abrangente, alcançando ambientes sociais, político, econômico, ambiental e 

tecnológico, enquanto que, em relação ao crescimento, ele afirma possuir um 

aspecto mais quantitativo. 

  Engendrando conceitos de desenvolvimento, vale, primeiramente, uma 

análise do desmembramento da palavra: 
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Figura 1 – Etimologia da Palavra Desenvolvimento 
 

 
Fonte: Adaptado de DINIZ (apud SANTOS et al, 2012). 
 

  O que, a princípio, poderia significar “algo em movimento” ou “uma 

certa velocidade”, até mesmo “um crescimento contínuo”, na análise da Figura 1 

pode se ter um outro prisma: 

 

[...] com a junção dos elementos que compõem a palavra desenvolvimento, 
formaremos algo que poderia ser expresso como: ‘sem movimento para 
reverter a ação’ ou ainda ‘sem envolvimento’. Isso nos remete a uma 
conclusão de que é preciso algo para gerar o movimento e/ou envolvimento 
(SANTOS et al, 2012, p. 46). 

   

Assim, de forma textual, o desenvolvimento significa que são 

necessários “algum ou alguns fatores” que exerçam um impulso para que algo 

transformador aconteça. 

Bresser-Pereira (1970) afirma que “o Desenvolvimento é um processo 

de transformação econômica, política e social, através da qual o crescimento do 

padrão de vida da população [...]” (BRESSER-PEREIRA, 1970, p.21).  O autor ainda 

afirma que, de fato, não existe desenvolvimento setorizado, ou seja, para analisar 

um desenvolvimento, devem-se analisar os setores econômico, social e político. 

Apenas é aceitável uma análise separada se for de forma didática: 

 

[...] Se o desenvolvimento econômico não trouxer consigo modificações de 
caráter social e político; se o desenvolvimento social e político não for a um 
tempo o resultado e causa de transformação econômicas, será porquê de 
fato não tivemos desenvolvimento[...] (BRESSER-PEREIRA, 1970, p.21). 
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Diante do exposto, para haver um desenvolvimento econômico, deverá 

haver, concomitantemente, um desenvolvimento social e um desenvolvimento 

político. 

Fabrício Fernandes (2016) contribui ao afirmar que o desenvolvimento 

sustentável busca novas formas de produção baseadas em um novo conceito de 

sustentabilidade, objetivando não apenas a sustentabilidade econômica, mas 

também o social e ambiental. 

Em outra vertente, Sen (2010) discute a respeito da relevância do 

Capital Social, para se atingir o desenvolvimento.  

 

Quadro 1 – Dimensões do Capital Social 

Clima de confiança nas 
relações interpessoais: 

Quanto maior a confiança, maior será a naturalidade nas 
relações econômicas, e consequentemente, mais 
transações serão possíveis. 

Capacidade de 
associatividade: 

É a capacidade da sociedade de constituir formas de 
cooperação. É a capacidade de "sinergia" de uma 
sociedade em prol de relações de cooperação solidária 
no dia a dia. 

Consciência cívica, 
 o "civismo": 

Como as pessoas agem perante tudo aquilo que é de 
interesse coletivo. Determinação do nível de consciência 
coletiva e, uma sociedade, medida pela participação nos 
debates públicos, engajamento, propostas dentre outros. 

Valores éticos: 
Os valores éticos exercem forte influência sobre o que 
ocorre numa sociedade. 

Fonte: SEN (2010, p. 305-306) 

 

Pesquisas apontam a existência de fatores extra econômicos que 

funcionam como “mola propulsora” do desenvolvimento, em termos de progresso 

econômico e tecnológico, e contribuem para um desenvolvimento sustentável. O 

Capital Social também influencia nas taxas de crescimento econômico, beneficia a 

governabilidade democrática, contribui positivamente na qualidade dos serviços 

públicos e no nível escolar, além de gerar aumento na expectativa de vida (SEN, 

2010). 

Corroborando, Oyamada (2017) declara que a Teoria do Capital 

Humano se manifesta como uma forma de reflexão, com o intuito de explicar o 

fenômeno da desigualdade entre nações, economias, indivíduos ou grupos sociais. 
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  O autor ainda considera que o Capital Social tem uma base no 

desenvolvimento cultural da sociedade. “[...] Sem um ‘terreno cultural’ cultivado de 

modo sistemático, a confiança, a associatividade, o civismo e os valores éticos não 

teriam como florescer [...]” (SEN, 2010, p.308). 

Oyamada reconhece que: 

 

Ao investir em educação, os indivíduos tornam-se melhor preparados, 
capacitados e instruídos, e ampliam suas oportunidades e escolhas diante 
de um mercado de trabalho competitivo. O fator capital humano é composto 
por adicional em conhecimentos, habilidades, atitudes e valores (2017, p. 
30). 

   

Diante do exposto, constatamos que o fator capital humano tem um 

papel fundamental para o desencadeamento do desenvolvimento, uma vez que 

aparece como sendo uma das vertentes do processo desenvolvimentista, apontado 

por Bresser-Pereira (1970). 

  Saindo da conceituação tradicional de desenvolvimento, Segatto (2013) 

conclui que o desenvolvimento, que antes tinha seu foco em aspectos econômicos, 

indicativos da evolução social, recentemente passou a ser considerado como a 

evolução de uma sociedade de uma forma mais abrangente e heterogênea. 

O desenvolvimento também pode ser analisado como um processo de 

ampliação das liberdades humanas. A inópia da liberdade econômica gera a 

privação de liberdade social que, por sua vez, gera a privação de liberdade 

econômica. As liberdades são consideradas como meios principais do 

desenvolvimento (SEN, 2000). 

  As liberdades podem ser diferenciadas em: liberdades políticas, que 

ajudam a promover a segurança econômica; oportunidades sociais, que facilitam a 

participação econômica; e facilidades econômicas, que podem ajudar a gerar a 

abundância individual e recursos públicos para serviços sociais. Com oportunidades 

sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e 

ajudar uns aos outros (SEN, 2000). 

  Como uma forma de privação de liberdade, Sen (2000) destaca a 

desigualdade entre mulheres e homens que afeta, e, até mesmo, encerra de forma 

prematura a vida de milhões de mulheres e, de formas diversas, restringe 

significativamente, o grau de liberdade para o sexo feminino. Destaca-se, também, 

uma grande quantidade de pessoas, em vários países, onde lhes são negados a 
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liberdade política e os direitos civis básicos. Ter liberdade promove melhoria no 

potencial das pessoas para cuidarem de si mesmas e para influenciarem outras. 

Assim, podem contribuir para a discussão de questões centrais para o processo de 

desenvolvimento (SEN, 2000). 

 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

 

 

O desenvolvimento econômico, provocado pela industrialização, 

desencadeou transformações na estrutura social (com uma nova elitização e 

surgimento de novas classes sociais) e política, em consequência de mudanças 

ideológicas causadas pelo surgimento de novos grupos socioeconômicos.  

(BRESSER-PEREIRA, 1970). 

  A Revolução Industrial brasileira teve dois agentes fundamentais: os 

empresários industriais e o Governo.  Os empresários tiveram a principal iniciativa 

durante as duas primeiras décadas. O Governo teve a participação de criar 

estímulos à industrialização, graças á Revolução de 30. A hegemonia dos 

empresários proporcionou um desenvolvimento capitalista até a metade dos anos 

cinquenta. Neste período, o Governo inicia, de forma mais ativa, os investimentos 

necessários ao desenvolvimento do país, tendo como consequência o aumento da 

taxa de inflação.  Basicamente, o setor privado concentrou seus investimentos na 

substituição de artigos manufaturados importados, enquanto o Governo focou na 

infraestrutura, petróleo, transporte e comunicações, energia e indústria siderúrgica 

(BRESSER-PEREIRA, 1970). 

  Na Figura 2, Bresser-Pereira (1970) resume a trajetória do 

desenvolvimento brasileiro, que ocorreu a partir dos anos 30 até 1961. A análise 

desta trajetória contribui para a compreensão das influências macroeconômicas nas 

microeconomias e/ou microrregiões. 
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Figura 2 – Modelo de Desenvolvimento Brasileiro, 1930-1961 

 
Fonte: BRESSER-PEREIRA, 1970, p. 71. 
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  A alta produtividade dos investimentos realizados pelos setores privado 

e público, elevaram a taxa de crescimento do produto sem muito esforço de 

poupança e investimentos. Assim: 

 

[...] o país passou por um amplo processo de industrialização, instalou toda 
a sua indústria de consumo tanto leve como pesada, e fez extraordinários 
progressos no setor da indústria de base e da de equipamentos. A 
industrialização trouxe consigo a urbanização e o aumento da taxa de 
crescimento da população. Antes de mais nada, todavia, a industrialização 
significou desenvolvimento econômico, que se expressou não só pelo 
aumento da renda ‘per capta’ como também pelo aumento dos salários 
reais e dos padrões de consumo[...] (BRESSER-PEREIRA, 1970, p.72). 

   

Peláez e Suzigan, ao discutirem sobre as origens da inflação 

vertiginosa, afirmam que em 1958 foi elaborado um Plano Nacional de Estabilização, 

contendo um pensamento radical e gradativo de combate à inflação. Os autores 

ainda complementam que “O abandono do PNE pelo Executivo em 1959 marcou o 

começo da forte onda inflacionária que assolou a economia brasileira no início da 

década de 60” (1981, p.351). 

Entre 1968 e 1974, é apontado como sendo um período de rápido 

crescimento econômico no país. Isso em virtude da recuperação da recessão de 

1962/1967. Porém, nota-se que, daí em diante, este crescimento inicia um declive 

em virtude de pressões sobre o balanço de pagamentos e o nível de preços. O 

controle do balanço de pagamento e da inflação são apenas medidas imediatistas 

que levam o Estado a conter o crescimento (SINGER, 1989). 

Singer ainda afirma que “em 1974, a necessidade objetiva de 

incrementar as inversões, contribuiu no mínimo, tanto quanto a elevação dos preços 

do petróleo, para que as importações dobrassem, em valor, em relação ao ano 

anterior” (1989, p. 119). 

Outro período a ser destacado é o denominado, por Goldsmith (1986), 

como A Recessão de 1981-1984. Destaca-se, neste período, a brusca mudança da 

taxa de crescimento do produto real per capita. Dos 7% ao ano no período de 1976-

1980, despenca para uma taxa média de 2% ao ano. Tal fato nunca ocorreu na 

história econômica do pais, desde a metade do século XIX. Porém, é apontado que 

seus efeitos pouco influenciaram na estrutura financeira, a qual deu continuidade na 

evolução dos fins da década de 70 (GOLDSMITH, 1986). 
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A taxa da inflação triplicou desde o final de 1983, influenciada pelos 

altos déficits do governo federal e do balanço de pagamentos que cresceram no 

decorrer de 1982, e agravados pela recessão internacional, dando origem ao 

aumento do pagamento de juros sobre a dívida externa (GOLDSMITH, 1986). 

Neste cenário, a cidade de Franca/SP destacava-se como importante 

centro industrial do país, devido às indústrias de calçados e curtumes que, em razão 

de uma série de políticas públicas de proteção e incentivos governamentais, teve um 

crescimento acelerado. Com sua produção voltada basicamente ao calçado 

masculino, as indústrias tinham seu fornecimento, tanto para o mercado interno 

como para exportação (OLIVEIRA et al, 1999). 

Destarte, o setor calçadista da cidade fica suscetível a qualquer 

variação na política econômica no país.  Assim, no início da década de 90, com a 

chegada do Plano Econômico, do Governo Collor, e a abertura da economia ao 

mercado internacional, o volume de exportações de calçados e componentes iniciou 

uma queda média de 20% ao ano. Destaca-se que, em 1993, o volume de 

exportações somava US$ 288 milhões e, em 1997, já totalizavam US$ 92 milhões. 

Em consequência, o setor calçadista perde participação no mercado internacional, 

tendo que buscar alternativas para se adaptar às novas condições de mercado. Em 

consequência da queda na produção de produtos manufaturados, iniciou-se uma 

retomada em investimentos no setor primário. Outros setores que começaram a se 

destacar foram o educacional e, de forma discreta, a indústria turística. 

Paralelamente, houve também um aumento do comércio ambulante, trabalhos 

temporários e prestações de serviços diversos, contribuindo assim para a expansão 

da economia informal (OLIVEIRA et al, 1999). 

Concluímos que a economia local sofreu fortes danos a partir da perda 

do mercado internacional, bem como os fortes impactos sofridos por variações no 

sistema econômico do país. Assim, o setor calçadista da cidade de Franca/SP, 

iniciou sua tentativa de se readaptar ao mercado e muitos foram seduzidos por 

incentivos fiscais e realocaram seu parque industrial para outras regiões.  

Diante de uma necessidade eminente, a população começa a se 

adaptar ao mercado impulsionado pelo empreendedorismo, tema que discutiremos 

no próximo capítulo. 

Tendo em vista as discussões anteriores sobre desenvolvimento, na 

presente pesquisa, desenvolvimento é considerado como um processo de 
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transformações econômicas, sociais e políticas, advindas de fatores 

extraeconômicos, que funcionam como agentes propulsores de transformações 

sociais e humanas. 
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3 EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES EMPRESARIAIS 

 

 

O escopo deste capítulo é discorrer conceitos de empreendedorismo, 

bem como correlacionar com concepções empresariais. 

Primeiramente, foram pesquisados conceitos de empreendedorismo na 

perspectiva de Silva (2016), em dados do GEM 2016 (2018), GEM 2017 (2018), 

SEBRAE (2018), do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) (2018) 

e do Instituto de Economia da ACIF (2018).  

Com a finalidade de entender as relações e as diferenças entre um 

empreendedor e um empresário, faz-se necessário estabelecer os conceitos, as 

diferenças e as similaridades de ambos. Concomitantemente, são abordados os 

tipos de empresas, as suas origens e as formas de empreendedorismo. Para tal 

finalidade, buscou-se entendimentos do assunto em Coelho (2010), Campinho 

(2008), Penrouse (1995), Hishich, Peters e Shepherd (2004), bem como dados 

complementares em Legislação Federal e SEBRAE (2017). Para solidificar o 

embasamento teórico foram utilizados dados estatísticos do IBGE (2017) e da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2010/2015 (2018). 

 

 

3.1 CONCEITOS DE EMPREENDEDORISMO 

 

 

O brasileiro faz parte de uma sociedade considerada muito 

empreendedora. A Pesquisa GEM de 2016, realizada pelo SEBRAE e pelo IBQP, 

mostra que 36% da População Economicamente Ativa (PEA) possuem ou estão 

abrindo um novo empreendimento. Isto significa que cerca de 48 milhões de 

pessoas, com idades que variam de 18 a 64 anos, têm um negócio ou estão 

envolvidos na criação de um (GEM 2016; SEBRAE; IBQP, 2018). 

Em 2017, o GEM aponta uma taxa de empreendedorismo (TTE) de 

36,4%.Comparando com 2016, podemos verificar que, praticamente, não houve 

variação nas taxas gerais de empreendedorismo no Brasil (GEM 2017; SEBRAE; 

IBQP, 2018). 
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Os novos empreendedores abrem seus negócios, assumindo todo o 

risco, movidos pelo desejo de inovação, pela necessidade de realização e de ser 

reconhecido, para atender a uma necessidade do mercado ou para tornar a vida das 

pessoas mais agradável. Não obstante, é importante analisar, ainda, se as pessoas 

empreendem por vocação, por oportunidade ou por necessidade. O GEM mostra 

que 59,4% dos novos empreendimentos que surgiram no Brasil, no ano de 2017, 

foram por oportunidade (GEM 2017; SEBRAE; IBQP, 2018). 

Pode-se conceituar o empreendedor como sendo aquele que deixa de 

ser apenas um proprietário da firma, para ser um agente inovador, capaz de 

melhorar produtos e processos, expandir mercados e modificar estruturas 

organizacionais. Desta forma, o empresário passa a ser empreendedor, tendo 

função diferente do que apenas organizar a produção de forma eficiente, a partir de 

técnicas já existentes (SILVA, 2016). 

