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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe-se a explicar como os aspectos cognitivos e afetivos influenciam 

as ações de mulheres empreendedoras nas diferentes fases de desenvolvimento de um 

negócio.  Para tal, norteia-se por um modelo que sugere que os aspectos afetivos são 

mais influentes nas ações dos empreendedores nas fases iniciais de um empreendimento 

e, à medida que a este se desenvolve, os fatores cognitivos se tornam mais 

presentes. Visando melhor demarcar tais períodos de evolução foi integrado uma 

abordagem que aponta cinco fases de desenvolvimento de um negócio. No referencial 

teórico são tratados o empreendedorismo e a particularidade das mulheres nessa 

temática, os atributos do empreendedor e as características de cada fase de 

desenvolvimento de um negócio. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa 

exploratória de natureza qualitativa. A amostragem é não probabilística, selecionada de 

forma intencional entre as empreendedoras da cidade de Currais Novos, localizada na 

região Seridó do Rio Grande do Norte. Foram selecionadas duas mulheres a frente de 

negócios classificados em cada uma das cinco fases sendo, portanto, realizadas dez 

entrevistas do tipo semiestruturadas. A técnica utilizada para a análise de dados 

qualitativos foi a análise de conteúdo temática que consiste em identificar os núcleos de 

sentido que compõem a comunicação em análise e cuja presença ou frequência de 

aparição representam algum significado sobre o objetivo analítico escolhido. Dentre os 

resultados obtidos, a pesquisa identificou que na fase de nascimento as empreendedoras 

investigadas agem influenciadas por aspectos afetivos, tais como independência, paixão 

pelo empreendimento e vontade de fazer o que gostam e nas fases seguintes, quando há 

a percepção da necessidade de uma melhor organização, o planejamento, 

estabelecimento de metas e formação de parcerias passam a ser buscados. Ademais, 

aspectos como perseverança, iniciativa, coragem e a realização por fazer o que gosta 

permanecem influenciando, trazendo a conclusão de que a influência dos aspectos 

cognitivos ascende, todavia, juntamente com a influência dos aspectos afetivos. A 

realização desta pesquisa confirma a relevância do modelo proposto, tanto com relação 

aos aspectos cognitivos e afetivos sugeridos, que foram realmente identificados como 

pertinentes às ações dos empreendedores, como com relação à variação desses aspectos 

no desenvolvimento dos empreendimentos. Das entrevistas realizadas, emergiu o medo 

como um aspecto afetivo que permeia a ação das empreendedoras na fase de renovação 

e a capacidade de negociação, como um aspecto cognitivo evidenciado pelas 

empreendedoras da fase de declínio, sugerindo-se a incorporação desses dois aspectos 

em estudos futuros que tratem dessa relação em empreendedores.     

 

 

Palavras-chaves: Empreendedorismo feminino. Aspectos cognitivos. Aspectos 

afetivos. Fases de um negócio.  
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present research aims to explain how cognitive and affective aspects influence the 

actions of entrepreneurs women at different stages of development of a business. Due to 

this direction, it is guided by a model that suggests that the affective aspects are most 

influential in the actions of entrepreneurs in the early stages of a project and, as this 

develops, cognitive factors become more present. To better demarcate such periods of 

evolution, an approach that identifies five stages of development of a business has been 

integrated. In the theoretical framework are treated entrepreneurship and the 

particularity of women in this theme, the entrepreneurial attributes and characteristics of 

each development phase of a business. In methodological terms, this is an exploratory 

study of a qualitative nature. The sampling is not probabilistic, selected intentionally 

between the entrepreneurs of the city of Currais Novos, which is in the Seridó region of 

Rio Grande do Norte State. Two women leading businesses were selected into each of 

the five stages, resulting ten semistructured interviews type. The technique used for 

qualitative data analysis was the thematic content analysis which identify the units of 

meaning that make up the communication in question and whose presence or 

appearance frequency represent any significance on the chosen analytical objective. 

Among the results, this survey found that in the birth stage the investigated 

entrepreneurs act influenced by emotional aspects, such as independence, passion for 

entrepreneurship and willingness to do what they like and in the following stages, when 

there is a perceived need for better organization , planning, goal setting and training 

partnerships become sought. In addition, aspects such as perseverance, initiative, 

courage and achievement by doing what you love remain influencing, bringing the 

conclusion that the influence of cognitive grows, but with the influence of affective 

aspects. This research confirms the relevance of the proposed model, both leading to 

cognitive and affective aspects suggested, that were actually identified as relevant to the 

actions of entrepreneurs, as the variation of these aspects in the development of 

enterprises. The interviews emerged fear as an emotional aspect that permeates the 

action of entrepreneurs in the renewal phase and negotiation skills, as a cognitive aspect 

highlighted by the entrepreneurial decline phase, suggesting the incorporation of these 

two aspects in future studies that explain this relationship between entrepreneurs. 

 

Keywords: Female entrepeneurship. Cognitive aspects. Affective aspects. Stages of a 

business. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA  

 

O empreendedorismo vem sendo abordado em diversas pesquisas, haja vista a 

importância do papel que desempenha na economia e no desenvolvimento de regiões e países 

(STAM, 2010; VITA, MARI, POGESSI, 2014; ROCHA; FREITAS, 2014). Conforme Shane 

e Venkataraman (2000), o empreendedorismo é o mecanismo pelo qual a sociedade converte 

informação técnica em produtos e serviços e é também um processo no qual as ineficiências 

temporais e espaciais em uma economia são descobertas e mitigadas.  

Os fundamentos teóricos dessa temática surgiram, inicialmente, no contexto da 

economia, sendo identificados em primeiro lugar na França e, posteriormente, na Inglaterra 

(VALE, 2014). Filion (1999) relata que na visão dos economistas, os empreendedores são 

vistos como pessoas que aproveitam as oportunidades com a perspectiva de obter lucros e, 

para tal, assumem os riscos inerentes. No entanto, embora as teorias econômicas sejam úteis 

para identificar o que é empreendedorismo e quando ele ocorre, quando a questão envolve 

aspectos referentes a “como” e “por que”, essas teorias passam a ser vistas como ineficientes 

(MITCHELL et al., 2002). Uma das críticas dirigidas aos economistas, portanto, foi a 

dificuldade em introduzir elementos de racionalidade dentro do complexo comportamento 

humano (FILION, 1999). 

 Iniciar e desenvolver um negócio envolve um projeto humano e social, que deve 

equilibrar interesses econômicos, sociais e ambientais, bem como futuras consequências 

humanas (KYNDT; BAERT, 2015). Conforme Bruyat e Julien (2001), não é possível 

compreender o fenômeno do empreendedorismo sem considerar o indivíduo (o 

empreendedor), o projeto, o meio ambiente e também as conexões entre eles ao longo do 

tempo.  Diante dessa lacuna, as abordagens contemporâneas passaram a reconhecer nos 

empreendedores o papel de atores relacionais, que constroem ou desenvolvem oportunidades 

de negócios através de seus recursos pessoais e sociais e que, munidos de suas habilidades e 

motivações, atuam num ambiente incerto (MACHADO; NASSIF, 2014).  

Corroborando com Bruyat e Julien (2001), o estudo de Nassif, Ghobril e Silva (2010) 

apresenta um framework que se concentra nos atributos pessoais do empreendedor e permite 

uma análise dinâmica da evolução destes atributos no decorrer do percurso do 

empreendimento e sua interação com os elementos do ambiente. Os autores apontam que 

aspectos cognitivos e afetivos exercem influência nas ações dos empreendedores, visto que se 
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referem aos elementos motivadores da geração de ideias e reconhecimento de oportunidades, 

e aos sentimentos que os indivíduos experimentam e alimentam ao longo de suas vidas.  

Nassif, Ghobril e Silva (2010) ressaltam que tais aspectos evoluem na dinâmica do 

processo empreendedor, de modo que os perfis comportamentais mudam e desenvolvem 

novas habilidades conforme a empresa cresce em tamanho e complexidade. Sobre esse 

aspecto, a literatura aponta que as diferentes fases de um empreendimento demandam 

mudanças no papel do empreendedor e nas competências necessárias ao desenvolvimento, 

sucesso e crescimento do negócio (CHURCHILL; LEWIS, 1983).  

Nesse sentido, características como complexidade, formalização, tomada de decisão e 

critérios de eficácia podem assumir diferentes contornos a cada fase (MACHADO-DA-

SILVA; VIEIRA; DELLAGNELO, 1998) e assim, as habilidades dos empreendedores devem 

ser aprimoradas para atender às novas exigências e alterações.  

Em virtude do representativo crescimento das mulheres no mercado empreendedor, os 

estudos sobre empreendedorismo feminino também merecem atenção. Segundo mostra a 

pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que objetiva compreender o papel do 

empreendedorismo no desenvolvimento econômico dos países, em 2015, no Brasil, o 

percentual de mulheres à frente de negócios em estágio estabelecido (mais de 42 meses de 

existência) é de 44% e o de homens 56%. Segundo a mesma pesquisa, a proporção de 

empreendedores iniciais é praticamente a mesma para homens e mulheres, 51% e 49% 

respectivamente.  

Os dados acima revelam um equilíbrio no exercício do empreendedorismo por homens 

e mulheres, entretanto, a literatura tem mostrando a importância de se estudar o 

empreendedorismo feminino, no sentido de que as mulheres enfrentam maiores dificuldades 

em relação aos homens quando lidam com tarefas que envolvem tanto o aspecto pessoal, 

quanto o profissional. Assim, uma maior atenção dada a esse gênero poderá contribuir de 

maneira significativa no entendimento e desenvolvimento de políticas e outras formas de 

apoio ao empreendedorismo feminino.   

Os estudos sobre o empreendedorismo feminino apresentam uma série de desafios, 

dificuldades e preconceitos enfrentados pelas empreendedoras, mas também revelam que as 

mesmas têm a oportunidade de desenvolver habilidades e competências para alcançarem seus 

objetivos (NASSIF et al., 2012). Tais considerações despertam para a necessidade de mais 

estudos sobre esse universo, considerando que aspectos como comportamento, características, 

influências e motivações podem interferir no desenvolvimento, nos modelos de gestão e na 

competitividade das empresas. 
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Diante da relevância das considerações acima, uma reflexão leva ao seguinte 

questionamento: Como os aspectos cognitivos e afetivos influenciam as ações de mulheres 

empreendedoras nas diferentes fases de desenvolvimento de um negócio?   

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Explicar como os aspectos cognitivos e afetivos influenciam as ações de mulheres 

empreendedoras nas diferentes fases de desenvolvimento de um negócio. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as fases de desenvolvimento dos empreendimentos; 

 

b) Identificar os aspectos cognitivos e afetivos que influenciam as ações de mulheres 

empreendedoras; 

 

c) Analisar as diferenças de influência dos aspectos cognitivos e afetivos nas ações 

das empreendedoras em cada fase de desenvolvimento de um negócio; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo se faz pertinente, visto que aborda grande parte das visões mais consideradas 

na literatura sobre o empreendedorismo, sendo elas: o reconhecimento do empreendedor 

como um agente que pode tanto criar, quanto descobrir novas oportunidades ao agir dentro de 

um sistema social e econômico, proporcionando uma co-evolução ao longo do tempo 

(SARASON; DEAN; DILLARD, 2006); a ênfase nos atributos dos empreendedores 

(GARTNER, 1985), evidenciados pela influência dos aspectos cognitivos (MITCHELL et al., 

2002) e afetivos em suas ações (MCCLELLAND, 1971; 1972); e considera os processos de 

evolução, aprendizagem e desenvolvimento organizacional ao tratar das mudanças que 

ocorrem nas diferentes fases de desenvolvimento de um empreendimento (MILLER; 

FRIESEN, 1984; LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003).   

Os aspectos mencionados oferecem, portanto, potencial para uma melhor compreensão 

do processo empreendedor e corrobora com considerações da literatura que reconhecem que o 
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afeto é notadamente relevante à cognição e vice versa (GARCÍA; PUENTE; MAZAGATOS, 

2015; NASSIF; GHOBRIL; SILVA, 2010).  

A pesquisa também reconhece que o ambiente, as experiências e a aprendizagem 

constante podem exercer influência sobre as ações do empreendedor (POLITIS, 2005), de 

modo que relações cíclicas entre afeto e cognição podem surgir em momentos distintos e 

através dos diferentes estágios do processo empreendedor (GARCÍA; PUENTE; 

MAZAGATOS, 2015; GRÉGOIRE; CORBETT; MCMULLEN, 2011; MORRIS et al., 

2012).    

Na visão de Grégoire, Corbett e McMullen (2011), ao considerar que o 

empreendedorismo promove importantes benefícios socioeconômicos, conhecer os efeitos dos 

fatores cognitivos sobre essa atividade possibilita a projeção de políticas relevantes, práticas 

de consultoria e/ou estratégias educativas. Assim como a cognição, a afetividade influencia 

fortemente as ações dos empreendedores no lançamento e operacionalização de novos 

negócios, na tomada de decisão e no relacionamento interpessoal. É no ambiente altamente 

imprevisível onde os empreendedores operam que o afeto exerce seus efeitos mais fortes 

sobre a cognição e o comportamento (BARON; TANG, 2011).  

 Outra questão a ser destacada é que a análise dos aspectos mencionados se deu sob o 

enfoque das mulheres empreendedoras. Ressalta-se que o empreendedorismo feminino é um 

importante motor de crescimento econômico e que, de modo geral, a análise de suas 

características pode ser útil no desenvolvimento de políticas relacionadas à atividade 

empreendedora e, consequentemente, na compreensão da competitividade e potencial de 

crescimento de uma região.  

Ademais, dado que a atividade empreendedora é dotada de entraves e problemas, as 

mulheres ainda enfrentam dificuldades extras quando passam a ter que equilibrar as 

exigências do negócio com as relações com os filhos, casa e outros dependentes, necessidades 

e desejos pessoais, bem como com questões culturais arraigadas na sociedade, o que desperta 

o interesse pelo conhecimento de quais habilidades e competências estão presentes nos seus 

modos de gestão.  

A escassez de investigações sobre o empreendedorismo feminino também desperta o 

interesse para a realização deste trabalho. No Brasil, nos principais eventos de pesquisa em 

Administração, ainda são poucas as pesquisas que discutem sobre essa temática: encontram-se 

em torno de 2 a 3 trabalhos por ano (FERREIRA; NOGUEIRA, 2013).  Nos anais do 

Encontro da ANPAD (Enanpad) de 2015, dentro da temática Estratégia e Empreendedorismo, 

não há artigos que contemplem a particularidade da mulher nessa atividade. Sobre as 
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empreendedoras do RN, foram encontrados somente três trabalhos realizados nos últimos 

cinco anos, o que torna mais relevante o desenvolvimento de novos estudos. 

Por fim, no âmbito pessoal, tem-se a afinidade da pesquisadora com o tema em foco. 

Em pesquisa realizada recentemente, Cortez et al. (2015) identificaram a presença de 

elementos cognitivos e afetivos influenciando as ações das empreendedoras da cidade do 

Natal/RN. No transcorrer das trajetórias narradas, as empreendedoras demonstraram agir 

influenciadas principalmente pelos aspectos afetivos na fase inicial de seus empreendimentos 

(até três anos e meio de existência), seguido pelo aumento da influência dos aspectos 

cognitivos após o estabelecimento dos mesmos (a partir de três anos e meio de existência).    

