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Resumo 
 
 

O presente estudo teve como objetivo perceber a ação do empoderamento e 

empreendedorismo feminino como força de impulsão para o desenvolvimento na comunidade. 

A investigação aconteceu na cidade de Beja e contou com 6 participantes, todas mulheres, 

idades entre 26 e 56 anos, empreendedoras e intraempreendedoras, de alguns setores da 

sociedade.  

As dimensões analisadas no estudo foram: caracterização das participantes, empoderamento, 

empreendedorismo, empreendedorismo feminino, intraempreendedorismo, auto perceção 

empreendedora, implicações do empreendedorismo na comunidade e formação em 

empreendedorismo. 

De posse desses dados foram identificadas informações que asseguram que o empoderamento 

e o empreendedorismo feminino causam impacto positivo na comunidade. É possível 

perceber claramente a maneira como a mulher decide a gestão de seu pequeno negócio ou 

organização ao preferir compras, contratos de serviços e admissão de novos colaboradores 

entre os locais. Essa preferência resulta em desenvolvimento da comunidade. Um pequeno 

esforço somado a tantos outros causa um grande resultado. Outra perceção é que o 

desenvolvimento comunitário acontece a medida em que aumenta o empoderamento das 

pessoas. Mulheres empoderadas empreendem mais e melhor.  

Após os resultados desse estudo foi escrito um projeto de intervenção voltado para o 

fortalecimento do empoderamento e o desenvolvimento de competências empreendedoras 

para o público feminino na cidade de Beja. 

 

 

Palavras-chave: Mulheres, empoderamento, empreendedorismo feminino, comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Abstract 

 

 

The present study aimed to perceive the action of empowerment and female entrepreneurship 

as a force of impulse for community development. The investigation took place in the city of 

Beja and counted with 6 participants, all women, ages between 26 and 56 years, entrepreneurs 

and intra-entrepreneurs, from various sectors of society.  

The dimensions analysed in the study were: characterization of the participants, 

empowerment, entrepreneurship, female entrepreneurship, intra-entrepreneurship, 

entrepreneurial self-perception, implications of entrepreneurship in the community and 

training in Entrepreneurship. 

In possession of these data, information was identified that ensures that empowerment and 

female entrepreneurship causes a positive impact on the community. It is possible to clearly 

understand the way the woman decides the management of her small business or organization 

by preferring purchases, service contracts and admission of new collaborators among the 

locals. This preference results in community development. A small effort added to so many 

others cause a great impact. Another perception is that community development takes place as 

it increases the empowerment of people. Empowered women undertake more and better.  

After the results of this study, an intervention project was written aimed at strengthening 

empowerment and the development of entrepreneurial competencies for the female public in 

the city of Beja. 

Keywords: Women, empowerment, female entrepreneurship, community 
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Introdução 
 

Na sociedade actual podemos observar cada vez mais a importância do empoderamento e 

empreendedorismo para o fortalecimento de pessoas supostamente vulneráveis e também para 

desenvolvimento das comunidades. Nesta investigação pretende-se dar resposta a seguinte 

questão de partida: “De que forma o empoderamento e o empreendedorismo feminino 

contribuem para desenvolvimento na comunidade?”. De modo a cumprir este objetivo a 

presente investigação inicia-se com o primeiro capítulo uma abordagem sobre 

empoderamento. O empoderamento é uma das palavras mais utilizadas nos dias de hoje, a 

ONU aponta este tema como um processo que ocorre em pessoas a fim de alcançarem plena 

liberdade na tomada de decisões (ONU Mulheres Brasil, 2017). Já Pinto contextualiza a 

palavra como ganho de poder (Pinto, 2011). Empowerment para Meirelles e Ingrassias é 

conscientização do papel do indivíduo na sociedade (Meirelles & Ingrassia, 2006). Do ponto 

de vista histórico é na Reforma Protestante que encontra espaço para transformar uma 

comunidade em nação a partir de sua devoção pessoal e coletiva (Baquero R. , 2005). Os 

movimentos sociais do século XX também tiveram grande importância na explicação desse 

fenômeno, pois através deles, grupos minoritários saíram dos seus guetos a exigir mudança, 

aceitação e reconhecimento (Baqueiro & Baqueiro, 2007). Alguns autores segmentam 

empoderamento em dimensões para explicar os principais estímulos de fortalecimento da 

mulher (2009) (1996). São ainda analisados estratégias de empoderamento. Segundo 

Friedmann as estratégias de empoderamento são ferramentas utilizadas por especialistas para 

que indivíduos vulnerabilizados retornem a sua posição consciente de quem são e o que 

podem fazer (Friedmann & Weaver, 1979). 

O segundo capítulo apresenta uma reflexão sobre empreendedorismo. O termo de origem 

francesa e também latina, para Dolabella entrepreneur, deriva da junção de duas palavras 

entre e preneur (1999). Já Filion imprehendo que significa executar qualquer coisa (1999). 

Desde o século XVIII já havia uma perceção do empreendedorismo e seus contornos. 

Cantillon foi o primeiro que reconheceu a importância do empreendedor na construção de um 

negócio (Filion L. , 1999). Para Filion, entretanto, Jean Baptist Say é o pai da ideia, pois 

entendeu o caminho do empreendedor e o nomeou como agente de mudança no universo 

capitalista (Filion L. , 1999). Peter Drucker afirma que o empreendedorismo pode mudar 

realidades (Drucker, 1974). Assim como GEM apresenta o empreendedorismo como resposta 

ao desemprego crescente mundial (GEM, 1999). De modo subsequente vem o 

empreendedorismo feminino que surgiu para atender as demandas da mulher por 
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protagonismo e necessidade financeira a despeito da expectativa da sociedade patriarcal. As 

mudanças ocorridas no mundo abriram oportunidades para a mulher do século XX ocupar seu 

espaço (2008). Segundo Amorim e Batista esse espaço foi conquistado pela própria mulher ao 

perceber-se incapaz de conciliar as demandas no trabalho fora e dentro de casa (2010). A 

OECD desde 1998 aponta o crescimento do gênero feminino, representando cerca de 50% da 

população mundial, assim como apresenta consideráveis destaques na participação feminina 

na economia, no social e na política (OECD, 1998).  A Educação e a Inteligência 

empreendedora são fundamentais na transmissão do conhecimento e na transformação da 

sociedade. A Educação desperta o protagonismo no indivíduo e o capacita a transformar sua 

realidade local (2005). Filion contextualiza essa educação empreendedora pautada na 

praticidade e nas soluções do dia a dia (1991). Para Gardner há uma inteligência geral que 

reúne sete outras inteligências específicas (Cavalcanti, 2004), baseado nesses estudos George 

Aiub fala de uma inteligência empresarial ou empreendedora ligada a outras inteligências 

específicas, esse estudo é fruto de observações dos comportamentais instintivas do ser 

humano (Aiub, 2002).  Empreendedorismo também é conhecer o processo de criação de um 

negócio, identificar e avaliar oportunidades, desenvolver um plano, captar recursos e 

finalmente gerir o negócio (Dornelas, 2008). Há pelo menos duas razões para empreender, 

necessidade ou oportunidade, necessidade está ligada a escassez, e oportunidade está ligada a 

uma demanda não percebida ou não atentedida (1999). Segundo Robbins a motivação é o 

impulso que promove no ser humano a capacidade para realizar ou conquistar algo (Robbins, 

2006). O último capítulo do referencial teórico trata do desenvolvimento comunitário. O 

termo desenvolvimento comunitário surgiu após a segunda guerra mundial, a europa estava 

com sua economia arrasada, famílias destroçadas, desemprego em série e alto índice de 

violência. Neste cenário surge DC como método de intervenção social (Carmo, 2001).  Amaro 

(2007) defende que é a partir do sentimento de comunidade que as pessoas são capazes de 

entender necessidades e prioridades para população. 

A segunda parte deste trabalho é o Estudo Empírico. Seguiu-se uma metodologia de enfoque 

qualitativo enquadrado numa investigação de caráter exploratório e transversal. Trivinos 

(Triviños, 1987) defende a abordagem qualitativa pela necessidade de analisar não somente 

números, mas outras variáveis, inclusive a do próprio investigador. O desenho desta 

investigação conseguiu fazer uma análise atenta dos dados pesquisados e das entrevistas 

concedidas. Neste estudo foram convidadas seis mulheres empreendedoras com idade 

compreendida entre 26 e 56 anos, inseridas no mercado de trabalho em diversas atividades 
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(desde funcionárias públicas a empreendedoras dentro de uma empresa como funcionárias). A 

escolha das seis voluntárias foi por indicação e disponibilidade, assim como ser ou perceber-

se como empreendedora. Por fim, apresenta-se o projeto de intervenção social destinado a 

mulheres empreendedoras. Foi construído como resposta as observações reveladas sobre 

empreendedorismo, empoderamento e envolvimento na comunidade. Após conhecimento do 

referencial teórico e dos resultados apresentados no estudo desenvolvido, sobre tudo a 

evidência dos baixos níveis de integração numa região marcada pela fragilidade económica, 

insuficiência de investimentos públicos e privados e inexistência de facilitadores no 

conhecimento sobre empreendedorismo faz-se necessário uma intervenção capaz de 

minimizar impactos desfavoráveis ao público-alvo. 
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Parte I – Enquadramento teórico 
 

1 EMPODERAMENTO  
 

“Luta por seus direitos quem os reconhece, mas acima de tudo, quem se reconhece 
como digno deles” (Ferrari, 2013, p. 3) 
 

1.1 Conceito 
 

Uma das palavras mais importantes nos dias de hoje é o empoderamento. Cada vez mais 

falada e aplicado em tudo, até no meio académico tem seu destaque. A agenda global de 

diversas organizações internacionais reconhece sua importância no desenvolvimento, 

principalmente na crise. É sem dúvida, um importante instrumento de desenvolvimento 

pessoal e social. A ONU Mulheres define empoderamento como um processo e resultado 

onde indivíduos são capazes de alcançar liberdade para aumentar ou diminuir seus recursos e 

decisões pessoais (ONU Mulheres Brasil, 2017). O empoderamento fomenta a 

autodeterminação na busca de mudanças para si em detrimento das práticas assistencialistas 

que corroboram para o fracasso e desigualdades (Kleba & Wendausen, 2009). Em 

concordância o Banco Mundial propaga que empowerment é um esforço para aumentar a 

participação dos pobres nas decisões políticas e económicas a fim de afetar diretamente o 

lugar onde vivem (Banco Mundial, 2001). E por último Christine Lagarde, diretora geral do 

FMI, Fundo Monetário Internacional, destaca dois elementos essenciais no escopo do 

empoderamento: oportunidade económica e liberdade na tomada de decisões a partir de suas 

habilidades e competências (Lagarde, 2014). 

Empowerment é uma palavra de origem inglesa que significa tornar-se poderoso ou “ganho de 

poder” (Pinto, 2011). Já o termo empoderamento foi criada pelo educador brasileiro Paulo 

Freire a partir de suas observações e vivências educacionais (Valoura, 2006). Em discordância 

Baquero não reconhece a tradução de empowerment para empoderamento, contudo aceita o 

neologismo da palavra que significa “alargamento, obtenção e também ganho de poder” 

(2012).”  No espanhol também tem sua versão traduzida para fortalecimento (Silva & 

Martínez, 2004). 

Julian Rappaport, em 1977, fez uso dessa palavra pela primeira vez quando defendia o 

trabalho social americano. Na ocasião destacou que empowerment era “o processo de ganhar 

liberdade e poder para fazer qualquer coisa ou controlar acontecimentos a partir de suas 

decisões, Rappaport reconhecia, entretanto, as dificuldades de classes menos favorecidas no 
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exercício de seus direitos, bem como defendia a capacitação de pessoas para o exercício pleno 

de seus direitos. Embora Rappaport defendesse o fortalecimento dos grupos vulneráveis por 

outros, Paulo Freire acreditava que os próprios grupos oprimidos deveriam empoderar-se a si 

mesmos através da consciência crítica. Freire desconfiava nos que detinham o poder e na 

capacidade de dividir o poder (Berth, 2019). Poder é, portanto, a base principal nas ações de 

empoderamento, tanto na derivação de outras palavras como no processo de mudança (Kleba 

& Wendausen, 2009). 

O empoderamento é o processo através do qual os sujeitos – individuais e coletivos – 
de uma comunidade, por meio de processos participativos, constroem estratégias 
políticas locais, que visam atingir objetivos comuns, consensualmente traçados. 
(Gonçalves, Marta-Costa, & Cristovão, 2013, p. 88) 

 
De acordo com Meirelles e Ingrassia um dos objetivos do empoderamento é tornar cidadãos 

críticos e certos de suas posições na sociedade (2006).  

Do ponto de vista histórico sua construção teve a participação da Reforma Protestante na 

Alemanha em 1517 (Herriger, 1997). Martinho Lutero, professor e padre, publicou 95 teses 

confrontando os poderes da Igreja, autoridade Papal e seus dogmas. O movimento influenciou 

os camponeses locais a se tornarem protagonistas de sua fé, já que poderiam falar com Deus 

sem intermediários, ler a Bíblia e ouvir a missa em sua própria língua. Foi uma revolução de 

proporções nacionais e que influenciou a criação da impressa, a publicação do primeiro livro 

impresso em alemão, a Bíblia por Gutemberg e a instituição da língua alemã em todo 

território da Alemanha (Baquero R. , 2005). 

No século XX sofreu vários acréscimos a partir de movimentos emancipatórios, autoajuda 

década de 70, psicologia comunitária década de 80, lutas de grupos minoritários, luta pelo fim 

do racismo, direito aos gays e por fim a luta pelos direitos das mulheres na década de 90. Este 

último, fundamental na construção deste trabalho. Apesar das mulheres terem seus direitos 

reconhecidos desde 1948 na Declaração dos Direitos Humanos, nunca conseguiu usufruir em 

sua totalidade. Salário, reconhecimento, maior participação na sociedade, direitos políticos, 

divisão de tarefas foram apenas algumas lutas que os movimentos feministas arvoraram por 

conquistar em décadas posteriores e ainda hoje trabalham por isso. 

Esses movimentos confirmam o pensamento de Sheilds, citado por Rute Baqueiro, quando 

afirma que empoderamento é apropriar-se do controle, seja indivíduos ou organizações, na 

resolução de seus interesses (Baqueiro & Baqueiro, 2007). Pinto ainda define como “um 

processo de reconhecimento, criação e utilização de recursos e de instrumentos pelos 
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indivíduos, grupos e comunidades, em si mesmos e no meio envolvente, que se traduz num 

acréscimo de poder psicológico, sociocultural, político e económico” (Pinto, 2011).  

É Friedmann quem apresenta três tipos de empoderamento presente na sociedade, o primeiro 

deles é o empoderamento social onde o indivíduo tem acesso a informação, conhecimento, 

reforço de habilidades, envolvimento em organizações sociais e trabalho. O segundo é o 

empoderamento político quando a pessoa percebe-se capaz na tomada de decisões, 

participativo em ações coletivas, detentor do direito ao voto e reflexivo sobre as 

consequências de suas escolhas. E por último o empoderamento psicológico que está presente 

nos dois outros empoderamentos. Nele o indivíduo percebe suas forças e fraquezas, suas 

motivações, coloca-se a prova na descoberta de novos caminhos e na permanência de antigas 

escolhas (Friedmann J. , 1996). 

1.2 Dimensões do empoderamento 

O empoderamento também pode ser percebido por dimensões. Lutrell apresenta cinco 

dimensões que esclarecem a análise do empoderamento feminino:  

 

Tabela 1 
Dimensões do Empoderamento Feminino  
 

Dimensões Descrição 

Económica Mulheres ganham participação por meios de 

rendas próprias para produção familiar e controle 

sobre os ativos produtivos e bens; 

Psicológica Mulheres apresentam a necessidade de crescer e 

se desenvolver por meio da autoconfiança e 

motivação, autoestima, bem-estar, senso de 

aceitação dos direitos 

Sociocultural/educacional Grupos de indivíduos capazes de desafiar 

concepções culturais agregando valor familiar 

Política e grupal Engajamento com posição de autoridade por parte 

dos grupos 

Familiar Envolvimento na capacidade de proteção e apoio à 

família 
Fonte: Malhotra (2002), Lutrell e Quiroz(2022). 
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Dimensão Econômica:  Esta dimensão sobretudo apresenta a participação feminina no 

mercado de trabalho, nos cargos que ocupam e nas rendas que auferem de forma a evidenciar 

a pretensão igualitária ao gênero masculino que acaba por refletir na qualidade da participação 

feminina na economia (Melo & Lopes, 2012). Segundo Costa tudo isso resultada em acesso 

da mulher no mercado de trabalho, renda e influência no empoderamento psicológico (Costa 

A. , 2004). Para Malhotra (Malhotra, Schuler, & Boender, 2002), nesta dimensão, o 

empoderamento da mulher possibilita ter controle aos recursos da família, acesso ao crédito e 

ao emprego. Ferreira (2016) afirma que estudos demonstram que a dimensão económica é a 

mais citada de todas de todas as dimensões. Para alguns estudiosos o empoderamento 

económico é importante visto que resulta em desenvolvimento local e mudança no contexto 

familiar e vizinhança da mulher empoderada (Moreira, Lima, & Lopes, 2011). Em 

contrapartida Batliwala (1994) diz que nem sempre ocorre o empoderamento a partir da força 

económica, é possível citar casos de mulheres com alto poder aquisitivo que sofrem no seu 

dia a dia violações, ameaças e agressividade de forma intencional e excessiva. Há casos de 

mulheres na mesma condição social que tem seus direitos negados, sobretudo o poder de 

decidir sobre o uso de sua própria riqueza (Malhotra, Schuler, & Boender, 2002). 

Dimensão psicológica:  A dimensão psicológica está associada a consciência dos indivíduos 

tem de si mesmos, da percepção de força e fraqueza interior e  de sua capacidade de 

desenvolvimento por meio da autoconfiança. Nesta dimensão o poder pessoal tem grande 

destaque na luta por igualdade de gênero, elemento imprescindível na emancipação feminina 

(Lisboa, 2007). Malhora reforça ainda a percepção da dimensão psicológica na autoestima do 

indivíduo, no bem-estar e no senso de aceitação dos direitos (Malhotra, Schuler, & Boender, 

2002). Dimensão política e de grupo:  O empoderamento se expressa na busca pelo poder 

social, que se torna evidente quando as pessoas conquistam o controle da própria vida, dos 

projetos, das escolhas e da capacidade de agir e se socializar (Deere & Léon, 2002). Quando 

as mulheres possuem o poder de decisão e sabem como agir em níveis micro e macro da 

sociedade, tendem a se envolver nas relações e nas ideologias sobre gênero e direitos na 

sociedade (Costa A. , 2004). Dimensão Familiar e Educação:  é nas relações familiares que 

são travados os maiores conflitos nas relações entre homens e mulheres no estabelecimento do 

empoderamento feminino. Ambos buscam maiores recursos, espaço e conquistas profissionais 

(Melo & Lopes, 2012). A mulher, por sua vez, descobre-se canda vez mais livre para tomar 

decisões sobre si, casa, filhos e vida profissional (Malhotra, Schuler, & Boender, 2002). O 

papel da mulher avança a medida que seu conhecimento aumenta acerca de si e também 
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acerca do mundo. A dimensão educacional possibilita a adição de novos valores no exercício 

de sua existência. Suas habilidades são ampliadas e geram autoconfiança na tomada de 

decições e emancipação feminina (Deere & Léon, 2002).  

O empoderamento também pode ser explicado a  partir de um ciclo segmentado entre 

individual, familiar e comunitário (2008). No individual encontra-se o que concerne a 

melhoria de vida, assimilação do conhecimento, autoestima, determinação e acesso aos 

benefícios para viver em sociedade; no familiar está a educação, preparação, mudança 

positiva na permanência dos laços familiares; e no comunitário representa a conquista dos 

direitos, luta política, grupos organizados, associações e ajuda ao próximo. 