Ainda, seguindo conceitos schupterianos, Silva (2016) destaca que o 

empreendedor, não necessariamente deverá ser o proprietário da empresa, mas 

poderá ser um indivíduo que inova dentro da empresa e, neste caso, poderá ser 

tanto o empresário, quanto um funcionário. Este é denominado como 

intraempreendedor e possui as mesmas caracteristicas de um empreendedor, sendo 

diferenciado por não ser dono do seu próprio negócio, e sim um funcionário da 

empresa (SILVA, 2016).  

Destarte, conceitua-se o empresário como sendo aquele que exerce a 

atividade empresarial. Já o empreendedor é aquele capaz de vislumbrar o 

imperceptível e utilizá-lo como algo inovador, tanto como propulsor de novos 

negócios, como para alavancar um processo existente. O empresário poderá ser o 

empreendedorassim como se tornar um, da mesma forma que um empreendedor, 

não necessariamente, poderá vir a ser ou se tornar um empresário (SILVA, 2016). 

Apesar de recessões, falta de infraestrutura e incentivos 

governamentais, recursos financeiros escassos, dentre outros problemas, vários 

empreendimentos são formados de tempos em tempos. 

Segundo o Instituto de Economia da ACIF – Associação do Comércio e 

Indústria de Franca, foram abertas, em Franca, no primeiro trimestre de 2018, 1.646 

novas empresas, conforme é demonstrado na Tabela 1. A análise permite constatar 

a existência de um maior número de empreendimentos no setor de Serviços, talvez 
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em decorrência da recessão do setor industrial, mais especificamente do setor 

calçadista. 

 

Tabela 1 – Abertura de empresas (Franca/SP), por setor, no 1º trimestre de 2018 
 

SETOR QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

Serviços 663 40,1 
Comércio 462 28,1 
Indústria 287 17,4 
Outros (*) 234 14,4 

Fonte: Instituto de Economia ACIF, 2018, online. 
(*) Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, indústrias extrativas, eletricidade e 
gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, construção, administração 
pública, defesa e seguridade social, organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
 

Na Tabela 2, seguindo a linha de abertura de novos negócios por 

necessidade, constatamos que todas as empresas abertas no primeiro trimestre de 

2018, são pequenas empresas. Observa-se que, em quase sua totalidade, são 

Microempreendedores Individuais (MEI). Estas empresas apresentam, como 

características, o pequeno empresário que possui um faturamento limitado a R$ 

81.000,00 por ano, que não participa como sócio, administrador ou titular de outra 

empresa e que contrate no máximo um empregado. Isto permite concluir, em 

princípio, que se trata de “empreendedores” que buscam resolver uma situação de 

emergência, seja em razão da perda de um emprego ou mesmo da formalização de 

um pequeno empreendimento. 

 

Tabela 2 – Abertura de empresas (Franca/SP) por porte, no 1º trim. de 2018 
 

PORTE 
SERVIÇOS COMÉRCIO INDÚSTRIA TOTAIS 

Quant. 
Part. 

% 
Quant. 

Part. 
% 

Quant. 
Part. 

% 
Quant. 

Part. 
% 

Microempreendedor 
Individual (MEI) 

524 79,0 371 80,0 267 93,0 1.162 82,0 

Microempresa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Pequena Empresa 139 21,0 93 20,0 20 7,0 252 18,0 
Média Empresa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Grande Empresa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totais 663 100,0 464 100,0 287 100,0 1.414 100,0 
Fonte: Instituto de Economia ACIF, 2018, online. 
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Boa parte das micro e pequenas empresas surgem, no entanto, a partir 

de uma necessidade emergente de resolver ou de buscar uma situação financeira 

estável. No Brasil, no ano 2017, 39,9% dos novos negócios foram abertos por 

necessidade (GEM, 2017; SEBRAE, 2018; IBQP, 2018). 

Criar algo novo, dedicar tempo e esforço, assumir riscos, para receber 

as recompensas da satisfação e a independência financeira e pessoal, muitas 

vezes, surge a partir de uma ruptura em um estilo de vida, que pode acontecer 

quando uma pessoa se aposenta ou mesmo quando é demitida. 

Os empreendedores iniciantes, como gestores do novo negócio, 

passam a dividir seu tempo entre os setores operacional, comercial e financeiro, 

enfrentando cotidianamente dificuldades em estabelecer os princípios 

administrativos, que devem nortear seus negócios.  

Neste sentido, não são poucas as pessoas que enfrentam dificuldades 

em estabelecer princípios que norteiem seus negócios, com o intuito de assegurar 

um bom desempenho na obtenção dos resultados propostos. Muitos empresários 

não conseguem manter a continuidade de seus negócios por muito tempo. 

 

 

3.2 RELAÇÕES EMPRESARIAIS 

 

 

Para Coelho (2010) e de acordo com o Código Civil (2002), artigo 966, 

o “Empresário” é o sujeito de direito que exerce profissionalmente uma atividade 

econômica e que articula os fatores de produção para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços. Existem dois tipos de empresários: o empresário pessoa física, 

denominado empresário individual e o empresário pessoa jurídica, denominado 

sociedade empresária (COELHO, 2010). 

Campinho (2008) conceitua empresário como sendo aquele que, 

habitualmente, exerce uma atividade com fins lucrativos, na produção e/ou 

circulação de bens e serviços. 

Penrouse (2006) aplica o termo empresário para designar os indivíduos 

ou grupos de prestadores de serviços empresariais dentro da firma. Os serviços 

empresariais compreendem todos os subsídios necessários ao funcionamento da 

firma, não podendo ser confundidos com os serviços administrativos, que são as 
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realizações das ideias e propostas empresariais, bem como a supervisão das 

atividades. 

Pode-se, também,destacar alguns elementos que compõem a definição 

de empresário: 

a) O exercício profissional de certa atividade é associado às 

considerações de habitualidade (não pode ser considerado profissional quem realiza 

tarefas de modo esporádico), pessoalidade (o empresário deve contratar 

empregados para o exercício de suas tarefas) e do monopólio das informações que 

o empresário detém sobre o produto ou serviço objeto de sua empresa; 

b) se o empresário é quem exerce profissionalmente uma atividade 

econômica organizada, então a empresa é uma atividade, podendo ser de produção 

e/ou circulação de bens e serviços; 

c) a atividade empresarial tem o objetivo de lucro para quem a explora, 

sendo este o objetivo da produção ou circulação de bens ou serviços; 

d) a empresa é atividade organizada quando nela se encontram 

articulados, pelo empresário, os fatores de produção: capital, mão de obra, insumos 

e tecnologia (COELHO, 2010). 

De acordo com Hisrich, Peters e Shepherd (2004), existem três tipos 

de empresas: 

a) Empresa do tipo estilo de vida: um pequeno empreendimento que 

sustenta os proprietários e que geralmente não cresce. Em geral, o seu crescimento 

é modesto devido à natureza do negócio, aos objetivos do empreendedor e à 

limitação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Estas empresas existem 

primordialmente, para sustentar os proprietários e geralmente têm poucas 

oportunidades de crescimento e expansão. 

b) Empresas de fundação: tipo de empresa fundada, a partir de 

pesquisa e desenvolvimento e coloca as bases para uma nova área de negócios. 

Seu capital é fechado, e, em geral, só atrai investidores particulares. 

c) Empresa de alto potencial: empreendimento com alto potencial de 

crescimento que, portanto, atrai grande interesse de investidores. Embora a 

empresa possa iniciar como uma empresa de fundação, seu crescimento é muito 

rápido. Também são conhecidas como “gazelas” (empreendimentos de crescimento 

muito alto) e integram o desenvolvimento econômico de uma área. 
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Para Coelho (2010, p. 20), “os sócios da sociedade empresária são 

empreendedores ou investidores, de acordo com a colaboração dada à sociedade” 

e, para Campinho (2008, p.12), “o sócio não é empresário mas sim integrante de 

uma sociedade empresária”. Desta forma, segundo os autores, o fundador da 

empresa poderá ser tanto empresário como empreendedor, sendo que isso 

dependerá de sua participação na empresa. 

Quando se analisa a questão das micro e pequenas empresas, é 

necessário, primeiramente caracterizá-las, a partir de algumas classificações 

existentes na literatura. 

A Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, considera: como microempresa a 

que possui uma receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais), no ano calendário; a empresa de pequeno porte é aquela que aufere uma 

receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 

ou inferior a R$ 4.800.000,00 (redação dada pela Lei Complementar nº 155/2016). 

O SEBRAE, além dessa classificação, que utiliza por base o 

faturamento, em que inclui, ainda, uma categoria de Microempreendedor Individual 

(renda bruta anual de até R$ 81.000,00), utiliza o critério do número de funcionários, 

para classificação das micro e pequenas empresas. Assim, considera: microempresa 

a que emprega até 19 pessoas, no caso da indústria, e até 9 pessoas, no caso do 

comércio e serviços; pequena empresa a que possui de 20 a 99 pessoas ocupadas 

(indústria) e de 10 a 49 pessoas empregadas (comércio e serviços) (SEBRAE, 

2016). 

De acordo com o relatório especial “O Empreendedorismo e o Mercado 

de Trabalho” (SEBRAE, 2017, p.19), a participação dos Pequenos Negócios na 

geração de trabalho, pode ser medida pelo total de empregos com carteira assinada 

(trabalho formal) e pelo total de pessoas ocupadas (conjunto do mercado de 

trabalho). 

A Pesquisa Nacional por amostra de Domicílio PNAD Contínua do 

IBGE apurou que, no primeiro trimestre de 2017, conforme demonstrado na Tabela 

3, havia 103,1 milhões de pessoas com 14 anos ou mais compondo a massa 

trabalhadora no Brasil. 
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Tabela 3 – Força de Trabalho, no Brasil, no 1º trimestre de 2017 
 

  
FORÇA DE TRABALHO      

(em milhões de pessoas) 
PARTICIPAÇÃO 

 
PESSOAS OCUPADAS 89,0 86,0% 
Empregado com carteira 33,4 32,0% 
Empregado sem carteira 10,2 10,0% 
Doméstico 6,1 6,0% 
Servidor público 10,9 11,0% 
Empregador 4,1 4,0% 
Conta própria 22,1 21,0% 
Trabalhador familiar 2,2 2,0% 
PESSOAS DESOCUPADAS 14,2 14,0% 
TOTAL (*) 103,2 100,0% 

Fonte: PNAD Contínua (IBGE), 2017, online. 
(*) Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência. 
 

Desse total, 14% estavam desocupadas e 86% ocupadas. Apenas 32% 

dos trabalhadores ocupados são constituídos por pessoas que trabalham no 

mercado formal de trabalho, como empregados assalariados com registro em 

carteira de trabalho (33,4 milhões de empregados com carteira). 

 

Tabela 4 – Distribuição do número de empresas por porte na RAIS 
 

  EMPRESAS (2010) EMPRESAS (2015) 
MPE          6.041.062 99,0%          6.634.119 99,0%
Médias Empresas               39.906 1,0%               42.767 1,0%
Grandes Empresas               21.612 0,0%               23.942 0,0%
TOTAL          6.102.580 100,0%          6.700.828 100,0%

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da RAIS 2010 e 2015 (MTE). 
Notas: 1. Micro e Pequenas Empresas: até 49 empregados no comércio e serviços e até 99 

empregados na indústria e construção. 
2. Médias empresas: de 50 a 99 empregados no comércio e serviços e de 100 a 499 

empregados na indústria e construção. 
3. Grandes Empresas: 100 ou mais empregados no comércio e serviços e 500 ou mais 

empregados na indústria e construção 
 

 

Na Tabela 4, dados da RAIS 2015 mostram que 99% das empresas 

que declaram a RAIS, são Micro e Pequenas Empresas, 1% são empresas de médio 

porte e apenas 0,36% são empresas de grande porte. Ao compararmos os dados da 

RAIS de 2010 e 2015, verifica-se que esta proporção não sofreu alterações. 
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Tabela 5 –  Distribuição do número de empregados com carteira por porte de 
empresa na RAIS 

 

  EMPRESAS (2010) EMPRESAS (2015) 
MPE        14.688.502 51,0%        16.899.289 54,0%
Médias Empresas          4.543.425 16,0%          4.572.097 15,0%
Grandes Empresas          9.327.856 33,0%          9.903.362 32,0%
TOTAL        28.559.783 100,0%        31.374.748 100,0%
Fonte:  Elaborada pelo autor, a partir da RAIS 2010 e 2015 (MTE). 
Notas: 1. Micro e Pequenas Empresas: até 49 empregados no comércio e serviços e até 99 

empregados na indústria e construção. 
2. Médias empresas: de 50 a 99 empregados no comércio e serviços e de 100 a 499 

empregados na indústria e construção. 
3. Grandes Empresas: 100 ou mais empregados no comércio e serviços e 500 ou mais 

empregados na indústria e construção. 
  

 Ainda de acordo com a RAIS de 2015, a Tabela 5 demonstra que as 

Micro e Pequenas Empresas respondiam por 54% do total dos empregos com 

carteira assinada. Comparado com a RAIS de 2010, verificou-se um pequeno 

aumento na participação dos Pequenos Negócios no total de empregos com 

carteira, passando de 51% para 54% do total. 

 

Gráfico 1 – Evolução do PIB e do número de Pessoas Ocupadas no Brasil 
 

 
Fonte: PNAD Contínua (IBGE), 2017, online. 

 

No Gráfico 1, podemos observar que, a partir do quarto trimestre de 

2014, teve início um período de queda do PIB, resultando em uma série de 

implicações sobre o mercado de trabalho: 
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• a queda do índice de pessoas ocupadas; 

• o aumento da taxa de desemprego; e 

• a retração do valor do rendimento médio real dos trabalhadores e da 

massa total de salários da economia. 

Em 2014, o total de pessoas ocupadas chegou a de 92,9 milhões e 

caiu para 88,9 milhões, no primeiro trimestre de 2017, queda de quase 4 milhões de 

pessoas.  

 

Gráfico 2 – Evolução da taxa de desemprego (em %) 
 

 
Fonte: PNAD Contínua (IBGE), 2017, online. 
 

 

Observamos no Gráfico 2 que, no mesmo período que houve a queda 

de quase 4 milhões de pessoas empregadas (primeiro trimestre de 2017), o número 

de pessoas desocupadas passou de 6,5 milhões para 14,2 milhões, representando 

um aumento de 7,7 milhões de pessoas em decorrência. Isso se deu não só pelas 

dispensas de trabalhadores, mas também da tentativa, sem sucesso, de ingresso de 

novas pessoas no mercado de trabalho, quer seja pelo primeiro emprego ou pelo 

retorno pós aposentadoria. 

 

 

 

 

 



35 
 

Gráfico 3 – Nível de formalização do trabalho (em %) 
 

 
Fonte: PNAD Contínua (IBGE), 2017, online. 

 

O nível de formalização do trabalho, resultante da proporção de 

pessoas ocupadas que possuem carteira assinada, conforme apontado no Gráfico 3, 

caiu de 40,1%, do primeiro trimestre de 2014, para 37,6% no primeiro trimestre de 

2017. 

Em um sentido oposto, podemos notar um aumento na proporção de 

pessoas à frente de um empreendimento para 29,7% no primeiro trimestre de 2016, 

seguido de uma leve letargia, mas atingindo, no primeiro trimestre de 2017, seu 

segundo melhor resultado com 29,5%. Neste sentido, o número de donos de 

negócio passou de 24,8 milhões, no segundo trimestre de 2014, para 26,2 milhões 

de pessoas, um acréscimo de 1,4 milhões de pessoas.  

Podemos concluir que uma expressiva parte destes novos donos de 

negócios surgiu em decorrência da falta de melhores oportunidades no mercado de 

trabalho, aumentando, assim, o nível de empreendedorismo por necessidade. A 

Pesquisa GEM também concluiu que, nos últimos dois anos da pesquisa, o nível de 

empreendedorismo por oportunidade caiu sensivelmente em relação aos dez últimos 

anos.  

