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MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICÍPIO 

DE CARIACICA-ES 

 

RESUMO 

O empreendedorismo feminino tem crescido constantemente em todo o 

mundo e a inserção da mulher nesse segmento tem aumentado a sua participação 

cada vez mais no mercado empreendedor.O objetivo principal foi identificar os 

principais fatores que influenciam na decisão de se tornar mulher empreendedora no 

município de Cariacica-ES fará abordagem sobre o empreendedorismo feminino 

com as profissionais do Município de Cariacica - ES com ênfase nos fatores que 

influenciaram na decisão de serem empreendedoras. O estudo abordado teve 

respaldo bibliográfico e também consultas em artigos relacionados ao tema, e para 

embasar a pesquisa, foi realizada uma pesquisa de campo com envio de 

questionário fechado para 300 mulheres que atuam no segmento e tendo retorno de 

125 respondentes. Observou-se nas respostas que estar bem preparada e ter o 

crescimento profissional como objetivo, são pontos importantes para  alcançar o 

sucesso, o seu investimento no mercado de trabalho garante a independência 

financeira, o que lhes proporcionam a satisfação pessoal e a realização profissional. 

Esse estudo se torna relevante para as empreendedoras e a sociedade do município 

de Cariacica - ES para que se possam compreender os fatores que contribuíram 

para o crescimento da participação do público feminino nesse mundo 

empreendedor. 

 

1- INTRODUÇÃO  

O empreendedorismo feminino tem crescido constantemente em todo o 

mundo e a inserção da mulher nesse segmento tem aumentado a sua participação 

cada vez mais no mercado empreendedor. Segundo o levantamento da pesquisa 

Global Entrepreneurship Monitor Brasil (2016) os dados percentuais de homens e 

mulheres empreendedores iniciais têm se mantido muito próximo nos últimos anos, 

51,5% correspondem à participação feminina no empreendedorismo, enquanto a 

participação masculina foi de 48,5%. (GEM, 2016). O presente estudo fará uma 

abordagem sobre o empreendedorismo feminino com suas definições que foram 

evoluindo no decorrer dos anos, de acordo com as mudanças que aconteceram 

neste segmento. 
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O objetivo principal foi identificar os principais fatores que influenciam na 

decisão de se tornar mulher empreendedora no município de Cariacica-ES, os 

objetivos secundários foram entender as causas que levam às mulheres a 

escolherem ser empreendedoras e listar os principais fatores que contribuíram para 

o crescimento do empreendedorismo feminino no município de Cariacica-ES. 

 

2 - METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo e trabalhou as possíveis formas de 

pesquisa técnica, adotando a bibliográfica, utilizando as seguintes fontes: revistas 

científicas, livros e artigos, enfatizando as concepções de diversos autores sobre o 

tema; e pesquisa de campo, com as técnicas de observação de questionários 

objetivos. Acevedo e Nohara (2010) afirmam que o método é o meio pelo qual se 

atinge determinados objetivos, é o que diferencia da metodologia que são 

procedimentos e regras utilizadas por determinado método. Na pesquisa de campo 

foi feito questionário com perguntas fechadas e objetivas referentes às 

características pessoais e do empreendimento do grupo selecionado. A população 

da pesquisa foi composta por mulheres empreendedoras do Município de Cariacica-

ES. O levantamento dos dados ocorreu com uma amostra de 125 empreendedoras 

por acessibilidade. No tratamento dos dados   os questionários foram tabulados no 

Excel o que permitiu por meio de tabelas dinâmicas, aglomerá-los em torno das 

variáveis socioeconômicas de interesse. 

 

3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 EMPREENDEDORISMO  

Os primeiros conceitos sobre empreendedorismo foram embasados nas 

teorias do desenvolvimento econômico pelo cientista, economista Schumpeter 

(1928) denominado principal teórico clássico do empreendedorismo. Para ele o 

empreendedor está associado à inovação, ao aproveitamento das oportunidades 

para criação de um novo negócio e produto, utilização dos recursos como forma de 

adaptação às mudanças fazendo com que os demais concorrentes se adaptem para 

não perder o seu lugar no mercado, em sua percepção o empreendedorismo é 

essencial para o desenvolvimento econômico de um País.  

O Global Entrepreneurship Monitor GEM (2015), entende como 

empreendedorismo é qualquer tentativa de criação de um novo empreendimento ou 



CATEGORIA CONCLUÍDO  

expansão do empreendimento existente, como por exemplo, uma atividade 

autônoma. 