A pesquisa realizada por Cortez et al. (2015) utilizou como norte o modelo de Nassif, 

Ghobril e Silva (2010), para quem variações nas dimensões afetivas e cognitivas dos 

empreendedores ocorrem na dinâmica do processo empreendedor e exercem influência nas 

suas ações, a partir da fase de implantação do negócio e em toda a sua evolução.  

Para a realização da presente pesquisa, também foi utilizado o modelo citado, 

entretanto, a evolução temporal dos empreendimentos foi demarcada em cinco fases 

(existência, sobrevivência, sucesso, renovação e declínio) com base no trabalho de Lester, 

Parnell e Carraher (2003). A partir de características organizacionais relacionadas a elementos 

da competitividade do ambiente, estrutura, processamento de informações e tomada de 

decisão, os autores oferecem um instrumento para a classificação de empreendimentos em 

uma das cinco fases apresentadas. Dessa forma, esta pesquisa abrange uma junção do modelo 

de Nassif, Ghobril e Silva (2010) com a abordagem teórica que trata das diferentes fases de 

desenvolvimento de um negócio a partir do trabalho de Lester, Parnell e Carraher (2003).  

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

 A presente pesquisa está estruturada em seis capítulos.  

O primeiro refere-se a esta seção introdutória, que apresenta os objetivos e motivações 

que balizaram a realização do estudo. 

Na sequência, é apresentada a fundamentação teórica seguida. Os seguintes temas são 

discorridos: Empreendedorismo e empreendedorismo feminino; Atributos do empreendedor e 

a presença de aspectos cognitivos e afetivos na ação empreendedora; Fases de 

desenvolvimento de um negócio e as dimensões tratadas por Lester, Parnell e Carraher 

(2003). Por fim, é apresentado o modelo conceitual adotado.  
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 O terceiro capítulo apresenta os delineamentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa. Estão apresentados a caracterização da pesquisa, o contexto e os sujeitos 

envolvidos, o instrumento para a coleta de informações e o modo que foi realizada a análise.  

   O quarto capítulo traz a análise dos resultados, separado por tópicos específicos acerca 

das características das mulheres empreendedoras e dos atributos do empreendedor (aspectos 

cognitivos e afetivos) a cada fase de desenvolvimento de um negócio.   

 No capítulo seguinte, o capítulo cinco, os achados da pesquisa são discutidos e, por 

último, as considerações finais sobre a realização da pesquisa, incluindo limitações e 

sugestões para estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Este capítulo aborda a fundamentação teórica que embasa o trabalho, sendo dividido 

nas seguintes seções: a primeira traz considerações sobre o empreendedorismo, seguido da 

particularidade do empreendedorismo feminino. Em seguida, a seção Atributos do 

Empreendedor introduz os tópicos que abordam os aspectos cognitivos e afetivos na ação 

empreendedora, que constituem a base do modelo estudado. Também se faz necessária uma 

seção sobre as características das diferentes fases de desenvolvimento de um negócio para o 

entendimento do modelo proposto. Por fim, a última seção apresenta a explicação do modelo 

final adotado e seus construtos para a aplicação da pesquisa. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

  

A literatura científica sobre empreendedorismo tem procurado estabelecer as fronteiras 

teóricas desse fenômeno. O estudo realizado por Ferreira, Pinto e Miranda (2015), em oito 

periódicos internacionais líderes na pesquisa em empreendedorismo, oferece um panorama 

geral do conhecimento acumulado no período de 1981 a 2010. Os resultados revelam uma 

tendência de crescimento da pesquisa em empreendedorismo de modo mais acentuado a partir 

de 2002 e apontam os cinco temas mais pesquisados no período: processo empreendedor; 

determinantes ambientais externos do empreendedorismo; métodos, teorias e questões de 

investigação; criação de valor e desempenho; características psicológicas, cognitivas e 

individuais do empreendedor.  O estudo aponta, também, grande diversidade de abordagens 

conceituais ou teóricas na literatura em questão, apresentando temas como redes relacionais, 

visão baseada em recursos e dependência dos recursos, aprendizagem, ecologia populacional 

e teoria da agência.  

Gartner (1985) reconhece o empreendedorismo como complexo e multidimensional e 

aponta que um framework que abranja a criação de novas empresas deve integrar as 

características do indivíduo que inicia o empreendimento, a organização que ele cria, o 

ambiente em torno do novo empreendimento e o processo pelo qual o mesmo é iniciado.  

No mesmo sentido, Shane e Venkataraman (2000) definem o campo do 

empreendedorismo como a análise de como, por quem e com quais efeitos as oportunidades 

para criar produtos e serviços são descobertas, avaliadas e exploradas. Consequentemente, 

para os autores, o campo envolve o estudo das fontes de oportunidades; os processos de 
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descoberta, avaliação e exploração de oportunidades; e os indivíduos que as descobrem, 

avaliam e exploram. 

Infere-se do exposto que o empreendedorismo pode ser visto sob a concepção de 

processo empreendedor, o que permite uma análise de suas múltiplas perspectivas. Ressalta-se 

a influência do meio onde a organização está inserida (fatores ambientais), as características 

dos empreendedores (processo de tomada de decisão, modelos mentais), os processos 

organizacionais, os processos de aprendizagem organizacional e as mudanças e adaptações 

efetivadas ao longo do tempo, dentre outros aspectos.  

Vale (2014) analisa as origens e evolução das diferentes concepções teóricas sobre o 

empreendedor e enfatiza a necessidade de caminhar em direção a concepções mais integradas, 

capazes de associar atributos individuais com observações sobre o contexto ou estrutura 

social. Para a autora, muitos dos recursos necessários à construção dos empreendimentos 

encontram-se enraizados em estruturas de relacionamentos e, a partir dos laços formados, é 

possível obter informações sobre oportunidades de negócios, identificar possíveis parcerias, 

acessar recursos valiosos, chegar a novos clientes, etc. 

Em estudo recente, Brekke (2015) expõe que o empreendedorismo depende de vários 

fatores: a oportunidade empreendedora inserida no contexto institucional; a existência de 

mecanismos de transferência de conhecimento, tais como arranjos institucionais, networking, 

pesquisas e entidades educacionais; e os indivíduos que identificam e exploram estas 

oportunidades empreendedoras utilizando-se de suas habilidades, competências e 

experiências. 

Outro termo que vem sendo apresentado nos estudos em empreendedorismo é o 

Empreendedorismo Estratégico, sob a justificativa de que no mercado atual as organizações 

devem ser tanto empreendedoras quanto estratégicas, a fim de criarem riquezas e serem 

competitivas. Essa visão relaciona comportamentos de busca de oportunidades e de benefícios 

que resultem na criação de valor para a sociedade, para a organização e/ou indivíduos 

(DOGAN, 2015).  

O ambiente complexo caracterizado pela grande concorrência, inovação, velocidade, 

agressividade, adaptabilidade e flexibilidade refletem no campo do empreendedorismo e, 

portanto, para Dogan (2015), as empresas da atualidade devem ser flexíveis, estratégicas e 

empreendedoras. Nessa direção, Foss e Lyngsie (2011) mencionam que isso envolve ir além 

do foco na fase inicial de um empreendimento (ideia e visão empreendedora), forte 

característica do campo do empreendedorismo, e prestar atenção explícita a empresas 
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estabelecidas como fonte de ações empreendedoras, sem deixar de lado o foco na busca pela 

vantagem competitiva.  

A literatura aponta essa visão como um campo de pesquisa emergente (FOSS; 

LYNGSIE, 2011), que apoia fortemente a ideia de que o empreendedorismo estratégico, 

assim como o empreendedorismo em geral, é um fenômeno que têm antecedentes e resultados 

em vários níveis de análise e, portanto, pode e deve ser estudado nesses diferentes níveis 

(KURATKO; AUDRETSCH, 2009).  

Face ao exposto, tem-se que o surgimento de diversas linhas de pensamento parece ter 

sido o resultado naturalmente esperado do processo de desenvolvimento das pesquisas sobre 

empreendedorismo (NASSIF et al., 2012). O presente estudo reconhece esses vários níveis de 

análise, visto que contempla as dimensões tempo, valor, ambiente e os atributos pessoais do 

empreendedor na particularidade das mulheres empreendedoras. 

 

2.1.1 Empreendedorismo Feminino  

 

O debate geral sobre o empreendedorismo feminino não reflete apenas o ingresso da 

mulher no mercado de trabalho, mas sim, uma alteração social em grandes proporções, que 

resulta em transformações nas relações familiares, nas expectativas de vida e nas demandas 

por serviços públicos (GOMES, 2004).  

Para muitas mulheres o empreendedorismo representa a sua única estratégia de 

sobrevivência. Este é o caso, por exemplo, de mulheres que imigram de regiões 

subdesenvolvidas para economias desenvolvidas e passam a lidar com questões não só de 

gênero, mas também de etnia, sendo o empreendedorismo o único meio de se sobressaírem 

(VITA; MARI; POGESSI, 2014). As autoras Vita, Mari e Pogessi (2014) reconhecem, ainda, 

que essa intersecção entre gênero e origem étnica também pode ser vista como uma ajuda na 

criação de novas identidades empresariais que podem favorecer a criatividade e inovação.  

Martins et al. (2010) destacam que apesar da entrada em larga escala da mulher no 

universo do empreendedorismo, a situação das empreendedoras ainda se encontra muito 

distante de ser considerada confortável: “as mulheres teriam maiores dificuldades que os 

homens para iniciar uma atividade empreendedora, ocasionadas por preconceitos ainda 

arraigados na sociedade” (MARTINS et al., 2010, p. 291).  

No mesmo sentido, o estudo de Powell e Eddleston (2013) conclui que a sinergia nas 

relações trabalho-família, enfatizadas no enriquecimento da afetividade, do apoio e do 

instrumental oferecidos nessas relações, pode ser mais benéfico para as mulheres 
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empreendedoras do que para os homens. Para os autores, uma provável explicação é que as 

empreendedoras muitas vezes têm menos acesso a recursos estratégicos, em decorrência de 

motivos tais como discriminação e dependência do marido, e que, portanto, os recursos que 

elas adquirem no domínio da família tornam-se mais significativos para o sucesso de suas 

empresas.  

Nessa mesma direção, Ferreira e Nogueira (2013) ressaltam a inseparabilidade das 

questões de gênero e da atividade empreendedora com relação às questões sociais e às 

significações no plano individual. Para os autores, a configuração do empreendedorismo para 

as mulheres está embasada nos sentidos subjetivos associados às suas trajetórias, ao contexto 

atual e à cultura que envolve a atividade desenvolvida. Por essa razão, dada a relevância de se 

compreender essa particularidade, a maioria dos estudos sobre empreendedorismo feminino 

incidem sobre aspectos peculiares e subjetivos das mesmas.  

Tais estudos abordam questões sobre o processo de criação de empresas por mulheres 

(MACHADO et al., 2003; MACHADO; GAZOLA; ANEZ, 2013), as aspirações de 

crescimento e as causas subjacentes de tais aspirações (MORRIS et al., 2006), o perfil e o 

planejamento estratégico das empreendedoras (TAKAHASHI; GRAEFF; TEIXEIRA, 2006), 

a subjetividade das empreendedoras (FERREIRA; NOGUEIRA, 2013), o conflito trabalho-

família (LINDO et al., 2007; STROBINO; TEIXEIRA, 2014), os problemas encontrados ao 

longo da trajetória empreendedora (ALPERSTEDT; FERREIRA; SERAFIM, 2014), o perfil e 

as características das empreendedoras (MARTINS et al., 2010), entre outros.  

No âmbito das competências, o trabalho de Martins et al. (2010) analisa as 

características pessoais de cinco empreendedoras e aponta como características comuns a 

determinação para perseguir objetivos, alcançar metas e superar dificuldades, o perfil 

inovador, o foco na construção do futuro e autonomia. Além disso, a pesquisa apontou que as 

empreendedoras têm uma clara tendência à organização e à extroversão, autoconfiança e bom 

autocontrole, abertura para o diálogo e capacidade de administrar conflitos.  

Rey-Martí, Porcar, Mas-Tur (2015) analisaram as motivações de 35 mulheres da 

região de Valença – Espanha - e encontraram duas que apresentaram relação com a 

probabilidade de sobrevivência de seus empreendimentos. A propensão ao risco apresentou 

relação positiva com o sucesso do negócio, enquanto que a necessidade de conciliar vida e 

trabalho mostrou relação negativa. As autoras concluem afirmando que muitas mulheres 

criam empresas por motivações impróprias e por isso, diante das crises, não sobrevivem à 

médio prazo.  
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Em estudo realizado com 210 mulheres empreendedoras da Inglaterra e País de Gales, 

Mitchelmore e Rowley (2013) propõem quatro grupos para as competências relacionadas: a) 

competências pessoais e de relacionamento; b) competências de negócios e gestão; c) 

competências empreendedoras; e d) de relações humanas. Em seus resultados, os autores 

destacam o surgimento de dois clusters - competências pessoais e de relacionamento; e 

relações humanas, que não foram identificados em estudos anteriores, mostrando a ênfase das 

mulheres na comunicação e na construção de relacionamentos.  

Por sua vez, Ismail (2014) compara as competências de empreendedoras de micro, 

pequenas e médias empresas da Indonésia. Na análise dos resultados, persistência e 

necessidade de realização apresentam a pontuação mais alta, enquanto que a propensão ao 

risco aparece como a maior fraqueza apontada pelas respondentes. Em termos comparativos, a 

pesquisa encontra grande semelhança em quatro componentes de competências apontados 

pelas gestoras das empresas de pequeno e médio porte: necessidade de realização, orientação 

social, persistência e propensão ao risco. Esses quatro componentes, portanto, se diferenciam 

somente para as micro empresas em análise.  

Ainda segundo Ismail (2014), as competências empreendedoras das mulheres em 

análise possivelmente foram desenvolvidas através da experiência, e não da educação formal, 

visto que mais da metade (57,1%) não passou do nível primário de ensino. Necessidade de 

autonomia foi o único fator que mostrou diferença para as mulheres com diferentes níveis de 

educação formal. 

A pesquisa de Nassif et al. (2012) analisa as competências empreendedoras de 

mulheres que enfrentam limitações financeiras em seus negócios no sudeste do Brasil. Para 

tal, estabelecem três categorias: a) fatores decisivos na abertura do negócio; b) desafios e 

obstáculos na carreira empreendedora e; c) competências desenvolvidas e em 

desenvolvimento durante a trajetória. Os resultados revelam que as mulheres têm uma 

percepção das suas potencialidades, limitações, desejos e preocupações dentro de um escopo 

de competências cognitivas e afetivas e que as habilidades interpessoais, o compromisso e a 

percepção social englobam o conjunto de competências-chave para seus negócios.  

No Estado do Rio Grande do Norte alguns estudos realizados também contemplam o 

empreendedorismo feminino, conforme mostra o quadro 1. 
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Quadro 1: Estudos que analisam mulheres empreendedoras  do RN. 
Autores/ano Objetivo Método de estudo 

PELOGIO (2011) Analisar a criação de empresas por mulheres 

empreendedoras no município de Currais 

Novos com o objetivo de verificar se ao longo 

do processo de criação de suas empresas elas 

utilizaram processos decisórios alinhados à 
lógica Effectuation 

Qualitativo – Entrevistas 

semiestruturadas realizadas com 

cinco empreendedoras 

MACHADO; 

GAZOLA; ANEZ 

(2013) 

Compreender as razões e dificuldades 

encontradas por mulheres da cidade do Natal 

na criação de empresas 

Quantitativo - Questionário aplicado 

com 96 empreendedoras 

CORTEZ et al. 