Do primeiro trimestre de 2014, tido como o início da retração da 

economia e o primeiro trimestre de 2017, houve uma queda de 2,5% no número de 

pessoas ocupadas, enquanto que o número de pessoas desocupadas cresceu 
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101%.  Neste período, duas categorias de ocupação tiveram um crescimento 

expressivo: a de empregadores (11%) e a de conta própria (6%). 

 

Gráfico 4 – Nível de empreendedorismo (em %) 
 

 
Fonte: PNAD Contínua (IBGE), 2017, online. 
 
 

  Assim, o empreendedorismo exerceu o papel de “colchão social”, pois, 

além de ampliar os postos de trabalhos dos próprios donos de negócios (1,6 milhões 

adicionais), gerou e/ou manteve postos de trabalho para empregadores sem carteira 

e/ou trabalhadores familiares, abrandando os efeitos da retração da economia sobre 

o mercado de trabalho. 

  Neste trabalho, tratamos o empreendedorismo como sendo o efeito 

propulsor que leva o indivíduo a montar seu próprio negócio, quer seja para suprir 

uma necessidade iminente, para inovar, ou mesmo para satisfação própria.  

Destarte, estabelecemos distinções entre o empreendedor, que é 

aquele que cria e/ou inova e o empresário, que é o dono do próprio negócio. 

Na perspectiva de análise do empreendedorismo e suas relações 

empresariais, no próximo capítulo, contextualizou-se o empreendedorismo feminino 

e a atuação do Programa Empreender e do Conselho da Mulher Empreendedora 

(CME) ACIF de Franca/SP. 
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4 EMPREENDEDORISMO FEMININO E O CME 

 

 

  Nos últimos anos, as mulheres estão cada vez mais conquistando 

espaço e ganhando destaque no mundo corporativo. Essa participação crescente 

nos possibilita vislumbrar um futuro em que ambos os gêneros venham a atuar no 

empreendedorismo em situação de equilíbrio (SEBRAE, 2017, online). 

  Neste contexto, o objetivo deste capítulo é contextualizar o 

empreendedorismo feminino, em razão da sua crescente participação no mercado 

em geral, bem como apresentar o Programa Empreender e o Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP. 

  Para a parte contextual, foram utilizados dados do GEM 2016 (2018), 

GEM 2017 (2018), SEBRAE (2018), IBQP (2018), ONU Mulheres Brasil (2018) e do 

autor Souza (2018).  

  A apresentação do Programa Empreender foi elaborada a partir dos 

dados obtidos em CACB (2018), FACESP (2018), FACERJ (2018) e ACIF (2018). Já 

a apresentação do CME tem como fonte os dados obtidos da ACIF, através do 

Departamento de Consultoria (2018). 

 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO FEMININO 

 

   

O Relatório Executivo 2017 da Global Entrepreneurship Minitor destaca 

que a presença feminina, nos empreendimentos em estágios iniciais (aqueles em 

até 42 meses de existência), é ligeiramente superior à masculina (em torno de 

0,8%). Isto significa um equilíbrio de gêneros na atividade empreendedora, tendendo 

a melhor qualificar os negócios, através da multiplicidade das experiências 

profissionais e pessoais. 

 

 

 

 



 

Gráfico 5 – Taxas (em %) específicas
empreendedores por gêneros segundo estágios do empreendimento 
Brasil – 2017

Fonte: GEM Brasil 2017, 2018,
1Percentual da população referente a cada categoria da população (ex. 19,9% dos homens no Brasil 
são empreendedores iniciais).
2Estimativa calculadas a partir de dados da população brasileira
2017:135,4 milhões.Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Projeção da população do Brasil e Unidades 
da Federação por sexo e idade para o período 2000

 

O Gráfico 5  most

população do país e as diferenças por gênero, tanto nos empreendimentos iniciais 

(até 42 meses de existência), como nos já estabelecidos (acima de 42 meses de 

existência). Ao analisarmos as taxas de empreendedorismo geral por gêneros, 

constatamos que, em 2017, os homens se mostraram um pouco mais 

empreendedores do que as mulheres, uma diferença de apenas 2,9 pontos 

percentuais.  

Por outro lado,

que as mulheres superaram os homens em 0,8 pontos percentuais, o que leva a 

questionar o motivo pelo qual as mulheres se mostram menos persistentes na 

condução de seus negócios ou se

desfavorável ao empreendedorismo feminino, prejudica

negócios (GEM, 2017; SEBRAE, 2118; IB
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2017:135,4 milhões.Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Projeção da população do Brasil e Unidades 
da Federação por sexo e idade para o período 2000-2030 (ano 2017). 
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Tabela6 – Taxas específicas1de empreendedorismo inicial (TEA) segundo gênero – 
Países selecionados – 2016 

 

PAÍSES MASCULINO FEMININO TEA 

Brasil 19,2 19,9 19,6 
África do Sul 8,0 5,9 6,9 
Alemanha 6,0 3,1 4,6 
China 11,8 8,6 10,3 
Estados Unidos 14,8 10,5 12,6 
Índia 13,5 7,6 10,6 
México 9,3 10,0 9,6 
Rússia 6,9 5,7 6,3 

Fonte: GEM 2016, 2018,online. 
1 Percentual de empreendedores iniciais de cada classe. 

 

A Tabela 6 mostra que a maioria dos países apresenta uma hegemonia 

masculina no desenvolvimento de novos empreendimentos. No entanto, podemos 

destacar algumas exceções, como o Brasil e o México, que possuem taxas 

equilibradas entre os empreendimentos iniciais masculinos e femininos (GEM, 2016, 

online). 

 

Tabela 7 – Taxas específicas1 de empreendedorismo estabelecidos (TEE) segundo 
gênero - Países selecionados – 2016 

 

Países Masculino Feminino TEE 

Brasil 19,6 14,3 16,9 
África do Sul 3,8 1,2 2,5 
Alemanha 9,6 4,4 7 
China 8,5 6,4 7,5 
Estados Unidos 10,9 7,6 9,2 
Índia 5,7 3,4 4,6 
México 8,7 6,5 7,5 
Rússia 6,0 4,6 5,3 

Fonte: GEM 2016, 2018, online. 
1 Percentual de empreendedores estabelecidos de cada classe. 

 

A desigualdade de gênero é mais perceptível quando são analisadas 

as Taxas Específicas de Empreendimentos Estabelecidos (TEE).  

Nos países listados na Tabela 7, a participação em empreendimentos 

com mais de 42 meses de funcionamento é mais alta entre os homens do que entre 

as mulheres. No Brasil, a taxa de empreendedorismo estabelecido é de 19,6% entre 
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os homens e 14,3% entre as mulheres.  Nota-se que a diferença de apenas 0,7% 

em relação aos empreendimentos iniciais - TEA, sobe para 5,3% nos 

empreendimentos estabelecidos -TEE (GEM, 2016, online). 

O GEM (2016, online) considera como causas, para o fato de as 

mulheres não conseguirem prosperar seus empreendimentos na mesma proporção 

dos homens, o preconceito de gênero, menor credibilidade (pelo fato do mundo dos 

negócios ser, tradicionalmente, associado aos homens), maior dificuldade de 

financiamento e a dificuldade para conciliar demandas da família e do 

empreendimento. 

O sexismo (discriminação baseada nos estereótipos de gênero) é 

apontado como um fator que permeia a caminhada das mulheres, desde a 

contratação por uma empresa até o momento em que opta pelo próprio negócio. Um 

dos fatores recorrentes são os pré-julgamentos, que consideram os homens mais 

competentes do que as mulheres em assuntos relacionados aos negócios 

(SEBRAE, 2018, online). 

No dia 27/07/2018, na sede do SEBRAE, em Brasília, a diretora técnica 

e presidente em exercício do SEBRAE e a representante da ONU Mulheres no 

Brasil, assinaram a carta de adesão aos “Princípios de Empoderamento das 

Mulheres” da ONU Mulheres e do Pacto Global das Nações Unidas (CACB, 2018, 

online). 

De acordo com a representante da ONU Mulheres no Brasil, a parceria 

com o SEBRAE é relevante para a troca de conhecimentos e oportunidades de 

negócios entre empreendedoras do Brasil, América Latina e Europa, através do 

programa regional de igualdade de gênero (ONU MULHERES BRASIL, 2018, 

online). 

Esta adesão tem por objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino 

no país, que, atualmente, conta com 24 milhões de empreendedoras, bem próximo 

ao universo masculino que é de 25,4 milhões (CACB, 2018, online). 

Através desta adesão, o SEBRAE passa a integrar um grupo de mais 

de 170 entidades públicas e empresas que incorporaram, em seus negócios, valores 

e práticas que visam à isonomia de gênero e à consolidação do papel das mulheres 

na sociedade e na economia (ONU MULHERES BRASIL, 2018, online). 
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Quadro 2 – Áreas prioritárias de atuação da ONU Mulheres 
 

Liderança e 
participação 
política das 
mulheres: 

Promover a democracia paritária, um regime democrático justo 
e inclusivo, que permita às mulheres liderar e participar de forma 
substantiva e igualitária da tomada de decisão, junto aos 
homens, para contribuir com a agenda pública da perspectiva de 
gênero. No Brasil, a ONU Mulheres apoia a participação política 
de mulheres em todos os espaços de poder, formais e não 
formais, garantindo a sua diversidade e o fortalecimento dos 
movimentos de mulheres e feministas. 

Empoderamento 
econômico: 

Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos 
recursos econômicos; reconhecer e valorizar o trabalho 
doméstico e de cuidado não remunerados; políticas de proteção 
social e a promoção da responsabilidade compartilhada dentro e 
fora do lar. No Brasil, o racismo e o sexismo, que estruturam os 
padrões de desigualdade social, vulnerabilizam as condições de 
vida das mulheres, em especial mulheres negras e indígenas. 
Em geral, estão concentradas em subempregos. 

Fim da violência 
contra mulheres 

e meninas: 

Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e 
meninas nas esferas públicas e privadas. A prevenção da 
violência de gênero é necessária para que ela não ocorra, em 
primeiro lugar. Mas, quando ocorre, os serviços essenciais 
devem atender às necessidades das mulheres e meninas, e a 
justiça deve ser implacável na defesa de seus direitos. A 
estratégia da ONU Mulheres no Brasil faz parte do Programa 
Emblemático Global da ONU Mulheres Prevenção e Acesso aos 
Serviços Essenciais para Erradicar a Violência contra as 
Mulheres e Meninas. 

Paz e segurança 
e emergências 
humanitárias: 

Em 2000, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a histórica 
Resolução 1325 sobre mulheres, paz e segurança. Ela exige a 
participação das mulheres na construção da paz, proteção das 
violações dos direitos humanos, e a promoção do acesso à 
justiça e aos serviços para enfrentar a discriminação. 

Governança e 
Planejamento: 

A presença feminina no aparelho de Estado, com a criação e 
fortalecimento dos mecanismos institucionais para o avanço das 
mulheres, impulsiona de forma significante as pautas das 
mulheres no mundo democrático. No Brasil, a ONU Mulheres 
apoia a governança e as políticas públicas para as mulheres, em 
cooperação com os mecanismos institucionais para o 
fortalecimento institucional, a geração de indicadores sensíveis a 
gênero e raça e a produção de conhecimento e cooperação 
internacional. 

Normas globais 
e regionais: 

A coordenação das ações em prol da igualdade de gênero no 
Sistema das Nações Unidas, pela ONU Mulheres, lidera o Grupo 
de Trabalho Gênero, Raça e Etnia, para incorporação da 
intersetorialidade da perspectiva de gênero, raça e etnia no 
escopo da equipe-país das Nações Unidas.  

Fonte: ONU MULHERES BRASIL, 2018, online. 
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No Quadro 2, encontramos as seis áreas prioritárias de atuação da 

ONU Mulheres, desenvolvidas por duas décadas pelo Fundo de Desenvolvimento 

das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), em defesa dos direitos humanos das 

mulheres. Isso foi possível, especialmente, através de articulações e movimentos de 

mulheres e feministas, entre elas mulheres negras, indígenas, jovens, trabalhadoras 

domésticas e trabalhadoras rurais (ONU MULHERES BRASIL, 2018, online). 

A figura da mulher empreendedora é relevante para a sociedade, em 

destaque para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e do mundo. O 

empreendedorismo feminino incentiva as mulheres a serem mais independentes, 

mais seguras, mais realizadas. Incentiva também a luta pela igualdade de gênero, 

além de serem indispensáveis geradoras de empregos e movimentadoras da 

economia (SOUZA, 2018). 

Na seção a seguir, apresenta-se o Programa Empreender para 

entendermos melhor o seu efeito associativista e avaliarmos seus benefícios para a 

capacitação e suporte, com vistas ao empoderamento da mulher na cidade de 

Franca/SP e Região. 

 

 

4.2 PROGRAMAEMPREENDER 

 

 

A implantação do Programa Empreender se deu pela iniciativa da 

Associação Comercial e Industrial de Brusque, localizada no Vale do Itajaí, interior 

de Santa Catarina/Brasil (cidade de forte influência alemã devido a sua colonização), 

através de seu presidente, Carlos Cid Renaux, que, em 1987, com o objetivo de 

firmar um convênio de parceria para apoio às Micro e Pequenas Empresas – MPEs 

iniciou contados com a HWK (Câmara de Artes e Ofícios de Munique e Alta Baviera 

– Alemanha) (FACERJ, 2018, online). 

A HWK é uma entidade associativa que reúne mais de 55 mil empresas 

na Alemanha e oferece uma série de serviços para seus associados. Técnicos 

alemães e dirigentes da HWK visitaram Santa Catarina e mantiveram contatos com 

Associações Comerciais e Industriais, a FACISC e o SEBRAE (CACB, 2018; 

FACERJ, 2018; FACESP, 2018, online). 
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 A HWK decidiu, então, iniciar a efetivação do projeto, liderado pelas 

Associação do Comércio e Indústria (ACIs) de Brusque, Blumenau e Joinville. 

Denominado, inicialmente, como Projeto Cooperação ACI/HWK, consistia em atrair 

micro e pequenas empresas para a formação de núcleos setoriais - grupo de 

empresas de um mesmo segmento, que se reuniam periodicamente para discutir 

problemas comuns e buscar soluções conjuntas, sob a moderação de um consultor 

(CACB, 2018; FACERJ, 2018; FACESP, 2018; ACIF, 2018, online). 

 O êxito do projeto nas três cidades atraiu a atenção de outras: em 

1996, em número de 17, estas ACIs criaram a Fundação Empreender, que passou a 

gerir o projeto. O convênio, que previa três anos de duração, foi prorrogado até 

novembro de 2001 (FACESP, 2018, online). 

O projeto foi apresentado no evento PYME 2000, em outubro de 1995, 

no Equador e em novembro do mesmo ano, dirigentes de ACIs de outras cidades de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul debateram sobre o projeto no Seminário 

Nacional sobre Desenvolvimento Organizacional da ACI (FACESP, 2018, online).  

Em dezembro de 1995, dirigentes e consultores do SEBRAE e das 

ACIs ligadas ao projeto realizaram um workshop que lançou as bases para uma 

futura cooperação que viria a difundir o modelo para todo o Estado de Santa 

Catarina (CACB, 2018; FACERJ, 2018; FACESP, 2018; ACIF, 2018, online). 

Em outubro de 1997, a FACISC e o SEBRAE, com apoio da Fundação 

Empreender, contratada para treinar os técnicos em todo o estado, lançaram o 

Projeto Empreender, que foi levado para outras 10 cidades. Uma nova expansão do 

projeto foi promovida em abril de 1998, beneficiando outras 10 cidades (CACB, 

2018; FACERJ, 2018; FACESP, 2018; ACIF, 2018, online).  

A partir de 1999, uma parceria entre a CACB e o SEBRAE, com o 

apoio da Fundação Empreender, possibilitou a ampliação do programa para outros 

sete estados: Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e 

Sergipe (CACB, 2018; FACERJ, 2018; FACESP, 2018; ACIF, 2018, online). 