 Dornelas (2009) considera o empreendedorismo como uma oportunidade de 

fazer das circunstancia algo novo, com criatividade com intuito de buscar inovação e 

criação de valor para o empreendimento. Para o autor empreender se resume em 

fazer diferente, empregar os recursos disponíveis de forma criativa, assumir riscos 

calculados, buscar oportunidade e inovar.  

 A semelhança dos autores corrobora a linha de pensamento sobre a 

definição de empreendedorismo definindo que é fazer das oportunidades e 

necessidades a chance de criar um negócio, criação de uma nova organização, unir 

inovação, criatividade para fazer um novo produto ou melhorar algo já existente, com 

perfil de empreendedor capaz de arriscar de forma ponderada e ser proativos.  

 

3.2- PERFIL E MOTIVOS PARA EMPREENDER 

Conforme orientação do SEBRAE (2016), antes de abrir uma empresa é 

imprescindível analisar seu perfil antes de colocar em prática seus planos, para não 

correr o risco de não gostar do negócio. Portanto, é importante analisar se está 

disposto a: assumir riscos calculados; estabelecer e cumprir metas claras e 

objetivas; tomar decisões rápidas respeitando prazos e padrões de qualidade. 

A pesquisa realizada por GEM (2016) destaca que: a motivação dos 

empreendedores iniciais pode ocorrer pela necessidade ou oportunidade. Os 

empreendedores por necessidade decidem empreender por não possuírem 

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

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

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

de identificarem uma chance de negócio ou um nicho de mercado, empreendendo 

mesmo possuindo alternativas concorrentes de emprego e renda. 

Segundo (Baygan, 2000) no quesito perfil das empreendedoras existem 

alguns traços que são identificados comuns, sendo eles: 

a) A faixa etária entre 30 e 50 anos;  

b) À questão de serem casadas e com filhos;  

c) Muitas vezes possuem um nível alto de educação;  

d) Tem o hábito de atuar em pequenos negócios; e) Começam as empresas 

com pouco capital;  
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f) Começam empresas em segmentos que possuíram uma curta experiência. 

 

3.3 - CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDEDORES 

 Segundo Robbins (2000), existe características semelhantes entre os 

empreendedores, tais como: audácia, coragem, espírito aventureiro e inovação. 

Existe semelhança também entre os traços psicológicos de cada um, como a 

autoconfiança, o trabalho duro, energia de sobra e muita determinação. Sua 

personalidade empreendedora é facilmente definida a partir da crença em controlar 

o próprio destino, em saber correr riscos moderados e o desejo sem fim da própria 

realização. Em outras palavras, autoconfiança, autocontrole e determinação de 

sobra. 

Geralmente, tendem a não estar satisfeitos em seus locais de trabalho, 

quando subordinados a alguém, tampouco produtivos, e não se agradam de ter que 

seguir regulamentos. Ainda de acordo com Robbins (2000), empreendedores 

preferem ser pessoalmente responsável por resolver problemas, definir metas e 

alcançá-las por seus próprios esforços. Não gostam de ser submissos, controlados  

consideram a autonomia um fator importante na hora de abrir o próprio negocio. 

Do mesmo modo conforme IBGE (2015) empreendedor são pessoas donas 

do próprio negócio que através de esforços buscam gerar valores através da criação 

ou expansão de alguma atividade econômica, identificando oportunidade e 

explorando os recursos existentes. 

Segundo Filion, et al.(1999)  em sua literatura sobre as características do 

empreendedor por meio de uma revisão bibliográfica extraindo, destas, 

características atitudinais comuns, explícita ou implicitamente referidas. Tais 

características do empreendedor contribuirão para o sucesso ou insucesso no 

gerenciamento do seu empreendimento: audácia, coragem, espírito aventureiro e 

inovação. Existe semelhança também entre os traços psicológicos de cada um, 

como a autoconfiança, o trabalho duro, energia de sobra e muita determinação. 

 

4 - DEMOSTRAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 - PERFIS SOCIOECONÔMICOS DAS EMPREENDEDORAS 

Os resultados da pesquisa tem características em comum quando se trata do 

perfil socioeconômico das empreendedoras entrevistadas. Observou-se que 42% 
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dessas mulheres estão na faixa etária entre 30 a 40 anos, 62% das entrevistadas 

são casadas, 71% tem filhos, 43% tem formação superior. 42% são 

empreendedoras com empreendimentos com mais de 3 anos de existência no 

mercado, 58% dessas empreendedoras tem menos de 2 funcionários e 69% atuam 

no comercio e indústria desenvolvendo atividades diversas 

 

4.2. FATORES QUE IMFLUENCIAM AS MULHERES A EMPREENDER 

Existem várias versões de empreendedorismo, vale ressaltar que cada uma 

possui suas particularidades. Através deste estudo tem esse intuito de identificar os 

fatores que influenciam na decisão de se tornar mulher empreendedora,  destacando 

o empreendedorismo empresarial com ênfase para produção de bens e serviços 

para o mercado de trabalho no município de Cariacica-ES. 