(2015) 

Compreender a influência dos aspectos 

cognitivos e afetivos nas trajetórias de 

mulheres empreendedoras na cidade do Natal 

Qualitativo - Entrevistas 

semiestruturadas realizadas com dez 

empreendedoras 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Os trabalhos referenciados no Quadro 1 descrevem importantes características das 

mulheres empreendedoras do RN. Um dos trabalhos aponta que no momento de criação de 

suas empresas, as mulheres de Currais Novos – região Seridó – demonstraram não possuir 

objetivos iniciais claros, não mostraram aversão ao risco de perder o tempo e o dinheiro que 

estavam investindo, buscaram oferecer produtos e serviços que ofereciam forte ligação com a 

região de atuação, tinham experiência anterior no ramo de atividade em que decidiram abrir o 

negócio e contaram com o comprometimento de parceiros para esse início (PELOGIO, 2011).  

As empreendedoras entrevistadas no trabalho de Pelógio (2011) demonstraram que ao 

longo da criação de suas empresas as decisões tomadas estavam mais alinhadas à lógica 

Effectuation. A autora relata que, em vários momentos, as entrevistadas tomaram decisões 

sem clareza de objetivos e, em busca de minimizar perdas, aproveitaram as surpresas que 

surgiram, explorando os recursos que então controlavam. Ao confirmar a lógica effectuation 

junto às iniciativas empreendedoras das mulheres da cidade de Currais Novos/RN, infere-se 

que as mesmas iniciam seus negócios partindo de escolhas não lineares ou prescritas, 

experimentam várias estratégias distintas e combinações de recursos possíveis e admitem uma 

perda tolerável em virtude de ganhos futuros (SARASVATHY, 2001).  

Também sobre o momento de criação de empresas, o estudo de Machado, Gazola e 

Anez (2013) apontou como principais dificuldades encontradas pelas mulheres de Natal/RN a 

falta de experiência no ramo, filhos pequenos, falta de tempo para participar em redes, 

dificuldade em obter capital inicial e falta de apoio da família. As dificuldades em relação aos 

filhos pequenos e à falta de apoio da família tiveram associação com o estado civil das 

entrevistadas, pois as que apontaram essas dificuldades eram, em sua maioria, solteiras, 
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divorciadas ou viúvas. Quanto às razões que justificaram a criações das empresas, as 

principais foram querer ganhar muito dinheiro e insatisfação com o trabalho anterior. 

A síntese dos resultados do trabalho de Machado, Gazola e Anez (2013) revela que as 

empreendedoras em análise eram jovens quando resolveram empreender, pois a maioria tinha 

até 32 anos. Os autores ainda ressaltam que embora o nível de escolaridade encontrado 

(predominantemente no segundo grau completo) tenha sido inferior ao de estudos anteriores, 

outros aspectos como autoconfiança, contato anterior com outros empreendedores e ausência 

de medo do fracasso foram favoráveis no momento de criação das empresas.  

O estudo também revela que quase todas as mulheres consideraram a influência que 

outros empreendedores exerceram sobre elas, sendo a do pai ou da mãe as mais apontadas. 

Tal fato corrobora com Powell e Eddleston (2013), já mencionados anteriormente, que 

descrevem a sinergia na relação trabalho-família como o grande suporte para as mulheres 

empreendedoras.  

 Por sua vez, o estudo de Cortez et al. (2015), norteado pelo modelo proposto por 

Nassif, Ghobril e Silva (2010), aponta a presença dos aspectos cognitivos e afetivos nas ações 

das empreendedoras de Natal, que demonstraram serem influenciadas principalmente pelos 

aspectos afetivos na fase inicial de seus empreendimentos. A pesquisa conclui que, no 

transcorrer das trajetórias narradas, os aspectos cognitivos passam a exercer maior influência 

e se desenvolvem no estabelecimento dos empreendimentos, entretanto, juntamente com os 

afetivos, que continuam influenciando as ações.   

Os resultados do estudo citado acima expõem que as empreendedoras de Natal iniciam 

suas trajetórias movidas pelo desejo e/ou oportunidade de fazerem o que gostam e se apoiam 

principalmente nas relações amigo/família. Destaca-se, também, a importância dada ao 

conhecimento formal e técnico, buscado através de órgãos de apoio, tais como o SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o SENAC (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial), e o estudo frequente de tendências e mercados através da 

internet. Ainda, a crença religiosa das entrevistadas foi bastante citada.   

Gomes (2004) ressalta que o desenvolvimento de mais pesquisas poderá fazer mais 

pelas mulheres empreendedoras. O objetivo, nesse sentido, não é adicionar o gênero como 

uma variável independente em todas as pesquisas, mas sim proporcionar novas alternativas de 

teorizar que possam, assim, oferecer importantes consequências sociais e políticas para uma 

região (HURLEY, 1999). Desse modo, os resultados das pesquisas podem ser usados no 

desenvolvimento de apoio educacional para o empreendedorismo feminino, podem ajudar às 
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mulheres a entenderem seus pontos fortes e fracos, bem como despertar políticas mais 

específicas de desenvolvimento econômico (MITCHELMORE; ROWLEY, 2013).   

Diante dessas considerações, bem como do exposto no quadro 1, percebe-se que no 

RN ainda são poucos os estudos que têm como objeto de pesquisa o universo do 

empreendedorismo feminino. Entretanto, é importante notar que os poucos resultados 

apontados demonstram a busca das mulheres pelo crescimento e desenvolvimento de suas 

empresas, o que, em grande parte, ocorre através do emprego de suas competências pessoais.   

O tópico seguinte discorre sobre os atributos do empreendedor para, em seguida, 

elucidar sobre as abordagens utilizadas no modelo final desta pesquisa: os aspectos cognitivos 

e afetivos.  

2.2 ATRIBUTOS DO EMPREENDEDOR 

 

A Escola Empreendedora nasceu da Economia, entretanto, naquele contexto, o papel 

do empreendedor era “limitado a decidir quais quantidades produzir e a que preços; a 

dinâmica competitiva cuidava do resto” (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, p. 129, 

2010). Essa corrente econômica foi logo considerada uma visão estreita do 

empreendedorismo e coube à escola empreendedora e seus seguidores, defender a liderança 

personalizada como a chave para o sucesso organizacional (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2010).    

Os empreendedores são vistos como indivíduos que prosperam em condições 

turbulentas e inquietantes, capazes de identificar oportunidades ocultas e ligar novos produtos 

ou serviços a mercados inexplorados (DUBINI; ALDRICH, 1991). No entanto, conforme 

Shane e Venkataraman (2000), embora a descoberta de uma oportunidade seja uma condição 

necessária para o empreendedorismo, ela não é suficiente: na sequência da descoberta, deve 

haver um empreendedor em potencial que deve decidir explorar a oportunidade e isso envolve 

uma função das características comuns da oportunidade e da natureza do indivíduo.  

A exploração da oportunidade e o desenvolvimento de um negócio exigem que os 

empreendedores tomem decisões, assumam riscos, analisem o mercado, façam planejamento e 

envolvam-se em tarefas complexas. Considerando-se que os mesmos possuem diferentes 

estoques de informação, tais como crenças e conjecturas, que influenciam a capacidade de 

reconhecer e explorar oportunidades particulares (SHANE; VENKATARAMAN, 2000), 

durante todo o processo de exploração da nova ideia e desenvolvimento de um 

empreendimento, os empreendedores, dependentes de seus diagramas interpretativos, trazem 
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uma coleção de valores e crenças que podem propiciar ordem e coerência nas estruturas e 

sistemas de uma organização (NASSIF; GHOBRIL; SILVA, 2010). Tais constatações 

despertam para a relevância dos atributos pessoais do empreendedor no processo de 

empreender.  

Acrescenta-se, ainda, que a atividade empreendedora é inerentemente dinâmica 

(COPE, 2005) e deve ser vista como um processo contextual, visto que o empreendedor está 

sempre aprendendo e se desenvolvendo em relação ao seu negócio e ao ambiente em geral 

(VASCONCELOS, 2014). Danjou (2002) destaca, nesse sentido, que não é possível separar o 

indivíduo empreendedor do contexto e que empreendedorismo não pode ser estudado de 

forma simplificada ou reducionista, pois há uma complexidade de elementos (aspectos 

históricos, culturais, políticos e sociais) a serem considerados. 

Nessa direção, destaca-se o estudo de Nassif et al. (2004) e sua contribuição para a 

compreensão dos atributos dos empreendedores, uma vez que, com base nas trajetórias de 

empresários bem sucedidos, categoriza esses atributos em dimensões cognitivas e afetivas e 

identifica a influência de outras variáveis, tais como ambiente, valores e resultados. 

Entretanto, ao perceberem que o estudo apresenta uma perspectiva estática, Nassif, Ghobril e 

Silva (2010) propõem um framework que incorpora as mesmas dimensões em uma 

perspectiva dinâmica, ou seja, passível de variação ao longo do tempo, conforme pode ser 

verificado na Figura 1. 

 

Figura 1: Dinâmica do processo empreendedor. 

 
Fonte: Nassif, Ghobril e Silva (2010). 

 

Conforme Nassif, Ghobril e Silva (2010), os empreendedores iniciam seus 

empreendimentos mais influenciados por aspectos afetivos, tais como a vontade de fazer o 
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que gosta, por exemplo, e à medida que os empreendimentos crescem e se desenvolvem, há 

uma maior influência dos aspectos cognitivos nas ações dos empreendedores, que passam a 

assumir riscos calculados, bem como fazer planejamento e definir metas, por exemplo. Ainda 

conforme os autores, os aspectos cognitivos e afetivos não estão dissociados na prática e sua 

importância no processo de tomada de decisão do empreendedor varia ao longo do tempo, em 

diferentes intensidades, diante dos contextos que se formam.  

Os autores destacam a influência do ambiente em todo o processo e acrescentam que 

os valores pessoais são incorporados ao modelo por serem considerados como padrões 

normativos que podem ser utilizados por um indivíduo para julgar e selecionar entre modelos 

de comportamento alternativos. Conforme, Nassif, Ghobril e Silva (2010), os valores têm 

componentes afetivos que integrados aos componentes cognitivos são mais fortes em 

determinar comportamentos e atitudes pessoais.  

As duas seções seguintes aprofundam o entendimento sobre como os aspectos 

cognitivos e afetivos exercem influência nas ações dos empreendedores.  

 

2.2.1 Aspectos cognitivos na ação empreendedora  

 

O empreendedorismo acontece porque os empreendedores concebem novos produtos 

ou serviços e, em seguida os desenvolvem através do lançamento e operação de novos 

empreendimentos. Conforme Baron (2007), embora os empreendedores envolvam-se em 

muitas tarefas diferentes, talvez as mais essenciais sejam: a) geração de ideias para novos 

produtos ou serviços; b) o reconhecimento de oportunidades de negócios relacionados a essas 

ideias; e c) a obtenção de recursos necessários para o desenvolvimento e lançamento de um 

novo empreendimento.  

Baron (2007) ressalta que essas tarefas estão entre as fundamentais para a criação de 

novos empreendimentos, no entanto, variáveis comportamentais e cognitivas, tais como a 

formulação de estratégias e processos decisórios, continuam a desempenhar um papel 

importante em momentos posteriores. Neste sentido, os empreendedores são o elemento ativo 

no empreendedorismo e como parte essencial do processo é razoável sugerir que aspectos do 

seu comportamento e cognição desempenham um papel relevante (BARON, 2007).  

A cognição está intimamente relacionada ao modo como os indivíduos reconhecem, 

organizam e processam as informações e assim guiam suas ações (BARON, 2004; COOLS; 

VAN DEN BROECK, 2007). Na ação empreendedora, os aspectos cognitivos são vistos 
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como modelos mentais, simplificados para conectar informações que ajudam a identificar e 

desenvolver novas oportunidades, bem como para reunir os recursos necessários à construção 

e ao crescimento de uma empresa (CHEN; CHANG; LO, 2015; MITCHEL et al., 2002; 

FORBES, 1999).  

Conforme Baron (2004), a essência dessa perspectiva está no fato de que tudo o que se 

pensa, se diz ou se faz é influenciado por esquemas mentais: mecanismos cognitivos, através 

dos quais um indivíduo adquire, armazena, transforma e utiliza as informações recebidas  para 

realizar uma grande variedade de tarefas.  

Segundo Armstrong, Cools e Sadler-Smith (2012), o estilo cognitivo pode impactar 

em aspectos de comunicação na formação de equipes, na liderança, na percepção do risco e na 

gestão de conflitos entre grupos. Os autores reforçam que a maioria das ocupações envolvem 

interações sociais e cooperação entre equipes, no entanto, ainda há uma escassez de estudos 

sobre a influência dos estilos cognitivos nestas áreas. 

O networking é citado por Dubini e Aldrich (1991) como inerente à atividade 

empreendedora, visto que mobilizar recursos na busca de oportunidades exige contatos 

empresariais, conhecimento e confiança, bem como a relação com o dinheiro, trabalho e 

esforço de outros para um empreendimento que a princípio tem um futuro incerto. Para os 

autores, os empreendedores podem aumentar o seu espaço de ação através de suas redes 

pessoais e acessar, a um custo reduzido, recursos que de outra forma estariam indisponíveis. 

Corroborando com os autores, Baron (2007) afirma que as habilidades sociais dos 

empreendedores contribuem para a formação do capital social dos empreendimentos, de modo 

que os laços formados proporcionam o acesso a uma vasta gama de recursos tangíveis 

(recursos financeiros e acesso à informação valiosa) e intangíveis (apoio, aconselhamento, 

encorajamento e cooperação). Nesse sentido, o empreendedor com um networking maior e 

mais diversificado (membros da família, amigos, parceiros de negócios, universidades, 

grandes empresas e autoridades) consegue mais suporte através de seus contatos e, portanto, 

pode ser mais bem sucedido do que o com pouco networking (WITT, 2004).  

Seguindo esse raciocínio, é importante ressaltar que um bom networking requer 

eficácia nas habilidades de comunicação. Essas habilidades são vistas como essenciais para a 

interação dos empreendedores com os diversos stakeholders e estão fortemente ligadas a 

habilidades sociais, tais como a percepção do outro e a capacidade de expressar as emoções 

(ULVENBLAD et al., 2013).  

Segundo Invernizzi, Romenti e Fumagalli (2012), a comunicação oferece uma 

contribuição estratégica para apoiar os processos de tomada de decisão organizacional em um 
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ambiente de contínuas mudanças. Para os autores, o empreendedor que foca no uso efetivo da 

comunicação estratégica, consegue canalizar as energias em prol de objetivos comuns e 

desenvolver redes coletivas inovadoras. 

Ainda sobre as habilidades de comunicação, o estudo de Carli, Vasconcelos e Lezana 

(2014) destaca que nas fases iniciais do ciclo de vida organizacional a comunicação está 

centrada na figura do empreendedor e aos poucos se torna mais profissional, formal, integrada 

e mediada por tecnologias. De acordo com os autores, isso evidencia que a evolução da 

comunicação acompanha o desenvolvimento pessoal e profissional do empreendedor e de seu 

empreendimento. 