Rowlands (1997)  apresenta o empoderamento relacionado ao pensamento de poder. Em seus 

estudos elenca quatro tipos de poder: “poder sobre, poder para, poder com e poder dentro”. O 

autor considera muito importante entender a palavra que deu origem ao empoderamento visto 

que seu significado é “poder e ação”. 

 

Fortalecer ou empoderar se refere a permitir que a pessoa assuma o comando de sua 
própria vida. No caso das mulheres, o empoderamento insiste na importância de 
aumentar seu poder e controle sobre as decisões e problemáticas que determinam a sua 
vida. O empoderamento da mulher se refere ao poder e às relações dentro da sociedade 
que se entrecruzam com o gênero, a classe social, a raça, a cultura e a história. O poder 
está identificado com a equidade e a igualdade da mulher e do homem, no que se 
refere ao acesso aos recursos e vantagens (Prá, 2006, pp. 40-41). 

 
 

1.3 Estratégias de Empoderamento 
De acordo com John Friedmann o empoderamento é uma estratégia diferente dos modelos 

mais tradicionais no que concerne ao desenvolvimento humano. Sua defesa aborda a melhoria 

das condições de vida as pessoas excluídas como ponto inicial da transformação (Friedmann 

& Weaver, 1979). 

Como estratégia de desenvolvimento e empoderamento feminino a ONU, Organização das 

Nações Unidas, desenvolveu uma lista com 7 princípios básicos do empoderamento feminino 

na dimensão social e profissional: “Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de 

gênero, no mais alto nível. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, 

respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação. Garantir a saúde, 

segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Promover 

educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Apoiar 

empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através 
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das cadeias de suprimentos e marketing. Promover a igualdade de gênero através de 

iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. Medir, documentar e publicar os 

progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero” (ONU Mulheres Brasil, 2017). 

Mulheres apresentam a necessidade de crescer e se desenvolver por meio da autoconfiança e 

motivação, autoestima, bem-estar, senso de aceitação dos direitos, dimensão socio 

cultural/educacional, dimensão politicas e grupal e dimensão familiar (Luttrell & Quiroz, 

2009). A luta do empoderamento deve ser de todo ser humano independente de género. A 

sociedade como um todo se beneficia das estratégias bem articuladas que devolvem ao 

homem o poder de ser igual a todos os outros.  

 

1.4 Boas Práticas de Empoderamento na Comunidade 
Entende-se por Boa Prática e Prática Promissora de Responsabilidade Social (RS) uma 
ação: Baseada em princípios teóricos e éticos; Bem gerida (em termos de liderança, 
planeamento e comunicação); Bem concebida, implementada e avaliada; Inovadora; 
Com possível efeito multiplicador ou transferência para outras áreas; Sustentável 
(Rede RSO PT & GT Observatório, 2016, p. 7). 

 

Escola de lideranças das Meninas 

Este é um projeto que acontece em seis cidades do Estado do Maranhão, região nordeste do 

Brasil. A entidade mantenedora é a Plan Internacional. Organização criada em 1937 em 

Espanha com o nome Foster Parents for Children para ajudar crianças órfãos da guerra civil 

espanhola. A partir da II Guerra Mundial passou a chamar Foster Parents Plan for War 

Children. Na década de 70 passa a chamar Plan Internacional. Chegou ao Brasil em 1997 para 

ajudar crianças no estado de Pernambuco, e em seguida começou a atuar no estado do 

Maranhão, na cidade com o menor IDH do Brasil. Público-alvo: meninas entre 14 e 19 anos. 

Um dos objetivos do projeto é o empoderamento de meninas através do exercício do 

protagonismo e da autonomia. No primeiro ano de projeto, em 2015, matriculou 180 meninas. 

A metodologia adotada é o ciclo de oficinas sobre políticas públicas, direitos, cidadania, 

advocacy, habilidades para a vida etc. O projeto ainda realiza eventos públicos e rodas de 

diálogos com meninas, autoridades estaduais e municipais, conselhos setoriais e funcionários 

junto aos órgãos de direitos humanos. Nesses eventos as meninas são incentivadas a 

questionar e sugerir medidas práticas e eficientes para o bem-estar da sociedade. O projeto 

“Escola de Liderança para Meninas” é um projeto inovador que trabalha o empoderamento 

feminino. Em São Paulo foi criada uma nova turma com 60 meninas de 14 a 18 anos que 

vivem em vulnerabilidade social. O projeto desenvolve habilidades para o enfrentamento e 
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superação de problemas, conhecimentos sobre direitos, deveres como cidadãs e liderança para 

mudança. (Mapfre) 

 

Cabeleireira Móvel em Odemira 

Através do Programa Odemira Empreende foi possível viabilizar melhores condições ao 

Projeto Lina Cabeleireira Móvel. O objetivo desse projeto é facilitar a vida as pessoas na 

higiene e estética capilar. Odemira é um Concelho bem extenso, são 55 kilômetros de costa, 

1.720.60 km2, impossível ajudar pessoas com mobilidade reduzida e idosos com uma unidade 

física, por este motivo fez um projeto móvel – Lina Cabeleireira Móvel, uma carrinha onde é 

possível fazer tudo que um cabeleireiro faz. O contacto é feito por telefone ou através das 

redes sociais. Atende-se também ao domicílio a pessoas que tem mobilidade reduzida. A 

agenda mensal praticamente atende as mesmas pessoas nos mesmos lugares, já faz parte da 

rotina das aldeias. A carrinha adaptada pode realizar todo tipo de serviço, conta com um 

painel solar que dá autonomia de 5 horas no uso de energia elétrica. O projeto foi um dos 

premiados pelo Programa Odemira Empreende. Odemira Empreende visa a promoção do 

desenvolvimento económico no concelho de Odemira. O prêmio da Câmara foi muito 

importante para a continuação desse projeto, segundo a autora e executante do projeto foi um 

reconhecimento pelo esforço e dedicação, o prêmio ajudará na implementação de pormenores 

que ainda faltam na carrinha e também na formação profissional. (Odemira, 2019) 

 

 

2 EMPREENDEDORISMO  

Empreendedorismo é ainda um tema importante, amplamente divulgado no mundo dos 

negócios e cada vez mais no mundo acadêmico. Desde o século XVIII economistas estudam e 

difundem suas práticas. Nos dias atuais é visto como resposta e incremento no 

desenvolvimento social e económico de diversos países.  

Segundo o dicionário Houaiss empreendedorismo é uma habilidade capaz de criar ou recriar 

negócios com soluções inovadoras (Houaiss, 2009). Em conformidade, a Comissão Europeia 

em 2006 fixou empreendedorismo como um processo onde pessoas identificam oportunidades 

em ideias inovadoras e colocam-nas em prática para o bem comum.” (Comissão das 

Comunidades Européias;, 2006). É também uma resposta a escassez do trabalho onde 

indivíduos são impulsionados na criação de seus próprios empregos (Lopes & Fernandes, 
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2010). Para o GEM, Global Entrepreneurship Monitor, o empreendedorismo é um esforço na 

abertura de oportunidades e apresenta-se como resposta ao desemprego através da criação do 

autoemprego, criação de negócios inovadores ou até mesmo expansão de negócios já 

existentes (Global Entrepreneurship Monitor, 2010).  

A expressão empreendedorismo originou-se da palavra francesa entrepreneur (Dolabela, 

1999). A palavra é composta por duas outras – “entre e prende”, e sua tradução está ligada a 

posição intermediária entre fornecedor e consumidor (Sarkar, 2007). Para Filion, entretanto, 

sua origem vem da palavra latina “imprehendo” cujo significado é a execução de qualquer 

coisa (Filion L. , 1999).  

Diversos autores reconhecem sua primeira aplicação na economia a Richard Cantillon, 

seguidos de Adam Smith, Jean Baptist Say e Schumpeter.  

Cantillon foi economista, banqueiro, rico e profundo conhecedor das relações comerciais. 

Nascido na Irlanda, porém desde pequeno morou em França, tinha grande expertise para o 

mundo dos negócios e vasta experiência em renegociação de dívidas e geração de riquezas 

(Filion L. , 1999). Em sua obra Ensaio sobre a natureza do comércio em geral, 1755, 

identificou o empreendedor como alguém que compra produtos a um determinado preço e os 

revende com lucro, destaca ainda o empreendedor como alguém responsável pela tomada de 

decisão, inteligente, ambicioso e conhecedor do risco de seus negócios (Sarkar, 2007).  

Adam Smith teve grande importância na contribuição conceitual do empreendedorismo, no 

livro Riqueza das Nações em 1776. O autor conseguiu caracterizar os tipos de empresários 

encontrados no contexto empresarial, a saber: o aventureiro capaz de investir em negócios de 

risco elevado, o projetor que arquiteta suas invenções arriscadas e demanda muito esforço no 

planejamento e execução de seus negócios e por último, o empreendedor que realiza seus 

projetos atento as oscilações de mercado e as oportunidades. (Carvalho & da Costa, 2015).  

O terceiro pioneiro no estudo do empreendedorismo foi Jean Baptist Say, Nascido em 1767, 

francês, também empreendedor e professor universitário. Say entendeu o papel do 

empreendedor e do capitalista no mundo dos negócios. O autor percebia o caminho de cada 

um na obtenção de seus lucros. A partir de suas análises acrescentou a palavra inovação na 

definição dos empreendedores. Considerava os empreendedores como agentes de mudança 

(Filion L. , 1999).  

Para Filion, Say é o pai do empreendedorismo porque avançou no conceito, foi o primeiro a 

atribuir a palavra inovação, definiu os empreendedores como agendes de mudança e por fim 

enxergou os limites do empreendedor (Filion L. , 1999). 
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Apesar de Say mencionar a palavra inovação ao empreendedorismo, foi Joseph Schumpeter 

quem aprofundou o debate. Schumpeter observava claramente que o empreendedor era capaz 

de perceber e aproveitar as oportunidades do mercado, e sempre que possível recriava os 

recursos para atender a um público maior. Sua contribuição foi além da perceção da inovação, 

ele também inseriu o empreendedor nas discussões do desenvolvimento económico (Filion L. 

, 1999). Segundo Filion, Schumpeter não foi exclusivo e nem o primeiro a associar inovação 

ao empreendedorismo, muitos outros já percebiam essa característica essencial (Filion L. , 

1999). Uma outra importante conclusão foi que empreendedor destrói a ordem económica ao 

inovar produtos, serviços, novas ideias e até mesmo novos mercados, a esse fenómeno deu-

lhe o nome de destruição criativa (Zen & Fracasso, 2008). 

Entretanto, Kirzner contrapõe de que a ação empreendedora é sempre na criação de algo 

novo, um novo produto, ou um novo serviço. O empreendedor pode não ser original em suas 

criações, mas estará sempre presente a buscar por novas oportunidades. Kirzner contradiz 

ainda mais Schumpeter ao declarar que o empreendedor funciona como um equilibrador do 

sistema, capaz de aproveitar erros para decisões acertadas. Suas análises são baseadas no 

economista Von Mises, importante economista do seculo XIX, austríaco que atribuía aos 

empreendedores o título de força motriz do mercado (Simões & Dominguinhos, 2006). 

Shane resume bem a contribuição desses dois autores, para Schumpeter as oportunidades são 

desequilibradoras, exige informação e é inovadora, e para Kirzner as oportunidades são 

equilibradoras, não exigem muita informação, são menos inovadoras e limitadas a descoberta 

(Simões & Dominguinhos, 2006). 

Os especialistas do comportamento humano tiveram também importante contribuição na 

conceituação do empreendedorismo moderno como é conhecido nos dias atuais, dentre eles 

destaca-se Max Weber e David C. McClelland. Weber, nascido na Alemanha, jurista, 

economista e sociólogo, considerado um dos fundadores da sociologia, autor da obra ética 

protestante e o espírito capitalista, em seus estudos explicou que o empreendedor toma 

decisões baseados em seu sistema de valores, e reforçou a crença de que o empreendedor é 

líder, e não apenas um inovador (Souza & Depieri, 2007). Já McClelland, defensor da 

motivação empreendedora, numa publicação de 1961, apontou que o empreendedor é 

motivado pelo desejo de sucesso, reconhecimento, poder e de controle em suas ações ao criar 

ou manter um negócio (Souza & Depieri, 2007). 

Nos dias de hoje, a partir da contribuição de inúmeros autores e seus estudos, marcados por 

suas épocas, impulsionados pela escassez que sempre foi presente na história da humanidade, 
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e desafiados pela visão de futuro, pode-se concluir nas palavras de Filion que “o 

empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir 

objetivos e que mantem o alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para 

detetar oportunidades de negócios” (Filion L. , 1999).  

Peter Drucker ainda esclarece que empreendedorismo é uma prática capaz de transformar uma 

realidade (Drucker, O gerente eficaz, 1974). A convivência com empreendedores locais 

influência fortemente pessoas e até mesmo comunidades no exercício do empreendedorismo, 

e isso se torna uma força propulsora de mudança (Dolabela, 1999).  

Uma das expansões do empreendedorismo é o chamado Intra empreendedorismo que significa 

o exercício do empreendedorismo dentro das empresas através de seus colaboradores com os 

recursos das mesmas. Esse termo foi criado por Pinchot III em 1978, por ocasião de um artigo 

escrito por ele e sua esposa, Elizabeth Pinchot cujo título era Intra empreendedorismo 

corporativo. Pinchot definiu o Intra empreendedor como alguém de dentro da empresa que 

usa suas competências pessoais em ações empreendedoras gerando inovação. O mesmo autor 

sustenta que o Intra empreendedor não nasce pronto, mas desenvolve o empreendedorismo 

com o tempo. Há, contudo, uma predisposição para ser, uma tendência percebida. Os autores 

Baron e Shane vão chamá-los de empreendedores internos e os descrevem como pessoas que 

criam algo novo dentro da empresa em que trabalham (Baron & Shane, 2007).  Pinchot III 

acrescenta que empreendedores e intraempreendedores possuem semelhanças, os dois grupos 

são capazes de assumir riscos por suas decisões (Pinchot , 1989). Para Hashimoto o 

intraempreendedoras é um funcionário que no dia-a-dia de suas decisões realiza seu trabalho 

buscando o melhorar cada vez seus resultados, há uma busca constante por inovação 

(Hashimoto, 2006). O intraempreendedor é motivado por ambições pessoais, uma busca 

constante por inovação, desejo por reconhecimento e premiação por seus resultados e 

performance na empresa (Dornellas, 2003).  

A empresa exerce um papel fundamental no surgimento de pessoas intraempreendedoras no 

quadro funcional. Vai desde um ambiente confortável, seguro, tecnológico, respeitoso que 

demonstre a valorização pessoal. Pessoas valorizadas se sentem acolhidas para assumir riscos 

e consequentemente os resultados estarão pautados na inovação. 

 Rabelo (2012) afirma que a maior vantagem competitiva das empresas é a sua equipe de 

colaboradores, e cabe a direção da empresa desenvolver um projeto de retenção de talentos 

(Rabelo, 2012).  
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A empresa empreendedora que tem no seu quadro colaboradores intraempreendedores busca 

constantemente resultados inovadores. Peter Drucker (2005) afirma que atualmente inovar, 

melhorar, ampliar são metas obrigatórias de qualquer empresa que queira sobreviver no 

mercado. Dornellas (2003) acrescenta que novas empresas ou empresas já constituídas 

precisam implantar a filosofia empreendedora em todos os níveis. Os atuais cenários da 

economia exigem que todos os colaboradores sejam capazes de pensar e agir como 

empreendedores. Por fim Drucker argumenta que o cenário económico sofre mudanças o 

tempo todo e as empresas precisam ser ágeis nas respostas através de todos os níveis 

hierárquicos comprometidos com o intraempreendedorismo (Drucker, 2005). 

 

2.1 Empreendedorismo Feminino 

O século XX foi um tempo de transformações aceleradas para o universo feminino, 

principalmente a partir da década de 50 onde as mulheres tiveram acesso a universidade, 

maior entrada no mercado de trabalho, luta por direitos políticos através dos movimentos 

feministas. Esses fatos trouxeram visibilidade, direitos, mas também muitas outras 

responsabilidades inesperadas (Raposo & Astoni, 2007). 

Segundo Matos & Gitahy (2008) a mulher no século XX deixou em parte seu único papel na 

sociedade como mulher, mãe e filha, e passou a questionar seu destino e a buscar seu espaço 

na sociedade. Com esta mudança de identidade o mercado de trabalho passou a absorver mão 

de obra feminina, algumas até mais qualificada que dos homens. A mulher se tornou 

protagonista de sua história através do trabalho. O empreendedorismo feminino surgiu para 

atender a essa demanda por protagonismo e necessidade financeira, mesmo contrariando as 

expectativas da sociedade tradicional. As transformações tecnológicas, as mudanças na 

comunicação, a progressiva evolução na ciência criou novas demandas e legitimaram a 

mulher a ocupar esses espaços (Matos & Gitahy, 2008). Amorim e Batista (2010) destacam 

que o empreendedorismo feminino surgiu da movimentação feminina no mercado de trabalho 

e na vida familiar, na difícil conciliação apertada entre família e trabalho. Da crise surgem 

novas oportunidades para mulher exercer o seu papel entre o cuidado da família, geração de 

renda e o sonho da carreira. Segundo Capontes (2012) o empreendedorismo é uma ação capaz 

de criar valor através da inovação e do aproveitamento de novas oportunidades no mercado. E 

ainda Sinha (2015) acrescenta que o empreendedorismo feminino se trata de atividades de 

negócios realizada por uma ou mais mulheres que objetivam criar, organizar ou administrar 

uma empresa. Estudos já demonstram o considerável resultado do empreendedorismo 
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feminino nos pequenos e médios negócios na geração de empregos, na arrecadação e na 

inovação (Teixeira, Ducci, Sarrassini, Munhê, & Ducci, 2011). 

Franco (2014) adiciona que quanto mais se aumenta a participação da mulher no mercado 

formal de trabalho mais o empreendedorismo feminino ganha volume na sociedade. 

Em 1940, quase metade (48%) da população ativa feminina era focada no setor 
primário da economia, basicamente na agricultura. Em 1990, mais de dois terços 
(74%) da população economicamente ativa feminina era concentrada no setor 
terciário, ou seja, em serviços, principalmente em alguns setores da economia, como 
atividades comunitárias, áreas voltadas à educação, serviços de saúde e principalmente 
serviços domésticos. Hoje, versatilidade é a qualidade que resume a condição atual da 
vida feminina (Raposo & Astoni, 2007, pp. 36-37) 

 

Boaventura (2010) afirma que a mulher a cada dia estabelece sua posição firme na economia, 

sua cosmovisão ajuda na identificação de novas oportunidades, na busca por opções positivas 

na resolução de problemas e na capacidade em assumir riscos como se exige de todos os 

empreendedores.  

Sob o mesmo ponto de vista o GEM (2013) atesta que a mulher, por mérito, já é reconhecida 

mundialmente no quesito administrar e no aproveitamento de novas oportunidades, e a 

consequência é mais espaço no mundo dos negócios. 

Segundo Brito mulheres quando empreendem se destacam por sua característica 

comportamental, assumem riscos, sobressaem por seu esforço, são amáveis, proativas, 

diligentes e ensináveis (Brito, 2008). 

Takahashi (2005) fala de um perfil preponderante no empreendedorismo feminino, 

geralmente na faixa etária de 35 a 50 anos, estado civil casada, na grande maioria mãe, grau 

elevado de escolaridade, investem pouco no capital social e optam por criar pequenas 

empresas, mesmo com larga experiência na área em que vão atuar.  