A CACB afirma que o programa já atendeu, aproximadamente, 70 mil 

empresas em todas as unidades federativas do Brasil, e já foi premiado, 

internacionalmente, como um dos melhores projetos para o desenvolvimento de 

MPEs, pelo ICC (International Chambers of Commerce), em Paris (CACB, 2018, 

online). 
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O Programa Empreender é relevante não apenas pela sua 

metodologia, mas pelo contexto histórico-filosófico em que se insere. A sociedade 

moderna se adaptou rapidamente à lógica da globalização, à tecnologia da 

informação, à mudança de hábitos, costumes e fronteiras num mundo que clama por 

maior competitividade, produtividade e redução de custos. Isso requer dos 

empresários a necessidade permanente de reciclagem profissional e tecnológica 

(CACB, 2018, online). 

 

Quadro 3 – Linha do tempo do Programa Empreender 

 

Em 1991: 
Nasce o Programa Empreender em Santa Catarina, nas 

associações empresariais de Joinville,  Blumenau e  Brusque. 

Em 1992: 
Nasce o Núcleo Setorial de Usinagem e Ferramentaria da 

Associação Empresarial de Joinville (ACIJ), o núcleo mais antigo 
em atividade no Brasil. 

Em 2002: 

Programa Empreender é nacionalizado através da Confederação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). 

Nasce o Núcleo Setorial de Confecções Varejo. Primeiro Núcleo 
do programa Empreender na cidade de Franca/SP. 

Em 2005: 

O Programa Empreender foi um dos finalistas do Concurso do 
ICC (Federação Mundial de Câmaras de Comércio). 

Nascem os Núcleos Setoriais de Materiais de Construção e de 
Industria de Confecções, os mais antigos em atividade na cidade 
de Franca/SP 

Em 2006: Início da internacionalização do Programa Empreender. 

Em 2007: 
Lançamento do primeiro edital da chamada de Projetos 

Empreender Competitivo. O mesmo edital se repetiu em 2010 e 
2013. 

Fonte: Coordenadoria Empreender (ACIF), 2018. 

 

Por questões culturais, o empreendedor brasileiro tem a tendência de 

pensar que a concorrência está ao lado e à espreita, como se estivesse a descobrir 

seus segredos para então tirá-lo do mercado. É sobre esse equívoco que o Projeto 

Empreender atua e daí vem sua importância. A partir das ACEs, a metodologia do 

projeto organiza núcleos setoriais, valorizando o aspecto associativo. Experiências 

individuais são reunidas e soluções são canalizadas para um grupo de empresas de 

um determinado setor (CACB, 2018). 

O associativismo aproxima as empresas e incentiva as iniciativas 

individuais. É uma política que confere peso para as reivindicações coletivas em 
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questões tributárias, por exemplo, ou em questões comuns, sem interferir na 

individualidade. O que ocorre é um aumento conjunto da competitividade, uma 

competição sadia que acaba revertendo em ganhos tecnológicos para o núcleo e 

benefícios para os consumidores, com qualidade e melhores preços (CACB, 2018, 

online). 

A metodologia do Empreender busca atender a uma exigência da 

economia moderna, que é a capacitação e a consolidação das micro e pequenas 

empresas, permitindo que estas atinjam soluções que dificilmente conseguiriam se 

atuassem de forma isolada.  

De acordo com informações da FACERJ, “no Brasil, o programa conta 

com mais de 3 mil núcleos espalhados por todas as regiões, abrangendo 840 

municípios e mais de 45 mil empresários de todos os setores” (FACERJ, 2018, 

online).  

Ainda, de acordo com a FACERJ (2018, online), as MPEs que 

participam do programa têm obtido resultados significativos, aumentando as vendas, 

reduzindo custos, melhorando processos, ampliando mercados. Como 

consequência, o Empreender tem reduzido a taxa de mortalidade das micro e 

pequenas empresas - que em alguns casos chega a cerca de 60%, a depender da 

região e do setor - e contribuído para a geração de emprego e renda no país. 

Nesta perspectiva, apresentamos a seguir o Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP, com o objetivo de conhecermos seus 

objetivos para a promoção do empoderamento das mulheres empreendedoras de 

Franca/SP e Região. 

 

 

4.3 CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA (CME) ACIF DE FRANCA/SP 

 

 

A constituição do Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF de 

Franca/SP ocorreu em 13 de junho de 1995, aprovada pela Diretoria Plena da 

Associação Comercial de São Paulo, tendo como madrinha a empresária Luiza 

Helena Trajano (ACIF, 2018, online). 



46 
 

Seguindo a metodologia associativista do Programa Empreender, a 

criação possibilitou maior integração da mulher à entidade, além de incentivar o 

crescimento conjunto das empresárias (ACIF, 2018, online). 

O CME é composto por empresárias dos setores da indústria, 

comércio, serviços e agronegócios, associadas à ACIF, que se reúnem 

quinzenalmente com o objetivo de discutir e analisar as realidades da mulher 

empreendedora da ACIF, na cidade de Franca/SP (ACIF, 2018, online). 

 

Figura  3   –    Maturidade   do   Conselho   da   Mulher   Empreendedora   ACIF   de                 
Franca/SP 

 

 
 Fonte: Coordenadoria Empreender (ACIF), 2018. 

 

A Figura 3 demonstra que, embora o CME tenha sua constituição em 

1995, apenas a partir de 2005 se inicia seu processo de desenvolvimento e seu 

crescimento se deu a partir de 2010, atingindo sua maturidade a partir de 2012. 

No ano de 2010, em meio ao encadeamento de crescimento do grupo, 

uma empresa integrante do CME, em parceria da ACIF com a FACESP, foi 

considerada como um dos destaques do prêmio Mulher de Negócios 2010, do 

SEBRAE (ACIF, 2018, online). 
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Desde 2005, as reuniões são realizadas no Centro de Educação 

Empresarial da ACIF, onde o grupo busca incentivar o crescimento conjunto das 

empresárias através de palestras, debates e conversas acerca da realidade 

econômica e do mundo dos negócios. O grupo também participa ativamente nos 

encontros estaduais, seminários, palestras e congressos, visando a uma melhor 

capacitação das participantes (ACIF, 2018, online). 

O CME é organizado para atuar em quatro áreas, visando à 

capacitação e ao aperfeiçoamento ininterrupto da mulher empreendedora. “A 

contribuição da mulher é altamente positiva nas relações empresariais, na vida 

política, social e cultural” (ACIF, 2018, online). 

As quatro áreas de atuação que o CME está estruturado são: 

 

Empresarial: Tem por objetivo promover o desenvolvimento da mulher 
dentro do mercado como força produtiva reconhecida e potencial liderança, 
com a busca de informações e constante atualização, principalmente em 
sua área de atuação no mercado. Visa ainda firmar parcerias e promover 
intercâmbio de experiências entre mulheres empreendedoras. 
Política: Visa incrementar a conscientização política da mulher em seu 
contexto mais amplo, oferecendo a possibilidade de uma atuação 
participativa nas mudanças que ocorrem no país. 
Social: Criar, organizar e fortalecer ações estruturadas por mulheres 
empreendedoras, que gerem impacto social. Faz parte desta ação 
movimentos como o Degrau – Desenvolvimento e geração de Redes, que 
objetiva a inclusão de jovens cidadãos no mercado de trabalho. 
Cultural: Atuar para o desenvolvimento cultural, expandindo e propiciando o 
acesso a diversas manifestações culturais, como debates sobre temas 
relevantes atuais ou reavivando temas da nossa herança cultural 
(Coordenadoria Empreender ACIF, 2018, online). 

 

No Quadro 4, podemos confirmar que, a partir das Áreas de Atuação 

do CME, as conselheiras atuam de forma efetiva, em prol da mulher empreendedora 

de Franca/SP e região.  
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Quadro 4 – Realizações do CME 2010 – 2017 
 

Em 2010: 1º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF, com 150 participantes. 

Em 2011: 

I) 2º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF, com 400 participantes. 

II) Empresárias do CME, assumem a administração do Clube de 
Investimento (primeiro clube de investimento do interior de São Paulo, 
formado apenas por mulheres), que antes era administrado pela 
empresa Spinelli de São Paulo (Capital). Este grupo tem por objetivo 
analisar semanalmente o mercado de capitais e definir melhor 
estratégia de aplicação. 

III) Empresárias do CME representam o Brasil em Evento da ONU 
Mulheres em Nova Iorque/ USA, onde participaram vinte estatais 
brasileiras e seis empresas privadas sendo três de Franca que são 
elas: Incca Sistemas (Maria Camargo), Microlife Informática (Rosilene 
Tanaka) e Natusfran (Rosângela Pelizaro). 

IV) Prêmio SEBRAE Mulher de negócio: Maria Camargo (Incca 
Sistemas), Raquel Ribeiro (Gynasium Academia) e Rosângela Pelizaro 
(Natusfran). 

Em 2013: 

I) 3º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF, com 300 participantes. 

II) 3º Lugar no Prêmio SEBRAE Mulher de negócio: Maria Camargo 
(Incca Sistemas). 

III) CME é contemplado com o selo empresa amiga da APAE. 

Em 2014: 4º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF, com 500 participantes. 

Em 2015: 5º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF, com 600 participantes. 

Em 2016: 6º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF, com 600 participantes. 

Em 2017: Campanha Outubro Rosa. 

Em 2018: 

I) 7º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF, com 600 participantes 

II) Carreata Outubro Rosa 

III) Rodada de Negócios CME 

IV) Missão Luiza Labs São Paulo e Casa Doce Flormel São Paulo 

V) Curso Marketing Digital o Oratória 

VI) Palestra Reforma Trabalhista 
Fonte: Histórico do CME 2010-2018, Anexo A. 

 

Não diferente do cenário global, na cidade de Franca e região também 

teve início, nas últimas décadas, um alto crescimento do número de mulheres que 

optaram pela abertura de seus novos negócios. Quer pelo impulso empreendedor, 

quer para suprir uma necessidade emergente.  

Isto posto, neste trabalho, consideramos que o empreendedorismo 

feminino surge não só pela inquietação do indivíduo que possui habilidades 
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empreendedoras, mas pelas necessidades de adaptações ao mercado de trabalho, 

em consequência da situação econômica. 

Também, assim como apontam as pesquisas GEM (2016, online), as 

mulheres empreendedoras francanas enfrentam os mesmos problemas com 

preconceito de gênero, menor credibilidade no mercado e dificuldades de conciliar a 

vida familiar e a vida profissional. 

À vista deste cenário, a ACIF iniciou buscas de parcerias em prol de 

alternativas de apoio, incentivo e capacitação das novas mulheres empreendedoras. 

Para tanto, no próximo capítulo, apresentamos a metodologia aplicada 

para este estudo, em que se procura conhecer o CME, para constatar se suas áreas 

de atuação estão estruturadas, cumprem seu propósito e possibilitam um 

desenvolvimento local. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa, no âmbito das Ciências Sociais, tem por objetivo investigar 

o mundo como um todo, incluindo o próprio homem. Para isso, o pesquisador 

recorre à observação e à reflexão que faz sobre a problemática e às experiências 

passadas e atuais dos homens na solução de problemas, com o intuito de agregar 

conhecimentos e instrumentos apropriados e intervir no seu mundo, a fim de torná-lo 

mais adequado à sobrevivência (CHIZZOTTI, 2001). 

Conforme Chizzotti: 

 

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por 
uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo 
de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 
O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 
relações que sujeitos concretos criam em suas ações (2001, p. 79). 

 

Neste sentido, e para atender ao objetivo proposto neste trabalho, que 

é analisar a atuação das MPEs da cidade de Franca/SP, que sejam participantes do 

CME, de forma a constatar se, a partir dos incentivos disponíveis, são capazes de 

promover o desenvolvimento local, buscamos estratégias metodológicas que nos 

permitem conduzir este estudo. 

 

Quadro 5 – Resumo das estratégias metodológicas da presente pesquisa 
 

Pesquisa quanto à 
abordagem: 

Qualitativa. 

Pesquisa quanto aos 
objetivos: 

Exploratória e descritiva. 

Pesquisa quanto aos 
procedimentos: 

Bibliográfica e pesquisa de campo. 

Pesquisa quanto aos 
métodos de procedimento: 

Estudo de caso. 

Pesquisa quanto às 
técnicas: 

Observação direta intensiva, com observação 
assistemática participante e entrevista 
semiestruturada. 

Pesquisa quanto à 
descrição e análise de dados: 

Análise de conteúdo com elaboração de categorias 
analítica fechada. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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A pesquisa possui como ferramenta para adquirir conhecimento, “os 

seguintes objetivos: resolver problemas específicos, gerar teorias ou avaliar teorias 

existentes” (RICHARDSON, 1999, p.16). 

Assim, o presente trabalho utilizou a metodologia qualitativa do tipo 

estudo de caso. 

  Justifica-se o emprego da metodologia qualitativa, de acordo com 

Richardson, que afirma: 

 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos (1999, p. 80). 

   

Ana Fernandes destaca como uma das vantagens do método 

qualitativo com a empregabilidade do estudo de caso, “a versatilidade e dinâmica ao 

procurar compreender fenômenos contemporâneos através de pesquisa feita, tendo 

em conta o seu contexto e incidindo sobre um caso real” (2016, p. 96). 

  O estudo de caso é uma ferramenta utilizada para descrição extensiva, 

a fim de constituir uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de 

um caso particular ou variado com o intuito de formalizar, sistematicamente, dados e 

críticas de uma experiência, ou elaborar uma avaliação pormenorizada, visando a 

tomadas de decisões ou propostas de ações transformadoras (CHIZZOTTI, 2001). 

  Para Yin (2005), o estudo de caso é uma investigação empírica de um 

fenômeno dentro do seu contexto da vida real, em que se pressupõe que seja 

significativo ao objeto de estudo. Assim sendo, a investigação enfrenta uma situação 

subjetiva em que haverá mais variáveis de interesse do que dados e, 

consequentemente, consiste em várias fontes de evidências, devendo convergir em 

uma triangulação com outros resultados. 

Para tanto, o presente trabalho apresenta um estudo de caso do CME 

de Franca/SP, em virtude de concentrar o grande número de empresárias de 

diferentes áreas de atuações na cidade e região.  

Assim, seguindo os pressupostos de Richardson (1999) e Ana 

Fernandes (2016), a pesquisa tem a possibilidade de, a partir do estudo de fatos 
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reais, vivenciados por um grupo social, verificar a aplicabilidade de conhecimentos 

teóricos com ações empíricas. 

  O presente trabalho apresenta a característica descritiva, por abordar 

quatro aspectos de acordo com Marconi e Lakatos: “descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente” 

(2002, p.20); e exploratória, com o intuito de conhecer as características do 

fenômeno em busca de explicações das causas e efeitos pesquisados 

(RICHARDSON, 1999) 

  Dentre as técnicas de pesquisa, optou-se pela observação direta 

intensiva, com a utilização de observação assistemática participante e entrevistas 

semiestruturadas.  

Na observação assistemática participante, o pesquisador participou de 

duas reuniões do CME, com o intuito de conhecer a dinâmica do grupo e suas 

relações interpessoais, bem como quais assuntos são abordados. 

  Por se tratar de um estudo exploratório, admite-se esta técnica pelo 

fato do observador não possuir conhecimento do problema, sendo possível 

estabelecer categorias em função das quais se deseja analisar. Em se tratando de 

um estudo de caso, ou seja, de um grupo específico, a observação participante 

permite ao observador, maior compreensão dos hábitos, atitudes, interesses 

relações pessoais e características da vida diária da comunidade (RICHARDSON, 

1999). 

  Quanto aos instrumentos de cólera de dados, de acordo com Marconi e 

Lakatos, a entrevista “é um procedimento utilizado na investigação social, para a 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 

social” (2002, p.92). 

Delibera, também, pela observação direta extensiva com o uso de 

história de vida. 