A perspectiva cognitiva sobre o fenômeno do empreendedorismo tem articulado 

estudos em diferentes níveis de análise.  Forbes (1999) expõe que as principais abordagens 

incluem a intenção para o empreendedorismo, os processos de aprendizagem, interpretação e 

ação, o uso de modelos mentais e heurística no processo de tomada de decisão. Grégoire, 

Corbett, McMullen (2011) citam o foco nas consequências dos pensamentos, interpretações e 

habilidades de raciocínio dos empreendedores, com o intuito de analisar os fatores que levam 

ao surgimento de oportunidades e novos empreendimentos em um campo particular ou região, 

ou o desenvolvimento e a utilização de determinadas fontes de recursos empresarias na busca 

de vantagem competitiva.  

Ainda, as intenções de crescimento sob condições de incerteza, a personalidade 

criativa e a eficácia do início em comparação com as fases de execução do processo de 

inovação, também são relacionados nos estudos que tratam da cognição no 

empreendedorismo (ARMSTRONG; COOLS; SADLER-SMITH, 2012).    

Diante do exposto, percebe-se que os fatores cognitivos podem afetar o sucesso dos 

empreendedores, sendo, portanto, uma das vias na compreensão do processo empreendedor. 

Ademais, a cognição também deve ser vista como uma concepção subjetiva do indivíduo e/ou 

de sua relação com o ambiente, o que pode ser, portanto, influenciada pela memória, pela 

experiência acumulada, pelos conhecimentos e habilidades específicos sobre determinada 

área, pelo acesso e posse de recursos, etc.  

Nesse sentido, a literatura reconhece que os processos cognitivos estão longe de serem 

totalmente racionais e que o pensamento pode ser fortemente afetado por vários vieses 

(BARON, 2004). Os estados afetivos são um desses vieses que também podem influenciar, e 

muitas vezes distorcer as percepções e decisões dos empreendedores. A próxima seção 

descreve a influência da afetividade na ação empreendedora.   
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2.2.2 Aspectos afetivos na ação empreendedora 

 

A afetividade refere-se aos sentimentos que os indivíduos experimentam ao longo de 

suas vidas. O afeto perpassa tanto um nível relativamente estável, relacionado a modos 

subjetivos de experimentar os sentimentos, quanto estados temporários, gerados por eventos 

específicos (BARON, 2011). No contexto organizacional, o afeto pode influenciar em 

julgamentos, avaliações, tomada de decisão, satisfação no trabalho, criatividade e motivação, 

bem como em questões interpessoais, tais como a cooperação com os colegas de equipe e 

situações de estresse e agressão no trabalho (FORGAS; GEORGE, 2001; BARON, 2008).  

Por sua vez, no âmbito do processo empreendedor, a vertente introduzida por 

McClelland (1971, 1972), passou a reconhecer os valores e motivações humanas como fatores 

que levam o homem a explorar as oportunidades. Para o autor, é a necessidade de realização 

que faz com que os indivíduos canalizem energia na busca de atividades empreendedoras e, 

embora a estrutura motivacional seja distinta, características como audácia, liderança, 

persistência e coragem para assumir riscos são comuns à grande maioria dos empreendedores.  

O mesmo concluem Nassif et al. (2010) quando afirmam que são as características 

pessoais do empreendedor que sustentam a ação empreendedora. Segundo os autores, os 

conteúdos afetivos estão vinculados à capacidade do empreendedor em administrar suas 

emoções, como o medo diante da possibilidade do fracasso ou de insucesso, de desenvolver 

autoconfiança, iniciativa e necessidade de realização. 

Baron (2008) menciona duas razões principais para ressaltar a importância do afeto no 

processo empreendedor. Primeiro, o autor afirma que em situações de incerteza e 

imprevisibilidade o afeto pode conduzir o empreendedor a ações ou decisões específicas que 

em condições tranquilas e rotineiras ocorreriam de outra forma. A segunda razão é que o afeto 

tem sido apontado por exercer grandes efeitos sobre a criatividade, o reconhecimento de 

oportunidades, a persuasão e formação de relações produtivas e o processo de tomada de 

decisão.  

O estudo de Baron (2008) aponta que: a) o afeto influencia muitos aspectos da 

cognição e comportamento; b) esses aspectos podem ser muito prováveis de acontecer no 

domínio do empreendedorismo, visto que o ambiente em que os empreendedores atuam 

geralmente se mostra imprevisível e incerto e; c) por influenciar a cognição, o afeto pode 

exercer grandes efeitos sobre tarefas importantes do processo empreendedor, tais como o 

reconhecimento de uma oportunidade, o sucesso na aquisição de recursos necessários e a 

capacidade de responder de forma eficaz a ambientes altamente dinâmicos. A figura 2 
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representa o framework sugerido pelo autor para explicar o papel do afeto no 

empreendedorismo.  

 

Figura 2: Modelo teórico do papel do afeto no Empreendedorismo 

 

 

 
  
 

 
 

 
 
 

  

Fonte: Adaptado de Baron (2008). 

  

Ainda, tem-se que o afeto pode exercer tanto uma contribuição positiva, quanto 

negativa na ação empreendedora. Visto desse modo, Shane e Venkataraman (2000) ressaltam 

que os atributos que aumentam a probabilidade de exploração de uma oportunidade, não 

necessariamente aumentam a probabilidade de sucesso. Como exemplo, o excesso de 

otimismo pode estar associado tanto a uma maior probabilidade de exploração, quanto de 

fracasso. Esse excesso motiva a exploração de oportunidades, porém, limita a busca mais 

profunda por informações, estimula previsões otimistas sobre futuro e leva os 

empreendedores a agirem primeiro e somente depois fazerem uma análise (BARON, 2008; 

SHANE; VENKATARAMAN, 2000).   

No mesmo sentido, Baron, Hmieleski e Henry (2012) sugerem que altos níveis de 

afetividade positiva podem trazer tanto efeitos benéficos quanto custosos a processos 

psicológicos básicos como cognição, percepção, motivação e autocontrole, conforme descrito 

no Quadro 2. 
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Quadro 2: Potenciais benefícios e desvantagens dos níveis de afeto positivo dos 

empreendedores em processos psicológicos específicos.   
 

Processos 

psicológicos 

 

Benefícios 

(para níveis moderadamente altos de afeto 

positivo) 

 

Desvantagens 

(para além de níveis moderadamente 

altos de afeto positivo) 

 

Cognição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocontrole 

 

 Flexibilidade cognitiva aprimorada 

 Adoção de estratégias de tomada de 

decisões eficientes 

 Aumento do uso de heurísticas, 

reduzindo esforço cognitivo 

 

 
 

 

 

 Abertura para uma ampla gama de 

oportunidades 

 Disponibilidade para considerar 

diversas fontes de informação 

 Reconhecimento equilibrado de 

informações positivas e negativas 

 

 
 

 Aumento da energia 

  Maior confiança nas ações  

 

 

 

 

 

 

 

 Melhoria da capacidade de lidar com 
o estresse e adversidade 

 Disponibilidade para se adaptar às 

mudanças do ambiente 

 Maior capacidade de alternar entre 

modos de pensar divergentes e 

convergentes 

 

 O aumento da susceptibilidade aos 

erros cognitivos 

 Aumento da confiança em 

pensamento heurístico 

 Recordação enviesada da 

informação da memória 

 Redução de atenção e 
processamento de informações 

negativas 

 

 Tendência a sobrevalorizar ideias e 

oportunidades 

 Tendência a ignorar detalhes e se 

concentrar em perspectiva mais 

ampla 

 Redução da capacidade de 

reconhecer padrões e alinhamentos 

estruturais 
 

 Redução do esforço em tarefas 

rotineiras 

 Escolha de metas inatingíveis ou 

inadequadas ao longo prazo 

 Redução da tendência para 

desenvolver comportamentos que 

demonstrem maior flexibilidade e 

resiliência 

 

 Reduzida capacidade de monitorar 
as próprias ações 

 Reduzido atenção para as próprias 

limitações e restrições situacionais 

 Aumento da impulsividade 

 Reduzida tendência de saber adiar 

a gratificação 

Fonte: Adaptado de Baron, Hmieleski e Henry (2012).  

 

O trabalho dos referidos autores sugere que, inicialmente, os efeitos benéficos da 

afetividade predominam e sobem com os níveis crescentes desse afeto. No entanto, para além 

de um determinado ponto, os efeitos benéficos não aumentam, enquanto os negativos podem 

crescer em magnitude, de modo que em níveis elevados, a afetividade passa a ter efeitos 

prejudiciais sobre aspectos básicos da cognição, percepção, motivação e autocontrole. Esses 

efeitos, por sua vez, podem reduzir o desempenho dos empreendedores em tarefas-chave (por 

exemplo, tomada de decisão, identificação e avaliação de oportunidades, desenvolvimento e 
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implementação de inovações de produto), comprometendo, consequentemente, o desempenho 

da empresa. 

Sobre esse aspecto, Baron (2008) julga oportuno destacar que, nem o afeto positivo, 

nem o negativo, desempenham um papel uniformemente benéfico ou prejudicial no processo 

empreendedor. Para o autor, os efeitos de ambos são demasiadamente complexos para realizar 

conclusões simples ou diretas. Diante dessa relevância, diversos estudos relacionando o afeto 

ao empreendedorismo vêm sendo realizados (CARDON et al., 2009; CARDON et al., 2012; 

CARDON; KIRK, 2013; SHANE; LOCKE; COLLINS, 2003; NASSIF; GHOBRIL; SILVA, 

2010;  NASSIF, 2014). Ferreira e Nogueira (2013) corroboram, referindo-se que a emoção 

está na base dos processos de pensamento e, portanto, não há que se pensar em 

empreendedorismo sem considerar a emoção.  

Face ao exposto e mesmo que as competências reflitam comportamentos gerenciais 

desejáveis, uma perspectiva contingencial sugere que a sua eficácia é relativa e provavelmente 

dependente do contexto. Assim, essas capacidades podem ser vistas como dinâmicas (não 

estáticas) em sua interação com os fatores contextuais e temporais, tais como os relacionados 

às transições entre os diferentes estágios de um empreendimento e o relativo equilíbrio entre 

as competências de gestão e uma postura empreendedora (SADLER–SMITH et al., 2003; 

CLARKE; HOPE-HAILEY; KELLIHER, 2007).  

Dito isso, uma abordagem sob a perspectiva das diferentes fases de desenvolvimento 

de um negócio se faz necessária.  

2.3 FASES DE DESENVOLVIMENTO DE UM NEGÓCIO 

 

O ambiente dinâmico no qual as organizações modernas operam é caracterizado por 

uma instabilidade cada vez mais intensa. A fim de lidar com as frequentes mudanças, com os 

avanços tecnológicos, com a concorrência acirrada e as demandas dos clientes, durante a 

trajetória de uma organização são empregados mecanismos e estratégias de enfrentamento 

dessas transformações, com vistas a assegurar o seu desenvolvimento e continuidade no 

mercado. A escolha desses mecanismos deve estar associada às particularidades evolutivas do 

empreendimento, de modo que atenda às necessidades de cada estágio pelo qual o mesmo 

passa (BEUREN; PEREIRA, 2013).  A mudança é muitas vezes impulsionada pelas 

condições do ambiente circundante, mas também pode ser desencadeada por necessidades 

dentro da organização (JOHANSSON; HEIDE, 2008).  
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Cada fase irá apresentar um conjunto de características próprias e distintas e a cada 

mudança serão exigidos novos conhecimentos, habilidades e atitudes específicas do 

empreendedor, que desempenhará sempre diferentes papéis (ADIZES, 2001). Sendo assim, os 

empreendedores devem enxergar que muitos aspectos chave para o sucesso futuro encontram-

se dentro dos seus próprios empreendimentos e seus estágios de desenvolvimento. A 

incapacidade de gestão para compreender as questões que permeiam o desenvolvimento 

organizacional pode resultar em uma empresa "congelada" em seu atual estágio de evolução 

ou, em última análise, em falha, independentemente das oportunidades de mercado 

(GREINER, 1972).  

O trabalho de Borges, Filion e Simar (2008) reconhece o processo de criação de 

empresas como dinâmico, complexo e não linear (BRUYAT; JULIEN, 2001), visto que cada 

etapa do processo comporta várias atividades ou eventos. A partir da combinação de fases e 

características indicadas na literatura, os autores elaboram um modelo de análise envolvendo 

quatro etapas do processo de criação de empresas (VER QUADRO 3). 

 

Quadro 3: Etapas e atividades do processo de criação de empresas 

E
T

A
P

A
S

  

INICIAÇÃO 

 

PREPARAÇÃO 

 

LANÇAMENTO 

 

CONSOLIDAÇÃO 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Identificação da 

oportunidade de 

negócio. 
 

Reflexão e 

desenvolvimento 

da ideia de negócio. 

 

Decisão de criar a 

empresa. 

Redação do plano 

de negócios. 

 
Realização do estudo 

de mercado. 

 

Mobilização de 

recursos financeiros. 

 

Constituição da equipe 

empreendedora. 

Constituição legal da 

empresa. 

 
Organização das 

instalações e dos 

equipamentos. 

 

Desenvolvimento do 

primeiro produto ou 

serviço. 

 

Contratação de 

empregados. 

 
Realização da primeira 

venda. 

Realização das 

atividades de promoção 

e marketing. 
 

Comercialização de 

produtos e serviços. 

 

Alcance do ponto 

de equilíbrio. 

 

Planificação 

formal. 

 

Gestão da nova 
empresa. 

Fonte: Borges, Filion e Simard (2008). 

 

De acordo com a literatura, nas etapas iniciais o empreendedor deve ter uma crença 

forte em sua visão para convencer outros da viabilidade de sua ideia, além de estar disposto a 

assumir o controle de situações não estruturadas em que deverá agir com base em 
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informações incompletas, à medida que surgirem os desafios do seu novo empreendimento 

(JOHNSON; DANIS; DOLLINGER, 2008).   

Na fase inicial, maior importância é dada a questões de viabilidade. A tomada de 

decisão é mais intuitiva do que analítica (CAMPOS et al., 2015) e está nas mãos de uma ou 

poucas pessoas (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003; LESTER; PARNELL, 2008). 

Tais aspectos podem ser identificados no Quadro 3, onde mostra que até a fase de 

consolidação do negócio as atividades consistem basicamente em identificar uma 

oportunidade, decidir explorar a ideia, mobilizar os recursos necessários, sejam financeiros ou 

humanos, e efetivar a estruturação do empreendimento.  

Ainda no início, a personalidade do empreendedor e aspectos como metas, missão e 

cultura da empresa são indistinguíveis: as forças e fraquezas do empreendimento são também 

aquelas do empreendedor, que, por sua vez, molda a cultura, os valores e o comportamento 

social da empresa através da sua personalidade (RAY, 1993). Nesse início, o desenvolvimento 

de sistemas, a estrutura e o planejamento são simples. Segundo Churchill e Lewis (1983), o 

planejamento formal é, na melhor das hipóteses, a previsão de caixa.  