Entretanto Minniti e Nardone (2007) argumentam que idade, experiência na área, grau de 

escolaridade não tem grande relevância na decisão de abrir um negócio próprio. Pais citado 

por (Bernardino, Santos, & Cardoso, 2018) acrescenta que a vontade de mudar de vida e a 

decisão de arriscar são fatores comprovados em seu estudo. A mudança de vida se dá por dois 

motivos: o desemprego e o desafio de ter um negócio próprio. O autor ainda adiciona que a 

emoção e a confiança cega nas pessoas prejudicam a atividade empreendedora  

Na década de 90, precisamente em 1998 a OECD (1998) realizou o primeiro seminário de 

mulheres empreendedoras, nele foi discutido a importância da mulher no empreendedorismo 

local, nos pequenos negócios. A mulher representava pelo menos metade da população 

mundial, quase em equilíbrio com o homem, e com uma inclinação cada vez mais cedo por 
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atender sua necessidade e de outras pessoas na criação de negócios. O evento ainda discutiu a 

relevância da mulher na direção de seus negócios e a consequência na sociedade em forma de 

desenvolvimento económico, inovação e postos de trabalho. Ainda o evento pontuou três 

destaques da participação feminina no empreendedorismo: na economia: geração de renda, 

autoemprego e também de outras pessoas, no social: horários flexíveis que possibilitam maior 

equilíbrio entre família e trabalho e na política: liberdade e independência na tomada de 

decisões.  

Na Europa, países como Alemanha e Dinamarca destacam-se como exemplos ao 

empreendedorismo feminino, a cada três negócios criados um é criado por mulher, já em 

França um em cada quatro (Allen & Truman, 1993). Relatórios da OECD informam que há 

um crescimento na percepção da taxa de empresas criadas por mulheres na ordem de 1,5 

maior que de homens (OECD, 1998) 

Sobrevivência, descontentamento com lideranças masculinas, perceção de oportunidades de 

negócios, vontade de criar seu próprio negócio, busca de novos desafios, esses são alguns 

motivos que levam mulheres a tomar a iniciativa de criar seu próprio negócio (Anderson & 

Woodcock, 1996), entretanto a decisão de sair de seus empregos formais é uma decisão mais 

difícil e reflexiva. Segundo Moore e Buttner (1997) essa decisão envolve pelo menos três 

fatores: ser livre para decidir metas de negócios, ser reconhecida por fazer um trabalho de 

excelência e as dificuldades encontradas na ascensão de cargos de chefia por motivos 

diversos, inclusive discriminação por ser mulher. Boden Jr (1999) acrescenta ainda a 

necessidade da flexibilidade de horário, uma vez que a mulher que exerce também o papel de 

mãe precisa atender as demandas de sua família e muitas não podem contar com a 

participação do marido na divisão das tarefas domésticas.  

É preciso lembrar que há mais motivos que levam a mulher a tomar a decisão de abrir um 

negócio próprio, Belcourt (1990)  menciona que algumas são movidas pelo exemplo de 

familiares muito próximos a ela, que estabeleceram negócios e que geraram orgulho para 

família. Esse sentimento despertou um aprendizado capaz de construir uma certeza de sucesso 

para abrir uma empresa e reproduzir o modelo empreendedor e até inová-lo se possível 

(Machado, St-Cyr, Mione, & Alves, 2003). 

Machado et al. (2003) destaca que a experiência profissional também é um forte motivo que 

incentiva a mulher na abertura de uma empresa, pois dá segurança nos resultados. 

De acordo com o GEM (2007) Portugal apresenta um número maior de empreendedores 

homens, pelo menos dois terços dos empreendedores principiantes são do sexo masculino, 
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8,8% da população adulta entre 18 e os 64 anos são empreendedores, sendo que 5,8% sexo 

masculino e 3% do sexo feminino. No relatório GEM (2004) havia um maior equilíbrio entre 

homens e mulheres. O gráfico 1 – taxa de atividade empreendedora percebe-se que no 

Alentejo essa diferença é ainda maior. 

 
Gráfico 1 – Taxa de atividade empreendedora no Alentejo 

 

 

2.2 Educação e Inteligência Empreendedora 

A educação tem um papel fundamental na transmissão do conhecimento e na transformação 

da sociedade. Segundo Ramos, Ferreira e Gimenez (2005) a educação desperta o indivíduo 

como protagonista na transformação de sua realidade social através das novas habilidades e 

atitudes adquiridas. No contexto do empreendedorismo Fillion (1991) observa que a 

Educação exerce um papel auxiliar e de apoio aos empreendedores, ela confirma e amplia as 

características pessoais de cada um para seu desenvolvimento pessoal e da própria sociedade. 

Segundo Gardner (1995) esse é o maior desafio no processo educativo – conhecer o indivíduo 

como ele é, suas forças e fraquezas e apontar um caminho a ser caminhado. O conteúdo tem 

sua importância, mas o destaque é estabelecer que o empreendedor seja ativo em sua 

educação, o professor assume o papel de organizador das ideias dentro da cultura 

empreendedora, assim como os empreendedores que estabelecem seus negócios assumem o 

papel de influenciadores (Dolabela, 1999).  Para Filion (1991) a educação no 

empreendedorismo é diferente da educação tradicional, a primeira necessita de um ambiente 

contextualizado, pautado na praticidade, capaz de criar experiências, análise situacional, 
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criatividade, tudo para que o indivíduo consiga soluções para as incertezas na falta de recursos 

e etc.  

A União Europeia confirma que a meta do desenvolvimento sustentável é resultado do 

empreendedorismo e da flexibilidade do mercado de trabalho, e ambos são consequências do 

desenvolvimento de pessoas e a apreensão de novas competências (Costa & Carvalho, 2011). 

O estudo das inteligências sempre foi objeto de estudos dos filósofos e cientistas sociais, 

conhecer suas definições, processos e práticas era um desafio constante. Homero, filósofo 

grego, já reconhecia sua importância e a diferenciava de outras habilidades humanas 

(Sternberg & Detterman, 1986). São muitos os estudos sobre este tema, e muitas definições 

também. Para Gardner (1995), uma de suas definições de inteligência é a capacidade para 

resolver problemas do dia a dia. O mesmo autor acrescenta que também é “a arte de elaborar 

produtos de valor” (Gardner, Inteligências Múltiplas, 1995). Gardner num de seus estudos 

apresenta uma inteligência geral que possui sete outras inteligências: lógico-matemática, 

linguística, espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapessoal e interpessoal (Cavalcanti, 

2004).  

Esse mesmo autor conseguiu relacionar inteligências múltiplas nas diversas funções da 

empresa, o resultado desse estudo foi o surgimento da inteligência empresarial (Gardner, 

1999). Para George Aiub a partir das ideias de Gardner é possível fazer uma analogia onde 

uma outra inteligência atuaria sobre a inteligência empresarial, a saber: inteligência 

empreendedora. Ainda o mesmo autor destaca que a capacidade de empreender está ligada ao 

ato voluntário (volitivo).  

O empreendedor é constantemente identificado como fruto de um comportamento instintivo 

(tendências orgânicas, inatas, inconscientes, que podem surgir espontaneamente ou de modo 

reativo) ou impulsivo (ações psicomotoras automáticas, instantâneas, caracterizadas 

principalmente por reações inesperadas e livres) (Aiub, 2002). E por fim Faria afirma que 

qualquer indivíduo aprende sobre empreendedorismo, e quanto mais cedo for submetido a 

este ensino melhor resultado terá para vida (Faria, 2018). 

 
2.3 Processo Empreendedor 

Há fatores que desencadeiam na criação de um empreendimento, é certo que inicia no 

individuo que decide aventurar-se nesse caminho e também no ambiente externo (Capontes C. 

, 2012). E não é nada fácil ser um empreendedor, entretanto se o indivíduo estiver 

suficientemente empoderado cumprirá todas as fases até lograr os lucros de sua empreitada. 

Como já foi visto, esse início é motivado ou por necessidade ou por oportunidade, sabe-se, 
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entretanto, que independente da motivação o primeiro fator envolve o autoconhecimento. 

Portanto o processo empreendedor inicia no empreendedor que aceita partir do certo para o 

inesperado.  

Drucker (1987) afirma que o empreendedor convive com a dúvida e o risco. É uma questão de 

decisão, e não nascimento. Aprende-se a empreender movido por fatores ambientais, sociais, 

económicos, aptidões ou outros.  

Hisrich (1998) mostra o processo empreendedor, nele é possível identificar as fases até que o 

negócio seja posto em prática sofrendo o menor risco possível. 

 
Gráfico 2 – Fases do Processo Empreendedor 

 

Dorneles (2008) descreve uma síntese de cada fase: “Ao identificar e avaliar a oportunidade, é 

necessário avaliar os riscos e retornos da oportunidade, avaliar a concorrência e testar a ideia 

perante potenciais clientes. Ao desenvolver o plano de negócios é essencial o empreendedor 

saber planear as suas ações e conceber as estratégias da empresa. Ao determinar e captar os 

recursos necessários é importante identificar as melhores opções de financiamento para o 

negócio. Por fim, ao gerir o negócio o empreendedor deve reconhecer as suas limitações e 

recrutar uma equipa de trabalho competente para o auxiliar” (Dornelas, 2008). 

Hisrich e Peters (1988) observa que nenhuma fase deve ter tratamento isolado, todas estão 

interligadas e algumas para iniciar precisa necessariamente que a outra esteja concluída. A 

respeito da segunda fase, o plano de negócio, alguns autores confirmam que é o documento 

mais importante da empresa, único e revelador com todas as informações da empresa (Pavani, 

Deutscher, & Lopez, 1997) e desenvolve um plano para o futuro  (Lima, Campregher, 

Hoeltegbaum, & Machado, 2006). 
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2.4 Razões para empreender 

A motivação está intimamente relacionada com as necessidades pessoais. 
Assim, as necessidades direcionam o comportamento daqueles que procuram 
satisfazer carências pessoais. Tudo o que leva a alguma satisfação dessas 
necessidades motiva o comportamento, isto é, provoca atitudes das pessoas. 
(CHIAVENATO, 2007, p. 172) 
 

Desde o início da civilização a humanidade é impulsionada a fazer algo, o que não existia 

passou a existir pela necessidade, inicialmente pela sobrevivência, e nos dias atuais existem 

outras explicações. O desenvolvimento é resultado da motivação humana. Para Robbins, a 

motivação é o impulso que promove no ser humano a capacidade para realizar ou conquistar 

algo (Robbins, 2006). Já para Maslow, em sua teoria da hierarquia de necessidades é 

apresentada uma escala de necessidades, e o homem só estará pronto a atingir níveis 

superiores de necessidades se alcançar antes os níveis inferiores dessa escala. São 5 níveis: 1. 

Necessidades fisiológicas, 2. Segurança, 3. Sociais, 4. autoestima, e por último 5. 

Autorrealização (Ribas, 2011). Entretanto, David McClelland desenvolveu uma outra teoria 

da necessidade baseada na realização. A teoria nominava o homem como autônomo e único 

responsável pelo resultado de suas ações, sejam elas bem-sucedidas ou malsucedidas. Esse 

homem é capaz de estabelecer metas, persegui-las até alcançá-las e realizar-se ao final. O 

resultado de seus estudos foi a criação de um método que media o fator preocupação com sua 

realização (McClelland & Burham, 1997)  

Sob o mesmo ponto de vista o relatório GEM - IBQP (1999) esclarece que a motivação 

empreendedora ocorre por dois fatores determinantes na hora de empreender: Fator por 

necessidade e fator por oportunidade. A decisão de empreender por necessidade é 

consequência do desemprego, empregos precários e falta de oportunidade. Geralmente são 

criados para gerar renda de subsistência imediata, e já abrem sem conseguir reserva de capital 

a fim de ser aplicado em situações de risco e período de adaptação do negócio. Por outro lado, 

as pessoas que empreendem por oportunidade são aquelas atentas ao mercado, capazes de 

identificar uma demanda não atendida, um nicho de mercado. Usam a informação e a 

tecnologia em suas decisões. E estão à procura de um modo de vida alternativo na construção 

de seus negócios. 

O mesmo relatório aponta que em Portugal a faixa etária que mais empreende é entre os 25 e 

os 34 anos, 58% dos empreendedores abrem negócios por oportunidade, 26,2% por 

necessidade e 15,6% uma mistura de motivos. Em relação a mulher em Portugal, o estudo 
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apresenta que a mulher é motivada a empreender muitas vezes por não conseguir conciliar 

emprego, família e ascensão na carreira. 

3 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

“Comunidade é um agrupamento organizado de pessoas que se percebem como 
unidade social, cujos membros participam de algum traço, elemento, interesse, 
objectivo ou função comum, com consciência de pertença, situados numa certa área 
geográfica na qual a pluralidade das pessoas interage mais intensamente entre si que 
em outros contextos” (Ander-Egg, 1980, p. 45) 

 

3.1 Comunidade 

A comunidade ocupa um lugar fundamental na implementação do desenvolvimento em 

sociedade. A comunidade pode ter pelo menos dois significados - o territorial e localidade que 

pode ser uma aldeia, uma vila, cidade, etc. e pode trazer um outro significado das relações 

sociais que interliga seus componentes (Gusfield, 1975). No contexto das relações sociais 

Chaves (2001) argumento a importância da comunidade como lugar de construção de ideias, 

identidade e diversidade. Amaro (2007) diz que as organizações são capazes de entender as 

necessidades e as prioridades de uma população a partir do sentimento de comunidade.  

O termo desenvolvimento comunitário surgiu após a Segunda Guerra Mundial onde a 

sociedade viveu dias dramáticos, economias arrasadas, famílias destroçadas, desemprego em 

alta, alto índice de violência. Havia necessidade de uma intervenção social que pudesse por 

ordem, devolver a esperança e colocar os países novamente nos trilhos do desenvolvimento. 

Neste cenário o desenvolvimento comunitário foi estabelecido como método de intervenção 

na sociedade pós-guerra (Carmo, 2001). Fragoso (2005) acrescenta que o DC também foi 

utilizado como estratégia de controlo social em grupos que tivessem a intenção de se 

manifestar politicamente contrários à ordem pública.  

Em 1950 a ONU reforçou o método de intervenção de desenvolvimento comunitário sob o 

tema “O progresso social através do desenvolvimento comunitário” (Carmo, 2001), e 

novamente em 1963 colocou em igualdade os conceitos desenvolvimento da comunidade e 

desenvolvimento nacional, dessa vez reforçando a capacitação da comunidade para a tomada 

de decisões locais e nacionais, e ainda sugerindo a contratação de técnicos sociais para 

dinamizar os processos alavancadores de qualidade de vida (Félix, 2015). A ONU definiu o 

desenvolvimento comunitário como “uma técnica pela qual os habitantes de um país ou região 

unem os seus esforços aos dos poderes públicos com o fim de melhorarem a situação 

económica, social, e cultural das suas coletividades, de associarem essas coletividades à vida 
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da nação e de lhes permitir que contribuam sem reserva para os progressos do país” (Silva M. 

, 1964). 

Esta técnica pode ser aplicada em regiões atrasadas, na aceleração de economias e até mesmo 

na assessoria a países com economias desenvolvidas.  

Segundo Carmo (2001) há cinco estratégias do desenvolvimento comunitário: 

•  “princípio das necessidades sentidas”: os projetos de DC devem ser implementados a 

partir das necessidades reais de sua população. 

• “princípio da participação”: o DC é realizado junto com a população e não para a 

população. 

• “princípio da cooperação”: lembra que o êxito do DC é decorrente da ajuda entre a 

iniciativa privada e do sector público 

• “princípio da autossustentação”: os projetos não podem sofrer descontinuidades, o 

planeamento deve ser flexível e com mecanismos de correção sem que haja ruturas. 

• “princípio da universalidade”: o resultado esperado acontece se levar em conta a 

população em sua totalidade e não apenas uma parte dela. 

O Desenvolvimento comunitário como processo educativo e estratégia de intervenção social, 

visa de uma forma colaborativa e participativa melhorar as condições de vida dos cidadãos. 

Estes são as personagens principais do processo, pois melhor do que ninguém conhecem o 

local em que vivem e as dificuldades sentidas. Nesse sentido, a prática dos princípios de 

cidadania leva e responsabiliza cada cidadão a participar nas decisões que lhe dizem respeito 

e afetam-no diretamente. Também a administração local, e demais entidades institucionais são 

convidados a participar neste processo que necessita de intervenção e colaboração de agentes 

exteriores para o sucesso de suas práticas.  

Promover a melhoria das condições de vida, juntamente com o apelo à participação 

democrática de todos os envolvidos (direta ou indiretamente) e a sua execução por e na 

comunidade, constituem os principais objetivos do desenvolvimento comunitário (Félix, 

2015) 

Fulgêncio (2012) acrescenta que todo processo de mudança no desenvolvimento local 

acontece como resultado do envolvimento da comunidade ao entender a importância da força 

comunitária. A mesma autora reforça que a comunidade exerce o papel de agente de 

transformação e não somente utentes dos benefícios.  

Só é possível desenvolver localmente se houver envolvimento da população, reconhecimento 

da riqueza de seu território e capacidade para mudar o indesejável. Vale destacar o 
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empreendedor que exerce um papel importante no desenvolvimento em comunidades, 

primeiro por sua capilaridade, ele está em todos os lugares, segundo no aproveitamento das 

oportunidades e por último ele é o agente da inovação.  

 

 
3.2 Boas práticas para o Empreendedorismo na Comunidade 
 
Projeto Canoas de Pano - Brasil 

O projeto Canoas de Pano é um projeto que atende o objetivo 5 da Agenda 2030 da ONU cujo 

objetivo é ajudar mulheres e meninas a igualdade de gênero na sociedade. O projeto foi criado 

no Rio de Janeiro, numa comunidade Vila Canoas em São Conrado. A partir da reciclagem de 

tecidos as mulheres empreendedoras criam mochilas, bolsas, roupas e acessórios. A marca do 

projeto está presente em várias feiras de artesanato pelo Rio de Janeiro. Todo lucro é revertido 

para as mulheres que trabalham no Canoas de Pano. A ideia surgiu da reflexão do professor 

de costura e modelagem Felipe Cunha de Oliveira. O professor não achava justo cumprir seu 

estágio como professor, ensinar uma profissão as alunas e não as ajudar a voar mais longe, 

então com a ajuda de outros profissionais, associação de moradores, amigos da comunidade e 

também Enactus, organização universitária internacional iniciaram as atividades. As mulheres 

tiveram aulas técnicas ligadas à moda e também empreendedorismo. Para muitas alunas e 

empreendedoras do projeto é mais que um trabalho e aulas, é uma possibilidade de sonhar 

com uma vida melhor e realizar.  (ONU Brasil, 2018) 

 
Associação Ibérica INTRÉPIDA – Espanha/Portugal 

Intrépida é uma associação constituída inicialmente por 50 empreendedoras oriundas do 

Alentejo, Algarve e Andaluzia. A associação foi criada para ajudar mulheres dessas regiões a 

enfrentar desafios para os próximos anos. Entre as metas propostas está a criação de uma rota 

de transporte elétrico ligando essas três regiões. Mesmo nesse período de incerteza a 

associação realizou em outubro de 2020 seu primeiro evento público presencial em Espanha. 

No evento foi analisado o mercado dessas regiões, experiências no empreendedorismo e 

acertaram estratégias para enfrentamento da crise. A associação conta com o financiamento 

europeu do programa INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP). (Diário Online Região 

Sul, 2020) 

 

Parte II – Estudo Empírico 
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4 METODOLOGIA 

A relevância do referencial teórico confirma a importância do empoderamento e 

empreendedorismo feminino no desenvolvimento da comunidade para esta investigação. É 

um tema atual na sociedade e apresenta-se como estratégia de desenvolvimento.  

O presente estudo seguiu uma metodologia de enfoque qualitativo enquadrado numa 

investigação de caráter exploratório e transversal.  

A abordagem qualitativa, segundo Augusto Trivinos, surgiu da necessidade de analisar não 

somente os números, mas todo universo cultural e suas dimensões (Triviños, 1987). O mesmo 

autor reconhece que há um mundo cultural com duas realidades que precisa ser desvendado, a 

pesquisa em si e suas variáveis e a do próprio investigador. Destaca ainda que participação do 

investigador não é neutra, a informação passa por seu mundo (1987). Já Silveira e Córdova 

considera esse tipo de pesquisa como uma busca por explicar o significado das coisas, e 

considera a análise quantitativa pouco importante em relação a análise descritiva das 

informações recolhidas (Silveira & Córdova, 2009). Minaya acrescenta que o principal verbo 

da pesquisa qualitativa é compreender, nessa ação leva-se em conta toda subjetividade do 

entrevistado (Maria Cecília, 2012). 