 

A história de vida tenta obter dados relativos à “experiência íntima” de 
alguém que tenha significado importante para o conhecimento do objeto em 
estudo. Por meio desta técnica, procuram-se captar as reações 
espontâneas do entrevistado, em face de certos acontecimentos 
fundamentais de sua vida (MARCONI; LAKATOS, 2002, p.135). 

 

  Para as entrevistas, propõe-se a sistemática de triangular informações, 

ou seja, ouvir diferentes vozes sobre o tema. 
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  A descrição e a análise de dados da pesquisa se deram através da 

análise de conteúdo, com elaboração de categorias analíticas fechadas. 

  A análise de conteúdo é um método de tratamento e análise de 

informações, obtidas por meio de coleta de dados, corporificado em um documento: 

 

A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação 
(oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou documento. [...] O objetivo da 
análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das 
comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 
explícitas ou ocultas (CHIZZOTTI, 2001, p. 98). 

   

Destarte, propõe-se definir categorias de análise, com base no Roteiro 

de Entrevista, com vistas a melhor análise dos resultados. 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, a pesquisa foi 

dividida nas seguintes etapas: 

a) Discussão teórica; 

b) Apresentação do Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF 

de Franca/SP; 

c) Avaliação de ações empreendedoras, a partir de incentivos 

promovidos pelo CME e investigação do perfil das mulheres empreendedoras 

participantes do Conselho. 

Na primeira etapa da pesquisa, elaborou-se um levantamento teórico, 

alicerçado em livros, artigos científicos, dissertações, teses e sítios eletrônicos 

oficiais, relacionados ao tema de desenvolvimento econômico, empreendedorismo e 

empreendedorismo feminino. 

Na segunda parte, a coleta de dados se deu por meio de dados 

secundários, a partir de sítios eletrônicos oficiais e materiais de apresentação 

elaborados pela ACIF. Nesta etapa, foi obtida a Carta de Autorização para o estudo 

de caso do Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP, 

conforme “Anexo B”. 

  Na terceira etapa, foram apresentadas as investigações das ações 

empreendedoras das participantes do CME e a apuração dos perfis das 

empresárias.  

Para obtenção dos dados, foram realizadas entrevistas com 5 (cinco) 

participantes do CME, selecionadas de forma aleatória, conforme disponibilidade 

das empresárias e com prévio agendamento de horário, no período de 
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setembro/2018 e fevereiro/2019. Com o objetivo de ouvir as diferentes vozes sobre o 

tema e triangular informações, foram realizadas entrevistas com 3 (três)  membros 

diretivos de entidade empresarial de Franca e com 3 (três) empresárias não 

participantes do CME, também selecionadas, de acordo com sua atuação 

empresarial, de forma aleatória, conforme disponibilidade das empresárias e com 

prévio agendamento de horário, no período de setembro/2018 e fevereiro/2019.  

A identificação das empresárias foi feita com a letra “E”, seguido da 

numeração sequencial de entrevistas. Da mesma forma, os dirigentes da entidade 

empresarial foram identificados com a letra “D”. 

As autorizações de divulgação das entrevistas constam no “Apêndice 

A”. O questionário utilizado para direcionar as entrevistas foi semiestruturado, 

conforme formulário presente no “Apêndice B”, com vista aos objetivos propostos. 

Com o intuito de identificar o perfil das entrevistadas, bem como suas 

ações empreendedoras, a partir dos áudios das entrevistas, as respostas foram 

organizadas por categorias, para melhor análise dos resultados e atender ao 

objetivo do presente trabalho. 

No capítulo seguinte, apresentamos a descrição e a discussão dos 

dados obtidos. 
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6 DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

  O capítulo apresenta um estudo de caso do Conselho da Mulher 

Empreendedora ACIF (CME) de Franca/SP, através de dados fornecidos pela 

coordenação do CME, por relatos das empresárias participantes da pesquisa e pela 

participação deste pesquisador em reuniões das empresárias. Pretendeu-se assim, 

analisar as ações empreendedoras, a partir dos incentivos proporcionados pelo 

CME, para o desenvolvimento local. 

  Para tanto, foi estabelecida uma sequência de apresentação da 

produção da pesquisa, iniciando com a descrição das coletas de dados, seguida 

pela definição das categorias utilizadas na análise dos dados, com base em quadros 

referentes à análise do conteúdo e os pressupostos que se pode abstrair do 

conteúdo analisado. 

 

 

6.1 ESTUDO DE CASO - O CME 

 

 

  Com o objetivo de corroborar com o subcapítulo “4.3 Conselho da 

Mulher Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP”, através de pesquisas em 

arquivos digitais, fornecidos pela coordenadoria da ACIF e CME, constatou-se que o 

CME possui a seguinte estrutura em sua diretoria: 

� Coordenadora Geral; 

� Vice-Coordenadora; 

� Coordenadora de Projetos; 

� Coordenadora de Finanças; 

� 1ª Secretária. 

A escolha da Coordenadora Geral deve ser feita de comum acordo 

entre o Presidente da ACIF e as participantes do CME. Isto, em virtude de que o 

Estatuto Nacional do CME prevê que o Presidente da ACIF é o Presidente do CME, 

desta forma, o relacionamento do CME e ACIF ficam bem próximos, o que possibilita 

uma melhor integração e benefícios mútuos (ACIF, 2018, online). 
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A escolha das representantes dos demais cargos caberá à 

Coordenadora Geral, que dará ciência dos nomes ao presidente da ACIF. 

As ocupantes de cargos ou colaboradoras do CME não recebem 

remuneração a qualquer título em função das atividades, atuando de forma 

voluntária (ACIF, 2018, online). 

 

Quadro 6 – Estrutura da Diretoria CME 
 

CARGOS FUNÇÕES 

Coordenadora 
Geral: 

- Coordenar as atividades do CME; 
- Convocar e dirigir as reuniões; 
- Dar cumprimento às deliberações do CME; 
- Zelar pelo cumprimento do Regulamento; 
- Representar o CME em atividades da ACIF e de outras 
entidades. 

Vice 
Coordenadora: 

- Assessorar a Coordenadora Geral; 
- Substituir a Coordenadora Geral em seus impedimentos 
eventuais; 
- Manter estreito e permanente contato com a demais 
coordenadoras, sendo um elo entre a diretoria do CME, 
colaboradoras, convidadas, parceiros, fornecedores, etc.; 
- Divulgar as atividades do CME, transmitindo as devidas 
orientações sobre o CME; 
- Manter contato com instituições e empresas para realização de 
trabalhos em parcerias. 

Coordenadora 
de Projetos: 

- Assessorar a Coordenadora Geral; 
- Substituir a Coordenadora Geral em seus impedimentos 
eventuais; 
- Poderá constituir comissões ou grupos de trabalho, eventuais 
ou permanentes para estudos e execução de projetos; 
- Elaborar projetos visando incrementar e expandir as ações do 
CME; 
- Estabelecer logística para atividades específicas como 
arregimentação, mobilização, concentração e visitas. 

Coordenadora 
de Finanças: 

- Controlar receita e despesas e elaborar demonstrações 
financeiras. 

1ª Secretária: 
- Executar a parte burocrática e administrativa, como elaboração 
de atas, formalização de  convocações, expedição e recepção de 
ofícios e demais correspondências, manutenção de arquivos. 

Fonte: Coordenadoria Empreender (ACIF), 2018. 
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O CME pertence a uma ramificação da Confederação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). Podemos observar,na Figura 4, a 

existência do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora (CNME), que 

compreende o Conselho Estadual da Mulher Empreendedora (CEME). 

 

Figura 4 – Sistema CACB 

 
Fonte: Coordenadoria Empreender (ACIF), 2018. 
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  Atualmente, o CME em Franca/SP é composto por 62 (sessenta e 

duas) empresárias de diferentes ramos de atividades tais como comércio, indústria, 

serviços e profissionais liberais. Esta diversidade de áreas de atuação foi destacada 

pelas participantes das entrevistas como sendo uma das vantagens obtidas no CME 

que, desta forma, conseguem ampliar seus relacionamentos comercias e de ajuda 

recíproca. 

  De acordo com a dirigente “D3”, o CME tem uma contribuição 

significativa para a entidade, pois suscitam associadas, fidelizando-as e levando 

notoriedade para a entidade, e por conta de suas ações relevantes na cidade. Já 

para as empresárias, integrantes do CME e participantes da pesquisa, o CME 

contribui com constante qualificação empresarial, ações sociais e com o Fórum 

Anual, que, para o ano de 2019, tem uma expectativa da participação de 800 

(oitocentas) empresárias. Desta forma, para a dirigente “D3”, demonstra-se que a 

mulher francana é bastante empreendedora. 

 A dirigente “D3” também destaca que é perceptível a evolução 

profissional e pessoal das mulheres que participam do CME, que tem como um de 

seus objetivos dar ferramentas, para que estas empresárias possam caminhar de 

forma independente e com maior segurança. Como uma evidência deste processo, 

tem-se o fato de que o CME representou o empreendedorismo francano, em âmbito 

nacional, sendo classificado entre os cincos melhores projetos de Empreender 

Competitivo do país. 

  A Revista ACIF, em sua edição de março de 2011, destacou a 

participação de três empresárias francanas, membros do CME que participaram de 

um evento realizado pela ONU Mulheres, no mês de fevereiro/2011, em Nova York 

(EUA). O evento tinha como objetivo a comemoração do primeiro ano do pacto 

“Princípio de Empoderamento das Mulheres”, assinado em abril/2010. 

 

 

6.2 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 

  Traçar o perfil de um indivíduo ou de um grupo de pessoas torna-se 

desafiador, tendo em vista o seu objetivo e a subjetividade que o seu resultado será 

aplicado.  



59 
 

  Para Richardson: “Em todas as ações que envolvem indivíduos, é 

importante que as pessoas compreendam o que ocorre com os outros. [...] A melhor 

situação para participar na mente de outro ser humano é a interação face a face [...] 

(1999, p. 207).  

  Participaram da pesquisa 5 (cinco) empresárias integrantes do CME, 3 

(três) empresárias que não são membros do CME e 3 (três) dirigentes de entidade 

empresarial de Franca/SP. 

  As entrevistas foram feitas conforme disponibilidade das empresárias e 

de acordo com o ramo de atividade. Procurou-se, primeiramente, contato com a 

Coordenadora Geral do CME que deu o start para as demais entrevistas.  

  Os locais das entrevistas, bem como o horário, foram escolhidos pelas 

participantes, visando ao bem-estar de cada uma. Já com os dirigentes de entidade 

empresarial, uma das entrevistas foi feita via aplicativo, online, e as outras duas, em 

uma das dependências da entidade participante. 

 

Quadro 7 – Perfil das empresárias entrevistadas 
 

 
Empresárias 

Faixa 
etária 

Ramo de 
Atividade 

Porte da 
empresa1 

Tempo 
como 

empresária 
Escolaridade 

P
a

rt
ic

ip
a

n
te

s
 d

o
 C

M
E

 E1 51 a 55 Serviço EPP 25 a. 
Superior 
Completo 

E3 41 a 45 Indústria EPP 10 a. 
Ensino Médio 

Completo 

E4 51 a 55 Indústria EPP 21 a. 
Superior 
Completo 

E5 46 a 50 
Comércio/ 
Indústria 

EPP 20 a. 
Superior 
Completo 

E7 51 a 55  Serviço  EPP  28 a. 
Superior 
Completo 

N
ã

o
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

 
d

o
 C

M
E

 

E2 41 a 45 Serviço EPP 18 a. 
Superior 

Incompleto 

E6 46 a 50 
Comércio/ 
Indústria 

EPP 7 a. 
Ensino Médio 

Completo 

E8  61 a 65 
Comércio/ 
Indústria 

EPP 32 a.  
Ensino Médio 

Incompleto 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
Nota: 1EPP (Empresa de Pequeno Porte). Empresas que possuem receita bruta anual entre R$ 360 
mil e R$ 3,6 milhões. 
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Quadro 8 – Perfil dos dirigentes de entidade empresarial entrevistados 

Dirigentes Faixa etária Cargo Exercido 

D1 60 a 70 Alta direção 

D2 30 a 40 Alta direção 

D3 30 a 40 Coordenação 

Fonte:  Elaborado pelo próprio autor. 
Nota:    Os  dirigentes    com   cargo  de   Alta  direção  são   homens   e  a  dirigente  com   cargo  de 

Coordenação  é mulher. 
 

 

6.3 PESQUISA DE CAMPO 

 

 

  Na perspectiva de Marconi e Lakatos (1996), a pesquisa de campo tem 

a finalidade de obter o conhecimento ou informações concernentes a uma 

problemática em pauta. 

  As autoras também afirmam que: 

 

O interesse da pesquisa de campo está voltado para o estudo de indivíduos, 
grupos, comunidades, instituições e outros campos, visando à compreensão 
de vários aspectos da sociedade (MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 64). 

 

Assim, com o intuito de conseguir informações acerca da problemática 

e de ouvir diferentes vozes em relação ao assunto pesquisado, optamos pela 

entrevista que, pelo prisma de Richardson: “a entrevista guiada é utilizada 

particularmente para descobrir quais aspectos de determinada experiência [...] 

produzem mudanças nas pessoas expostas a ela” (RICHARDSON, 1996, p. 212). 

Distribuímos a pesquisa em três grupos: o primeiro grupo com 

empresárias participantes do CME. O segundo grupo com empresárias não 

participantes do CME e o terceiro grupo com dirigentes de entidade empresarial. 

  Para Minayo: “[...] por roteiro se entende uma lista de temas que 

desdobram os indicadores qualitativos de uma investigação” (2010, p. 189). Nesta 

concepção, as entrevistas foram feitas com base em um roteiro, semiestruturado, 
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conforme Apêndice B, para entrevistas com as empresárias, e Apêndice C, para as 

entrevistas com os dirigentes da entidade empresarial.  

  Os roteiros foram elaborados na perspectiva da temática da presente 

pesquisa divididos em blocos de assuntos para melhor definição de categorias de 

análise, conforme apresentaremos a seguir. 

  De acordo com Richardson (1999), o entrevistado, guiado pelo 

entrevistador, tem liberdade de se expressar e responder da forma como queira. Por 

consequência, a seguir, analisamos as falas, parafraseadas, das empresárias 

participantes do CME e das empresárias não participantes do CME, divididas por 

categorias. 

 

 

6.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 

  Posteriormente à exposição dos resultados da pesquisa, apresenta-se 

uma análise de conteúdo que, sob a ótica de Bardin (2004), trata-se de um conjunto 

de técnicas de análise dos conteúdos das informações comunicadas ou dos seus 

significados, através de procedimentos sistemáticos. 

  A autora ainda destaca que “A intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 

eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não)” (BARDIN, 2004, p. 34). 

  Nesta perspectiva, a proposta é verificar nas mensagens o que a 

comunicação ou o texto propõe sobre o tema pesquisado. 

  Para a análise, é feita uma categorização dos dados que, para Minayo: 

“[...] consiste num processo de redução dos textos à palavras e expressões 

significativas” ( 2010, p. 317). Para Bardin “[...] é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos” 

(2004, p. 111). 

  Assim sendo, o conteúdo da coleta de dados é dividido em três 

categorias: 
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• Perfil das empreendedoras, a fim de identificar as características 

empreendedoras, qualificações e motivações. 

• MPEs sob a gestão das empresárias participantes do CME, com o 

objetivo de analisar os efeitos dos incentivos adquiridos. 

• Empreendedorismo feminino e desenvolvimento local, para constatar 

os efeitos e ações das empresárias no desenvolvimento local. 

Para melhor compreensão, realocamos os conteúdos dos quadros 8 e 

9 para reutilizarmos nas análises pelas categorias estabelecidas.  