Face ao exposto, percebe-se que nos estágios iniciais a figura do empreendedor é 

imprescindível. Ele é o principal executor das tarefas e, portanto, um importante fornecedor 

de energia e direção para a evolução do negócio. Suas decisões podem levá-lo tanto à 

desistência, quanto podem conduzir a empresa à rentabilidade e, consequentemente, ao 

crescimento e desenvolvimento.  Para tal, o mesmo deve dispor de suas habilidades de 

comunicação, ter iniciativa, ter discernimento para a tomada de decisões e ser persistente 

diante das dificuldades. Esses estágios são comumente chamados na literatura de existência, 

sobrevivência, namoro, infância, nascimento, dentre outros.  

Nos estágios seguintes, novas configurações são formadas e o objetivo de um negócio 

passa a ser, por exemplo, maior formalização da estrutura, busca por competitividade e 

geração de receitas. Com o foco no volume de vendas, aumento da quota do mercado e de 

clientes, surge a necessidade de que o empreendedor desenvolva e articule sua visão para toda 

a organização e delegue a gerentes funcionais, atividades que antes eram suas (CHURCHILL; 

LEWIS, 1983; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).   

Tais estágios são referenciados como crescimento, delegação, sobrevivência, estágio 

de formalização, entre outros. Neles, o ambiente de negócios apresenta-se maior e mais 

complexo e a estrutura organizacional passa a ser funcional e descentralizada (SU; BAIRD; 

SCHOCH, 2015). Os sistemas tornam-se mais refinados e extensos e os empreendedores 

passam a adotar o planejamento operacional e estratégico (CHURCHILL; LEWIS, 1983). 
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Reconhecida a heterogeneidade do ambiente e em busca de competitividade, neste estágio, 

maior esforço é dado à coleta e tratamento de informações para lidar com o elevado nível de 

incerteza (SU; BAIRD; SCHOCH, 2015).  

Este é um período crucial para a empresa, visto que o proprietário e os gerentes podem 

optar por se dedicar a manter o status quo ou a fazer com que a empresa cresça cada vez mais 

e se torne um grande negócio. Para tomar uma decisão assertiva, portanto, o empreendedor 

precisa considerar seus recursos, as demandas de negócios, bem como avaliar a sua 

capacidade gerencial.  

Após o período de crescimento, a literatura reconhece uma fase comumente chamada 

de maturidade ou sucesso. Empreendimentos nesta fase experimentam um crescimento mais 

lento e o ambiente torna-se mais estável e previsível em comparação com as fases anteriores.  

Na fase de sucesso, prioriza-se a padronização dos procedimentos e a tomada de 

decisão torna-se menos proativa e mais avessa ao risco (CAMPOS et al., 2015; SU; BAIRD; 

SCHOCH, 2015). Este é o momento de organizar a gestão, rápido o suficiente para eliminar 

as ineficiências que o crescimento pode ter deixado, e profissionalizar a empresa através do 

uso de ferramentas como orçamentos, planejamento estratégico, gestão por objetivos e 

sistemas de custos, sem sufocar as qualidades empreendedoras (CHURCHILL; LEWIS, 

1983).  Nessa fase, a ênfase está na eficiência e em melhorias na produtividade (SU; BAIRD; 

SCHOCH, 2015). As preocupações giram em torno da manutenção de sua posição no 

mercado, bem como na defesa de nichos de produtos existentes (CAMPOS et al., 2015). 

A literatura também reconhece a fase de renovação ou renascimento. Nela, a ênfase 

muda de estratégia de defesa para a diversificação e inovação, com uma grande dose de risco 

e por isso o estilo de tomada de decisão tende a ser mais flexível e analítico, de modo a 

minimizar o risco envolvido (SU; BAIRD; SCHOCH, 2015). O objetivo é fazer o 

empreendimento voltar a ser inovador como nas fases iniciais, enquanto busca a geração de 

receitas através da expansão, sem perder a quota de mercado que possui (LESTER; 

PARNELL; MENEFEE, 2008). Para tal, formam-se equipes de projetos, forças tarefa ou 

equipes funcionais, que são os elementos chave de uma estrutura organizacional matricial 

(LESTER; PARNELL; MENEFEE, 2008). Conforme Miller e Friesen (1984), há também 

uma ênfase sobre os sistemas de controle e planejamento mais sofisticados.  

Por fim, quando um empreendimento começar a estagnar, as demandas por produtos 

diminuírem e as margens de lucro desaparecerem, este pode entrar na fase de declínio. Nessa 

fase, o empreendedor enfrenta reduções na quota de mercado, na demanda por produtos e até 

mesmo perdas financeiras, devido a várias razões, tais como práticas de gestão ineficazes, 
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mudanças no mercado ou rígida concorrência (MILLER; FRIESEN, 1984).  Diante dessa 

situação, a organização deve se concentrar em servir aos mais clientes rentáveis, leais e 

estrategicamente importantes, descartando a linha de produtos não rentáveis.  

Na fase de declínio, a organização precisa ser capaz de se renovar para continuar a 

existir, no entanto, se prática organizacional que não estava dando certo prevalecer, ela 

acabará por morrer. É necessário, portanto, uma liderança forte e diretiva para conduzir uma 

reconfiguração organizacional em que as ineficiências burocráticas sejam removidas e a 

organização volte a atender às demandas do mercado (HANKS, 2015). Para Hanks (2015) 

uma vez que a empresa atinge o ponto de estagnação, ela deve realinhar-se à luz das 

exigências do mercado através de atividades como a adaptação, inovação, renovação, 

diversificação ou reconfiguração da estrutura e sistemas internos. Para o autor, esse 

realinhamento será bem sucedido se colocar a organização de volta no ciclo de crescimento.  

Face ao exposto, percebe-se que o empreendedorismo é uma experiência temporal 

(BRUYAT; JULIEN, 2001; MORRIS et al.,2012). Nesse sentido, Morris et al. (2012) 

afirmam que o empreendedor é um trabalho em andamento: a exposição frequente, a reação a 

uma grande quantidade de acontecimentos e os eventos que cercam a atividade 

empreendedora influenciam a formação e desenvolvimento da sua mentalidade. Dessa forma, 

o modo como os eventos são processados tem implicações para o tipo de empreendimento que 

emerge: erros são comuns, mudanças são necessárias e muitas ações não são planejadas de 

modo que os objetivos em curso, a percepção dos riscos e a tomada de decisão são fortemente 

impactados pela ocorrência de eventos importantes e pela maneira como eles são tratados 

(MORRIS et al., 2012).   

Diante das descrições feitas, percebe-se que o processo empreendedorismo envolve a 

interação dinâmica entre os elementos cognitivos e afetivos do seu principal ator: o 

empreendedor. Assim, percepções, crenças, horizontes temporais, metas e ações estão 

enraizados na forma única com que os empreendedores experimentam o processo. As 

escolhas são certamente influenciadas pela análise e pensamento racional, entretanto, também 

são produtos de um senso de contexto emergente que pode representar uma experiência de 

pânico, fluxo, auto realização, e outros aspectos afetivos (MORRIS et al., 2012).   

Os autores Miller e Friesen (1984) apontam que há uma coesão, ou 

complementaridade, entre as circunstâncias do ambiente, a estratégia, a estrutura e a tomada 

de decisão em cada fase de um negócio. Essa relação apoia o trabalho de Lester, Parnell e 

Carraher (2003), que, por sua vez, relaciona cada fase à situação (competitividade do 
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ambiente e tamanho da empresa), à estrutura organizacional, ao processamento de 

informações e à tomada de decisão.  

Este estudo utiliza o modelo de Lester, Parnell e Carraher (2003) para a identificação 

das fases de desenvolvimento de um negócio com base nos fatores mencionados no parágrafo 

anterior. O mesmo incorpora as melhores características dos modelos que abordam o ciclo de 

vida das organizações, entretanto ressalta-se que o constructo validado pelos autores pode ser 

utilizado para todos os tipos de empresa. Ao final da pesquisa, espera-se que as 

particularidades da atividade empreendedora, somadas aos aspectos mencionados pelos 

autores, forneçam grandes evidências a respeito do desenvolvimento das etapas do processo 

empreendedor.   A seção seguinte descreve o trabalho dos referidos autores.  

 

2.3.1 Fases de desenvolvimento organizacional segundo Lester, Parnell e Carraher 

(2003) 

 

De acordo com Lester, Parnell e Carraher (2003), o conhecimento sobre o estágio de 

desenvolvimento de uma organização pode ajudar os gestores a compreender as relações entre 

o estágio, a estratégia competitiva e o desempenho. Os autores propõem um modelo de cinco 

estágios, sob duas justificativas: em primeiro lugar, o modelo não é designado apenas para 

pequenas empresas, nem somente para grandes corporações, sendo, portanto, para todas as 

organizações, pois incorpora as melhores características de vários modelos relevantes na 

literatura; em segundo lugar, reconhece o declínio como um conjunto separado e identificável 

de atividades e estruturas organizacionais, visto que alguns modelos omitem essa fase, 

provavelmente pela semelhança com a fase de nascimento em que a gestão é centralizada e 

faltam alguns controles necessários. 

O Quadro 4  apresenta os cinco estágios propostos por Lester, Parnell e Carraher 

(2003) e suas respectivas características. Os autores relacionam as fases de um 

empreendimento a elementos da competitividade do ambiente e o seu tamanho, à sua 

estrutura, ao processamento de informações e à tomada de decisão.  
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Quadro 4: Estágios e características organizacionais 
Existência - A existência marca a fase de desenvolvimento organizacional. O foco é na viabilidade ou 

simplesmente no número suficiente de clientes que suporte a existência da organização. A tomada de decisão 

e a propriedade estão nas mãos de poucos, ou até mesmo uma só pessoa. Nesse estágio as organizações 

tendem a criar ou ordenar o próprio ambiente.  

Sobrevivência - As empresas que passam para a fase de sobrevivência buscam crescer, desenvolver alguma 

formalização na estrutura e estabelecer suas próprias competências distintas. As metas passam a ser 

formuladas rotineiramente com o objetivo principal de gerar receita suficiente para continuar as operações e 
crescer em termos financeiros para se manter competitiva no mercado. Nesse estágio algumas organizações 

crescem e prosperam o suficiente para entrar na fase seguinte, algumas têm apenas retornos marginais e outras 

não conseguem gerar receitas o suficiente para sobreviver. Nessa fase, uma análise do ambiente passa a ser 

considerada.  

Sucesso - Nesse estágio, as descrições de trabalho, políticas e procedimentos e relações de subordinação 

hierárquica tornam-se muito mais formais. As organizações que chegam nessa fase passaram pelo teste de 

sobrevivência, crescendo a um ponto em que elas podem tentar proteger o que ganharam em vez de mirar um 

novo território. A alta gestão se concentra no planejamento e estratégia, deixando as operações diárias para 

gerentes de nível médio. A análise do ambiente também é considerada.  

Renovação - Nesse estágio, há o desejo de retornar ao tempo em que a colaboração e o trabalho em equipe 

fomentavam a inovação e a criatividade. A decisão, nesta fase, é descentralizada e a estrutura matriz é muito 

utilizada. A organização ainda é grande e burocrática, mas os membros da organização são incentivados a 

trabalhar dentro da burocracia, sem acrescentar a ela. As necessidades dos clientes são colocadas acima das 
dos membros da organização. 

Declínio - A fase de declínio é caracterizada pela política e poder, quando os membros da organização 

tornam-se mais preocupados com seus objetivos pessoais do que com as metas organizacionais. Para algumas 

organizações, a inabilidade de atender às demandas externas de um estágio anterior conduzem a um período 

de declínio, onde elas experimentam a falta de lucro e perda de lugar no mercado. Nessa fase, o controle e a 

tomada de decisões tendem a retornar a algumas pessoas.  

Fonte: Adaptado de Lester, Parnell e Carraher (2003).  

 

A partir do exposto, cabe ressaltar, ainda, que as organizações podem se desenvolver 

em diferentes sequências: alguns gestores decidem impulsionar a inovação após um período 

de maturidade, assim como um período de renascimento pode seguir com sua miríade de 

características estruturais e recursos estratégicos; em contrapartida, empresas na fase de 

maturidade podem entrar na fase de declínio, com todas as suas consequências (MILLER; 

FRIESEN, 1984). 

O tópico seguinte apresenta o modelo proposto para esta pesquisa, que visa cumprir o 

objetivo de explicar como os aspectos cognitivos e afetivos influenciam as ações de mulheres 

empreendedoras nas diferentes fases de desenvolvimento de um negócio.  

2.4 MODELO CONCEITUAL ADOTADO 

 

Para atender ao objetivo geral da pesquisa, houve a junção de dois modelos propostos 

na literatura: a) o de Nassif, Ghobril e Silva (2010), que trata das variações da influência dos 

aspectos cognitivos e afetivos nas ações dos empreendedores na dinâmica do processo 

empreendedor; e b) o modelo de Lester, Parnell e Carraher (2003), que estabelece cinco fases 
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de desenvolvimento de um negócio (existência, sobrevivência, sucesso, renovação e declínio), 

a partir da observação de importantes modelos de verificação do ciclo de vida organizacional.     

O primeiro deles concentra-se nos atributos pessoais do empreendedor ao abordar os 

aspectos cognitivos e afetivos presentes em suas ações, bem como permite uma análise 

dinâmica da evolução desses atributos no decorrer do percurso do empreendimento e sua 

interação com os elementos do ambiente (Figura 1). Destaca-se, ainda, a influência dos 

valores pessoais, que são incorporados ao modelo por serem considerados como padrões 

utilizados por um indivíduo para julgar e selecionar entre modelos de comportamento 

alternativos.  

Conforme Nassif, Ghobril e Silva (2010), são considerados aspectos cognitivos do 

empreendedor: assumir riscos calculados, a habilidade de estabelecer parcerias, a ação de 

definir metas, o saber planejar, o conhecimento dos limites, a eloquência e a capacidade de 

comunicação. Por sua vez, os autores elencam como aspectos afetivos: perseverança, 

coragem, força de vontade, iniciativa, disposição para correr riscos, motivação pessoal, 

enfrentar desafios, paixão pelo empreendimento, fazer o que gosta, autonomia, autoconfiança, 

independência.  

Diante do exposto, considerando que características organizacionais e pessoais 

assumem diferentes contornos a cada fase e considerando que o modelo de Nassif, Ghobril e 

Silva (2010) permite uma análise dinâmica do processo empreendedor por meio do fator 

tempo, buscou-se demarcar os períodos de evolução dos empreendimentos com as cinco fases 

propostas por Lester, Parnell e Carraher (2003), conforme mostra a Figura 3.  

 

Figura 3: Relação das bases teóricas da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Nassif, Ghobril e Silva (2010). 
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A figura 3 mantem a sugestão de Nassif, Ghobril e Silva (2010) de que os aspectos 

afetivos são mais influentes nas ações dos empreendedores nas primeiras fases de existência 

de um empreendimento e, à medida que o mesmo se desenvolve, os cognitivos se tornam 

mais influentes. Essa visão corrobora com Adizes (2001), para quem a empresa se 

profissionaliza na medida em que evolui no seu ciclo de vida, de modo que mais 

profissionalização e organização exigem mais relações cognitivas como planejar, estabelecer 

metas e calcular riscos de investimentos.  

Ao demarcar os períodos de existência em fases, pretende-se analisar como se dá a 

influência dos aspectos cognitivos e afetivos em cada uma delas - existência, sobrevivência, 

sucesso, renovação e declínio - para a realidade do objeto a ser estudado.  

O Quadro 5 exibe as dimensões tratadas ao longo do trabalho e os respectivos autores 

de referência. Após a exposição das mesmas, o Quadro 6 apresenta uma síntese de definições 

importantes para a compreensão do trabalho. 