Segundo Richardson (2008), à primeira vista o método qualitativo difere do método 

quantitativo pela exclusão da estatística como principal instrumento de análise do problema. 

O método qualitativo é o que mais se aproxima para entender as partes de um fenômeno 

social, a complexidade e a conectividade das variáveis de um estudo (Richardson R. , 2008). 

E por último Miriam Goldenberg (2004) contextualiza que a quantidade de participantes nesta 

modalidade metodológica não é o mais importante, a análise dos dados proveniente de intensa 

dedicação faz toda diferença na conclusão do estudo.  

  

4.1 Desenho da Investigação 

O desenho desta investigação conseguiu fazer uma análise atenta dos dados pesquisados e das 

entrevistas concedidas. Este trabalho de investigação objetiva entender como o 

empoderamento e o empreendedorismo feminino são capazes de desenvolver uma 

comunidade. A pergunta de partida “De que forma o empoderamento e o empreendedorismo 

feminino contribui para o desenvolvimento comunitário esteve presente até a construção final 

deste estudo ajudando a delimitar as informações. 

Foram convidadas para este estudo seis mulheres empreendedoras com idade compreendida 

entre 25 a 52 anos, inseridas no mercado de trabalho em diversas atividades (desde 
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funcionárias públicas a empreendedoras dentro de uma empresa como funcionárias). A 

escolha das seis voluntárias foi por indicação e disponibilidade, assim como ser 

empreendedora. 

A entrevista ocorreu em espaço previamente agendado, escolhido conforme a conveniência 

das entrevistadas, quase todas, na cidade de Beja em seu próprio local de trabalho. 

Previamente, as participantes deste estudo receberam o questionário impresso dias antes da 

entrevista para se familiarizarem com as dimensões da pesquisa. Foram utilizados na 

entrevista: câmara SLR para gravações e fotografias, caderno de apontamentos e um guião de 

entrevista a ser aplicado. 

A entrevista ainda é um dos melhores recursos numa pesquisa social, nela é possível 

aproximar pessoas e diminuir distâncias. Richardson lembra que o ato de entrevistar refere-se 

à perceção entre duas pessoas (Richardson R. J., 2015). Segundo Triviños a entrevista 

semiestruturada apresenta precisa ter questões básicas apoiadas no referencial teórico. O 

investigador exerce um papel importante no processo de coleta das informações e 

interpretação (Triviños, 1987). 

O guião de entrevista semiestruturado foi desenvolvido baseado na temática do trabalho 

seguindo o referencial teórico e encontra-se inserido nesse documento. O documento é 

dividido em 8 dimensões: caracterização das participantes, conceito empreendedorismo, 

conceito Intra empreendedorismo, empreendedorismo feminino, auto perceção 

empreendedora, conceito empoderamento, Implicações do empreendedorismo feminino na 

comunidade e necessidade de formação em empreendedorismo e empoderamento. 

A entrevista foi iniciada com um breve esclarecimento sobre o objetivo, natureza da pesquisa 

e sua importância para a comunidade local. Foi esclarecido também que a entrevista seria 

gravada em áudio, respeitando o anonimato de cada participante, atribuindo um número a 

cada uma para reforçar o anonimato. E por último foi reafirmado que a entrevistada deveria 

ser espontânea, as participantes deveriam se sentir livres para responder ou não, e acrescentar 

qualquer informação pertinente ao estudo. 

Cada entrevista durou em média 40 minutos e gravada em dias diferentes. O áudio da 

gravação permitiu a transcrição e análise das respostas.  

 

4.2 Contextualização Geográfica da Investigação 

Empoderamento e empreendedorismo são temas cada vez mais relevantes em nossa 

sociedade. São assuntos cada vez mais pesquisados academicamente e aplicado no dia-a-dia 
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em pequenas e grandes comunidades. A prática está ligada ao desenvolvimento sustentável 

como resposta positiva a escassez dos recursos naturais e humanos. No campo do 

entendimento e compreensão são instrumentos de transformação social nos concelhos de 

baixa densidade, principalmente por grupos excluídos e marginalizados. Joseph Schumpeter 

cita que empreendedores são como agentes de mudança (Albagli & Maciel, 2002). O 

empreendedorismo feminino em Beja se constitui um grande desafio desde sempre, 

principalmente quando se é mulher numa região de grande extensão territorial com a mais 

baixa taxa de densidade demográfica do país. Beja é um concelho do Baixo Alentejo, região 

central do país, e o maior em extensão territorial. Segundo a Câmara Municipal de Beja o 

Concelho possui 33.401 habitantes distribuídos em 18 freguesias: Albernoa, Baleizão, 

Beringel, Cabeça Gorda, Mombeja, Nossa Senhora das Neves, Quintos, Salvada, Beja 

(Salvador), Santa Clara de Louredo, Beja (Santa Maria da Feira), Santa Vitória, Beja 

(Santiago Maior), São Brissos, Beja (São João Baptista), São Matias, Trindade e Trigaches 

(CENSO 2011). Sua densidade demográfica é a mais baixa com menos de 30 habitantes por 

km². Segundo o INE por estimativa em 2011 houve um decréscimo de -6,8% pessoas no 

concelho (Instituto Nacional de Estatística, 2018). 

 

Tabela 2 
Evolução da População Residente 
 

 1981 1991 2001 2011 2017 2021 

Concelho de Beja 38.246 35.827 35.762 35.734 33.804 33.401 

Distrito de Beja 188.420 169.438 161.211 126.602 117.868 144.410 

Fonte: CM Beja 
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Figura 1 – Mapa Concelho de Beja 

Fonte: Site Geneall 
 

 

 

4.3 Participantes 

Para este estudo foi utilizado a amostragem não probabilístico por conveniência e intencional. 

Segundo Richardson há dois tipos classificação de uma amostra: probabilística e não 

probabilística. A amostragem probabilística todos os sujeitos são incluídos e concorrem em 

igualdade na escolha. Na amostragem não probabilística, não há acaso e sim intenção já 

estabelecida no plano da investigação (Richardson R. J., 2015). 

A amostra deste estudo é composta por participantes do gênero feminino, empreendedoras 

atuantes, residentes no Concelho de Beja e com habilitações académicas mínimas obrigatórias 

na compreensão da entrevista. Foi selecionado e limitado a uma amostra de 5 

empreendedoras. A escolha foi intencional consoante a obter uma compreensão clara do 

pensamento e prática de cada uma em seus ramos de atividade, assim como disponibilidade 

para realização da entrevista e na perceção da homogeneidade do grupo. A dimensão da 

amostra está relacionada com qualidade do diálogo do entrevistador, quanto mais estreito for 
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o diálogo menor poderá ser a amostra do estudo (Rego, Cunha, & Meyer Jr, 2018). De acordo 

com Miriam Goldenberg (2004) uma investigação de natureza qualitativa confirma que a 

quantidade da amostra não é o mais relevante, e sim a análise dos dados que faz toda 

diferença na apresentação dos estudos.  

 

4.4 Instrumentos 

Nesta investigação de abordagem qualitativa foram utilizados dois instrumentos usuais de 

recolha de dados: a análise documental e a entrevista.  

A análise documental, utilizado principalmente na fase inicial, deu origem ao referencial 

teórico. Foram examinados sites, artigos, pesquisas e livros pertinentes ao tema. Após análise 

desse material, foi feito uma triagem do que seria arquivado, citado, registado e descartado na 

dissertação. Numa análise documental os dados são construídos a partir de fontes primárias e 

secundárias, a fonte primária é um dado original que não passou por interpretação, por 

exemplo respostas de um questionário, fotografia, livros, gravações, entrevistas, atas e etc. 

Fonte secundária são interpretações das fontes primárias (Bell, 1993). 

O segundo instrumento utilizado nesta investigação foi a entrevista semiestruturada com o 

auxílio de um guião de entrevista. As entrevistas foram previamente agendadas de acordo 

com a disponibilidade e no próprio local de trabalho das participantes. Segundo Haguette a 

entrevista é um processo de diálogo entre duas pessoas com objetivo de obter informações. 

Neste processo estão presentes quatro elemento: o entrevistador, o entrevistado, a situação da 

entrevista e o roteiro (Haguette, 2010). Bell (1993) afirma que pode se esperar mais de uma 

entrevista do que de um inquérito quando o entrevistador é habilidoso na investigação e 

flexível na condução da mesma. 

A entrevista pode ser: estruturada ou semiestruturada. Na entrevista estruturada o 

entrevistador segue um roteiro padronizado, já na entrevista semiestruturada – a postura do 

entrevistador é flexível na condução da entrevista e ainda que tenha um roteiro ou guião de 

entrevista, o mesmo pode ser alterado (Prodanov & Freitas, 2013). Para Manzini (1990/1991) 

a entrevista semiestruturada apresenta um roteiro baseado num assunto, flexíveis para 

incorporar novas perguntas, caso seja necessário, e não há expectativas de respostas padrão, 

há uma expectativa subjetiva. O mesmo autor observa alguns cuidados que precisam ser 

adotados: linguagem, formato das perguntas e a sequência na hora de elaborar o roteiro 

(Manzini, 1990/1991).   
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O entrevistador exerce um papel importante na condução da entrevista, sua atenção está 

voltada para os objetivos da pesquisa, perguntas adicionais podem ser feitas a fim de 

esclarecer a temática (Boni & Quaresma, 2005).  

A entrevista semiestruturada foi realizada às empreendedoras residentes de Beja. Foi 

elaborado um guião de entrevista com 36 perguntas distribuídas em oito dimensões: 

caracterização das participantes, conceito de empreendedorismo, empreendedorismo 

feminino, autopercepção empreendedora, conhecimento de empoderamento, 

empreendedorismo na comunidade, formação em empreendedorismo e empoderamento 

feminino.  

Em todas as entrevistas observou-se o anonimato das entrevistadas e para reconhecimento foi 

atribuído um número correspondente e sequencial a cada participante. 

 

4.5 Procedimentos 
 
Após estabelecer o perfil desejado das entrevistadas recorreu-se as redes sociais e também a 

indicação de pessoas com conhecimento na comunidade para achar as participantes. Achado o 

grupo foi feito a confirmação da entrevista por telemóvel e o envio do guião de entrevista por 

email. Neste breve contato foi confirmado o dia e local da entrevista.  

As entrevistas individuais aconteceram em local previamente marcado conforme a 

disponibilidade de tempo e deslocamento das participantes. Foi utilizado uma câmara slr 

operada apenas em áudio, cópia em papel do guião de entrevista e blocos de papel para 

anotações. Todas as entrevistas foram autorizadas pelas participantes para gravação, 

respeitando o anonimato das participantes. Cada entrevista durou em média 40 minutos até 

que todas as respostas fossem respondidas. A entrevistadora esclareceu a importância da 

pesquisa e as dimensões da mesma. Durante a entrevista havia a preocupação em anotar o que 

poderia passar despercebido na transcrição da gravação. Após a gravação os dados foram 

armazenados em arquivo e posteriormente transcrito em documento para análise. A análise 

seguiu os procedimentos recomendados de Laurence Bardin, a saber: a pré-análise, a 

exploração do material, o tratamento dos dados e interpretação (Bardin, 1977). Os 

apontamentos durante a entrevista transformaram-se em dados para análise do discurso cujo 

objetivo era perceber informações além do textual. Todo esse material se constituiu como 

parte integrante desta investigação. Alguns se transformaram em gráficos e outros em texto de 

análise. 
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4.6 Tratamento de Dados 
 
O tratamento de dados é uma tarefa das mais importantes em pesquisa social, é nesta fase que 

os dados são transformados e inseridos na pesquisa (Bardin, 1977).  

Nesta pesquisa foram utilizados a análise de conteúdo e análise do discurso. Através da 

análise de conteúdo foi possível transcrever as gravações das entrevistas, interpretá-las e 

inseri-las como conteúdo da pesquisa, assim como de modo a aprofundar as informações 

recorreu-se a análise do discurso para tentar entender o sentido além das palavras. O processo 

de análise do discurso envolve a perceção do sentido, a ideologia por trás de cada palavra, os 

elementos verbais e não verbais de quem fala. O sentido sobrepõe ao conteúdo (Caregnato & 

Mutti, 2006). Na análise de conteúdo o texto é parte mais importante, a materialidade 

linguística estabelece a interpretação (Caregnato & Mutti, 2006). Segundo Laurence Bardin a 

análise de conteúdo exige três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento e 

interpretação (Bardin, 1977). 

 

 

 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1 Caracterização das participantes 

O estudo ocorreu na cidade de Beja. De acordo com a câmara municipal de Beja, o Concelho 

de Beja possui 33.400 de população residente, sendo mais mulheres que homens. Fazem parte 

do município 13 freguesias: Albernoa e Trindade, Baleizão, Beringel, Cabeça Gorda, Nossa 

Senhora das Neves, Quintos, Salvada e Quintos, Salvador e Santa Maria da Feira, Santa Clara 

de Louredo, Santa Vitória e Mombeja, Santiago Maior e São João Baptista, Trigaches e São 

Brissos, Beja (São João Baptista), São Matias e Associação de Freguesias da Cidade de Beja 

(Câmara Municipal de Beja, 2019). Beja é um desafio para empreendedorismo feminino visto 

que há mais mulheres que homens, segundo o site pordata.pt em 2021 (PORDATA, 2021) há 

48,8% de homens e 51,2% de mulheres. Os números já justificariam a escolha do tema e da 

cidade, e também por ser um município de baixa densidade que exige uma resposta rápida da 

parte do governo e da sociedade. Apesar desses números segundo a Fundação Eugênio de 

Almeida na pesquisa Diagnóstico do Ecossistema Regional do Empreendedorismo Feminino 

no Alentejo há 33,4 % de mulheres empreendedoras e 66,6% de homens empreendedores 
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(Fundação Eugênio de Almeida, 2018). Estes dados revelam que homens empreendem o 

dobro que as mulheres no Alentejo. Alguns estudos apresentam razões que levam a essa 

defasagem. Segundo Rui Valente há muitos fatores que explicam esses números no Alentejo 

(Évora), um deles é a falta de acesso ao financiamento para abertura de negócios, 77% de 

mulheres reconhecem a necessidade de financiamento (Valente, 2005).  

O estudo contou com a participação voluntária de mulheres deste concelho, empreendedoras e 

intraempreendedoras, nacionais e imigrantes, todas residentes. 

 A faixa etária das participantes varia entre os 24 anos e 54 anos, sendo a média de 38 anos. 

Quanto ao estado civil verificou-se que 60% são casadas e 40% solteiras, apenas 20% tem 

filhos. Outro fator considerado foi a habilitação acadêmica, 20% tem mestrado, 40% tem 

licenciatura e 40% 12º ano completo.  

Para completar foi perguntado sobre o tempo em que já desenvolvem atividades 

empreendedoras ou intraempreendedoras, a variação vai de 3 meses a 27 anos. Verificou-se 

que as atividades intraempreendedoras varia de 11 anos a 27 anos, e as atividades 

empreendedoras varia de 3 meses a 15 anos. 

No quadro abaixo verifica-se com mais clareza a caracterização sociodemográfica das 

participantes. 

 

Tabela 3 
Caracterização das Participantes 
 
Participantes Idade E.C. Filhos H.A. T.E.I. 

1 56 Solteira Não Mestrado 27 anos 

2 44 Casada Sim 12ºano 15 anos 

3 30 Casada Não 12º ano 3 meses 

4 26 Solteira Não Licenciada 7 anos 

5 44 Casada Não Licenciada 12 anos 

6 47 Casada Sim 12ºano 20 anos 
Legenda: E.C.= Estado Civil; H.A.= Habilitação Académica; T.E.I= Tempo de Empreendedorismo e Intra empreendedorismo 

 

5.2 Análise das entrevistadas  

5.2.1 Entrevistada 1 

A entrevistada 1 tem 56 anos, nascida em Beja, mestrado em documentação digital, exerce 

cargo de direção numa empresa pública no Concelho de Beja, chefia 28 funcionários. Quando 
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mais jovem após sua formação trabalhou em Lisboa, mas preferiu voltar a Beja assim que 

surgiu uma oportunidade de trabalho na empresa que está até os dias de hoje.  

A decisão de voltar a Beja não foi fácil, tinha planos de permanência na nova cidade, havia o 

fascínio do novo e a comodidade por morar numa cidade onde havia tudo que uma cidade 

pequena não oferecia na época, entretanto assim que soube de uma oportunidade em sua área 

não pensou duas vezes e voltou para ocupar a vaga. Pesou também o fato de ficar próximo de 

sua família que tanto a apoiou em sua formação. A entrevistada não tem qualquer 

arrependimento. Atingiu progressão na carreira e hoje ocupa um cargo de direção.  

No início de sua carreira foi impactada por seu chefe, que em sua opinião foi um grande 

mestre e visionário, pelo exemplo, abnegação, competência, vocação, e passou a seguir seus 

passos. Até hoje, depois de sua infeliz partida, segue a trilha deixada por ele. 

Ser uma Intra empreendedora numa empresa pública não é fácil, segundo a entrevistada, em 

sua opinião não há tradição de prática empreendedora nas repartições públicas, as pessoas 

cumprem seu expediente e suas rotinas de trabalho, não há um esforço em tomar decisões 

como se fosse dono do negócio, não há um esforço minimamente maior para satisfazer o 

cliente, mas particularmente em seu trabalho a entrevistada percebe algo diferente, os 

funcionários são envolvidos e empoderados a fazer mais e melhor pelos utentes.  

Esse esforço e envolvimento da sua equipe é fruto da cultura que foi plantada por seu antigo 

chefe e pela manutenção que a entrevistada realiza todos os dias em sua equipa, independente 

de benefícios ou incentivos financeiros. Sua equipa trabalha motivada, num ambiente 

motivador. A entrevistada afirma que o maior património de sua repartição são as pessoas que 

trabalham com ela. 

Apesar de seu sucesso como gestora dessa empresa pública, de sua equipa eficiente, do 

ambiente acolhedor que proporciona aos utentes, ressente-se do não reconhecimento como 

administradora por parte do governo, exerce a função, mas não é reconhecida pelo fato de 

Beja ser uma cidade de baixa densidade demográfica. 

Sente-se empreendedora no que faz mesmo numa empresa pública. Enxerga a mulher como 

agente de transformação em muitos aspetos. Percebe que em Beja a mulher tem exercido seu 

papel como empreendedora, apesar de seus múltiplos papéis.  

A entrevistada percebe que o principal desafio do empreendedorismo nos dias atuais é ser 

inclusivo em todos os sentidos na sociedade, seja na etnia, no género e no poder económico. 

 



45 
 

5.2.2 Entrevistada 2 

A entrevistada 2 tem 44 anos, completou o 12º ano, casada, mãe, empresária de um pequeno 

negócio na área de digitalização e cópias que funciona dentro da Biblioteca Municipal de 

Beja. 

Quando a entrevistada 2 começou seu negócio não entendia nada de cópias, máquinas, tipos 

de papéis e digitalizações, apenas aproveitou uma oportunidade de negócio; a antiga dona da 

copiadora queria experimentar novos desafios e precisava passar o negócio, na altura 

trabalhava com seu pai na área administrativa de uma oficina de automóveis.  

No trabalho com o pai descobriu que gostava de ajudar pessoas, e no exemplo do pai 

reforçava essa competência. Seu pai foi o maior exemplo de empreendedorismo que ela tem 

na memória, e também um modelo a seguir. Não tinha hora para desenrascar alguém que batia 

a sua porta, assim como não havia problema impossível para ser resolvido. Esse exemplo ela 

leva para vida. Em seu negócio trabalha também assim, propondo soluções.  

Hoje domina completamente o que faz, entende das máquinas, tipos de papéis e o mais 

importante entende de gente. Percebe quando alguém chega e precisa mais que uma cópia e 

puxa uma conversa. Destaca que gosta de ser pessoal nos atendimentos, mesmo que dure 

minutos até que a cópia esteja pronta. Afirma que seus clientes sempre voltam pelo serviço 

eficiente e rápido, e também pela pessoalidade do atendimento. 