Assim, as informações foram sintetizadas e demonstradas em novos 

quadros, seguido das inferências que se pode fazer a partir de cada uma das 

categorias em análise. 
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Quadro 9 – Perfil das empreendedoras participantes do CME 
 

Questões da entrevista com 
empresárias 

Empresária E1 Empresária E3 Empresária E4 Empresária E5 Empresária E7 

3) Formação escolar e/ou técnica           
  Escolaridade: Superior Completo Ensino Médio 

Completo 
Superior Completo Superior Completo Superior Completo 

  Especialização: Pós-Graduada, e 
outros 

Cursos técnicos 
Especialização 

Pós-Graduada, e 
outros 

Pós-Graduada, e 
outros 

Pós-Graduada, e 
outros 

  Importância da formação acadêmica 
e/ou técnica:  

Alta importância Alta importância Alta importância Alta importância Alta importância 

4) Percurso profissional: Funcionária pública e 
depois funcionária na 

própria empresa 

Funcionária pública e 
em seguida 
empresária 

Vendedora, bancária, 
secretária, auxiliar 
administrativa e 

empresária 

Auxiliar Técnica e em 
seguida empresária 

Auxiliar Técnica e em 
seguida empresária 

5) Trajetória empresarial           
  Tempo como empresária 25 anos 10 anos 21 anos 20 anos 28 anos 
  Influências para se tornar empresária: Formação acadêmica Literaturas e revistas 

sobre o ramo de 
atuação 

Especializações 
acadêmicas e cursos 

técnicos 

Proposta para o 1º 
negócio, a partir de 

uma oportunidade do 
mercado 

Ingressou na 
sociedade em virtude 

de mudança de 
cidade 

  Tipo de empresa: Familiar 1ª sucessão Familiar 1ª sucessão Familiar 1ª sucessão Familiar inicial Familiar inicial 

  Influências na condução/tomadas de 
decisão do negócio: 

Ser funcionária antes 
de tornar-se 
empresária 

Pesquisa de mercado 
e literaturas 
relacionadas 

Experiências 
adquiridas no 

percurso profissional 

Experiências 
adquiridas no 

percurso profissional 

Especializações nas 
áreas técnicas e 

humanas 

  Promoção de responsabilidade civil: Não Sim Sim, de forma 
eventual 

Sim, apenas em uma 
das empresas 

Sim, de forma 
pontual 

  Promoção da participação dos 
funcionários em atividades culturais, 
lúdicas, fora do ambiente de trabalho: 

Não Não Sim Não Não. 
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Continuação: 
     

Questões da entrevista com 
empresárias 

Empresária E1 Empresária E3 Empresária E4 Empresária E5 Empresária E7 

  Considera que para haver 
desenvolvimento local é necessário o 
envolvimento de fatores sociais, 
culturais e políticos? 

Sim, porém 
considera ser de 
responsabilidade 
governamental 

Sim, tenta focar em 
fazer o melhor pelos 

funcionários 

Sim, faz promoções 
sociais próprias e 

com os funcionários 

Sim, principalmente 
incentivo a educação 

Afirma que apenas 
com a junção dos 
três fatores é que 

haverá uma melhoria 
efetiva 

6) Mulheres Empreendedoras.           
  Características da mulher para ser 

uma empreendedora: 
Amor e dedicação 

(foco) 
"Foco, fé e Força" e 
separar profissional 

com pessoal 

Saber comandar a 
vida pessoal e 

profissional 

Tato para lidar com 
pessoas, intuição, 

sensibilidade 

Ter uma 
"inquietação", nunca 

ser acomodada 

  Estereótipos e preconceitos dirigidos 
à mulher empreendedora: 

Sim, embora já tenha 
diminuído 

Sim, considera que 
existem vários 
preconceitos 

Sim, considera que 
existem vários 
preconceitos 

Declara existir, mas 
não por experiência 

própria 

Confirma que sim, 
porém sempre lidou 
de forma tranquila 

  Dificuldades enfrentadas no negócio 
e como foram superadas: 

Não ser reconhecida 
pelo que faz 

Falta de credibilidade. 
Conquistou com 

"respeito" 

Preconceito de 
relacionamento com 

fornecedores e 
familiares 

Declara não ter 
grandes problemas 
de relacionamentos 

Dificuldades de 
liderança buscando 
conhecimentos em 

especializações 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Quadro 10 – Perfil das empreendedoras não participantes do CME 
 

Questões da entrevista com 
empresárias 

Empresária E2 Empresária E6 Empresária E8 

3) Formação escolar e/ou técnica       
  Escolaridade: Superior Completo Ensino Médio 

Completo 
Ensino Médio 

Incompleto 

  Especialização: Cursos técnicos 
Especialização 

Cursos técnicos 
Especialização 

Cursos de 
aperfeiçoamento 

básico 

  Importância da formação 
acadêmica e/ou técnica:  

Alta importância Alta importância Considera não ser 
necessário para 

sua atividade 

4) Percurso profissional: Iniciou como 
vendedora, 

comerciante e 
empresária 

Faxineira, 
secretária exe-

cutiva, balconista, 
merendeira e 
empresária 

Babá, doméstica, 
pespontadeira e 

empresária 

5) Trajetória empresarial       
  Tempo como empresária 18 anos 7 anos 32 anos 
  Influências para se tornar 

empresária: 
Necessidade 

eminente 
Trocar a dedicação 

ao trabalho 
assalariado para o 

próprio 

Proibição do 
cônjuge em 

trabalhar fora de 
casa 

  Tipo de empresa: Familiar inicial Familiar inicial Familiar inicial 
  Influências na condução/tomadas 

de decisão do negócio: 
Sempre analisa as 
necessidades de 

mercado 

Experiências 
adquiridas no 

percurso 
profissional 

Experiências 
adquiridas no 

percurso 
profissional 

  Promoção de responsabilidade 
civil: 

Não Sim Sim, de forma 
pontual 

  Promoção da participação dos 
funcionários em atividades 
culturais, lúdicas, fora do 
ambiente de trabalho: 

Não Sim Não 

  Considera que para haver 
desenvolvimento local é neces-
sário o envolvimento de fatores 
sociais, culturais e políticos? 

Sim, porém tem 
que focar na 

sobrevivência da 
empresa 

Sim, julga ser 
importante a 

iniciativa de cada 
um 

Não respondida 

6) Mulheres Empreendedoras.       
  Características da mulher para 

ser uma empreendedora: 
Organização. 
Facilidade de 

atividades 
múltiplas 

Acredita que a 
mulher tem que ter 

"garra" 

Apesar de se 
julgar 

empreendedora, 
considera não 
saber explicar 

  Estereótipos e preconceitos 
dirigidos à mulher 
empreendedora: 

Não, pela mulher 
se mostrar seguras 

Sim, considera que 
existem vários 
preconceitos 

Afirma não ter 
problemas onde 

atua 

  Dificuldades enfrentadas no 
negócio e como foram superadas: 

Falta de incentivo 
ao empresário em 

geral 

Destaca problema 
financeiro para 
investimento 

Não respondida 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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  Os Quadros 9 e 10 foram construídos, a partir das respostas 

parafraseadas, com o objetivo de alisarmos o perfil das empresárias participantes da 

pesquisa. 

  Das cinco entrevistadas, participantes do CME, quatro possuem Ensino 

Superior completo com Pós-Graduação, dentre outros cursos de especialização. A 

única que possui Ensino Médio completo já fez vários cursos de especialização e 

tem projeto de iniciar o curso Superior em breve. Em sua totalidade, as empresárias 

julgam ser de extrema importância estarem sempre atualizadas, e que a formação 

acadêmica tem seu papel fundamental na capacitação profissional e intelectual. 

  Já as empresárias que não participam do CME possuem faixa de 

escolaridades diferentes entre si: uma está na Graduação, e relatou que, após ter 

“formado” os filhos, viu a necessidade de se capacitar para a condução do seu 

negócio (Empresária “E2”); A Empresária “E6” relatou que sempre quis “completar 

os estudos”, mas não foi possível, devido ao fato de não ter recursos financeiros, 

mas agora, com a perspectiva de seu negócio, pretende iniciar um curso Superior. 

Já a Empresária “E8” possui Ensino Médio incompleto e relata que, para o ramo que 

atua, não julga ser necessário um curso superior. 

  Exceto a Empresária “E8”, as empresárias sempre recorrem a cursos 

de capacitação, em alguma área, para se manterem atualizadas para o mercado em 

que atuam. 

  Observamos que, no percurso profissional das empresárias, antes de 

se tornarem proprietárias de seu negócio, as atividades desenvolvidas, em sua 

maioria, estão relacionadas aos seus negócios, ou que, de alguma forma, serviram 

de incentivo e uma motivação pelo empreendimento. 

 As duas que não tiveram atuação profissional antes do 

empreendimento abriram seus negócios na área de sua formação acadêmica.  

  As empresárias participantes do CME, em sua totalidade, são casadas 

e trabalham com seus cônjuges. O tipo de empresa é Familiar, em que das cinco 

empresas participantes, três delas estão na primeira sucessão, e destas, uma já 

está sendo preparada para a segunda sucessão.  

O tempo de empresariado das participantes do CME é em média de 23 

anos, com exceção de uma, que tem 10 anos. Já as empresárias não participantes 

do CME possuem tempos bem distintos: 18, 7 e 32 anos. 
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A exceção das Empresárias “E4” e “E2”, todas se julgam 

empreendedoras pelas características apresentadas, por terem uma inquietação e 

um espírito de inovação.  

A Empresária “E4”, embora tenha apresentado características 

empreendedoras em sua fala e em relatos de suas experiências e inquietações, não 

tinha consciência de que é uma empreendedora. 

 

Comecei a trabalhar aos sete anos de idade. Meu pai perdeu o emprego, e 
tínhamos uma necessidade de alimentação [...] daí eu e minha mãe saímos 
para vender cosméticos de casa em casa, ganhei vários prêmios.[...] Aos 
oito anos, eu e minha mãe, comprávamos roupas de uma pessoa, em nossa 
cidade, para revender. Depois eu e minha mãe começamos a comprar 
roupas direto de São Paulo. Isso perdurou até mesmo quando eu estava na 
faculdade, onde eu revendia roupas para ajudar a custear meus estudos. 
Ainda na faculdade prestei um concurso em um Banco Estadual e fui 
aprovada. Após algum tempo, mesmo com a reprovação de meus pais, pedi 
demissão para seguir minha área de graduação. Tinha algo no meu coração 
que eu tinha que sair dali e buscar alguma coisa nova. Acredito que foi a 
minha primeira reinvenção [...] (Empresária “E4”). 

 

 Já a Empresária “E2” afirma não ter características empreendedoras, 

sendo apenas uma administradora e sequer considera-se dona de seu próprio 

negócio. Afirma que seu negócio se iniciou em virtude de uma necessidade e que 

ela e seu cônjuge vislumbraram uma abertura no mercado e, assim, iniciaram seu 

empreendimento. Nota que, nesta citação, a empresária demonstra características 

empreendedoras, mas não atribui tal característica a si mesma, e sim transfere todo 

o mérito ao cônjuge. 

Excluindo a Empresária “E2”, todas as empresárias afirmam haver 

estereótipo e preconceito dirigidos a mulheres empreendedoras. Os relatos, bem 

como as experiências, são diversos, porém são unânimes em afirmarem que isto 

não é empecilho para sua atuação frente aos seus negócios. 

De forma geral, constatamos que as empresárias possuem 

características diversas e, ao mesmo tempo, comuns. Ressaltamos que todas 

possuem uma força e uma inquietação que as impulsionam a estarem junto a seus 

cônjuges e companheiros, na direção de um empreendimento. 
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Quadro 11 – Gestão das empresárias participantes do CME 
 

Questões da entrevista com 
empresárias 

Empresária E1 Empresária E3 Empresária E4 Empresária E5 Empresária E7 

7) Participação da empresa em 
associações empresariais 

          

  Recorreu à ajuda de 
associações? 

Apenas CME Sim, SEBRAE, 
FACESP e outros 

Sim, SEBRAE, 
FIESP 

Sim, SEBRAE Sim, SEBRAE, ACIF 
e outros 

  Vantagens obtidas: Associativismo, 
conhecimento, e 

outros 

criação de mix de 
negócios e ajuda 

estrutural 

Ajuda estrutural Associativismo, 
conhecimento,e 

outros 

Associativismo, 
conhecimento, 

networking e outros 
  Promoção de emprego, 

confiança e desenvolvimento das 
empresas por parte as 
associações: 

Curso de atualização 
e especialização 

profissional 

A participação traz 
novas ideias e 

produto inovador 

Curso de atualização 
e especialização 

profissional 

Curso de atualização 
e especialização 

profissional 

Curso de atualização 
e especialização 

profissional 

8) As influências do CME na 
empresa e na formação como 
empresária 

          

  Tempo de associada: 8 anos 11 anos 4 anos 8 anos 13 anos "desde 
sempre" 

  Porque se associou ou não ao 
CME: 

Para sair da zona de 
conforto 

Iniciou a participação 
por curiosidade 

Objetivo de trocar 
experiências, 
networking 

A partir da influência 
da ACIF e por 
participar do 1º 

Encontro de 
Mulheres 

Para expandir 
relacionamentos, 

networking 

  Participação nas ações do CME: Assídua; possui 
cargo de direção 

Assídua; possui 
cargo de direção 

Participação regular Assídua; possui 
cargo de direção 

Assídua; já possuiu 
cargo de direção 

  Participação em outro de tipo de 
associação ou grupo empresarial 

Sim Sim Não Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Quadro 12 – Gestão das empresárias não participantes do CME 
 

Questões da entrevista com 
empresárias 

Empresária E2 Empresária E6 Empresária E8 

7) Participação da empresa em 
associações empresariais 

      

  Recorreu à ajuda de 
associações? 

Sim, SEBRAE Sim, SEBRAE Não 

  Vantagens obtidas: Ajuda estrutural Ajuda estrutural e 
capacitação 

Não respondida 

  Promoção de emprego, confiança 
e desenvolvimento das empresas 
por parte as associações: 

Sem resposta Nova visão de 
mercado e 

gerenciamento 

Não respondida 

8) As influências do CME na 
empresa e na formação como 
empresária 

      

  Tempo de associada: Não é associada Não é associada Não é associada 
  Porque se associou ou não ao 

CME: 
Por julgar não ter 

tempo 
Por falta de 

oportunidade e 
desconhece a 

forma de associar 

Não conhece 

  Participação nas ações do CME: Não participa e 
não conhece 

Já participou do 
Encontro de 

Mulheres 
Empreendedoras  

Não respondida 

  Participação em outro de tipo de 
associação ou grupo empresarial: 

Não Sim, Programa 
Empreender 

Não 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

  Ao analisarmos a atuação das mulheres empreendedoras participantes 

da pesquisa, constatamos que todas evidenciam a característica de multitarefas 

(como foi citado por quase todas as participantes). 

 Não obstante, das nove entrevistadas, oito trabalham com os cônjuges 

e companheiros. Destas oito empresárias, quatro foram convidadas a integrar a 

sociedade pelos respectivos cônjuges e as outras quatro idealizaram os negócios. 

  Todas as empresárias participantes do CME destacaram a importância 

do associativismo na produção de conhecimento, capacitação e ajuda mútua. Muitas 

relataram que a participação nos cursos e capacitações, promovidos pelo SEBRAE 

e ACIF, foram fundamentais para a direção de seus negócios. Inclusive a 

participante “E6” destacou que sua vida profissional foi dividida em um antes e 

depois de um dos cursos. 

 

Participo, constantemente, de vários networkings, rodadas de negócios do 
SEBRAE, tenho reuniões mensais em São Paulo, participo de fóruns e 
congressos [...] (Empresária E3).  
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Vejo a Associação como parceira. Acho o associativismo uma coisa, faltam 
palavras, mas as pessoas deviam usar mais, estar mais presente. Porque 
um grupo de pessoas que estão com os mesmos propósitos, passando 
pelos mesmos problemas, pelas mesmas demandas e necessidades, não 
podem unir-se num mesmo local para buscar alternativas (Empresária E5).  
 
A Associação Comercial foi parte essencial na minha vida profissional, o 
CME especificamente. Apoiou-me em uma fase crucial da minha vida, que 
foi quando meu filho faleceu. Então a rede de contatos que eu tinha, e 
continuo tendo, no CME me ajudou muito. Além disso, a parte empresarial 
me ajudou muito, pois é um ambiente onde você pode compartilhar dos 
mesmos problemas e ser compreendida (Empresária E7). 
 