Na sequência, o tópico 3 traz o procedimento metodológico utilizado para cumprir o 

objetivo geral da pesquisa. 

 

Quadro 5: Dimensões da pesquisa 
Dimensões  Variáveis Autores 

Fases de desenvolvimento de 

um negócio 

Existência Lester, Parnell e Carraher 

(2003) Sobrevivência 

Sucesso 

Renovação 

Declínio 

Aspectos cognitivos  Assumir riscos calculados Nassif, Ghobril e Silva 

(2010) Habilidade de estabelecer parcerias 

Definir metas 

Saber planejar 

Conhecer os limites 

Eloquência 

Capacidade de comunicação. 

Aspectos afetivos  Perseverança Nassif, Ghobril e Silva 

(2010) Autoconfiança 

Independência 

Coragem 

Força de vontade 

Iniciativa 

Disposição para correr riscos 

Motivação pessoal 

Enfrentar desafios 

Paixão pelo empreendimento 

Fazer o que gosta 

Autonomia 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Quadro 6: Síntese de definições  
Termo Definição Autores/ano 

Empreendedor Ator relacional, capaz de construir ou desenvolver 

oportunidades de negócios, utilizando-se de recursos 

pessoais e sociais. Agem na incerteza, munidos de 

habilidades e de motivações, criando diferentes formas de 

negócios, desde a imitação até a inovação radical. 

Machado e Nassif 

(2014) 

Ação Empreendedora Engloba como o indivíduo, a partir da identificação de 

uma oportunidade no ambiente de negócios, desenvolve e 
gere as operações necessárias para concretizar a sua ideia.  

Danjou (2002) 

Atributos do 

empreendedor 

Atitudes, competências e características inerentes ao 

empreendedor.  

Carvalho et al. 

(2006) 

Aspectos Cognitivos na 

ação empreendedora 

Estruturas de conhecimento que os indivíduos usam para 

fazer avaliações, julgamentos e/ou tomar decisões que 

envolvam a avaliação de oportunidades, criação e 

desenvolvimento de empresas.  

Mitchell et al. 

(2002) 

Aspectos Afetivos na 

ação empreendedora 

Motivações que levam o indivíduo a explorar 

oportunidades, a usufruir de condições favoráveis de 

negócios e a promover o desenvolvimento. Podem ser 

tanto sentimentos subjetivos de natureza estável, quanto 

emoções e estados de espírito.  

McClelland (1971; 

1972) Baron (2011) 

Fases de 

desenvolvimento de um 

negócio 

Estágios evolutivos de um empreendimento. Considera-se 

que fatores, tais como estratégia, estrutura, 

competitividade do ambiente, estilos de tomada de decisão 
e processamento de informações, assumem diferentes 

contornos ao longo da existência de um negócio.  

Miller e Friesen 

(1984) 

Lester, Parnell e 
Carraher (2003). 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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3 METODOLOGIA  

 

O empreendedorismo vem se constituindo como importante área de ensino e pesquisa 

em administração e, embora a sua fundamentação teórica seja conhecida já na década de 1950 

com os trabalhos de Schumpeter (1954), a pesquisa empírica surge somente no final do século 

XX, incluindo múltiplos aspectos como inovação, criatividade, liderança, cultura, visão de 

futuro, valores e crenças (GIL; SILVA, 2015). As ações decorrentes destes aspectos são 

reflexos dos modos como os sujeitos vivenciam e interpretam a realidade e tornam-se, 

portanto, melhor compreendidos quando estudados sob o ponto de vista dos seus atores.  

Para atender ao objetivo de explicar como os aspectos cognitivos e afetivos 

influenciam as ações de mulheres empreendedoras nas diferentes fases de desenvolvimento de 

um negócio, esta pesquisa teve a seguinte abordagem metodológica. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa apresenta abordagem qualitativa e caracteriza-se como do tipo 

exploratória, em sua finalidade, e pesquisa de campo quanto ao meio de investigação. No que 

se refere ao corte temporal, caracteriza-se como transversal.  

Conforme Merriam (2009, p. 14) a pesquisa qualitativa está “interessada em entender 

como as pessoas interpretam suas experiências, como elas constroem seus mundos e que 

significado elas atribuem às suas experiências”. Além do entendimento sobre o que os sujeitos 

dizem e fazem, a abordagem qualitativa da pesquisa também permite perceber o contexto no 

qual as decisões e ações ocorrem (MYERS, 2013).  

Creswell (2010) cita como algumas características da pesquisa qualitativa: a coleta de 

dados no campo e no local em que os participantes vivenciam a questão que está sendo 

estudada; o pesquisador como instrumento fundamental, já que os mesmos coletam 

pessoalmente os dados; e o foco no significado que os participantes dão à questão e não nos 

significados dos pesquisadores ou que os autores expressam na literatura. Merriam (2009) 

acrescenta, ainda, que se trata de um processo indutivo, visto que os dados são reunidos para 

construir conceitos, hipóteses ou teorias, em vez de simplesmente testar hipóteses, e que o 

objeto da pesquisa é ricamente descrito de forma a transmitir o que o pesquisador aprendeu 

sobre o fenômeno.  
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Na pesquisa qualitativa, o pesquisador pode recorrer à descrição dos contextos e dos 

participantes envolvidos, pode incluir trechos de entrevistas, notas de campo, análise de 

documentos, etc., como suporte para os achados do estudo (MERRIAM, 2009). 

Seguindo os pressupostos de Merriam (2009), esta pesquisa caracteriza-se ainda como 

pesquisa qualitativa básica. O autor utiliza este termo para diferenciar a pesquisa qualitativa 

que não se classifica em uma tipologia específica como o estudo fenomenológico, a ground 

theory ou a pesquisa etnográfica, por exemplo. Os dados são coletados através de entrevistas, 

observação ou análise de documentos, com o objetivo de descobrir e interpretar os 

significados que os sujeitos atribuem a um determinado fenômeno (MERRIAM, 2009).  

Considerando que a investigação ocorre numa área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado, visto que há poucos estudos realizados com as empreendedoras 

do Rio Grande do Norte, esta pesquisa caracteriza-se como do tipo exploratória (VERGARA, 

2013). A pesquisa exploratória tem como objetivo familiarizar-se com o fenômeno em estudo 

ou obter uma nova percepção do mesmo e, para tal, requer um planejamento flexível que 

permita a consideração dos mais diversos aspectos e relações entre os seus elementos 

(CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). Este tipo não traz a formulação de hipóteses a 

priori, no entanto, não descarta a possibilidade de que estas surjam durante ou ao final da 

pesquisa e tornem-se significativas para estudos posteriores. 

A classificação como pesquisa de campo se dá com base nos pressupostos de Vergara 

(2013, p. 43), para quem esse tipo “é uma investigação empírica realizada no local onde 

ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”. Conforme Flick 

(2009) o termo “campo” pode representar uma determinada instituição, uma subcultura, uma 

família, um grupo específico, tomadores de decisões em empresas, e assim por diante. O 

campo desta pesquisa será melhor descrito no tópico 3.2.  

 Por fim, a definição do corte temporal como sendo transversal segue Malhotra (2001), 

para quem os estudos transversais envolvem a coleta de dados de uma determinada amostra 

da população somente uma vez.  

3.2 CONTEXTO E ATORES DA PESQUISA 

 

Dentre o universo de mulheres empreendedoras, foram selecionadas de forma 

intencional empreendedoras da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, como 

sujeitos da investigação em função de sua representatividade social e teórica para o objetivo 

da pesquisa.    
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O Estado do Rio Grande do Norte (RN) demonstra índices crescentes de participação 

do gênero feminino à frente de empresas. Conforme o Anuário das Mulheres Empreendedoras 

e Trabalhadoras em Micro e Pequenas Empresas (2014), o número de mulheres que se 

dedicam à atividade empreendedora cresceu 40, 2% em dez anos, passando de 87 mil para 

122 mil. Na região Seridó do Estado, reconhecida como uma região economicamente rica em 

virtude de cadeias produtivas como a bonelaria, a tecelagem, a mineração, a pecuária e o setor de 

derivados lácteos, está a cidade de Currais Novos. Historicamente, sua economia tinha como 

base a agropecuária e a extração mineral, tendo como principais fontes de renda a cultura do 

algodão, a horticultura, a agricultura familiar e a extração da xelita (PELOGIO, 2011).  

Em virtude de fatores como a seca, as mudanças no mercado internacional e no 

pensamento econômico, hoje, a estrutura econômica da cidade está fortalecida no comércio 

varejista, no turismo (em especial o religioso), novamente na mineração e na prestação de 

serviços. Diante da conjuntura formada, a consciência da população acerca do 

desenvolvimento econômico, social e político, passou a ser trabalhada em favor do 

aprimoramento do senso empreendedor (SOUZA, 2008).  

Em Currais Novos, encontram-se empreendimentos recém inaugurados, assim como 

outros na faixa dos 30, 20, 15 anos de existência, grande parte deles idealizados e 

comandados por mulheres que se dedicam à atividade empreendedora por motivações como o 

desejo de independência e autonomia, para complementar a renda familiar e até como única 

forma de prover o sustento da família. Nessa direção, as mulheres empreendedoras da referida 

cidade formam a população objeto de estudo desta pesquisa, sendo as participantes 

selecionadas em duas etapas.   

Primeiramente, com base no conhecimento prévio da pesquisadora sobre o mercado 

local, as empreendedoras da cidade foram acionadas por contato telefônico, redes sociais e de 

forma presencial. Conforme a disponibilidade das mesmas, procedeu-se a aplicação de um 

questionário estruturado, composto por 20 afirmativas, traduzidas e adaptadas, do trabalho de 

Lester, Parnell e Carraher (2003), com o propósito de identificar em que fase de 

desenvolvimento estavam seus empreendimentos (existência, sobrevivência, sucesso, 

renovação ou declínio).  

Os autores afirmam que o instrumento se aplica a todos os tipos de empresa, pois 

incorpora as melhores características de vários modelos de maior relevância na literatura 

sobre o ciclo de vida organizacional. Para a identificação das fases, Lester, Parnell e Carraher 

(2003) fazem relação com a situação (competitividade do ambiente e tamanho da empresa), a 

estrutura organizacional, o processamento de informações e com o estilo de tomada de 
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decisão, de modo que cada fase irá apresentar particularidades quanto a esses aspectos (VER 

APÊNDICE A). O Quadro 7 apresenta as características pertinentes a cada fase.  

  

 Quadro 7: Descrição das fases de desenvolvimento de um negócio  
Fase de 

desenvolvimento 

Características quanto ao ambiente, à estrutura, ao processamento de 

informações e à tomada de decisão 

Existência A organização é pequena; o poder está com o fundador/empreendedor; a estrutura é 

simples; o processamento de informação é simples.  

Sobrevivência O poder se expande para possíveis sócios ou investidores; há algumas 

especializações; o processamento de informação visa o monitoramento do 

desempenho; a tomada de decisão inclui algumas análises sistemáticas.  

Sucesso A organização torna-se maior do que a maioria dos concorrentes; a energia é 

distribuída entre alguns acionistas; a estrutura é funcional e está se tornando muito 

mais formal; o processamento de informação é sofisticado.  

Renovação A organização é dispersa; a estrutura é divisional ou matricial; o processamento de 
informação é complexo; as decisões enfatizam o crescimento e a participação.  

Declínio A estrutura é centralizada com poucos sistemas de controle; o processamento de 

informação não é sofisticado, mas necessário; a tomada de decisão é centralizada; as 

Decisões de alguns gestores conservadores.  

Fonte: Adaptado de Lester, Parnell e Carraher (2003).  

 

A análise do instrumento se deu de acordo com a concordância das entrevistadas com 

as afirmativas que correspondiam à cada fase de acordo com o Quadro 7. Foram escolhidas 2 

(duas) mulheres representantes de cada uma dessas fases para a realização de entrevistas, de 

modo que a amostra final compreendeu 10 (dez) mulheres empreendedoras.   

Face ao exposto e de acordo com a literatura, tem-se que as participantes foram 

selecionadas de modo não-probabilístico, visto que se deu a partir do julgamento da 

pesquisadora (MALHOTRA, 2001). Quanto à amostragem, esta pode ser classificada como 

do tipo teórica, visto que as empreendedoras foram convidadas a participar da pesquisa 

principalmente pelo nível esperado de insights e contribuições (FLICK, 2009). 

Conforme esse autor, “o princípio básico da amostragem teórica é selecionar casos ou 

grupos de casos de acordo com critérios que digam respeito a seu conteúdo” (FLICK, 2009, p. 

122). As participantes foram escolhidas por fazerem parte do contexto específico de interesse 

do estudo (Currais Novos/RN), por serem mulheres e empreendedoras, e por vivenciarem 

particularidades em seus empreendimentos de acordo com as fases de desenvolvimento dos 

mesmos.   
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3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS  

 

Identificada a fase, o momento seguinte consistiu na realização de uma entrevista com 

cada empreendedora. A escolha da coleta de dados por esse meio permite ao investigador 

ouvir o que as pessoas contam sobre seus mundos, seus sonhos, medos e esperanças, ideias e 

opiniões com suas próprias palavras (KVALE, 2011).  Conforme Bardin (2011), na entrevista, 

a subjetividade do participante está muito presente: através da fala, o sistema de pensamentos, 

os processos cognitivos, os sistemas de valores e representações, as emoções, a afetividade e o 

inconsciente do entrevistado são expressos.  

Julgou-se oportuno a realização de entrevistas do tipo semiestruturadas. Nesse tipo, 

algumas questões são previamente formuladas, mas novas questões podem emergir durante a 

conversa, assim como improvisações (MYERS, 2013).  Isso significa que o pesquisador vai a 

campo tendo um roteiro ou script pré-definido, no entanto, há liberdade para seguir a direção 

que julgar adequada, bem como para explorar insights ou novas questões importantes que 

venham a surgir no decorrer da entrevista.  

 O roteiro de entrevista contém 12 questões, formuladas com o intuito de evidenciar as 

influências de aspectos cognitivos e afetivos nas ações das empreendedoras entrevistadas, 

bem como elementos relacionados às fases de seus respectivos negócios (VER APÊNDICE 

B). Dessa forma, o roteiro permitiu a confirmação de características fornecidas por Lester, 

Parnell e Carraher (2003) e a adição de novas, obtidas a partir da junção do exposto pelos 

trabalhos citados no referencial teórico.  

Para validação e aperfeiçoamento do roteiro de entrevista quanto à redação e às 

perspectivas de respostas, primeiramente, o mesmo foi apresentado a dois pesquisadores de 

um grupo de pesquisa do PPGA/UFRN. Em seguida, foi realizada uma entrevista piloto para 

verificar se ainda eram necessários ajustes e se as questões realmente atendiam aos 

propósitos. Para Godoy (2005), este é um importante critério de qualidade que deve ser 

atendido em pesquisas qualitativas. O autor ressalva que “é importante a existência de um 

estudo-piloto ou de contatos preliminares com o campo que permitam ao investigador 

certificar-se de que suas questões de pesquisa fazem sentido na realidade social e não se 

constituem num problema artificial” (GODOY, 2005, p. 91). 