Para a entrevistada 2 empreender é uma tarefa que exige cem por cento da pessoa, e do apoio 

da família. O marido é o seu grande aliado, apesar do negócio ser pequeno e o marido se 

dedicar a uma outra atividade, sempre que é preciso ele cobre suas faltas, e ainda divide 

igualmente as tarefas de casa e a criação dos filhos, sem esse apoio seria impossível manter o 

negócio, diz a entrevistada.  

O pensamento de desistir já passou pela cabeça algumas vezes, ela lembra que quando foi ao 

banco a fim de conseguir um empréstimo para compra de novas máquinas foi difícil vencer a 

timidez inicial, seu marido foi uma força para ir até o final. O empréstimo bancário trouxe 

uma grande lição empresarial para sua vida, pela primeira vez percebeu o seu papel na 

produção de alguma coisa, e então perdeu a timidez, viu-se empoderada como alguém que 

contribui para crescimento da cidade. 

O fato de ser mulher traz benefícios ao empreendedorismo, segundo ela a mulher é intuitiva, 

observadora e quando decide acerta mais que o homem. Observa que Beja tem muitas 

mulheres empreendedoras espalhadas em diversos tipos de negócios inspirando uma nova 

geração de futuras mulheres empreenderas no desenvolvimento da cidade. 
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E por último a entrevistada 2 aconselha que a mulher precisa acreditar ser possível fazer algo 

novo, algo que nunca foi feito antes e sair-se bem. 

 

5.2.3 Entrevistada 3 

A entrevistada 3 tem 30 anos, nascida em Viseu, casada, sem filhos, completou o 12º em 

informática e gestão, abriu uma cafeteria no centro de Beja em 2019. Depois do casamento 

decidiu mudar para Beja, no início não foi fácil, não encontrou emprego logo que chegou e 

então criou coragem e abriu o seu negócio. Apesar de fazer uma decisão de empreender por 

necessidade, há alguns anos ficou encantada com cake design, e oferecia as suas guloseimas 

aos familiares e amigos, nesse período fez vários cursos, mas não se sentia segura em abrir o 

seu próprio negócio, mesmo tendo um amplo conhecimento do assunto. A decisão de 

empreender aconteceu por não encontrar oportunidades reais de trabalho, experimentou 

alguns trabalhos precários, mas não desenvolvia o seu potencial. Já no processo de abertura 

do café, percebia todos os dias, mesmo com todas as dificuldades, que estava no caminho 

certo. 

A entrevistadora ainda não se vê como uma empreendedora, em sua opinião, uma 

empreendedora precisa criar algo original, e mesmo na produção de seus bolos e cafés 

aromáticos, para ela ainda falta inventar algo que ainda não existe neste mercado. Sua família 

ajudou-a muito, em especial seu marido. A entrevistadora solicitou crédito ao IEFP, tendo 

sido aprovada, fez o projeto com assessoria indicada pela autarca, mesmo seguindo todas as 

etapas obrigatórias esperou mais de 5 meses até que finalmente teve o projeto e crédito 

aprovados. No tempo de espera precisou que seu marido assumisse as despesas do 

arrendamento da loja, condição obrigatória para aprovar o projeto. A entrevistada relata que 

não desistiu nesse longo período de espera porque, segundo ela, é “uma pessoa teimosa”. 

Nesses três meses de inauguração do café ainda não conseguiu devolver o investimento do 

esposo, mas cresce a certeza que está no caminho certo, que o sonho virou realidade e não 

desistirá até que alcance a perenidade de seu negócio. Apesar de não se ver como uma 

empreendedora consegue enxergar algumas inovações na apresentação do seu café, na 

decoração, no ambiente climatizado, na escolha das louças, na sua apresentação pessoal, na 

elaboração de suas receitas, enfim é um café diferente na capital do Alentejo. 
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5.2.4 Entrevista 4 

A entrevistada 4 tem 26 anos, nascida na cidade de São Paulo, residente temporária em Beja, 

jornalista, tem uma consultoria em viagens e também trabalha como influenciadora no 

Youtube. Apesar da idade se considera uma empreendedora nata, nasceu para empreender e já 

se testou algumas vezes quando pequena, porém a maior experiência que teve foi aos 17 anos 

ainda no Brasil. A entrevistada ganhou uma bolsa para estudar inglês na Irlanda durante 6 

meses, matrícula e mensalidades pagas, porém teria que pagar as passagens aéreas, estadia e 

demais despesas pessoais. Na época fazia estágio remunerado, mas não havia a menor 

possibilidade em juntar dinheiro. Filha de pais separados, sua mãe trabalhava como professora 

e também não disponibilizava do dinheiro, entretanto que era uma excelente oportunidade 

para sua filha. A entrevistada então, com toda a garra que nem sabia que tinha resolveu 

fabricar e vender brigadeiros numa das avenidas mais importantes de São Paulo – avenida 

Paulista. Até as 2 da manhã fabricava os doces de chocolate, dormia 4 horas por noite, 

estudava na faculdade pela manhã, à tarde fazia estágio, e na volta para casa vendia os doces 

de loja em loja nessa grande avenida. O sucesso veio logo a ponto de encerrar o estágio, e se 

dedicar completamente a venda dos doces. Depois de sete meses nessa dedicação conseguiu o 

dinheiro necessário para o intercâmbio na Irlanda. Fez o curso de inglês e ainda fez mochilão 

em 14 países assim que terminou o curso. E a entrevistada não parou mais, voltou ao Brasil 

terminou o curso de jornalismo, e morou 2 anos nos EUA, trabalhou em diversos locais, 

inclusive como motorista da UBER. Todas essas experiências, boas e más, deram suporte para 

criar uma agência especializada em viagens curtas de aventura lowcost e ainda ser 

influenciadora com mais de 10.000 seguidores nas redes sociais.  

Empreender nunca foi fácil para a entrevistada 4, o sonho vinha antes, e o dinheiro chegava 

para alavancar suas ideias. A entrevistada reconhece que o sonho é a grande alavanca para a 

realização de qualquer coisa. O trabalho é mais suave quando se tem uma meta definida. Ela 

reconhece que sua geração é muito rápida em tudo, e suas decisões acabam por seguir o 

mesmo ritmo, as vezes as consequências não são tão positivas, mas também o recalcular a rota 

é quase que imediato também. Nunca gastou muito tempo a chorar pelo que deu errado, desde 

pequena chorava um pouco e depois pensava como resolver o incidente.  

A entrevistadora observa que na carreira que abraçou há muitas mulheres, e pondera como 

positivo, a mulher tem uma ótima argumentação e consegue convencer pessoas. A mulher traz 

soluções primeiramente para ela e em seguida aplica para outras pessoas. Outra característica 
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importante é a força da mulher, é impossível convencer uma mulher a não fazer algo. Essa 

força no empreendedorismo traz boas consequências e desenvolve uma cidade. 

A independência financeira move a mulher a escolher o empreendedorismo, o dinheiro traz 

liberdade, afirmação e confirmação de que tudo é possível, afirma a entrevistada. 

A entrevistada percebe que o empoderamento é muito importante, talvez fundamental, em sua 

família tem muitos exemplos, todas as mulheres são fortes, a começar pela avó materna, 

independente, nunca dependeu do avô, criou os filhos praticamente sozinha, depois sua mãe 

que decidiu separar-se do pai quando a entrevistada tinha 6 anos, e criou também sozinha ela 

e mais dois irmãos como salário de professora, e mesmo sozinha e com pouco dinheiro, 

fizeram algumas especializações na área educacional a fim de lograr promoções na carreira e 

manter-se atualizada. Considera muito importante ter pessoas ou organizações que ajudem 

mulheres a correr atrás de seus sonhos. 

 

 

5.2.5 Entrevista 5 

A entrevistada 5 tem 44 anos, casada, sem filhos, graduada em Contabilidade, exerce a mais 

de 12 anos o cargo de gerente administrativa, lidera uma equipe de 25 pessoas em diversas 

funções. A entrevistada percebe que exerce o intraempreendedorismo na empresa, age como 

se fosse dona da empresa e acredita na importância desse tipo de comportamento. Chegar a 

este cargo não foi fácil, começou como rececionista mesmo depois de formada, passou por 

alguns cargos e treinamentos até ocupar esse cargo de gestão. Para ela, o empreendedorismo é 

muito mais do que ganhar dinheiro, é gostar do processo até ganhar dinheiro. Precisa estar 

apaixonada pelo que faz, e todos os dias vai para a empresa feliz por fazer o que faz. Sua 

família interfere pouco no que faz, por ser uma empresa estruturada e com funcionários, 

dificilmente avança nos horários, ou deixa de tirar férias, até porque a empresa é muito correta 

nisso, inclusive com os próprios gerentes, mas sabe que pode contar com seu marido. O mais 

difícil é o fato de ser mulher e chefe ao mesmo tempo, algumas vezes encontra um 

funcionário homem que resiste a voz de comando feita por uma mulher, a entrevistada 

entende muito bem isso e consegue resolver fácil essa questão.  

Acha muito importante assumir a posição da empresa como sua, e passa total segurança a 

todos. Já teve muitas ideias em relação a abertura de negócios, mas nenhuma foi para frente, 

considera sempre o risco antes do sonho. Apesar de não arriscar, na empresa em que é gestora 

economiza tudo que é possível e alcança todas as metas de qualidade. Em relação ao 
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empoderamento sente-se todos os dias empoderadas, reconhece o seu papel, reconhece a 

importância do trabalho, reconhece a importância da contratação de pessoas locais e o 

desenvolvimento de pequenas comunidades. 

Segundo a entrevistada, a mulher tem uma grande importância no empreendedorismo, as 

mulheres são mais cuidadosas no falar e no agir, repartem mais, socializam as informações. A 

mulher tem um sentido mais de comunidade que o homem. 

 

5.2.6 Entrevistada 6 
A entrevistada 6 tem 47 anos, casada, tem uma filha e já é avó, natural de Pernambuco, Brasil, 

12 ano incompleto, sente orgulho de ter abraçado o empreendedorismo desde nova no interior 

de Pernambuco. Tudo começou quando trabalhava com seu primeiro marido pelas cidades do 

nordeste brasileiro com um circo, a estrutura era bem montada, e exigia uma grande equipe, 

mais de 20 pessoas, a entrevistada percebeu que muitos não tinham uma roupa bem 

apresentável para o trabalho, os rapazes ganhavam dinheiro, mas não tinham muito jeito para 

sair as compras, então de olho nesta oportunidade comprou camisas no atacado e vendia com 

uma pequena margem de lucro, o negócio deu tão certo que os funcionários passaram a 

comprar para eles e também para família, e já não era só roupas masculinas, era quase tudo, 

da cozinha, panos de prato, toalhas, cortinas, até brinquedos. Passado uns meses resolveu 

aproveitar um imóvel de família e abriu sua primeira loja, era uma loja de artigos sazonais, 

que abastecia a cidade com novidades das capitais do nordeste. Durante uns anos funcionou 

bem esse tipo de negócio até começarem desentendimentos com o esposo, ciúmes e brigas. 

Não restou alternativa senão a separação, decidiu morar em Portugal e recomeçar. Sempre 

esteve nos planos empreender em Portugal, mas enfrentou muitos desafios na chegada em 

Beja, trabalhou em alguns lugares até estar pronta para isso, cuidados com idosos, limpeza em 

condomínios, cafés, não se identificou com nenhum e depois de 3 anos voltou a empreender 

com artigos voltados ao público feminino, nesse curto espaço de tempo conheceu seu atual 

marido. Sua filha, hoje com mais de 18 anos, ficou no Brasil, na época era ainda pré-

adolescente. Para a entrevistada 6, o empreendedorismo é uma questão de aproveitar 

oportunidade, muitas vezes não se repete, quando a oportunidade surgiu em minha vida eu já 

estava preparada, já gostava de moda, já tinha alguns conhecimentos sobre comprar e 

revender, ajudava o ex-marido nessa parte, mas não muito de contabilidade, impostos e outras 

partes burocráticas, precisou contratar uma jovem para esta parte.  
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5.3 Síntese das entrevistas 
A partir dos dados coletados e da análise dessas informações foi construído a tabela 4 com as 
seguintes evidências. 

 

Tabela 4 
Síntese das Entrevistas 
 
 

Dimensão Descrição Entrevistas Testemunhos 
I – 
Caracterização 
Sociográfica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
A idade não interfere no 
desenvolvimento positivo de 
suas atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filhos podem ser um fator 
inibidor na hora de 
empreender 

 
E1, E2, E6 e E7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E2, E3, E5 e E6 

 
“… com a idade adquirimos 
mais capacidade de 
observação e sabedoria.” E1 
“… o que sou hoje não 
troco por nenhuma outra 
mais nova, sou melhor 
hoje.” E2 
“… quase não percebo 
minha idade, levo até um 
susto quando dizem os 
meus anos.” E6 
“… acredito que para 
algumas atividades a idade 
possa pesar um pouco, mas 
como empresária na minha 
atividade não interfere, hoje 
sou mais seletiva.” E7 
 
“…meus filhos nunca 
fizeram-me desistir de nada, 
não é fácil administrar tudo 
isso, mas sinto-me com 
mais força quando percebo 
que posso melhor nossa 
vida, é por eles também.” 
E2 
“… acho que filhos é 
complicado na tomada de 
decisões, toma tempo e se 
calhar prejudicamos a 
família ou os negócios.”E3 
“… quando tiver meu filho 
sei que terei outro ritmo de 
vida, se calhar procurarei 
algo mais fácil e com 
menos horas, quero ser mãe 
integral.” E5 
“… sempre tive ajuda da 
minha mãe na criação de 
minha filha, viajava com o 
meu segundo marido a 
trabalho e constitui minha 
loja a partir de minhas 
viagens, minha filha sempre 
foi minha parceira.” E5 

II –
Empoderamento e 
Empreendedorismo 

 
É possível ser 
empoderada por terceiros 
ou empoderar alguém 
 

 
E1, E3, E4 e E7 

 
“… onde trabalho, na 
posição que exerço 
acredito todos os dias 
nisso. Eu mesma, quando 
olho para minha 
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trajetória sou grata por 
muitos que exerceram 
essa influência em mim.” 
E1 
“…não acredito que 
alguém seja capaz de 
empoderar-nos, tudo que 
temos está em nós.” E3 
“…tive depressão na 
adolescência, saí porque 
tive ajuda da minha mãe, 
família e amigos. Hoje 
eu tenho como propósito 
empoderar mulheres 
como eu a continuar na 
luta por suas conquistas.” 
E4 
“… não são todos os dias 
que estamos prontas pra 
vida. Há dias que 
estamos em baixa, e 
precisamos que alguém 
diga que podemos. Um 
dia recebo de alguém e 
no outro eu dou a força 
para o outro.” E7 

III –
Empreendedorismo 
Feminino 

Motivos da Mulher 
Empreender 

E1, E2, E3, E4, E5 e E6 “A necessidade e a busca 
pela realização 
pessoal”E1 
“A vontade de tentar o 
novo” E2 
“Gostar da área em que 
vai atuar, teimosia” E3 
“Seus sonhos e sua 
garra”E4 
“Oportunidade e 
inconformação” E5 
“É sem dúvida a 
necessidade, mas no meu 
caso foi por observar 
uma oportunidade. 
Viajava a trabalho com o 
marido, e nessas viagens 
percebi preços 
diferenciados praticados 
em diversos lugares, 
então comprava e 
revendia. Fiquei assim 
durante um tempo, 
depois abri uma loja com 
esses produtos. Passei a 
abastecer a loja com 
produtos de época.” E6 
 

IV – Autoperceção 
Empreendedora 

Sentir-se empreendedora E1, E2, E3, E4, E5 e E6 “Sim, dentro da 
perspectiva e da 
expectativa. No cargo em 
que ocupo não dá para 
ficar parada e nem eu sou 
de parar, então estou 
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sempre a perceber as 
necessidades dos meus 
utentes.” E1 
“Sim, consigo atingir 
minhas metas e atendo os 
meus clientes” E2 
“Não me sinto, quando 
olho para outras pessoas 
na minha área, sinto-me 
pequena demais, não sou 
inovadora, talvez em 
Beja pessoas me acham, 
mas numa cidade maior 
não.” E3 
Acho que nasci 
empreendedora, nunca 
gostei de ganhar nada de 
ninguém, aprendi com 
minha avó a fazer por 
merecer, então se queria 
algo corria atrás. Meu 
primeiro intercâmbio na 
Irlanda vendi brigadeiros 
na maior avenida de São 
Paulo, e quando 
conquistei o dinheiro 
necessário da viagem, 
comemorei com minha 
família, então ser 
empreendedora é não 
desistir, eu nunca 
desisto.” E4 
“Sim, sou uma gerente 
exigente, cobro 
resultados e excelência, 
considero a empresa 
como minha e dou 
resultados, empreender é 
isso, é ter resultados.” E5 
“Sim, é minha paixão, 
quando vejo que meus 
clientes gostam e saem 
felizes, eu ganhei o dia, 
pode ser simples, mas é a 
autoestima que melhora 
quando ficamos lindas.” 
E6 
 

V – Impacto na 
Comunidade 

Meu negócio impacta a 
comunidade 

E1, E2, E3, E4, E5 e E6 “Absolutamente, uma 
Biblioteca é um local 
aberto na obtenção de 
cultura e informação. 
Aqui não distinção de 
quem entra, todos são 
bem vindos, e todos tem 
acesso.” E1 
“Sim, e eu percebo cada 
cliente que atendo, tento 
conversar e resolver seus 
problemas que as vezes é 
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mais que cópias, e saber 
onde ir e o que fazer, 
quando sei os seus 
nomes, faço questão de 
dizer no próximo 
atendimento, e eles 
voltam, e já não é só 
pelas cópias, é porque se 
sentem bem.” E2 
“Sim, resolvi decorar 
meu espaço bem 
especial, cadeiras com 
almofada, paredes no 
tom pastel com quadros, 
ambiente limpo, 
climatizado, e mesas 
grandes, os talheres, 
copos, chávenas, pratos, 
tudo é especial, e tudo 
que é feito é de muito 
sabor e bonito de se ver. 
Quero que o tempo aqui 
seja agradável.” E3 
“Sim, com certeza. Meu 
cliente tem perfil jovem, 
assim como eu, e quer 
conhecer o mundo, mas é 
também impaciente. 
Minha experiêcia, erros e 
acertos, é passada na 
compra de uma viagem.” 
E4 
“Sim, minha empresa 
contrata em sua maioria 
pessoas para trabalhar no 
operacional, o salário 
não é muito bom, e o 
esforço é gigante, ajudo-
os a se sentirem 
produtivos, construtores 
de algo,” E5 
“ Sim, apesar dos meus 
produtos não serem 
artigos de primeira 
necessidade, mas 
deveria, ajudo mulheres 
em sua autoestima, a se 
sentirem lindas, amadas 
por elas mesmas, e 
prontas para ganhar o 
mundo.”E6 

VI – Formação Formação ajuda na hora 
de empreender 

 “A formação sempre 
ajuda na reflexão e na 
decisão” E1 
“Ajuda um pouco, o 
resto é a experiência no 
dia a dia.” E2 
“A educação da escola, 
sim no básico, mas o 
meu tipo de trabalho 
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preciso sempre aprender, 
todos os dias inventam 
algo e precisa saber o 
que é e como fazer.” E3 
“Sim com certeza, fiz 
jornalismo, entendo 
melhor o mundo por 
conta da minha 
formação.” E4 
“Sim, não saberia fechar 
relatórios sem as 
ferramentas que aprendi 
na contabilidade e na 
administração.” E5 
“Talvez um pouco, sou 
um pouco intuitiva, no 
que faço, faço bem sem 
formação.” E6 

    
Fonte: Elaboração própria 

 

5.4 Dimensão I – Caracterização dos participantes 

Nesta primeira dimensão da pesquisa buscou-se conhecer as entrevistadas nos itens: idade, 

habilitações académicas, estado civil, morada e atividade económica. Esses dados confirmam 

resultados de pesquisas anteriores sobre as caraterísticas de mulheres que decidem 

empreender. Nesta pesquisa a idade média das entrevistadas é de 40 anos registado no gráfico 

2. Segundo a Fundação Eugênio de Almeida no estudo Diagnóstico do Ecossistema Regional 

de Empreendedorismo Feminino na Europa, a idade em que a mulher decide empreender está 

entre 25 e 49 anos (Fundação Eugênio de Almeida, 2018). Assim como Barradas apresenta a 

média bem próxima desses dados 43,9 anos a idade de mulheres empreendedoras em Portugal 

(Barradas, 2016). 100% das entrevistadas afirmam que idade não interfere no exercício de 

seus trabalhos, todas acreditam que a idade traz a maturidade necessária no cumprimento de 

suas metas. No gráfico 4 o item estado civil 66% são casadas, 34% solteiras, neste grupo 

pequeno homogêneo apenas duas entrevistadas têm filhos. Uma particularidade desta pesquisa 

é que entrevistadas casadas contam com ajuda de seus maridos nas tarefas domésticas e nas 

decisões em relação aos negócios, segundo elas, a presença do marido é fundamental na rotina 

da casa e garante equilíbrio entre família e negócios. Para Santos o apoio familiar se constitui 

como um dos maiores problemas para a mulher quando decide empreender (Santos, 2014). 