Eu não tinha uma vida social, e hoje, através do CME, posso afirmar que 
tenho uma vida social. Obtive uma diversificação de conhecimentos. Na 
parte pessoal, obtive um grande desenvolvimento pois “sai do meu mundo” 
par me relacionar com outras pessoas onde temos liberdade para 
compartilhar assuntos diversos e ser correspondida (Empresária E1). 

   

Importante destacar que, com a participação no CME, as empresarias 

desenvolveram a necessidade de participação em outros tipos de associações. 

Exemplo disso, das cinco entrevistadas, quatro participam de outros grupos 

empresariais relacionados à sua área de atuação. Das três empresarias que não 

participam do CME, apenas uma participa do Programa Empreender e ressalta a 

importância de participar de um grupo associativista. Ao ser questionada, o motivo 

pelo qual não participa do CME, a Empresária “E6” alegou falta de oportunidade, 

mas que já participou de eventos promovidos pelo CME. 

  As empresárias, de forma em geral, buscam a promoção de 

conhecimento e se dedicam em atingir, cada vez mais, a capacitação para estarem 

à frente de seus negócios. Isto pode ser evidenciado, na busca constante de cursos 

e capacitações promovidos palas associações empresariais e nos relatos das 

empresárias, que se sentiram mais capazes e seguras nas tomadas de decisões. 
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Quadro 13 – Empreendedorismo feminino e desenvolvimento local na perspectiva das empresárias participantes do CME 
 

Questões da entrevista com 
empresárias 

Empresária E1 Empresária E3 Empresária E4 Empresária E5 Empresária E7 

5) Trajetória empresarial           
  Tempo como empresária 25 anos 10 anos 21 anos 20 anos 28 anos 
  Influências para se tornar 

empresária: 
Formação acadêmica Literaturas e 

revistas sobre o 
ramo de atuação 

Especializações 
acadêmicas e cursos 

técnicos 

Proposta para o 1º 
negócio, a partir de 
uma oportunidade 

do mercado 

Ingressou na 
sociedade em virtude 

de mudança de 
cidade 

  Tipo de empresa: Familiar 1ª sucessão Familiar 1ª 
sucessão 

Familiar 1ª sucessão Familiar inicial Familiar inicial 

  Influências na condução/tomadas 
de decisão do negócio: 

Ser funcionária antes 
de se tornar 
empresária 

Pesquisa de 
mercado e 
literaturas 

relacionadas 

Experiências 
adquiridas no 

percurso profissional 

Experiências 
adquiridas no 

percurso 
profissional 

Especializações nas 
áreas técnicas e 

humanas 

  Promoção de responsabilidade 
civil: 

Não Sim Sim, de forma 
eventual 

Sim, em apenas 
uma das empresas 

Sim, de forma pontual 

  Promoção da participação dos 
funcionários em atividades 
culturais, lúdicas, fora do ambiente 
de trabalho: 

Não Não Sim Não Não 

  Considera que para haver 
desenvolvimento local é 
necessário o envolvimento de 
fatores sociais, culturais e 
políticos? 

Sim, porém considera 
ser de 

responsabilidade 
governamental 

Sim, tenta focar em 
fazer o melhor pelos 

funcionários 

Sim, faz promoções 
sociais próprias e 

com os funcionários 

Sim, principalmente 
incentivo à 
educação. 

Afirma que apenas 
com a junção dos três 
fatores é que haverá 
uma melhoria efetiva 

6) Mulheres Empreendedoras.           
  Características da mulher para ser 

uma empreendedora: 
Amor e dedicação 

(foco) 
"Foco, fé e Força" e 
separar profissional 

com pessoal 

Saber comandar a 
vida pessoal e 

profissional 

Tato para lidar com 
pessoas, intuição, 

sensibilidade 

Ter uma 
"inquietação", nunca 

ser acomodada 

  Estereótipos e preconceitos 
dirigidos à mulher empreendedora: 

Sim, embora já tenha 
diminuído 

Sim, considera que 
existem vários 
preconceitos 

Sim, considera que 
existem vários 
preconceitos 

Declara existir, mas 
não por experiência 

própria 

Confirma que sim, 
porém sempre lidou 
de forma tranquila 
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Continuação: 
     

Questões da entrevista com 
empresárias 

Empresária E1 Empresária E3 Empresária E4 Empresária E5 Empresária E7 

  Dificuldades enfrentadas no 
negócio e como foram superadas: 

Não ser 
reconhecida pelo 

que faz 

Falta de credibilidade. 
Conquistou com 

"respeito" 

Preconceito de 
relacionamento com 

fornecedores e 
familiares 

Declara não ter 
grandes problemas 
de relacionamentos 

Dificuldades de 
liderança buscando 
conhecimentos em 

especializações 

7) Participação da empresa em 
associações empresariais 

          

  Recorreu à ajuda de associações? Apenas CME Sim, SEBRAE, 
FACESP e outros 

Sim, SEBRAE, FIESP Sim, SEBRAE Sim, SEBRAE, ACIF 
e outros 

  Vantagens obtidas: Associativismo, 
conhecimento, e 

outros 

Criação de mix de 
negócios e ajuda 

estrutural 

Ajuda estrutural Associativismo, 
conhecimento,e 

outros 

Associativismo, 
conhecimento, 

networking  e outros 

  Promoção de emprego, confiança 
e desenvolvimento das empresas 
por parte as associações: 

Curso de 
atualização e 

especialização 
profissional 

A participação traz 
novas ideias e 

produto inovador 

Curso de atualização 
e especialização 

profissional 

Curso de 
atualização e 

especialização 
profissional 

Curso de atualização 
e especialização 

profissional 

9) Benefício(s) local da empresa se 
tiver uma vida longa: 

Não respondida Não respondida Influência na 
mudança de cultura 

organizacional e 
impostos 

Geração de 
emprego e  

impostos; influência 
da cultura 

organizacional 

Contribuição p/ o 
desenvolvimento 

empresarial e 
geração de 

oportunidade do 1º 
emprego 

10) Perda para a localidade se a 
empresa sucumbir: 

Não respondida Aumento do 
desemprego e fata de 

profissionalização 

Perda do 
profissionalismo, 

perda dos valores da 
empresa 

Perda da qualidade 
dos produtos 

Admite que, 
infelizmente, ninguém 

é insubstituível 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Quadro 14 – Empreendedorismo feminino e desenvolvimento local na perspectiva 
das empresárias não participantes do CME 

 

Questões da entrevista com 
empresárias 

Empresária E2 Empresária E6 Empresária E8 

5) Trajetória empresarial       
  Tempo como empresária 18 anos 7 anos 32 anos 
  Influências para se tornar 

empresária: 
Necessidade 

eminente 
Trocar a dedicação 

ao trabalho 
assalariado pelo 

próprio 

Proibição do 
cônjuge em 

trabalhar fora de 
casa 

  Tipo de empresa: Familiar inicial Familiar inicial Familiar inicial 
  Influências na condução/tomadas 

de decisão do negócio: 
Sempre analisa as 
necessidades de 

mercado 

Experiências 
adquiridas no 

percurso 
profissional 

Experiências 
adquiridas no 

percurso 
profissional 

  Promoção responsabilidade civil: Não Sim Sim, de forma 
pontual 

  Promoção da participação dos 
funcionários em atividades 
culturais, lúdicas, fora do 
ambiente de trabalho: 

Não Sim Não 

  Considera que para haver 
desenvolvimento local é 
necessário o envolvimento de 
fatores sociais, culturais e 
políticos? 

Sim, porém tem 
que focar na 

sobrevivência da 
empresa 

Sim, julga ser 
importante a 

iniciativa de cada 
um 

Não respondida 

6) Mulheres Empreendedoras.       
  Características da mulher para 

ser uma empreendedora: 
Organização. 
Facilidade de 

atividades 
múltiplas 

Acredita que a 
mulher tem que ter 

"garra" 

Apesar de julgar 
empreendedora, 
considera não 
saber explicar 

  Estereótipos e preconceitos 
dirigidos à mulher 
empreendedora: 

Não, pela mulher 
se mostrar seguras 

Sim, considera que 
existe vários 
preconceitos 

Afirma não ter 
problemas onde 

atua 

  Dificuldades enfrentadas no 
negócio e como foram superadas: 

Falta de incentivo 
ao empresário em 

geral 

Destaca problema 
financeiro para 
investimento 

Não respondida 

7) Participação da empresa em 
associações empresariais 

      

  Recorreu à ajuda de 
associações? 

Sim, SEBRAE Sim, SEBRAE Não 

  Vantagens obtidas: Ajuda estrutural Ajuda estrutural e 
capacitação 

Não respondida 

  Promoção de emprego, confiança 
e desenvolvimento das empresas 
por parte as associações: 

Sem resposta Nova visão de 
mercado e 

gerenciamento 

Não respondida 

9) Benefício(s) local da empresa se 
tiver uma vida longa: 

Benefícios ao meio 
ambiente 

Geração de 
emprego 

Geração de em-
pregos e qualidade 

dos produtos. 
10) Perda para a localidade se a 

empresa sucumbir: 
Prejudica a 

demanda pelo 
serviço prestado 

Desemprego e não 
realização dos 

projetos propostos 

Aumento do índice 
de desemprego 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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  Como mencionado no Capítulo 4 “Empreendedorismo Feminino”, nos 

últimos anos, as mulheres estão, cada vez mais, ganhando força no mundo 

corporativo (SEBRAE, 2017, online). 

  Na percepção do Dirigente “D1”:  

 

O crescimento vertiginoso da presença feminina tanto inicialmente como 
trabalhadora e posteriormente como empreendedora e política, é uma 
realidade crescente em Franca, espelhada por um movimento quase 
nacional. Isto decorre de algumas características femininas, tais como a 
determinação e capacidade de resignação. 

  

  Corroborando, o Dirigente “D2” afirma que “as mulheres têm buscado 

seu espaço empreendendo, existe uma diferença entre o trabalho como funcionário 

e o trabalho de empreendedorismo que é a inovação e o criar a cada dia”.  O 

dirigente ainda destaca que, na solução de algum problema, a mulher se mostra 

mais criativa e flexível que o homem, eis que, em sua maioria, é mais conservador e 

pragmático. 

Na ótica das empresárias participantes da pesquisa, a mulher 

empreendedora deve possuir as seguintes características: 

• Amor e dedicação (Empresária “E1”); 

• Organização, facilidade de atividades múltiplas (Empresária “E2”); 

• “Foco, fé e força” e separar vida profissional do pessoal (Empresária 

“E3”); 

• Saber comandar a vida pessoal e a profissional (Empresária “E4”); 

• Tato para lidar com pessoas, intuição, sensibilidade (Empresária 

“E5”); 

• Ter "garra" (Empresária “E6”); 

• Ter uma “inquietação”, nunca ser acomodada (Empresária “E7”); 

• Apesar de se julgar empreendedora, considera não saber explicar 

(Empresária “E8”). 

Ao analisarmos as empresas participantes da pesquisa, descobrimos 

que, em sua totalidade, a participação das mulheres tem um papel crucial na 

perpetuação do empreendimento: quer pela gestão do negócio, quer pela habilidade 

comercial, quer pelo conhecimento técnico produtivo. 

  Nas entrevistas com as participantes, foi validada a constatação de que 

o empreendedorismo entre as mulheres francanas, em sua quase totalidade, foi por 
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necessidade, suprindo uma necessidade emergente. Estão entre as necessidades, a 

falta de emprego e a ajuda em manter um negócio de família, como afirmam as 

Empresárias “E1”, “E2”, “E3” e “E4”. 

  Quando voltamos ao conceito de empreendedorismo, como sendo 

aquele que deixa de ser apenas um proprietário da firma, para ser um agente 

inovador, capaz de melhorar produtos e processos (SILVA, 2016), constatamos um 

auto índice de empreendedorismo entre as participantes da pesquisa.  

  Nesta percepção, destacamos a trajetória da Empresária “E8”: 

 

A empresa está com 32 anos. Teve início na minha cozinha, depois construí 
um local anexo à residência. Com o crescimento do negócio, a empresa foi 
ocupando todo o espaço da casa, chego ao ponto de ter que realocar a 
residência para outro imóvel e deixar o atual apenas para a empresa. No 
início, meu cônjuge não permitia que eu trabalhasse “fora de casa”. Então 
comecei a confeccionar e vender artigos manuais (Crochê e pintura em 
panos de cozinha). Em seguida, despertou-me o interesse por fazer pratos 
congelados, os quais eram vendidos pela minha irmã e com o aumento da 
procura que se deu a abertura da empresa.  

 

Foi evidenciado que as empresárias, em sua totalidade, detêm cem por 

cento das decisões da organização. São responsáveis pela maioria e, em algumas 

empresas, pela totalidade das inovações dos negócios, processos e produtos.  

  Ainda sobre a análise das ações empreendedoras, destacamos que 

todas as empresárias estão à frente de empresas de médio porte, ou seja, empresas 

com faturamento anual entre R$ 360.000,00 e R$ 4.800.000,00 (Lei Complementar 

nº 155/2016). São responsáveis diretamente por em média 10 funcionários e em um 

dos casos, por 25 funcionários. Além disso, estão inseridas em diversos ramos de 

atividades, desde os de estereótipos mais masculinos, como em atividades 

classificadas como sendo mais femininas. Diante do exposto, constatamos que as 

empresárias demonstram uma capacidade de adaptação ao mercado, o que nos 

possibilita a conjecturar um futuro, bem próximo, onde ambos os gêneros atuarão 

em situação de equilíbrio. 
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a atuação das MPEs 

da cidade de Franca, que fossem participantes do Conselho da Mulher 

Empreendedora ACIF, para constatar se, a partir dos incentivos disponíveis, são 

capazes de promover o desenvolvimento local. 

Para alcançar o objetivo proposto e responder a questão de pesquisa, 

foram estabelecidos como objetivos específicos: 

a) compreender o desenvolvimento local e a sua correlação com 

empreendedorismo; 

b) apresentar o empreendedorismo feminino e as suas influências no 

contexto corporativo; 

c) compreender a metodologia organizacional do Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP; 

d) delinear o perfil das mulheres empreendedoras participantes do 

Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP; 

e) apresentar as influências do empreendedorismo feminino no 

desenvolvimento das MPEs participantes do projeto. 

Neste prisma, as investigações tiveram como ponto de partida a busca 

por uma compreensão do termo desenvolvimento local e sua correlação com o 

empreendedorismo.  

Tendo em vista as discussões sobre desenvolvimento, na presente 

pesquisa, desenvolvimento é considerado como um processo de transformações 

econômicas, sociais e políticas, advindas de fatores extraeconômicos, que 

funcionam como agentes propulsores de transformações sociais e humanas. 

O setor calçadista da cidade de Franca/SP sofreu fortes danos a partir 

da perda do mercado internacional, bem como os fortes impactos aturados por 

variações no sistema econômico do país. Assim, iniciou sua tentativa de se 

readaptar ao mercado e muitos foram seduzidos por incentivos fiscais e realocaram 

seu parque industrial para outras regiões.  

Diante de uma necessidade eminente, a população local começa a se 

adaptar ao mercado impulsionado pelo empreendedorismo. 
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Neste trabalho, tratamos o empreendedorismo como sendo o efeito 

propulsor que leva o indivíduo a montar seu próprio negócio, quer seja para suprir 

uma necessidade iminente, para inovar, ou mesmo para satisfação própria. Destarte, 

estabelecemos distinções entre o empreendedor, que é aquele que cria e/ou inova e 

o empresário, que é o dono do próprio negócio. 

Isto posto, constatamos que o desenvolvimento de uma localização 

depende dos agentes inovadores, aqui definidos como empreendedores. 

Na busca pela compreensão do empreendedorismo feminino e suas 

influências no contexto corporativo, identificamos que, nos últimos anos, houve um 

alto crescimento no índice de participação da mulher no mundo corporativo. 