 Questões éticas na pesquisa qualitativa também foram consideradas. Conforme Kvale 

(2011), a interação humana em uma entrevista afeta os entrevistados e o conhecimento 

produzido, por sua vez, afeta a compreensão dos outros a respeito da condição humana. O 

autor afirma que questões éticas atravessam todo o processo de uma investigação com 
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entrevistas e que algumas precauções podem surgir no seu decorrer, dentre as quais estão: a) 

obter o consentimento esclarecido dos participantes do estudo, assegurar a confidencialidade e 

considerar as possíveis consequências para os sujeitos; b) considerar as consequências da 

interação com os entrevistados, como o estresse e/ou mudanças na autocompreensão dos 

mesmos; c) proteger a confidencialidade dos entrevistados, bem como ser fiel às declarações 

prestadas quando das transcrições das entrevistas.   

 Ao iniciar uma pesquisa, é preciso esclarecer aos envolvidos o que está sendo feito, 

porque aquilo está sendo feito e como os resultados serão empregados (MYERS, 2013; 

FLICK, 2009). Desta forma, antes da realização de cada entrevista, a pesquisadora explicou 

os objetivos da pesquisa à entrevistada e apresentou através de exemplos de artigos como as 

suas falas seriam utilizadas na análise. Neste momento, um “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” também foi assinado, como protocolo para assegurar a confidencialidade quanto 

à identidade da empreendedora e de sua empresa, bem como para garantir que todas as 

informações coletadas pudessem ser utilizadas nesta pesquisa (VER APÊNDICE C).  

Com o propósito de manter os nomes das entrevistadas em sigilo, para fins de análise, 

elas passaram a ser identificadas por E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10. Outro cuidado 

importante para que as empreendedoras não fossem identificadas se deu quanto aos aspectos 

mencionados no momento da descrição das mesmas e também na escolha dos trechos 

extraídos de suas falas. Conforme Flick (2009, p. 56), quando o pesquisador estuda “um 

número limitado de casos em campos bem definidos, e utiliza trechos extraídos de histórias de 

vida em suas publicações”, torna-se muito mais fácil a identificação de quem se trata aquela 

pessoa a partir das informações incluídas no trabalho. Dessa forma, no momento da análise, a 

atenção foi redobrada para que descrições pormenorizadas não culminassem na identificação 

das entrevistadas.    

As entrevistas ocorreram nos meses de Março e Abril de 2016 com duração mínima de 

19 minutos e duração máxima de 1 hora e 2 minutos. Ao término da coleta de dados, todas as 

gravações foram transcritas de forma fidedigna, conforme as falas das participantes, gerando 

um arquivo com 63 páginas. O Quadro 8 mostra as identificações adotadas para cada 

entrevistada e a correspondente fase de seu empreendimento, bem como a data de realização e 

o tempo de duração de cada entrevista. 
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Quadro 8: Entrevistas realizadas  
 

Fase do empreendimento 

 

Identificação da 

empreendedora 

 

Data de realização 

 

Duração 

Existência E1 17/03/2016 27:27 

E2 18/03/2016 19:51 

Sobrevivência  E3 18/03/2016 21:59 

E4 19/03/2016 31:46 

Sucesso  E5 30/04/2016 47:54 

E6 30/04/2016 39:43 

Renovação  E7 01/03/2016 46:57  

E8 10/03/2016 28:49 

Declínio E9 20/04/2016 30:05 

E10 14/04/2016 1:02:03 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS  
 

Para a análise das entrevistas foi utilizada a Análise de Conteúdo. Conforme Bardin 

(2011, p. 44), “a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens”. Para a autora, o interesse não está na descrição dos conteúdos, mas sim no 

que estes fornecerão após serem tratados. “O analista tira partido do tratamento das 

mensagens que manipula para inferir conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o 

seu meio” (BARDIN, 2011, p. 25).  

Ainda, conforme Bardin (2011), o papel do analista é duplo: compreender o sentido 

real da comunicação (como um receptor normal) e, principalmente, compreender outra 

possível significação ou mensagem implícita, provavelmente oculta no conteúdo em análise. 

Nesse sentido, a leitura do conteúdo das comunicações, busca realçar um sentido que figura 

em segundo plano, ou seja, busca “atingir através de significantes, ou de significados 

(manipulados), outros significados de natureza psicológica, sociológica, política, histórica 

etc.” (BARDIN, 2011, p. 47,48).   

 De acordo com Bardin (2011), os procedimentos para a análise de conteúdo 

organizam-se em três polos cronológicos: a pré-análise, que consiste na escolha dos 

documentos que serão submetidos à análise e na elaboração de indicadores que irão 

fundamentar a interpretação final; a exploração do material, que é a aplicação sistemática das 
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operações de codificação, decomposição ou enumeração do material (de acordo com o que for 

definido como objetivo da pesquisa); e o tratamento dos resultados e a interpretação, 

momento em que os dados brutos tornam-se significativos e válidos. Nesta última etapa, “o 

analista pode então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos – ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas” (BARDIN, 2011, p. 131).   

A análise dos dados partiu de uma leitura flutuante ou superficial de todo o texto 

gerado com as transcrições das entrevistas. Segundo Bardin (2011), este é o primeiro contato 

do pesquisador com o texto, onde serão criadas as primeiras impressões e orientações. Logo 

após a leitura, teve início a exploração do material com a codificação dos textos. Conforme 

Flick (2009, p. 211), a codificação trata-se da “representação das operações pelas quais os 

dados são fragmentados, conceitualizados e reintegrados de novas maneiras”. Esse 

procedimento permite que se crie “uma representação do conteúdo ou da sua expressão; 

suscetível de esclarecer o analista acerca das características do texto” (BARDIN, 2011, P. 

133). 

Foram considerados os temas como unidades de registro, procedendo-se a codificação 

em associação com o exposto no referencial teórico. Ainda de acordo com Bardin (2011, p. 

135), “fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, podem significar alguma coisa para 

o objetivo analítico escolhido”. Neste tipo de análise, o texto pode ser recordado em ideias, 

enunciados e proposições, portadores de significações isoláveis, sendo geralmente utilizada 

para estudar opiniões, atitudes, valores, crenças e motivações (BARDIN, 2011). 

Após a codificação, seguiu-se com a classificação e agregação dos mesmos em 

categorias escolhidas de acordo com o modelo conceitual proposto para este estudo. 

Conforme Bardin (2011), as categorias reúnem um grupo de elementos, em razão de 

características comuns, sob um título genérico. Foram considerados os aspectos cognitivos e 

afetivos, os elementos peculiares às determinadas fases de desenvolvimento dos 

empreendimentos, bem como os peculiares à realidade da mulher empreendedora.  

Ao final dos processos de codificação e categorização, foi possível realizar a 

inferência e interpretação das informações coletadas. Nas análises, quadros e trechos das 

entrevistas foram utilizados para apresentar os elementos que compõem as referidas 

categorias. A análise também contou com o auxílio do software Tagul, uma plataforma online 

e gratuita que gera nuvem de palavras, permitindo criar visualizações profissionais com 

facilidade. A nuvem evidencia aspectos bastante enfatizados nos discursos, servindo também 

como uma comprovação ilustrativa da análise realizada. Palavras com menos de três letras, 
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irrelevantes para a análise, tais como gírias e preposições, foram excluídas da nuvem através 

de um filtro para bloqueá-las. Cada nuvem traz as 50 palavras mais citadas nas entrevistas.  

A confiabilidade como critério de qualidade na pesquisa qualitativa também foi 

considerada. Segundo Flick (2009), para atingir a esse critério é necessário a verificação de 

dois aspectos: a explicação da gênese dos dados para que fique claro o que é enunciado dos 

sujeitos e o que faz parte da interpretação do pesquisador; e  o detalhamento dos 

procedimentos metodológicos. Para atender às recomendações do autor, houve a preocupação 

com a escrita clara e detalhada durante todo o processo da pesquisa, bem como de todos os 

procedimentos metodológicos adotados, a fim de garantir a possibilidade de replicação por 

outros pesquisadores, bem como novas interpretações e comparações por pessoas 

interessadas.  

Ainda no que diz respeito à confiabilidade, o dados coletados foram armazenados pela 

pesquisadora em local seguro. Essa prática garante a segurança e a comprovação das 

informações descritas no trabalho, bem como o que foi acordado com os entrevistados antes 

da realização das entrevistas. Nesse sentido, Godoy (2005) recomenda que é preciso ficar 

claro que o pesquisador não inventou nem adulterou seus dados, de modo que se torna 

fundamental que os mesmos sejam reunidos e organizados para que estejam disponíveis em 

processos de avaliação, auditoria e reanálises.  

O tópico seguinte traz a análise dos resultados encontrados, aliados ao modelo teórico-

conceitual adotado.   
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS   

 

Esta seção traz a análise qualitativa das entrevistas realizadas. Para tanto, foram 

entrevistadas dez mulheres à frente de empreendimentos localizados na cidade de Currais 

Novos/RN. A faixa etária das entrevistadas compreende 29 a 57 anos, sendo nove delas 

casadas e uma divorciada, todas com filhos.  O empreendimento de menor tempo de 

existência tem nove meses de funcionamento e o de maior tempo tem 30 anos. Os ramos de 

atividades abrangidas foram: vestuário feminino e infantil, restaurante, empresa de 

consultoria, posto de combustível, agência de viagens e loja de produtos naturais.   

Com vistas a atender ao objetivo geral e aos objetivos específicos propostos, 

prossegue-se com uma breve discussão sobre as características do empreendedorismo 

feminino na realidade das empreendedoras entrevistadas e, em seguida, discorre-se sobre a 

influência dos aspectos cognitivos e afetivos identificados, observando-se cada fase de 

desenvolvimento dos empreendimentos.  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MULHERES EMPREENDEDORAS  
 

Alguns estudos expõem como características comuns às mulheres empreendedoras a 

determinação para perseguir objetivos, alcançar metas e superar dificuldades, o perfil 

inovador, o foco na construção do futuro, autonomia e autoconfiança (MARTINS et al., 

2010), a persistência, necessidade de realização, a propensão ao risco (ISMAIL, 2014; REY-

MARTÍ; PORCAR; MAS-TUR, 2015), habilidades interpessoais,  compromisso e percepção 

social (NASSIF et al., 2012). Tais características e outras questões pertinentes foram 

identificadas nos discursos e ações das empreendedoras da cidade de Currais Novos/RN.   

Uma relação importante para as trajetórias das mulheres entrevistadas é o apoio que as 

mesmas buscam nas relações trabalho-família. Alguns estudos apontam que os recursos que 

as empreendedoras adquirem no domínio da família tornam-se mais significativos para o 

sucesso de suas empresas, sendo importantes não só recursos financeiros, mas também os 

afetivos (POWELL; EDDLESTON, 2013). Sobre esse aspecto, o estudo de Cortez et al. 

(2015) identificaram que as empreendedoras de Natal/RN contaram com seus pais, maridos, 

ex-maridos e amigos como pessoas essenciais na abertura de suas empresas.  

As mulheres de Currais Novos revelam o mesmo, no entanto, não só no momento 

inicial. As nove empreendedoras casadas citaram contar com algum apoio do marido na 
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gestão e, principalmente, quanto ao lado emocional das mesmas. Os trechos abaixo 

exemplificam essa relação:  

 
Eu coloquei o meu negócio com a cara e a coragem e com crédito de amigos que me 

emprestaram e que eu fui devolvendo ao longo do tempo (E9).  

 

Eu e meu marido, a gente... nós somos muito parceiros. Em tudo, seja no trabalho 

dele, seja no meu trabalho. Ele abriu mão de seis meses do trabalho dele [...] para 

me atender aqui, pra me ajudar na construção disso aqui. Esse prédio é nosso, mas é 

nosso porque nossa família resolveu entrar junto, né, conosco nesse sonho. Então, 

assim, meus sogros, eles nos proporcionaram esse espaço, então a gente já não paga 

aluguel. Já é um custo que eles pensaram pra que pudesse nos beneficiar (E7).  

 
 

 

No mesmo sentido, Machado, Gazola e Anez (2013) revelam em seu estudo que quase 

todas as mulheres consideraram a influência que outros empreendedores exerceram sobre 

elas, sendo o pai ou a mãe as mais apontadas. Alguns trechos da presente pesquisa evidenciam 

o mesmo:  

 

Porque eu venho de uma família onde meus pais sempre tiveram negócio próprio e 

negócios que prosperaram muito e negócios que fracassaram, então essa experiência, 

eu ter vivido isso, ajuda muito hoje o meu dia-a-dia (E8).  

 

Desde oito anos de idade que eu já trabalhava com a minha mãe. A minha mãe, 

poucas pessoas sabem, foi a primeira mulher crediarista dessa cidade. [...] Minha 

irmã ficava em casa e eu não, eu acompanhava minha mãe (E10). 

 
Porque foi quando eu vim pra currais e eu acho que eu já trazia na veia a questão do 

comércio, né, porque meu pai sempre foi comerciante (E4).  

 

A literatura também revela que a configuração do empreendedorismo para as mulheres 

está embasada nos sentidos subjetivos associados às suas trajetórias, ao contexto atual e à 

cultura que envolve a atividade desenvolvida e, dessa forma, questões de gênero e 

empreendedorismo não podem ser separados de questões sociais e significações no plano 

individual (FERREIRA; NOGUEIRA). A crença religiosa das empreendedoras foi bastante 

evidenciada em seus discursos. Todas citaram Deus em algum momento e algumas foram 

mais enfáticas ao expressarem o significado que a religião tem na vida delas, conforme os 

trechos abaixo:  

 
Eu lido muito com Deus, então, assim, eu busco muito Ele, eu peço muito a ele, 

quando eu estou muito estressada eu gosto de me reservar um pouco, fazer uma 

prece, abrir o Evangelho e pedir que Ele me oriente, porque tem hora que você fica 

sem saber o que fazer (E9). 

 

A gente trabalhando com cuidado, tendo sempre Deus na frente, que eu sou uma 
pessoa que eu tenho muita fé em Deus... E é interessante, as coisas vão acontecendo, 
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às vezes eu estou assim emocionalmente abalada, aí chega uma cliente e me dá um a 

braço, eu dou um abraço nela, aí já passa (E10). 

 

 Depreende-se dos discursos que a religiosidade envolve não só um valor pessoal, mas 

também um suporte buscado quando a questão envolve o lado emocional das 

empreendedoras. Tais relatos corroboram com os autores Ferreira e Nogueira (2013) quando 

afirmam que uma empresa, como resultado de uma série de decisões, está permeada de 

emoções. O trabalho de Cortez et al. (2015) também identificou a crença religiosa como um 

aspecto bastante citado pelas empreendedoras de Natal/RN. 

 A percepção social das empreendedoras também foram evidenciadas em seus 

discursos. Dentre outras coisas, as mesmas demonstraram participar ativamente de órgãos de 

apoio ao comerciante, tais como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), prestigiarem os 

eventos da cidade, importarem-se com seus funcionários, bem como com alguma causa social.  

Algumas falas exemplificam esse perfil: 

 
Eu tenho os meus ideais. Eu sempre tiro um tempo para alguma causa social, porque 

eu acho que é o que lhe dá força, também, mais pra frente. [...] Porque tem algumas 

coisas que eu precisava fazer, tanto pelo associado, quanto pela cidade, então eu 

achei que daria certo. (E9) 

 
Eu incentivo muito elas a estudarem, a buscarem uma coisa melhor e a não se 

prenderem nesse mundinho. [...] Eu sempre digo a elas: busquem algo pra vocês!  