Para quase todas, filhos podem ser um fator inibidor na hora de empreender. Entretanto, as 

entrevistadas com filhos asseguram que filhos nunca as impediram em suas decisões, de 

maneira oposta, os filhos reforçam a coragem que precisam ter na busca por uma vida melhor, 

quanto as múltiplas tarefas em casa dividem com os maridos responsabilidades. Apesar do 
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aspeto positivo da resposta das entrevistadas casadas este conjunto de dados revela que cada 

vez mais mulheres adiam a decisão de ter filho em detrimento de outras prioridades como 

carreira e negócios. No gráfico 3 - habilitação académica é possível observar os seguintes 

dados: 16% mestrado, 36% licenciatura, 48% 12º ano completo, os dados asseguram a 

importância da formação no enfrentamento das incertezas na hora de empreender. 100% das 

entrevistadas reconhecem a importância da formação em suas vidas. Importante destacar que 

40% das entrevistadas com mais idade ocupam cargo de chefia com mais de 20 colaboradores 

no exercício do Intra empreendedorismo. 

 

 
Gráfico 3 – Idade 

 

 
Gráfico 4 – Habilitações Académicas 
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Gráfico 5 – Estado Civil 

 

 

 

 

Dimensão II e III – Empoderamento, Empreendedorismo e Empreendedorismo 

Feminino 

O tema empoderamento, para 40%, é apenas um discurso, não acreditam que isso ocorra de 

fora para dentro. São descrentes quanto a sua aplicabilidade. Consideram a motivação para ser 

está dentro de si, ainda essas 40% não acreditam no trabalho da maioria das organizações 

fazem para empoderar pessoas, outros 60% acreditam na força do empoderamento, na ajuda 

externa, na motivação promovida por organizações até do próprio governo na construção 

social e no aproveitamento de oportunidades. Apesar das divergências de opiniões, todas 

percebem-se empoderadas. No dia a dia quando estão em baixa, buscam ajuda em convívios, 

leituras, meditações, voluntariado e caminhadas. 

As entrevistadas, em sua totalidade, entendem o empreendedorismo como prática que gera 

resultados positivos para sociedade. Prática essa que está ligada ao esforço pessoal, o 

aproveitamento de oportunidades e o sonho de uma vida melhor. O empreendedorismo está 

presente no reconhecimento do trabalho, da melhoria contínua e no conhecimento necessário 

para estabelecer novas técnicas. Quase todas enxergam boas práticas de empreendedorismo a 

grandes iniciativas, contudo não mencionaram a participação dos pequenos em temas como 

inovação e desenvolvimento. Reforçam que Beja não tem muitos destaques nessa parte. Da 

mesma forma tiveram dificuldades em perceber o Intra empreendedorismo, apenas 40% 

entendem sobre esse tema e afirmam-se nessa posição nas empresas onde trabalham.  
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No empreendedorismo feminino percebem a presença da mulher cada vez mais forte e 

posicionada, mesmo em Beja, sendo uma cidade pequena, a mulher está em todos os lugares, 

muitas em posição de chefia e até como donas de seus próprios negócios. A maioria 

reconhece que há dificuldades, falta de reconhecimento, burocracias na tomada de 

empréstimos e até assédio, contudo acreditam que são dificuldades possíveis de superar.  

 

Dimensão IV – Auto perceção Empreendedora 

As entrevistadas percebem-se como empreendedoras, muitas vezes não sabem muito bem a 

definição ampla da palavra. No dia a dia na rotina de seus negócios, no pagamento de contas, 

nas compras de mercadorias, nas escolhas de seus fornecedores, na arrumação da loja ou 

instituição, no trato com funcionários, no exercício de fidelização de seus clientes ou utentes 

percebem-se prontas para atender as expectativas das demandas de um pequeno ou grande 

negócio.  

 

Dimensão V – Impacto na Comunidade 

No impacto de seus negócios impactam na comunidade, as participantes percebem com 

clareza suas contribuições, e são unanimes em afirmar que nos pequenos gestos no dia a dia 

promovem desenvolvimento para cidade. Nas contratações de novos colaboradores um dos 

critérios é ser morador de Beja, a condição social. Nas contratações de serviços ou compra de 

material são também seletivas, dão preferência para os pequenos negócios na cidade. 80% 

fazem gerenciamento de resíduos separando materiais para reciclagem, doação e lixo.  

Adotam política de desconto e participam das ações de marketing da cidade. 

 

Dimensão VI – Formação 

 

Quanto a necessidade de formação, destacam as empreendedoras, que toda formação é 

importante, em seus negócios, buscam conhecer profundamente técnicas novas, novos 

equipamentos, marketing nas redes sociais, 60% voltaram a participar de formações online 

para aprimorar o gerenciamento.  

Como resposta a este estudo a fim de ajudar mulheres que estejam envolvidas com o 

empreendedorismo, ou na dúvida sobre empreender sugere-se que estas e outras mulheres 

participem de grupos de convívio e formação no processo de empreender. Observou-se 

também 
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 que 100% das entrevistadas reconhecem a importância da mulher como empreendedora e seu 

papel na sociedade. Cerca de 90% entendem o papel da empresa no desenvolvimento da 

comunidade. Há um reconhecimento do empoderamento como propulsor do 

empreendedorismo, apenas 60% e reconhecem que empoderar alguém é tão importante 

quanto ser empoderada. 

Como resposta a este estudo a fim de ajudar mulheres que estejam envolvidas com o 

empreendedorismo, ou na dúvida sobre empreender sugere-se que estas e outras mulheres 

participem de grupos de empoderamento e formação no processo de empreender. 

E por últimos sugere-se novos estudos nessa área com uma ampliação no número de mulheres 

e em outros concelhos de baixa densidade. 

 

6 Discussão dos Resultados 

Este estudo teve como objetivo analisar o conhecimento e o papel da mulher como 

empreendedora inserida numa comunidade de baixa densidade. São apresentadas algumas 

reflexões sobre os temas mais pertinentes relacionados com a referência bibliográfica. No 

tocante ao empreendedorismo, de um modo geral, as mulheres se mostraram muito 

autoconfiantes com respostas esclarecedoras, destacaram palavras como habilidade, 

conhecimento, inovação, força, oportunidades entre outras como resposta a este tema.  

 

 
Gráfico 6 – Definição pessoal sobre Empreendedorismo 

 

Estudos da Comissão Europeia afirmam que o empreendedorismo é um esforço fundamental 

na identificação de oportunidade e criação ou recriação de negócios (2006). Outros autores 
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acrescentam que é também resposta a escassez de empregos (Lopes & Fernandes, 2010). As 

entrevistadas na totalidade responderam positivamente na perceção empreendedora e 

destacaram em suas respostas o sentimento de satisfação por estar no lugar certo, medem esse 

grau através do empenho, dedicação, das metas alcançadas e até mesmo por terem começado 

desde pequenas a empreender. Segundo Brito as mulheres se destacam no empreendedorismo 

justamente por suas características intrínsecas como amabilidade, proatividade, diligência, 

esforço por querer ajudar o cliente e estão dispostas a aprender (Brito, 2008). Boaventura 

reforça que a mulher por suas características peculiares tem se estabelecido cada vez mais no 

mundo dos negócios, sobretudo por sua visão de mundo e capacidade de assumir riscos, 

inerentes a qualquer empreendedor (Boaventura, 2010).  

Em relação aos obstáculos na hora de empreender a maioria respondeu que o dinheiro foi um 

fator preponderante no seu plano, mencionaram também o conhecimento para ter acesso a 

alguns financiamentos, as muitas exigências no que concerne as verbas públicas, a agenda 

apertada para realizar todos os compromissos de um negócio e por fim mencionaram também 

obstáculos internos a serem superados.  

 

 
Gráfico 7 – Obstáculos para Empreender 

 

De acordo com o relatório do GEM pessoas empreendem por pelo menos duas razões, por 

necessidade ou oportunidade. A razão por necessidade está em primeiro lugar na escolha e 

também se apresenta como a mais frágil dado a falta de estudos sobre o próprio negócio, local 

e clientela. Na maior parte das vezes é consequência do desemprego, empregos precários e a 

falta de oportunidade que as motiva. Abrir um negócio por necessidade compromete também 

o capital de giro, fundamental para que um negócio permaneça no mercado até ser percebido 

por clientes em potencial (1999). Na questão como é possível estimular mulheres ao 
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empreendedorismo revela a convergência das respostas ao mencionar o ensino, 

esclarecimento dos direitos e deveres, encontros, partilha de exemplos de sucesso e 

escutatória como sugestões para envolver mais mulheres no empreendedorismo. Como refere 

Chaves (2001) a construção de ideias, a descoberta da identidade e o respeito a diversidade 

estão inseridos no sentimento de comunidade. Organizações só serão capazes de perceber as 

necessidades e as prioridades de uma localidade quando entender o sentimento de 

comunidade (Amaro, 2007).  

 

 

 

Parte III – Proposta de Projeto de Intervenção 

7 Fundamentação do Projeto “Mesa para Três” 

Este projeto de intervenção social destinado a mulheres empreendedoras foi construído como 

resposta as observações reveladas sobre empreendedorismo, empoderamento e engajamento 

na comunidade. A grande ambição do projeto é proporcionar um ambiente acolhedor que 

oportunize partilhas, conhecimento por especialistas, geração de ideias, prática em negócios e 

convívio. Como o próprio nome sugere é sentar a mesa diante de pessoas experientes e 

competentes para ouvir, confrontar, dividir conhecimento e partilhar práticas de sucesso.  

Após conhecimento do referencial teórico e dos resultados apresentados no estudo 

desenvolvido, sobre tudo a evidência dos baixos níveis de integração numa região marcada 

pela fragilidade económica, insuficiência de investimentos públicos e privados e inexistência 

de facilitadores no conhecimento sobre empreendedorismo faz-se necessário uma intervenção 

capaz de minimizar impactos desfavoráveis ao público-alvo. É de fundamental interesse 

atender aos empreendedores locais, em especial mulheres, com pequenas iniciativas que 

desencadearão novas experiências otimizando o desenvolvimento e envolvimento comunitário 

em torno do empreendedorismo. Recorre-se a metodologia de projeto por ser temporal e 

capaz de ser avaliado num curto período de tempo. 

 “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de 
que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e 
repetitivas.” (PMI, 2008, p. 11) 
 

Segundo Boutinet projeto é um esforço de mudança e transformação diante de um problema 

(Boutinet, 2002). Isabel Guerra esclarece que todo projeto parte de um interesse pessoal 
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baseado numa necessidade (Guerra, 2002). A partir da intencionalidade da resolução de um 

problema dá-se a criação de projeto (I Seminário Internacional "Contributos da Psicologia em 

Contextos Educativos", 2010). 

Na escrita de um projeto é preciso observar quatro elementos fundamentais – conceção, 

planeamento, execução e controle (Roldão, 2004). Perez Serrano especifica um modelo mais 

particular para uma intervenção social (Pérez-Serrano, 2008). 

 

 
Gráfico 8 – Elementos de um projeto 

Fonte: Pérez Serrano (Pérez-Serrano, 2008, p. 26) 
 

 

7.1 Designação do Projeto 

“Projeto Mesa para três” é o nome do projeto de intervenção indicado a mulheres 

empreendedoras. A escolha do nome, simbolicamente, remete-nos a ideia de intervalos no dia 

para conversas e troca de experiências.  

Em atenção aos problemas analisados, o objetivo geral é desenvolver competências de 

empreendedorismo com vista ao aprofundamento do autoconhecimento, integração e processo 

da mulher empreendedora. Deste modo o projeto está construído sob três eixos: 

conhecimento, partilha e convívio.  

Eixo 1: Conhecimento e prática - objetivo específico: Promover jornadas de 

empreendedorismo com profissionais, especialistas e mentoria modeladora.  

Eixo 2: Partilha – Estabelecer encontros estratégicos para partilha de boas práticas e 

transferência de conhecimento em plataformas online (redes socias). 

Eixo 3: Convívio – Organizar eventos de integração entre empreendedores. 

 

•Desenvolvimento

•Acompanhamento

•Controlo

•Avaliação

•Relatório Final

•Objetivos: gerais e 
específico

•Metodologias

•Calenderização

•Recursos

• Problemas

•Necessidades

•Recursos

Diagnóstico Planificação

AplicaçãoAvaliação
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7.2 Público-Alvo 

Esta intervenção pretende alcançar de forma direta empreendedoras residentes no Concelho de 

Beja, assim como de outros lugares ligados ao tema empreendedorismo e movidos pela 

disposição da troca de conhecimento. 

 

Tabela 5 
Plano de Ação 
 

Objetivo Geral Objetivo 
Específico 

Atividade Recursos 
 

Descrição 

Desenvolver 

competências de 

empreendedorismo 

com vista ao 

aprofundamento do 

autoconhecimento, 

integração e 

processo 

empreendedor 

Difundir 

conhecimento e 

prática sobre 

empreendedorismo 

Realizar jornadas 

de conhecimento 

(presenciais e 

online) sobre 

empreendedorismo 

com profissionais 

experientes, 

especialistas e 

mentoria 

modeladora 

 

Auditório com 

mesas e 

cadeiras 

 

Equipamentos: 

portátil, 

impressora, 

projetor, 

microfone, 

som. 

 

Especialista 

Mentor 

auxiliar 

 

A jornada de 

conhecimento 

sobre 

empreendedorismo 

envolve atividades 

de 

autoconhecimento, 

partilha e processo 

em torno do 

empreendedorismo. 

O evento ocorre em 

auditório arrumado 

em formato 

escolar, dispondo 

de uma mesa para 

cada três 

participantes e 

palco para os 

convidados. 

 

 

 

Estabelecer 

encontros 

estratégicos de 

boas práticas e 

transferência de 

conhecimento em 

plataformas online 

(redes socias). 

Criar comunidades 

nas redes sociais. 

 

Realizar lives 

 

Portátil  

 

Internet. 

 

Gestor de 

Mídias sociais 

 

 

As comunidades 

serão criadas nas 

redes sociais 

(Facebook, 

Instagram, Twitter) 

com vista a 

divulgar novidades, 

conhecimento e 

lives com 
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profissionais na 

área de 

conhecimento. 

 Organizar 

atividades de 

integração  

 

Em parceria, 

inserir entrevistas 

dentro de eventos 

principais da 

cidade. 

Camara, tripé, 

microfone e 

iluminação 

 

Entrevistador  

 

Sempre que 

possível e 

estrategicamente 

importante 

aproveitar o 

calendário de 

eventos da cidade e 

inserir atividades 

de entrevista com 

empreendedores 

locais.  

 

 

7.3 Cronograma das atividades 

Para facilitar, foi elaborado um calendário que evidenciasse a periodicidade das atividades e a 

duração do projeto. Decorrido este tempo de 9 meses será observado a viabilidade, o feedback 

da comunidade, da equipa técnica, a sustentabilidade do projeto e a capacidade de replicação 

deste modelo em outros lugares. 

 

Tabela 6 
Cronograma 
 

Ação Fev. Mar. Abr. Mai Jun. Jul. Ago. Set. Out. 

Jornada   1x 

Mês 

  1x 

mês 

  1x 

Mês 
Reunião  

ON LINE 
1x sem 1x sem 1x sem 1x sem 1x sem 1x sem 1x sem 1x sem 1x sem 

Atividade 

de 

integração 

  1x 

Mês 

  1x 

mês 

  1x 

Mês 

 

7.4 Avaliação do Projeto  

A avaliação de um projeto de intervenção visa o julgamento e alinhamento nas respostas que 

o projeto produz. Pode-se dizer que esse conjunto de procedimentos torna mais fácil a 
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identificação de erros e acertos, assim como atesta sua eficácia (Guerra, 2002). De acordo 

com Guerra, na avaliação podem ser consideradas “quatro funções principais: de medida, de 

utensílio de apoio à tomada de decisão, de processo de formação, de aprofundamento da 

democracia participativa” (Guerra, 2002). 

Neste projeto a avaliação será feita por dois grupos distintos: os participantes do projeto e a 

equipa técnica. A avaliação desses dois grupos é fundamental para o sucesso do projeto, são 

dois olhares que merecem total atenção no alinhamento e refino para ações futuras. Os 

participantes receberão ao final de cada evento um questionário de avaliação que permitirá 

medir o grau de satisfação sobre conteúdo e estrutura, assim como sugestões de conteúdos 

para futuros eventos. Através destas avaliações a equipa técnica perceberá as mudanças que 

precisarão ocorrer na execução do plano de ação. 

 

8 Conclusão 

O ponto de partida deste estudo começou com uma pergunta: De que forma o empoderamento 

e empreendedorismo feminino contribuem para o desenvolvimento comunitário. Não existe 

uma resposta simples e conclusiva para esta pergunta, são três importantes assuntos que 

exigiram uma busca intensa. Recorreu-se então à literatura, a diversos autores, livros e 

pesquisas que abordam este tipo de conhecimento académico. A referência bibliográfica 

evidencia que o empreendedorismo é um tema que vai muito além da abertura de um negócio, 

da escolha de um produto ou da construção de uma imagem junto ao público, é sobretudo um 

fenómeno abrangente que reúne diversos saberes na construção do desenvolvimento de uma 

comunidade. O empoderamento feminino é capaz de devolver a mulher o caminho para 

grandes descobertas – dela mesma, de outras mulheres e de sua comunidade. Descobrir-se 

mulher com direitos, confiante e capaz de realizar uma atividade empreendedora cujo 

resultado desenvolva a comunidade deveria ser o objetivo de cada mulher que trilha esse 

caminho.  A mulher empreendedora cumpre um importante papel quando decide ser mais que 

uma empreendedora e sim uma cidadã consciente no tocante as ações que realiza ao 

empreender que redundem em transformação comunitária.  

A pesquisa atingiu seu objetivo através da escolha da metodologia utilizada entrevista 

semiestruturada que permitiu conhecer um pouco mais o universo de mulheres 

empreendedoras com suas opiniões e memórias recolhidas. Em cada informação encontramos 

exemplos de superação, desejo de crescer e força para empreender. São mulheres 
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reconhecidamente satisfeitas em sua posição e no posicionamento como empreendedoras. 

Observa-se também muita sobriedade em relação aos desafios pertinentes em cada negócio. A 

partir dessas informações será possível destacar a participação das mulheres empreendedoras 

de Beja no tocante ao desenvolvimento de sua comunidade.  