De acordo com Souza (2018), a figura da mulher empreendedora é 

relevante para a sociedade, em destaque para o desenvolvimento socioeconômico 

do Brasil e do mundo. O empreendedorismo feminino incentiva as mulheres a serem 

mais independentes, mais seguras, mais realizadas. Incentiva também a luta pela 

igualdade de gênero, além de serem indispensáveis geradoras de empregos e 

movimentadoras da economia. 

 Detectamos que o empreendedorismo, bem como o 

empreendedorismo feminino, surge não só pela inquietação do indivíduo que possui 

habilidades empreendedoras, mas também pelas necessidades de adaptações ao 

mercado de trabalho, em consequência da situação econômica.  

Notadamente, as empreendedoras francanas enfrentam os mesmos 

problemas e dificuldades no mundo coorporativo, em relação às mulheres 

empreendedoras apontadas pelos estudos e pesquisas.  

Frente a este cenário, a ACIF iniciou buscas de parcerias em prol de 

alternativas de apoio, incentivo e capacitação das novas mulheres empreendedoras. 

Por consequência, em 13 de junho de 1995, a Diretoria Plena da Associação 

Comercial de São Paulo aprovou a constituição do Conselho da Mulher 

empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP.  

Embora o CME tenha sua constituição em 1995, apenas a partir de 

2005 se inicia seu processo de desenvolvimento e seu crescimento se deu a partir 

de 2010, atingindo sua maturidade a partir de 2012. 

O CME é organizado para atuar nas áreas empresarial, política, social 

e cultural, objetivando a capacitação permanente das mulheres empreendedoras.  
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A metodologia associativista do CME, advinda do Programa 

Empreender, é apontada pelas participantes do Conselho como sendo a melhor 

forma de integração social e de crescimento conjunto das empresárias. Isto é 

comprovado pelo crescente número de participantes nos fóruns anuais, que são 

organizados exclusivamente para mulheres empreendedoras. Em 2010, participaram 

150 (cento e cinquenta) empresárias do 1º Encontro da Mulher Empreendedora 

ACIF. Já em 2018, na sua sétima edição, participaram 600 (seiscentas) empresárias 

e a perspectiva para 2019 é de reunirem 800 (oitocentas) empresárias. 

Objetivando delinear o perfil das mulheres empreendedoras 

participantes do Conselho da Mulher empreendedora (CME) ACIF de Franca/SP, 

fizemos um estudo de caso do CME.  

Constatamos que, atualmente, o CME é composto por 62 (sessenta e 

duas) empresárias de diferentes ramos de atividades tais como comércio, indústria, 

serviços e profissionais liberais. Esta diversidade de áreas de atuação das 

participantes do CME foi destacada, pelas participantes das entrevistas, como sendo 

uma das vantagens obtidas no CME que, desta forma, conseguem ampliar seus 

relacionamentos comercias e de ajuda recíproca. 

Identificamos nas empresárias do CME, participantes da pesquisa, que, 

em sua totalidade, há uma busca constante para estarem juntas, buscando soluções 

para seus negócios, através de capacitações e networkings. Outra característica 

evidenciada pelas participantes, proporcionada pelo CME, é serem solícitas, em que 

todas se sentem confortáveis para expressarem e serem compreendidas. 

Ressaltamos, também, que todas possuem uma força e uma 

inquietação que as impulsionam a estarem junto a seus cônjuges e companheiros, 

na direção de um empreendimento. 

Na busca pelas influências do empreendedorismo feminino no 

desenvolvimento da MPEs participantes do CME, constatamos que, as mulheres 

empreendedoras possuem algumas características que lhes possibilitam estar à 

frente de qualquer empreendimento. Assim destacamos a criatividade, flexibilidade, 

determinação, capacidade de resignação e a capacidade de múltiplas tarefas.  

Ao analisarmos as empresas participantes da pesquisa, descobrimos 

que, em sua totalidade, a participação das mulheres tem um papel crucial na 

perpetuação do empreendimento: quer pela gestão do negócio, quer pela habilidade 

comercial, quer pelo conhecimento técnico produtivo. 
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Destarte, as empresárias do CME estão, cada vez mais, na direção de 

empreendimentos até então com estereótipos masculinos. São também 

responsáveis diretamente tanto pelas tomadas de decisões, quanto pela inovação e 

produção de bens e serviços. 

Ao observarmos pelo prisma de Bresser-Pereira (1970) que o 

desenvolvimento é um processo de transformação econômica, social e político, e 

através do qual o crescimento do padrão de vida se torna automático, podemos 

constatar que todas as empresárias contribuem para o desenvolvimento local, visto 

que suas ações empreendedoras promovem transformações  sociais e econômicas. 

Perante o exposto, concluímos que o Conselho da Mulher 

Empreendedora (CME) ACIF, em especial, o empreendedorismo feminino, tem 

auxiliado na consolidação e sustentabilidade das MPEs da cidade de Franca e 

contribuído para o desenvolvimento local, com vistas a um ambiente receptivo e de 

colaboração mútua, proporcionando às participantes uma maior interação com 

empresárias de diferentes ramos de atuação. Esta interação é que as fazem se 

sentir seguras e capazes de estarem à frente de seus empreendimentos e, 

consequentemente, a solidificação da empresa no mercado, proporcionando 

geração de emprego e renda para a população. 

Tendo em vista os resultados obtidos neste trabalho, sugere-se futuras 

pesquisas que demonstrem as influências das MPEs, participantes dos Núcleos do 

Programa Empreender da cidade de Franca/SP, no desenvolvimento local, bem 

como a correlação entre os diferentes Núcleos que, atualmente, são compostos por: 

Núcleo de Academias de Franca (Fitfran), Núcleo das Cafeterias de Franca 

(NuCafé), Núcleo de Cervejarias (Núcleo de Cervejeiros Artesanais), Núcleo de 

Contabilidade de Franca (Polo Contábil de Franca), Núcleo de Construção (Grupo 

Construfran), Núcleo de Dentistas (GEO), Núcleo Empreendedor de Automotivo de 

Franca (NEAFRAN), Núcleo de Entidades (Empreender Social), Núcleo de Escolas 

Particulares de Franca (Educafran), Núcleo Indústrias Confeccionistas de Franca 

(Incofran), Núcleo Multissetorial do Centro (Emprecentro), Núcleo de Papelarias 

(Franpapéis), Núcleo Polo Francano de Ti (Polo TI), Núcleo Polo Gastronômico 

(Sabores da Franca) e Núcleo União dos Comerciantes da Estação (UCE).  
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APÊNDICE A – 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 intitulada O 

EMPREENDEDORISMO FEMININO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

LOCAL: estudo de caso do Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF de 

Franca/SP, desenvolvido pelo mestrando Carlos Antonio Dias.  

A pesquisa tem como objetivo central analisar a atuação das MPEs da 

cidade de Franca, participantes do Conselho da Mulher Empreendedora ACIF, para 

constatar se, a partir dos incentivos disponíveis, são capazes de promover o 

desenvolvimento econômico local. 

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  

 

• Título da Pesquisa: O EMPREENDEDORISMO FEMININO NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL: estudo de caso do 

Conselho da Mulher Empreendedora (CME) ACIF,de Franca/SP. 
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• Pesquisador responsável: CARLOS ANTONIO DIAS (mestrando em 

Desenvolvimento Regional – PPGDR). 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF. 

Orientador: Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto. 

• Objetivo da pesquisa: o objetivo central é analisar a atuação das MPEs 

da cidade de Franca, participantes do Conselho da Mulher 

Empreendedora ACIF, para constatar se, a partir dos incentivos 

disponíveis, são capazes de promover o desenvolvimento econômico 

local. 

• Avaliação do risco da pesquisa: nenhum risco evidente.  

• Publicação da pesquisa: as informações fornecidas e o material 

produzido 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 pelo pesquisador e ter entendido 

o que foi explicado, consinto na minha participação da presente pesquisa.  

 

 

Franca, ______de ______________ de ____.  

 

 

_________________________    __________________________  

Assinatura da participante    Assinatura do mestrando 
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APÊNDICE B – Roteiro da Entrevista com Empresárias 

 
 

1) Identifique sua empresa. 
 Ramo de atividade: 
 Número de funcionários: 
 Início das atividades: 
 Faixa de faturamento para caracterização do porte da empresa: 

 
2) Como você se identifica? 

 Qual o seu estado civil? 
 Tem filhos? Quantos? Qual a faixa etária? 
 De que forma sua carreira afetou ou afeta a sua estrutura familiar? É fácil 

conciliar as atividades profissionais com a familiar? 
 

3) Qual a sua formação escolar e/ou técnica? 
 Qual a sua escolaridade? Possui alguma especialização acadêmica? 
 Possui alguma especialização profissional no ramo em que atua? 
 Como a sua formação escolar/acadêmica foi importante ou decisiva para a 

abertura do seu negócio?  
 

4) Como foi seu percurso profissional até se tornar uma empresária? 
 

5) Como foi a sua trajetória empresarial até o momento? 
 Há quanto tempo é empresária? 
 Quais experiências influenciaram na tomada de decisão para se tornar 

uma empresária?  
 É uma empresa familiar? Houve algum processo de sucessão? Qual o tipo 

de sucessão? Qual ou quais os tipos de dificuldades enfrenta por estes 
motivos? 

 Em que sentido a sua experiência de vida, profissional e 
escolar/acadêmica influenciam na condução/tomadas de decisão do seu 
negócio? 

 A empresa promove a responsabilidade civil, ajudando, por exemplo, uma 
Associação APAE, Instituto Pró-Criança, entre outros?  

 Enquanto responsável da empresa, promove a participação dos 
funcionários em atividades culturais, lúdicas, fora do ambiente de 
trabalho? Se sim, quais? 

 Considera que para haver desenvolvimento local é necessário o 
envolvimento de fatores sociais, culturais e políticos e não só o sistema de 
mercado? Porquê? 
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6) Fale um pouco sobre Mulheres Empreendedoras. 
 Quais as características que uma mulher deve ter para ser uma 

empreendedora? 
 Considera existir, ainda, estereótipos(conceito ou modelo de imagem 

atribuída às pessoas ou grupos sociais) e preconceitos dirigidos à mulher 
empreendedora que inibem as quais possam inibir a ação 
empreendedora? 

 Quais as maiores dificuldades enfrentadas no negócio e como foram 
superadas? 

 
7) Comente sobre a participação da sua empresa em associações empresariais. 

 Alguma vez a empresa recorreu à ajuda de associações empresariais (ex: 
CME), para promover a sua atividade? Que vantagens foram obtidas 
nessa ajuda? 

  Vê nestas associações uma forma de promoção de emprego, de 
confiança e promoção do desenvolvimento das empresas? De que 
maneira? 
 

8) Fale sobre as influências do CME na sua empresa e na sua formação como 
empresária. 

 Há quanto tempo é associada? 
 Porque se associou ao CME? ou Porque  não é associada ao CME? 
 Qual a sua participação nas ações do CME – Conselho das Mulheres 

Empreendedoras da ACIF? 
 Participa de outro de tipo de associação ou grupo empresarial? 

 
9) Qual(s) o(s) benefício(s) local da sua empresa se tiver uma vida longa? 

 
10) Se sua empresa sucumbir,qual será a perda para a localidade? 

 
11) Que projetos futuros têm e/ou gostaria de ainda concretizar? 
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista com dirigentes de entidade 
empresarial de Franca/SP 

 
 

1) Comente sobre o empreendedorismo feminino na cidade de Franca. 
 

2) Como é o relacionamento ACIF X CME? 
 

3) Qual a contribuição/colaboração do CME para a entidade e para as 
empresárias? 
 

4) Comente sobre a importância do CME e do empreendedorismo feminino para 
o desenvolvimento local. 
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APÊNDICE D – Termo de confidencialidade 
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ANEXO A - Histórico CME 2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Breve histórico: 

A constituição do CME – Conselho da Mulher Empreendedora foi 

aprovada pela Diretoria Plena da Associação Comercial de São Paulo, em reunião 

de 13 de junho de 1995. A criação deste conselho possibilitou maior integração da 

mulher à entidade. 

 

Conselho da Mulher Empreendedora em Franca 

O CME é formado por um grupo de empresárias, associadas à ACIF, 

que se reúne quinzenalmente com o objetivo de discutir e analisar as realidades da 

mulher empreendedora na cidade de Franca. As reuniões que acontecem desde 

abril de 2005, são realizadas no Centro de Educação Empresarial da ACIF. Através 

de palestras, debates e conversas acerca da realidade econômica e do mundo dos 

negócios, o grupo busca incentivar o crescimento conjunto de todas as empresárias. 

O CME está hoje estruturado em quatro áreas de atuação, que visam a 

capacitação e aperfeiçoamento contínuo da mulher empreendedora. A contribuição 

da mulher é altamente positiva nas relações empresariais, na vida política, social e 

cultural. 

A Madrinha do CME é a empresária Luiza Helena Trajano 

 

Realizações: 

• 1º Encontro da Mulher empreendedora ACIF (2010): 

participaram 150 empresárias;  

• 2º Encontro da Mulher empreendedora ACIF (2011): 

participaram 400 empresárias; 
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• 3º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF (2013): 

participaram 300 empresárias; 

• 4º Encontro da Mulher Empreendedora ACIF (2014): 

participaram 500 pessoas; 

• 5º encontro da mulher empreendedora ACIF (2015): 

participaram 600 pessoas; 

• 6º encontro da mulher empreendedora ACIF (2016): 

participaram 600 pessoas; 

• 7º encontro da mulher empreendedora ACIF (2017): 

participaram 600 pessoas; 

• Evento ONU: A ONU Mulheres comemora o seu primeiro 

aniversário em grande estilo, com uma semana de palestras em Nova Iorque, 

exclusiva para convidados, entre eles estão vinte estatais brasileiras e seis 

empresas privadas sendo três de Além da efetiva participação nos encontros 

estaduais, seminários, palestras e congressos. 

Após participarem do Congresso CACB e FACESP/2009, as 

empresárias viram que podem atuar também em outras áreas. O CME está hoje 

estruturado em quatro áreas de atuação: Empresarial, política, social e cultural. 

Empresarial: Tem por objetivo promover o desenvolvimento da mulher 

dentro do mercado como força produtiva reconhecida e potencial liderança, com a 

busca de informações e constante atualização, principalmente em sua área de 

atuação no mercado. Visa ainda firmar parcerias e promover intercâmbio de 

experiências entre mulheres empreendedoras. 

Política: Visa incrementar a conscientização política da mulher em seu 

contexto mais amplo, oferecendo a possibilidade de uma atuação participativa nas 

mudanças que ocorrem no país. 

Social: Criar, organizar e fortalecer ações estruturadas por mulheres 

empreendedoras, que gerem impacto social. Fazem parte desta ação movimentos 

como o Degrau – Desenvolvimento e geração de Redes, que objetiva a inclusão de 

jovens cidadãos no mercado de trabalho. 

• Franca que são elas: Incca Sistemas (Maria Camargo), Microlife 

Informática (Rosilene Tanaka) e Natusfran (Rosângela Pelizaro); 
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• Hospital do Câncer de Franca: Participação nas caminhadas e 

corridas contra o câncer patrocinando as camisetas do evento; 

• Doação APAE: Doação de um veículo zero km e de uma moto; 

• Prêmio SEBRAE Mulher de negócio: Maria Camargo ( Incca 

Sistemas), Raquel Ribeiro ( Gynasium Academia) e Rosângela Pelizaro (Natusfran). 

OBS*: Maria Camargo foi novamente contemplada em 2013 (3º lugar); 

• Selo empresa amiga da APAE: Em 2013, o CME foi 

contemplado com o selo empresa amiga da APAE. 

 

Cultural: Atuar para o desenvolvimento cultural, expandindo e 

propiciando o acesso a diversas manifestações culturais, como debates sobre temas 

relevantes atuais ou reavivando temas da nossa herança cultural. 
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ANEXOB – Carta de autorização CME 

 