 

4.2.1-Definições de empreendedorismo 

 

Gráfico 1: Empreendedorismo é: 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do questionário. 

 

Das 125 empreendedoras entrevistadas 41% delas afirmam que o 

empreendedorismo é uma oportunidade de negócio. Esse resultado vai ao encontro 

da pesquisa do SEBRAE (2010) onde cita que cada vez mais as mulheres buscam 

empreender e estar à frente dos negócios, investe em qualificação buscam o 

máximo de informação possível para aproveitar cada detalhe gerando oportunidades 

em seus empreendimentos. 
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4.2.2- Motivo de crescimento do empreendedorismo  

 
Gráfico 2: Importância do empreendedorismo feminino no mercado empreendedor. 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do questionário. 

 

Segundo os dados da pesquisa é possível observar que 38% das 

empreendedoras entrevistadas acreditam que o motivo que o empreendedorismo 

tem crescido nos últimos anos é devido a criatividade que o gênero dispõe.  O 

resultado da pesquisa confere com a visão do autor Dornelas (2009) que considera 

que empreendedorismo é fazer das circunstâncias algo novo, com criatividade com 

intuito de buscar inovação e criação de valor para o empreendimento.   

 

4.2.3 - O principal motivo que as levou a abrir o seu próprio negócio 

 

Gráfico 3 : O principal motivo que me levou a abrir o meu negócio foi: 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do questionário. 
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Segundo as informações da pesquisa, 40% das entrevistadas responderam 

que o motivo que as levou empreender foi o desejo ou realização profissional. O 

resultado da pesquisa retrata a fala do autor Machado (1999), onde se refere às 

empreendedoras como mulheres persistentes, ativas, inovadoras, com desejo de 

realização e independência financeira, são precisas adaptáveis às mudanças e 

acreditam que o sucesso é resultado de suas ações.    

Ainda, ara 48% das empreendedoras respondentes  o mercado está exigindo 

profissionais cada vez mais preparados. De acordo com Possati e Dias (2002), as 

mulheres que atuam no mercado de trabalho buscando novos aprendizados, 

dividindo o conhecimento com outras pessoas, diz que o poder de decisão e o senso 

de realização são relevantes aspectos e que tornam gratificante todo o trabalho. 

4.2.5 - Principal fator que contribuiu para o crescimento do empreendedorismo  

A pesquisa revelou que 49% empresárias consideram que o principal fator 

que contribuiu para o crescimento do empreendedorismo feminino no município de 

Cariacica-ES, foi pelo motivo da independência. O resultado dessa pesquisa está de 

acordo com o artigo publicado pelo autor Jonathan (2011) onde ele destaca que 

alguns dos principais motivos para empreender é a busca de auto-realização, a 

busca de independência financeira e a estabilidade. 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo desenvolveu-se com o objetivo de identificar os principais fatores 

que influenciam na decisão de se tornar mulher empreendedora e conhecer as 

motivações que levam o crescimento do empreendedorismo feminino no município 

de Cariacica-ES. Observou-se nas respostas que empreender é beneficiar-se de 

uma oportunidade de negocio para a maior parte das entrevistadas, que o gênero 

feminino apodera-se da criatividade e isso tem aberto portas nesse mercado tão 

competitivo, estar bem preparada faz toda a diferença para ter o crescimento 

profissional como objetivo, são pontos importantes também para  alcançar o 

sucesso. Outro fator importante que influencia as empreendedoras a tomar a 

decisão de empreender é que o seu investimento no mercado empreendedor 

garante a independência financeira, proporcionando a satisfação pessoal juntamente 

à realização profissional trazendo consigo um leque de oportunidades para 

desenvolvimento do seu objetivo.  
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Por fim todas essas mulheres empreendedoras, formais ou informais estão 

de parabéns, pois em meio a tantos caminhos conseguiram identificar no mercado 

empreendedor uma oportunidade e permanecer com seu próprio negócio, 

independente das dificuldades encontradas.  
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