Todo e qualquer projeto de intervenção por menor que seja contribui para algum resultado, 

neste estudo para o sucesso das metas traçadas esperamos o apoio do IPBEJA, Comerciantes 

locais, Grandes lojas, Hotéis, Pousadas, Associações, Junta de freguesia, Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, Cooperativas, Escolas profissionais, Anje, Sites femininos, 

Youturbers, Escolas regulares, Escolas de formação, Restaurantes, Fábricas e Voluntários em 

diversas áreas. E por fim o Projeto Mesa para Três pretende ser um suporte no 

desenvolvimento de mulheres em seus diversos negócios na comunidade de Beja. As 

mulheres empreendedoras de Beja precisam de um espaço informal, acolhedor e ao mesmo 

desafiante para novas ideias, partilhas de práticas vencedoras e mentoreamento com vista a 

adquirir conhecimentos e habilidades em negócio. 

Apesar do acréscimo de informações de um tema tão importante nos dias de hoje é preciso 

destacar as limitações desse estudo. A primeira é sem dúvida o número da amostra reduzido 

que dificulta uma análise mais esclarecida do Baixo Alentejo. A segunda foi a limitação do 

deslocamento e também o medo pelo desconhecido em épocas de pandemia. 

E por fim, recomenda-se explorar novamente este tema aplicando a abordagem quantitativa 

em toda a região do Alentejo, assim como novos estudos comparativos com pelo menos duas 

ou mais cidades de baixa densidade com as mesmas características e desafios do 

empreendedorismo na comunidade. 

 

. 
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9 APÊNDICES 

10 ANEXOS 

Anexo 1 - Guião de Entrevista 

Caracterização das Participantes:  
Idade:   

Gênero:  

Morada:  

Habilitação acadêmica:  

Atividade Económica: 

Colaboradores na empresa: 

 

Empreendedorismo 
Como você define empreendedorismo? 

O que é preciso para empreender? 

Quais as características de uma pessoa empreendedora? 
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Conhece boas práticas de empreendedorismo? 

 

Intraempreendedorismo 
 

Como você define intra-empreendedorismo? 

Quais as características de uma pessoa intra-empreendedora? 

 

Empreendedorismo Feminino 
 

Como você percebe a participação feminina no empreendedorismo? 

O que leva uma mulher a empreender? 

Há algum modelo, seja pessoa ou empresa, que admira e segue como inspiração? 

As maiores dificuldades que uma mulher encontra na hora de empreender? 

A maior competência da mulher no empreendedorismo? 

 

Autoperceção empreendedora 
 

Considera-se uma pessoa empreendedora? Por que? 

Qual foi ou tem sido sua motivação na hora de empreender? 

Houve obstáculos na hora da decisão de executar seu plano? 

Qual a força que deu o empurrão necessário nessa decisão? 

Considera-se uma pessoa empreendedora? Por que? 

 

 

Empoderamento 
 

Como você define o empoderamento? 

É possível ser empoderada por alguém ou empoderar alguém? 

Você acha que a mulher ainda precisa organizações ou projetos a empoderem? 
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Auto perceção Empoderadora 
 

Você é uma pessoa empoderada? 

Como se manter empoderada? 

Estar empoderada ajuda no dia a dia de suas decisões? 

Há muitas mulheres empreendedoras em sua comunidade? 

Há reuniões regulares para este grupo? 

Quais as implicações do empreendedorismo feminino na comunidade? 

 

Implicações do empreendedorismo feminino na comunidade 
 

Seu negócio impacta a comunidade positivamente? 

Qual o seu critério na contratação de pessoal? 

Qual o seu critério na compra de produtos para o seu negócio? 

 

Formação para o empreendedorismo 
 

É fácil empreender? 

Sua formação ajuda na hora das suas decisões? 

Você acha possível aprender a empreender? 

 

Acréscimos finais 
 

Há algo que gostaria de acrescentar neste inquérito? 

 

 

Anexo 2 – Inquérito Entrevistada 1 

Caracterização das Participantes:  
Idade: 54 
Morada: Beja 
Habilitação acadêmica: Mestrado em Documentação Digital 
Atividade: Diretora Biblioteca 
Número de colaboradores: 28 
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Conceito de Empreendedorismo 
Como você define empreendedorismo? 

Capacidade e competência para ter iniciativa numa área especifica com 

objetivo de mudar, transformar ou fazer crescer a si e aos outros. 

O que é preciso para empreender? 

Conhecimento, competência e profissionalismo 

Quais as características de uma pessoa empreendedora? 

Pessoa que seja curiosa, bom conhecimento da área em que vai intervir e 

proativa 

Conhece boas práticas de empreendedorismo? 

IPBEJA Gabinete de marqueting e comunicação plano de programação para a 

comunidade do IPBEJA. 

Conceito de Intra-Empreendedorismo 

Como você define intra-empreendedorismo? 

Este é um tema que nunca refleti muito até porque não existe na 

administração pública. É difícil encontrar funcionários que vestem a camisola. 

Acho esse tema mais associado as empresas privadas no geral. Entretanto, aqui 

na Biblioteca encontro colaboradores engajados e motivados em atender as 

necessidades dos utentes muito por canta de seu início com o fundador dessa 

casa.  

Quais as características de uma pessoa intra-empreendedora? 

É alguém que veste a camisola, engajado e motivado para outras pessoas.  

Empreendedorismo Feminino 
Como você percebe a participação feminina no empreendedorismo? 
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A mulher está presente e espalhada por todo canto exercendo o 
empreendedorismo, nos pequenos negócios, principalmente aqui em Beja, e 
até mesmo seguindo carreiro em grandes empresas. 

 
O que leva uma mulher a empreender? 

A necessidade em primeiro lugar, há sacrifícios que precisam ser feitos para 
que a mulher melhore sua condição e de sua família e também a busca pela 
realização pessoal. 

 
Há algum modelo, seja pessoa ou empresa, que admira e segue como inspiração? 

O fundador da biblioteca, sempre que penso no que eu faço e nos planos que 
tenho espelho-me no fundador dessa biblioteca, meu chefe, admirava sua 
força, sua visão, sempre sabia o que fazer e tinha muitas ideias. 
 
As maiores dificuldades que uma mulher encontra na hora de empreender? 

O reconhecimento por parte das pessoas, principalmente quando se exerce 
uma função pública, muitas vezes realizamos a função mas o trabalho não é 
reconhecido e valorizado. 
 
A maior competência da mulher no empreendedorismo? 

A proatividade sem dúvida é uma mais valia em se tratando da contribuição da 
mulher no trabalho 

Autopercepção empreendedora 
Considera-se uma pessoa empreendedora, e por que? 

Sim, dentro da perspetiva e da expectativa sim. Gosto muito do que faço, e 
gosto que os utentes gostem de tudo o que oferecemos, sabemos da função 
pública de uma biblioteca e queremos que cada vez mais as pessoas sejam 
atraídas para estarem aqui. 
 
Qual foi ou tem sido sua motivação na hora de empreender? 

Acordo todos os dias sabendo que este lugar é um refúgio de conhecimento 
para todos que entram aqui e por isso precisa ser o melhor lugar a cada dia. 
 
Houve obstáculos na hora da decisão de executar seu plano? 

Sim sempre há. As verbas são sempre menores para executar tudo o que 
gostaríamos, poderíamos ter mais pessoal a trabalhar, cada funcionário exerce 
o seu papel e mais um pouco. 
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Qual a força que deu o empurrão necessário nessa decisão? 

A família sempre, após a formação fui trabalhar em Lisboa, voltei porque 
poderia exercer uma carreira no que gosto e também para estar perto da 
família. 
 
Que tipo de apoios teve? 

Quando iniciei minha carreira aqui sempre fui motivada pelo fundador desta 
biblioteca a concretizar meus projetos. E minha família sempre me apoiou em 
minhas decisões 

Conceito de Empoderamento 
Como você define o empoderamento? 

Força que precisamos quando não conseguimos 
 
É possível ser empoderada por alguém ou empoderar alguém? 

Sim sempre 
 
Você acha que a mulher ainda precisa de organizações ou projetos para ser empoderada? 

Sim, mas não necessariamente para mulheres. O homem e a mulher precisam 
de organizações que os ajudem a trabalhar o emocional e aprender novas 
habilidades. 

Conhecer a autoperceção do empoderamento 
Você é uma pessoa empoderada? 

Sim 
 
Como se manter empoderada? 

Leitura, meditação. 
 

Estar empoderada ajuda no dia a dia de suas decisões? 

Sim 
Implicações do empreendedorismo feminino na comunidade 
Há muitas mulheres empreendedoras em sua comunidade? 

Sim 
 
Há reuniões regulares para este grupo? 

Não percebo, também não procuro muito por essas organizações. 
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Quais as implicações do empreendedorismo feminino na comunidade? 

A mulher tem percepção da necessidade do cliente e atende 
 
Como podemos estimular as mulheres a empreender? 

Informar as mulheres de seus direitos e deveres 
 

Conhecer o impacto do empreendedorismo feminino na 

comunidade 
Seu negócio impacta a comunidade positivamente? 

Sim, é um local aberto para toda comunidade na obtenção de educação e 
informação 
 
Qual o seu critério na contratação de pessoal? 

Primeiramente a comunidade local, vestir a camisa  
 
Qual o seu critério na compra de produtos para o seu negócio? 

Qualidade, comunidade local 
 
Como é que o fato de ser mulher pode fazer a diferença? 

Acho que não há diferença no genero na hora de fazer diferença, ambos 
podem fazer diferença 

Necessidades de formação em empreendedorismo e 
empoderamento das mulheres 
É fácil empreender? 

Não 
 

Sua formação ajuda na hora das suas decisões? 

Sim, sempre ajuda 
 
Você acha possível aprender a empreender? 

Sim 
 

Que tipo de competências gostaria de aprender? 
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Gestão 

Observações finais 
Há algo que gostaria de acrescentar neste guião? 

Alguma reflexão ou sugestão sobre o assunto em questão? 

Acho que o empreendedorismo é assunto para todos, não somente as 
mulheres, daqui a alguns anos faltará homens como empreendedores. 
 

Inquérito Entrevistada 2 

Caracterização das Participantes:  
 

Idade: 44 anos 

Morada: Beja 

Habilitação acadêmica: 12 ano 

Atividade: Empresária loja de cópias e digitalizações 

Número de colaboradores: 01 

Conceito de Empreendedorismo 
Como você define empreendedorismo? 

Empreendedorismo é fazer algo para alguém e ganhar por isso 

O que é preciso para empreender? 

Força e oportunidade 

Quais as características de uma pessoa empreendedora? 

Atende as expectativas do cliente, não mede esforços 

Conhece boas práticas de empreendedorismo? 

O pai 

Conceito de Intra Empreendedorismo 
Como você define Intra empreendedorismo? 

O mesmo que o empreendedorismo, tenho pouca informação 

Quais as características de uma pessoa intraempreendedoras? 
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Querer aprender e fazer direito 

Empreendedorismo Feminino 
Como você percebe a participação feminina no empreendedorismo? 

Boa 

O que leva uma mulher a empreender? 

A vontade de tentar o novo 

Há algum modelo, seja pessoa ou empresa, que admira e segue como inspiração? 

Meu pai, mecânico na comunidade 

As maiores dificuldades que uma mulher encontra na hora de empreender? 

Dinheiro, financiamento menos burocrático 

A maior competência da mulher no empreendedorismo? 

A capacidade de se colocar no lugar do outro, empatia 

Autopercepção empreendedora 
Considera-se uma pessoa empreendedora? 

Sim, em meu negócio atinjo minhas metas e a expectativa de meus clientes 

Qual foi ou tem sido sua motivação na hora de empreender? 

Resolver problemas, ajudar pessoas, conhecê-las 

Houve obstáculos na hora da decisão de executar seu plano? 

Ainda há obstáculos, não tinha dinheiro na época, e pouco conhecimento. 

Fomos ao banco e praticamente fiquei calada, não sabia o que falar, no final 

deu certo, mas poderia não ter dado. 

Qual a força que deu o empurrão necessário nessa decisão? 

O esposo que divide as tarefas e está sempre pronto. 

Que tipo de apoios teve? 

A presença do esposo na divisão de tarefas em casa, o financiamento do banco 

e o antigo Diretor da Biblioteca, minha loja se encontra na biblioteca. 

Conceito de Empoderamento 
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Como você define o empoderamento? 

Não sei dizer muito sobre isso, mas sei que é uma força 

É possível ser empoderada por alguém ou empoderar alguém? 

sim 

Você acha que a mulher ainda precisa organizações ou projetos a empoderem? 

não 

Autoperceção do empoderamento 
Você é uma pessoa empoderada? 

Sim 

Como se manter empoderada? 

Empatia 

Estar empoderada ajuda no dia a dia de suas decisões? 

Sim 

Implicações do empreendedorismo feminino na comunidade 
Há muitas mulheres empreendedoras em sua comunidade? 

Sim 

Há reuniões regulares para este grupo? 

Não percebo 

Quais as implicações do empreendedorismo feminino na comunidade? 

A mulher é rápida e voltada para comunidade 

Como podemos estimular as mulheres a empreender? 

Ser ouvinte 

Impacto do empreendedorismo feminino na comunidade 
Seu negócio impacta a comunidade positivamente? 

Sim, atendo com rapidez e soluciono problemas 

Qual o seu critério na contratação de pessoal? 

Conhecimento e proatividade 

Qual o seu critério na compra de produtos para o seu negócio? 
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Qualidade, comunidade local e preço 

Como é que o fato de ser mulher pode fazer a diferença? 

A atenção da mulher, a simpatia e agilidade 

Formação em empreendedorismo e empoderamento das 
mulheres 
É fácil empreender? 

Não, mas é prazeroso 

Sua formação ajuda na hora das suas decisões? 

No básico sim, mas tive que aprender muito mais para tocar meus negócios 

Você acha possível aprender a empreender? 

Sim 

Que tipo de competências gostaria de aprender? 

Tecnologia ligadas aos produtos, preciso acompanhar a evolução. 

Observações finais 
Alguma reflexão ou sugestão sobre o assunto em questão? 

Fala-se muito na importância dos pequenos comércios, nos comércios locais, 

mas na hora em que os pequenos precisam de financiamento, parcelamento e 

até perdão de dívidas não encontramos com facilidade. Vemos o governo falar 

tanto em ajuda, mas a ajuda não chega onde estamos. Já não acredito tanto no 

que falam, acredito no meu trabalho. Poderia ampliar mais, contratar mais 

gente, mas não tenho ajuda para isso, sinto-me só nessa estrada. 

 

Inquérito Entrevistada 3 

Caracterização das Participantes:  
Idade: 30 anos 

Morada: Beja 

Habilitação acadêmica: 12 ano 
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Atividade: Empresária Os Bolos da Marisa 

Número de colaboradores: 00 

Conceito de Empreendedorismo 
Como você define empreendedorismo? 
É uma ideia pioneira, ideia inovadora, fora da caixa. Invenção de algo. 

O que é preciso para empreender? 

Ideia inovadora, estar pronta para realizar o que o cliente quer 

Quais as características de uma pessoa empreendedora? 

Ser inovadora e resiliente. 

Conhece boas práticas de empreendedorismo? 

No meu tipo de negócio admiro muito uma romena que é número um em cake 

design, ela é a melhor do mundo e destaca-se em seus eventos ao redor do 

mundo em suas palestras e demonstrações. Ela conseguiu fazer de sua arte um 

grande negócio. 

Conceito de Intra Empreendedorismo 
Como você define Intra empreendedorismo? 
Desconheço essa palavra, acho que tem haver com empreendedorismo, mas 

não sei.  

Quais as características de uma pessoa intra empreendedora? 

Se calhar é alguém também inovador e resiliente.  

Empreendedorismo Feminino 
Como você percebe a participação feminina no empreendedorismo? 
Vejo muitas mulheres em Beja a frente de seus negócios, acho que a 

participação é boa.  
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O que leva uma mulher a empreender? 

O gosto pela atividade, quando gostamos de algo somos teimosas. No meu 

caso, iniciei este café porque gostava de fazer bolos, e fazia para família e 

amigos. E então, ouvi meu marido e cá estou. Todos os dias é difícil, mas é 

prazeroso. 

Há algum modelo, seja pessoa ou empresa, que admira e segue como inspiração? 

A melhor cake design do mundo, a romena. Sigo os seus passos. 

As maiores dificuldades que uma mulher encontra na hora de empreender? 

Ganhar o respeito das pessoas e também o assédio por parte dos fornecedores 

e até de alguns clientes. 

A maior competência da mulher no empreendedorismo? 

A mulher é inconformada com suas conquistas, ela quer sempre mais e melhor, 

esse desejo incentiva a perfeição, ou a busca dela. 

Autopercepção empreendedora 
Considera-se uma pessoa empreendedora? 
Em Beja, talvez sim, numa cidade maior acho que não. Sou muito comum no 

meu café, minha ideia é comum. 

Qual foi ou tem sido sua motivação na hora de empreender? 

Surpreender meus clientes com sabores, cores, formatos e até mesmo o amor 

envolvido nos bolinhos, bolos e cafés. 

Houve obstáculos na hora da decisão de executar seu plano? 

Sim, muitos. Pensei até em desistir. Consegui o financiamento pelo IEFP, fiz 

formação, tive meu projeto aprovado, arrendei loja, mas o dinheiro não 

chegava, tive que pedir emprestado ao meu marido para continuar o 
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arrendamento da loja, mesmo sem abrir o negócio. Demorou meses até que 

finalmente com dinheiro abri o café. 

Qual a força que deu o empurrão necessário nessa decisão? 

O meu querer. Queria muito o Café, tudo foi pensado e planejado bem antes 

de tudo acontecer. Tive também a ajuda do marido que sempre me apoiou e 

de toda minha família. 

Que tipo de apoios teve? 

Centro de emprego, associação que ajudou-me na criação do projeto, família e 

marido. 

Conceito de Empoderamento 
Como você define o empoderamento? 
Força interna, quase um instinto. Pessoas já nascem empoderadas, quando 

estão em baixa precisa respeitar o momento e esperar um tempo até voltar a 

ficar bem. 

É possível ser empoderada por alguém ou empoderar alguém? 

Não abro a minha vida a muitas pessoas, então confio apenas na família e 

amigos. 

Você acha que a mulher ainda precisa organizações ou projetos a empoderem? 

Não 

Você é uma pessoa empoderada? 

Sim 

Como se manter empoderada? 

Através da empatia. 

Estar empoderada ajuda no dia a dia de suas decisões? 
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Sim 

Implicações do empreendedorismo feminino na comunidade 
Há muitas mulheres empreendedoras em sua comunidade? 
Sim 

Há reuniões regulares para este grupo? 

Não percebo em Beja 

Quais as implicações do empreendedorismo feminino na comunidade? 

O ambiente é mais cuidado e a atenção é maior. 

Como podemos estimular as mulheres a empreender? 

Nosso exemplo de sucesso ajuda outras mulheres. 

Conhecer o impacto do empreendedorismo feminino na 
comunidade 
Seu negócio impacta a comunidade positivamente? 
Sim, tenho um Café muito aconchegante, boas cadeiras, som ambiente, ar 

refrigerado e com decoração vintage. O cardápio acompanha toda essa 

atmosfera. Minha contribuição é dar ao meu cliente não somente um bom 

café, mas um descanso na hora do almoço. 

Qual o seu critério na contratação de pessoal? 

Eu não me importo em ensinar o serviço, até prefiro, mas na hora de contratar 

percebo a simpatia e proatividade. 

Qual o seu critério na compra de produtos para o seu negócio? 

No que eu faço a qualidade está em primeiro lugar e para isso compro em 

qualquer sítio que tenha qualidade. Vejo também o prazo de entrega, que é 

muito importante e por último dou preferência a tudo que é local. 
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Como é que o fato de ser mulher pode fazer a diferença? 

A mulher tem um olhar 360 graus, ela consegue rapidamente prever as 

consequências do que faz, é atenta aos detalhes, então conseguimos como 

mulheres pensar no todo, e isso faz grande diferença no empreendedorismo. 

Necessidades de formação em empreendedorismo e 
empoderamento das mulheres 
É fácil empreender? 

O dia a dia não é tão difícil, precisa gostar do que faz para ser suave. 

Sua formação ajuda na hora das suas decisões?Um pouco no básico fora da cozinha, 

mas dentro da cozinha tive que ter várias formações na área da pastelaria e 

específicos com a cake designer romena. Nas finanças ainda sofro muito para 

ter as contas em dia. 

Você acha possível aprender a empreender? 

Sim e não. No meu tipo de negócio é preciso ter inclinação para inovar, mas 

também se aprende nas formações o básico. 

Que tipo de competências gostaria de aprender? 

Finanças aplicada ao negócio, marketing e fotografia de alimentos. 

Observações finais 
Alguma reflexão ou sugestão sobre o assunto em questão? 

O empreendedorismo poderia ser mais fácil se tivéssemos mais apoios, 

formações específicas na área em que atuo e esclarecimento melhor aos 

pequenos empresários na tomada de decisões. 

 
Inquérito Entrevistada 4 

Caracterização da Participante:  
Idade: 26 anos 
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Morada: Beja/São Paulo 

Habilitação acadêmica: Jornalista 

Atividade: Youtuber Influencer 

Número de colaboradores: 10.000 seguidores 

Conceito de Empreendedorismo 
Como você define empreendedorismo? 

Vejo o empreendedorismo como uma força que nos empurra na conquista de 

nossos ideais e na conquista de nossos sonhos. 

O que é preciso para empreender? 

Não precisa muito, apenas um sonho e uma grande vontade. 

Quais as características de uma pessoa empreendedora? 

Um empreendedor é uma pessoa determinada, criativa e focada. 

Conhece boas práticas de empreendedorismo? 

Sim, minha avó materna. Abriu um café depois dos 40 anos e sustentou 4 filhos 

acordando na madrugada para fazer bolos e servir café aos trabalhadores de 

uma fábrica perto de casa. Nunca fugiu do trabalho, e ainda manteve um 

sorriso ao atender seus clientes. 

Conceito de Intra Empreendedorismo 
Como você define Intra empreendedorismo? 

Quando um funcionário trabalha e cuida da empresa como se fosse o próprio 

dono. 

Quais as características de uma pessoa intra empreendedora? 

São as mesmas de um empreendedor, acrescentaria o cuidado que ele precisa 

ter nos resultados. O intraempreendedor é avalidado por seus resultados. 

Empreendedorismo Feminino 
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Como você percebe a participação feminina no empreendedorismo? 

A mulher não tem mais limites, podemos fazer tudo. Vejo que a cada dia a 

mulher conquista seu espaço na sociedade. Na época da minha avó, ela 

praticamente era a única a empreender em nosso bairro na periferia de São 

Paulo. Agora não, vemos o empreendedorismo espalhado. E mesmo em cidade 

como Beja enxergamos as mulheres assumindo cada vez seu espaço. 

O que leva uma mulher a empreender? 

Seu sonho e sua garra pra fazer acontecer. 

Há algum modelo, seja pessoa ou empresa, que admira e segue como inspiração? 

Beleza natural é uma empresa de estética feminina que nasceu no Rio de 

Janeiro, é voltada para o público feminino com cabelos crespos, a dona criou 

uma fórmula que trata os cabelos sem danificados. Essa mulher construiu um 

negócio sustentável e com vários pontos de vendas no Brasil e América do Sul. 

Hoje ela tem um Instituto Beleza Natural que dá formação na área de estética a 

mulheres da periferia. 

As maiores dificuldades que uma mulher encontra na hora de empreender? 

O investimento necessário até que uma ideia aconteça, esse é um grande 

problema. As vezes temos ideias, mas não temos dinheiro ou temos pouco 

dinheiro. Quando fiz meu primeiro intercâmbio em Dublin, não tinha dinheiro, 

ganhei a bolsa para estudar de graça lá, mas não tinha dinheiro para passagem 

aérea, estadia e alimentação. Foi ai que empreendi de verdade, fazia 

brigadeiros e os vendia na Avenida Paulista. No início era vergonhoso, mas 

depois vesti a camisola e com grande orgulho contava a minha história – 

mulher negra, jovem, e com muitos sonhos. Consegui e ainda visitei 14 países, 

morei nos Estados Unidos, trabalhei no Canadá e parei em Beja. 

A maior competência da mulher no empreendedorismo? 



92 
 

O grande legado da mulher é ela mesma, seu exemplo e o caminho aberto que 

ela deixa para as próximas gerações. Eu acredito no meu sonho porque minha 

avó acreditou no dela antes de mim. 

Autopercepção empreendedora 
Considera-se uma pessoa empreendedora? 

Desde pequena sou empreendedora, quando criança nunca gostei de ganhar 

coisas, gostava de fazer algo para ter as coisas. É de família. 

Qual foi ou tem sido sua motivação na hora de empreender? 

Cada trabalho me retroalimenta, sempre que faço algo e deixo meus clientes 

felizes com a informação, isso me capacita a ser melhor e melhor. 

Houve obstáculos na hora da decisão de executar seu plano? 

Tive inúmeros obstáculos, o dinheiro talvez seja o mais visível de todos, mas 

houve uma ocasião que o trabalho impedia-me de realizar meus sonhos, então 

saí do trabalho. Hoje eu sei que tempo é mais caro que dinheiro. 

Qual a força que deu o empurrão necessário nessa decisão? 

Minha vida mudou no intercâmbio, na Irlanda, na corrida diária para aprender 

a língua e ainda trabalhar foi que eu percebi a força que tinha, voltei outra 

mulher. Então, digo que esse foi o empurrão para empreender. 

Que tipo de apoios teve? 

A bolsa de 100% para estudar inglês durante 8 meses e minha mãe, qua apesar 

de ser professora no Brasil e ganhar pouco, investiu o pouco no meu sonho. 

Conceito de Empoderamento 
Como você define o empoderamento? 

O empoderamento é o poder da influência positiva na transformação de 

pessoas. 

É possível ser empoderada por alguém ou empoderar alguém? 
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Acho que pessoas que fazerm parte do nosso círculo como família e amigos, 

nada mais. Não acredito em profissionais nessa parte. 

Você acha que a mulher ainda precisa organizações ou projetos a empoderem? 

Sim, existem mulheres que são preparadas pela família, tem um histórico de 

luta e conquista, outras precisam ganhar essa capacidade. Organizações sérias 

ajudam nisso. 

Você é uma pessoa empoderada? 

Desde a primeira hora do dia até o último minuto, e quando esqueço disso 

converso com minha avó. 

Como se manter empoderada? 

Eu leio muito, cada livro me treina mais nisso. 

Estar empoderada ajuda no dia a dia de suas decisões? 

Sim sempre. 

Implicações do empreendedorismo feminino na comunidade 
Há muitas mulheres empreendedoras em sua comunidade? 

Na comunidade onde vivia no Brasil era aos montes. Aqui em Beja, vejo um 

pouco. Mas o meu negócio é na internet, e na internet o mar está pra peixe. 

Há reuniões regulares para este grupo? 

Virtualmente existem várias comunidade e coach que ajudam nessa jornada do 

autoconhecimento e empoderamento. 

Quais as implicações do empreendedorismo feminino na comunidade? 

Está na perceção e empatia. A mulher não deixa passar nenhum detalhe no seu 

negócio e ao mesmo tempo consegue criar conexão muito rápido e atender as 

expectativas com maior eficiência. 

Como podemos estimular as mulheres a empreender? 

Quando seguimos um caminho não podemos apagar as pegadas, o caminho 

precisa ficar visível para que outros nos sigam. É por isso que o meu tipo de 

negócio ensino pessoas a escrever seus sonhos e partir para conquista. 
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Conhecer o impacto do empreendedorismo feminino na 

comunidade 
Seu negócio impacta a comunidade positivamente? 

Sim, eu influencio positivamente pessoas na tomada de decisões. 

Qual o seu critério na contratação de pessoal? 

História de vida e proatividade. 

Qual o seu critério na compra de produtos para o seu negócio? 

Qualidade e preço. 

Como é que o fato de ser mulher pode fazer a diferença? 

Normalmente somos atentas aos detalhes, nada passa desapercebido de nós. 

Necessidades de formação em empreendedorismo e 

empoderamento das mulheres 
É fácil empreender? 

Não, é difícil e tem um preço a pagar. 

 

Sua formação ajuda na hora das suas decisões? 

Sim, sou formada em jornalismo. Minha profissão capacitou-me a escrever 

melhor e compreender o mundo. 

Você acha possível aprender a empreender? 

Tudo é possível aprender basta querer, ninguém nasce sabendo tudo, precisa 

aprender. 

Que tipo de competências gostaria de aprender? 

Gestão de pessoas, marketing e chinês. 

Observações finais 
Alguma reflexão ou sugestão sobre o assunto em questão? 
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Se joga, é uma expressão da periferia onde nasci. As vezes falamos por falar, 

outras vezes quando acreditamos na força da palavra conquistamos reinos e 

mundos – tudo é possível. 

 

Inquérito Entrevistada 5 

Caracterização da Participante:  

Idade: 44 

Gênero: feminino 

Morada: Atualmente Rio de Janeiro, BR 

Habilitação acadêmica: Graduada em Contabilidade 

Atividade: gerente administrativa 

Anos de Experiência: 12 anos 

Número de colaboradores: 25 

Conceito de Empreendedorismo 
Como você define empreendedorismo? 

É uma competência que nasce de fora para dentro, aprendemos a empreender 

O que é preciso para empreender? 

Conhecimento e vontade de empreender 

Quais as características de uma pessoa empreendedora? 

Disciplina, determinação e criatividade 

Conhece boas práticas de empreendedorismo? 

Conceito de Intra-Empreendedorismo 
Como você define intra-empreendedorismo? 

É um esforço do contratado em fazer tudo certo e cuidar da empresa como sua 

Quais as características de uma pessoa intra-empreendedora? 

Disciplina, determinação e controle 

Empreendedorismo Feminino 
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Como você percebe a participação feminina no empreendedorismo? 

Vejo que é um movimento que veio para ficar, a sociedade está cada vez 

equilibrada, é cada vez perceptível as mulheres como empresárias em todos os 

lugares. 

O que leva uma mulher a empreender? 

É sem dúvida a necessidade, mas no meu caso foi por observar uma 

oportunidade. Viajava a trabalho com o marido, e nessas viagens percebi 

preços diferenciados praticados em diversos lugares, então comprava e 

revendia. Fiquei assim durante um tempo, depois abri uma loja com esses 

produtos. Passei a abastecer a loja com produtos de época. 

Há algum modelo, seja pessoa ou empresa, que admira e segue como inspiração? 

O marido que é pequeno empresário, e está sempre empenhado no dia a dia 

As maiores dificuldades que uma mulher encontra na hora de empreender? 

A falta de reconhecimento e oportunidade para abraçar novos trabalhos na 

empresa. 

A maior competência da mulher no empreendedorismo? 

Inteligencia emocional 

Autopercepção empreendedora 

Considera-se uma pessoa empreendedora? 

Sim, e percebo claramente no meu trabalho, faço com o mesmo empenho e 

dedicaçáo como se tudo fosse meu. 

Qual foi ou tem sido sua motivação na hora de empreender? 

Gosto de entregar resultados, atender a expectativa, resolver problemas. 

Houve obstáculos na hora da decisão de executar seu plano? 

Nem sempre temos um chefe que aceita e reconhece nosso esforço 

Qual a força que deu o empurrão necessário nessa decisão? 

A necessidade do dia a dia, a garra 

Que tipo de apoios teve? 
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Apoio da família, a igreja 

Conceito de Empoderamento 

Como você define o empoderamento? 

É uma ajuda para realizar algo alem das nossas forças 

É possível ser empoderada por alguém ou empoderar alguém? 

Sim, as vezes estamos detonados e encontramos alguem nos coloca no rumo 

de novo. 

Você acha que a mulher ainda precisa organizações ou projetos a empoderem? 

sim 

Conhecer a autoperceção do empoderamento 

Você é uma pessoa empoderada? 

sim 

Como se manter empoderada? 

empatia 

Estar empoderada ajuda no dia a dia de suas decisões? 

sim 

Implicações do empreendedorismo feminino na comunidade 

Há muitas mulheres empreendedoras em sua comunidade? 

Sim 

Há reuniões regulares para este grupo? 

Sim, muitos coachs e associações 

Quais as implicações do empreendedorismo feminino na comunidade? 

A mulher tem 6 sentido, proatividade e atenção 

Como podemos estimular as mulheres a empreender? 

Ser ouvinte atenta e estar atenta as oportunidades 
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Conhecer o impacto do empreendedorismo feminino na 
comunidade 
Seu negócio impacta a comunidade positivamente? 

Sim, através do meu trabalho e contratação eficiente, ajudo pessoas a 

regressar para o mercado de trabalho 

Qual o seu critério na contratação de pessoal? 

Contratação local, vontade de aprender 

Qual o seu critério na compra de produtos para o seu negócio? 

Qualidade e preço 

Como é que o fato de ser mulher pode fazer a diferença? 

A honestidade feminina, a atenção aos detalhes 

Necessidades de formação em empreendedorismo e 
empoderamento das mulheres 
É fácil empreender? 

Não 

Sua formação ajuda na hora das suas decisões? 

Sim, na area de gestão faço uso o tempo toda da contabilidade 

Você acha possível aprender a empreender? 

Sim 

Que tipo de competências gostaria de aprender? 

Mkt e inteligencia emocional 

Observações finais 

Há algo que gostaria de acrescentar neste guião? 

Alguma reflexão ou sugestão sobre o assunto em questão? 
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Inquérito Entrevistada 6 

Caracterização da Participante:  
Idade:  47 

Morada: Atualmente mora em Beja 

Habilitação acadêmica: 12 ano 

Atividade Económica: Loja de produtos sazonais  

Colaboradores na empresa: 01 

 

Empreendedorismo 
Como você define empreendedorismo? 

É a capacidade de fazer acontecer nos negócios 

O que é preciso para empreender? 

Não precisa de muito, basta ter capacidade de observar uma necessidade e atendê-la 

Quais as características de uma pessoa empreendedora? 

Observadora, gostar de servir e ter boa comunicação 

Conhece boas práticas de empreendedorismo? 

Os feirantes, eles se organizam e juntos criam pequenos eventos em torno de suas vendas. 

Intraempreendedorismo 
Como você define intra-empreendedorismo? 

Não sei muito bem sobre isso, mas acho que o mesmo que empreender só que 

por dentro, dentro dele talvez, não sei.  

Quais as características de uma pessoa intra-empreendedora? 

Acho que as mesmas características de um empreendedor, observadora e 

gostar de servir. 
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Empreendedorismo Feminino 
Como você percebe a participação feminina no empreendedorismo? 

A mulher é muito boa em muitas coisas, e no empreendedorismo não é 

diferente, cada dia mais vejo mulheres correndo atrás para ganhar o seu pão 

honestamente, são feirantes, donas de lojas, pequenas empresárias que não se 

cansam em servir seus clientes. 

O que leva uma mulher a empreender? 

É sem dúvida a necessidade, mas no meu caso foi por observar uma 

oportunidade. Viajava a trabalho com o marido, e nessas viagens percebi 

preços diferenciados praticados em diversos lugares, então comprava e 

revendia. Fiquei assim durante um tempo, depois abri uma loja com esses 

produtos. Passei a abastecer a loja com produtos de época. 

Há algum modelo, seja pessoa ou empresa, que admira e segue como inspiração? 

A dona do Magazine Luiza no Brasil, sobrinha de uma mulher dona de uma 

pequena loja  e transformou essa pequena loja da tia na maior loja de vendas 

no Brasil com inúmeras filiais. 

As maiores dificuldades que uma mulher encontra na hora de empreender? 

A maior dificuldade da mulher está dentro dela mesma, o medo de falhar, o 

medo de não ser aceita 

A maior competência da mulher no empreendedorismo? 

A mulher tem um olhar que é só dela, conseguimos captar o que o cliente quer. 

Autoperceção empreendedora 
Considera-se uma pessoa empreendedora? Por que? 

Sim, acho que nasci para empreender, apesar da minha quietude e até mesmo 

timidez, tenho um jeito para isso. 

Qual foi ou tem sido sua motivação na hora de empreender? 
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Gosto de ver pessoas felizes, então sempre penso em fazer o bem as pessoas, e 

sei que quando a pessoa compra um produto, compra porque precisa ou 

porque gostou. 

Houve obstáculos na hora da decisão de executar seu plano? 

Tive que superar minha timidez, dentro de mim eu sabia que podia conversar e 

apresentar meus produtos, mas ainda havia uma insegurança, ainda hoje é 

difícil, não superei ainda. 

Qual a força que deu o empurrão necessário nessa decisão? 

Meu ex-marido me deu a força que precisava no início, acreditou em mim e me 

deixou a vontade para empreender dentro do seu próprio negócio. Seus 

funcionários foram os meus primeiros clientes. 

Que tipos de apoio recebeu? 

Minha mãe foi fundamental, ela permitiu que eu abrisse uma loja na casa dela, 

morávamos numa rua principal e de comércio, e então construí uma loja no 

quintal de casa, de frente para rua. Meu ex-esposo deu o capital de giro inicial, 

permitiu que eu usasse o espaço do circo para vender meus produtos e ainda 

encorajava seus funcionários a comprar uniformes comigo. 

Considera-se uma pessoa empreendedora? Por que? 

Sim, tenho poucas certezas na vida e essa é uma delas, primeiro porque eu 

gosto de comprar, segundo porque eu estou bem orientada em relação ao 

gosto da maioria e terceiro porque eu gosto de servir as pessoas. 

Empoderamento 
Como você define o empoderamento? 

Acho que é poder que há em nós para realizar e fazer a vida acontecer. 

É possível ser empoderada por alguém ou empoderar alguém? 

Sim, a vida pode ser dura, e podemos perder o rumo e não acreditar que somos 

capazes, nessas horas precisamos que alguém nos lembre que podemos. 
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Você acha que a mulher ainda precisa organizações ou projetos a empoderem? 

Sim, acho que até mesmo as fortes precisam de lugares para falar sobre si e 

como conseguem se manter fortes. 

Auto perceção Empoderadora 
Você é uma pessoa empoderada? 

Sim, acho que sou. As vezes preciso também que outros me ajudem a lembrar 

que sou. 

Como se manter empoderada? 

Eu acredito em Deus, em mim e leio a Bíblia. Tenho também uma filha e neta, 

um marido cuidadoso, e quando olho para tudo isso vejo que preciso caminhar 

um pouco mais. 

Estar empoderada ajuda no dia a dia de suas decisões? 

Sim 

Há muitas mulheres empreendedoras em sua comunidade? 

Sim 

Há reuniões regulares para este grupo? 

Em Beja nunca ouvi falar, mas não há o que reclamar, na internet encontramos 

outros grupos, treinamentos. 

Quais as implicações do empreendedorismo feminino na comunidade? 

A mulher nos negócios não trabalha sozinha, leva a família junto, e também 

consegue estar junto, é participativa, gosta de comunhão. A mulher leva esse 

sentimento de que temos que estar juntos para empreender. 

Como podemos estimular as mulheres a empreender? 

Estar junto, criar oportunidades para se encontrar e conversar sobre problemas 

e novidades. 

 

Implicações do empreendedorismo feminino na comunidade 
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Seu negócio impacta a comunidade positivamente? 

Sim, o que realizava ajudava pessoas que não tinham tempo a encontrar o que 

precisavam para estar bem e confiantes. 

Qual o seu critério na contratação de pessoal? 

Vontade de aprender e responsabilidade. 

Qual o seu critério na compra de produtos para o seu negócio? 

Preço, qualidade e entrega facilitada. 

Formação para o empreendedorismo 
É fácil empreender? 

Não, por não ser fácil temos que gostar. 

Sua formação ajuda na hora de suas decisões? 

Não tenho muito estudo, mas isso nunca me paralisou, cedo tive que trabalhar 

e não terminei na época os estudos, mas ter estudo faz diferença. 

Você acha possível aprender a empreender? 

Sim 

Acréscimos finais 

Há algo que gostaria de acrescentar neste inquérito? 
A mulher é uma força, podemos fazer qualquer coisa, e temos exemplos de 

mulheres que estão presentes em todos os lugares fazendo de tudo, então é 

acreditar que tudo é possível ao que crê. 

 

 