[...] Acho que a pessoa tem que ter essa... como é que eu posso dizer... [...] A 

cumplicidade... Exatamente! O que eu não quero para mim, não quero para elas. 

Justamente, eu não sou egoísta. Pode ser a melhor do mundo, ter todas as clientes na 

palma da mão, mas que não necessariamente ela precisa passar a vida toda aqui, 
entendeu? (E2). 

  

O estudo de Nassif et al. (2012), identificou a percepção social de empreendedoras da 

região sudeste que passam por limitações financeiras como um dos fatores decisivos para o 

desenvolvimento de seus empreendimentos, no sentido do cuidado com as pessoas e com o 

ambiente que as cercam, procurando, através de suas ações, deixarem um legado para a 

sociedade. 

As demais características que foram identificadas nas empreendedoras entrevistadas 

serão descritas dentro de um escopo de competências cognitivas e afetivas, conforme o 

objetivo principal proposto. Esta pesquisa identificou que nas fases iniciais de seus 

empreendimentos tais empreendedoras agem influenciadas principalmente pelos aspectos 

afetivos e que, nas demais fases, os aspectos cognitivos passam a exercer maior influência, 

entretanto, os afetivos permanecem influenciando.  
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4.2 FASE DE EXISTÊNCIA  

 

Conforme Lester, Parnell e Carraher (2003), a existência marca a fase de 

desenvolvimento organizacional em que o foco é na viabilidade ou simplesmente no número 

suficiente de clientes que suporte a existência da organização. Ainda conforme os autores, a 

tomada de decisão e a propriedade estão nas mãos de poucos, ou até mesmo uma só pessoa.  

As empreendedoras classificadas nessa fase afirmaram que seus empreendimentos 

possuem uma estrutura melhor descrita como simples, reconhecem o processamento de 

informações, também, como simples e afirmam que o poder está principalmente em suas 

mãos, conforme os trechos abaixo:  

 
Todas as decisões praticamente são minhas. Eu consulto [...] em algumas, né, que eu 

tenho que ter, porque ela é minha sócia, ela não é minha funcionária, mas a maioria 

das decisões sou eu quem... tenho, né? (E1). 

 

 Hoje ela tá organizada assim... Tá mais centraliza em mim, eu estou à frente de 

tudo, mas estamos tentando organizar de um modo que dê para passar por esse 

momento de crise que está acontecendo agora (E2).  

  

A literatura reconhece que nessa fase a tomada de decisão é mais intuitiva do que 

analítica (CAMPOS et al., 2015) e isso também foi identificado no discurso das 

empreendedoras E1 e E2. Ambas percebem a necessidade de um melhor planejamento de suas 

atividades, mas reconhecem que isso ainda não está instituído em suas rotinas. E1 afirma que 

vem estudando muito estratégias de vendas e estratégias de crescimento, mas que um 

planejamento mais elaborado ela está começando a fazer agora: 

  
Antes eu fazia muito na intuição, agora eu estou fazendo mais na razão. Eu estudo e 
vou me organizando à medida do que eu vou estudando. Ainda está muito na minha 

cabeça, eu ainda estou desenvolvendo (E1). 

 

 No mesmo sentido, E2 afirma que os objetivos da sua empresa estão mais na sua 

cabeça e reconhece que uma melhor organização seria mais benéfica: 

 
Tá mais na minha cabeça, eu não tenho aquele planejamento por escrito [...] Eu acho 

que eu deveria ter, deveria buscar isso para a empresa, hoje, mas, no momento, não 

vou mentir [...] Meu único planejamento é esse: é conseguir fazer tudo direito, 

mudando algumas coisas, fazendo outras ações (E2.) 

 

Percebe-se do exposto que a personalidade do empreendedor e aspectos como metas, 

missão e cultura da empresa são indistinguíveis, conforme assevera Ray (1993). Para o autor, 

nessa fase, as forças e fraquezas do empreendimento são também aquelas do empreendedor, 
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que, por sua vez, molda a cultura, os valores e o comportamento social da empresa através da 

sua personalidade. Mais uma fala de E2 evidencia essa característica da fase de existência:  

 

Tenho metas para mim, né, mas eu não estipulo metas para as meninas aqui dentro 

da loja não. Pelo menos no momento não. Tá uma coisa mais livre, até pela situação 

que a gente está vivendo hoje, né?! Não tem como [...] Eu acho que até no lugar de 

ajudar, atrapalha, porque todo mundo trabalha com medo, com receio, só pensando 
naquilo, em atingir aquela meta.   

 

As empreendedoras entrevistadas no trabalho de Pelógio (2011), também da cidade de 

Currais Novos, demonstraram que ao longo da criação de suas empresas as decisões tomadas 

estavam mais alinhadas à lógica Effectuation. A autora relata que em vários momentos as 

entrevistadas tomaram decisões sem clareza de objetivos, corroborando, portanto, com o 

exposto acima.   

 Os aspectos referenciados nos trechos acima - planejamento e metas - estão presentes 

no modelo de Nassif, Ghobril e Silva (2010) como aspectos cognitivos presentes na ação do 

empreendedor. A cognição empreendedora refere-se aos modelos mentais dos empresários e a 

forma como os seus traços psicológicos conduzem para o processo empreendedor e para os 

resultados (CHEN; CHANG; LO, 2015). Além do saber planejar e da ação de definir metas, 

assumir riscos calculados, a habilidade de estabelecer parcerias, o conhecimento dos limites, a 

eloquência e a capacidade de comunicação são aspectos cognitivos do modelo em estudo.  

Entretanto, pesquisas anteriores sugerem a predominância de aspectos afetivos na fase 

de concepção e nascimento do negócio (NASSIF et al., 2004; CARVALHO et al., 2006), de 

modo que, corroborando com as evidências desses estudos, percebe-se que as empreendedoras 

entrevistadas realmente ainda não agem influenciadas pelo aspecto cognitivo. Os trechos 

acima mostram que as mesmas não desenvolvem um planejamento organizado de suas ações, 

nem estabelecem metas claras.  

As mesmas também não atentaram para a necessidade de estabelecer parcerias no 

momento em que se encontram. E1 demonstrou que a parceria não é algo a ser priorizado e 

E2 deixou claro que prefere trabalhar sozinha, conforme os trechos abaixo: 

 

Parceria, de aumentar vendas, eu já busquei muitas, mas, até agora, não deu 

nenhuma certo. [...] mas também foi só no início que deu certo, depois acho que foi 
esquecendo, né, isso (E1).  

 

No momento, hoje, de parceria, não tenho nenhum. Eu estou buscando ser mais 

independente em relação a isso, não estar sempre dependendo de uma parceria ou de 

um parceiro. Eu acho que eu fluo melhor, pelo menos no momento, sozinha (E2).    
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Os demais aspectos cognitivos do modelo também não foram identificados nas ações 

das empreendedoras em análise, exceto a capacidade de comunicação. Com o foco na 

viabilidade da empresa, as mesmas citaram que priorizam um bom atendimento e recorrem às 

mídias sociais para chamar a atenção de seus clientes. As falas de E1 e E2, respectivamente, 

expressam essa realidade:  

 
Eu uso muito a mídia social. É o que a gente mais usa. Já fiz algumas outras mídias, 

de TV, de jornal, revista, essas coisas, mas a mídia social é o que a gente consegue... 

tem mais retorno. [...] a gente procura atender o melhor possível, a gente não faz 

distinção nenhuma lá com relação a atendimento. Todo mundo tem o mesmo 

atendimento. A gente procura que seja o melhor.   

 

A simpatia, a conversa, lembrar deles, manter a loja sempre, assim, na mídia, vamos 
dizer, que hoje em dia é mais pela parte da tecnologia, né?! [...] Quando vir na rua, 

falar... Às vezes, um simples telefonema, você ligar, né, e dizer que a gente está 

lembrando dela, que chegou coisa nova. Atinge eles, de um modo que eles lembram 

sempre da gente. Pelo menos é isso que eu estou buscando fazer todo dia, estar 

sempre no campo de visão deles, seja nas redes sociais ou pessoalmente mesmo.  

 

 Corroborando com os achados, Carli, Vasconcelos e Lezana (2014) afirmam que a 

comunicação persuasiva é ferramenta fundamental ao empreendedor nos primeiros anos da 

existência de seu empreendimento, quando seu objetivo concentra-se em viabilizar suas 

ideias.  

A nuvem de palavras gerada a partir dos discursos de E1 e E2 traz a palavra “hoje” 

como a mais citada, provavelmente em virtude desse olhar das empreendedoras mais voltado 

para o momento atual, deixando de lado o planejamento e o estabelecimento de metas, 

conforme foi identificado. Palavras como loja, mídia, empresa, cliente e mercado também 

revelam o foco voltado para a viabilidade de suas empresas, com o intuito de captar e manter 

clientes para que estas se tornem rentáveis.   

 

Figura 4: Nuvem de palavras da fase de existência. 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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 Identificou-se que na fase de existência as empreendedoras agem muito mais 

influenciadas pelo aspecto afetivo do que pelo cognitivo. Movidas pelo desejo de 

independência, as empreendedoras entrevistadas mostraram muito entusiasmo pelas suas 

ideias, perseverança, coragem, iniciativa e uma forte disposição para correr riscos, conforme 

mostram os trechos de E1 e E2, respectivamente:  

 
Eu não tenho muito medo, assim, de encarar. Até a gente erra bastante, porque a 
gente paga pra ver. A gente primeiro vê que tem uma brechinha no mercado, né, aí a 

gente vai e entra e aposta nisso. Se a gente viu que não dá certo a gente recua, mas 

quando dá certo a gente continua, né...  

 

Se eu não me arriscasse, eu não estaria aqui, eu faria outra coisa qualquer... Não 

estaria buscando o que eu realmente quero! [...] Sempre fui positiva, curiosa demais 

e eu acho que é isso. Corajosa! Sempre fui corajosa. Eu acho que meu lado 

empreendedor, é esse: de ter coragem de chegar lá e fazer.  

 

  Os trechos das falas de E1 e E2 vão ao encontro do identificado no trabalho de 

Machado, Gazola e Añez (2013), os quais relataram que as empreendedoras da cidade do 

Natal-RN não demonstraram ter medo do fracasso e se mostraram autoconfiantes quando 

resolveram empreender. A independência também foi enfatizada como forte característica das 

empreendedoras na fase inicial. A fala de E1 explicita isso:  

 
Eu sempre quis trabalhar para mim para não ter prisão com ninguém, já até estudei 

para concurso, mas nunca me interessei tanto por isso. Eu acho que era justamente 

porque tem ser empreendedorismo mesmo.  

 

Mais enfaticamente, a fala de E2 demonstra o seu forte desejo de independência:  

 

Eu não dependo, eu não gosto, eu não quero depender de ninguém! E no profissional 

também, eu acho que é a mesma coisa. Eu não vou ficar esperando um fornecedor 

vir atrás de mim, eu vou atrás dele, entendeu?! Eu sempre tenho iniciativa. 

 

 A predisposição para correr riscos e o excesso de otimismo também levaram as 

empreendedoras a deixarem de enxergar o que realmente era necessário, trazendo, assim, uma 

consequência negativa da influência do aspecto afetivo. Shane e Venkataraman (2000) 

ressaltam que muitas empresas falham em decorrência do excesso de otimismo sobre o valor 

das oportunidades, pois muitas vezes limita uma busca mais profunda por informações, 

estimulando previsões otimistas sobre futuro. Os trechos seguintes são exemplos claros dessa 

relação:  

 

A gente errou muito financeiramente. A gente investiu muito mais do que era pra ter 

investido, né... No início a gente pagou muito por esse erro, eu deixei de investir em 
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algumas coisas que eram importantes e investi em outras que não eram tão 

importantes no momento (E1).   

 

Eu acho que eu sou meio louca, assim, às vezes... Umas coisas tipo: deu a vontade 

eu vou lá e faço! [...] Eu posso até ter pecado nisso, por não pensar, né, nas coisas 

futuras que iriam acontecer, nos problemas que iriam aparecer. Eu sempre fui muito, 

assim, de momento (E2).   

 

Percebe-se que nessa fase, as empreendedoras ainda não têm bem desenvolvido alguns 

aspectos que virão somente com a aprendizagem da prática. Além do citado acima, um 

aspecto bastante comum no cotidiano das mulheres empreendedoras é a dificuldade em 

conciliar vida pessoal, casa, filhos e vida profissional. E1 expressa em seu relato um grande 

desgaste emocional por ter, em determinado momento, priorizado demais a necessidade do 

seu estabelecimento:  

 

Eu passei um desgaste bem pesadinho agora esses... em dezembro. A gente abriu 

para confraternizações e todos os dias, praticamente, tinha confraternizações à noite. 

[...] Teve dia de eu sair de casa com os meninos dormindo e eu chegar em casa e eles 

já estarem dormindo. Então, aquilo ali todos os dias foi me desgastando. [...] Eu ia 

conversar com qualquer pessoa eu começava a chorar. Foi um desgaste emocional 

terrível pra mim, aí eu parei. Janeiro eu quase não trabalhei, aí pronto, né, recuperei 

minha saúde mental, mas foi um desgaste bem grande.    

 

 E2 também demonstra não ter separado vida pessoal da profissional quando afirma 

que:  

 

É em casa, mas fazendo coisa que eu poderia tá fazendo na loja e eu faço em casa e 

vice-versa. Eu acho que hoje tá muito misturado. Queria separar! Eu acho que deve 

ter né, a sua vida pessoal ser uma coisa e sua vida profissional outra, mas, no 

momento tá misturado.  

 

 Face ao exposto, foi identificado que os aspectos afetivos positivos e negativos estão 

presentes nas ações das empreendedoras na fase de existência, conforme resume o Quadro 9: 
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Quadro 9: Aspectos cognitivos e afetivos que influenciam as ações as empreendedoras 

na fase de existência. 
Aspectos Cognitivos E1 E2 Aspecto Afetivo E1 E2 

Assumir riscos calculados - - Perseverança X X 

Habilidade de estabelecer parcerias - - Coragem X X 

Definir metas - - Força de vontade X X 

Saber planejar - - Iniciativa X X 

Conhecer seus limites - - Disposição para correr riscos X X 

Eloquência - - Motivação pessoal X X 

Capacidade de comunicação X X Enfrentar desafios X X 

   Paixão pelo negócio - - 

   Fazer o que gosta - - 

   Autonomia X X 

   Autoconfiança X X 

   Independência X X 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

4.3 FASE DE SOBREVIVÊNCIA  
 

 Conforme Churchill e Lewis (1982), a empresa que chega à fase de sobrevivência já se 

mostrou uma entidade viável. Ela tem clientes suficientes e capacidade para satisfazê-los com 

seus produtos e serviços; a organização ainda é simples, podendo ter um número limitado de 

funcionários (CHURCHILL; LEWIS, 1982).    

Nessa fase, as empresas buscam crescer e desenvolver alguma formalização na 

estrutura para suportar as atividades de forma mais eficiente. As empreendedoras classificadas 

nesta fase afirmaram contar com alguns especialistas, tais como contadores e consultores, por 

exemplo, e reconhecem que isso torna as suas empresas mais organizadas em relação a 

momentos anteriores. Mesmo não dispondo de estruturas físicas maiores, conforme sugerem 

os autores Su, Baird e Schoch (2015) ao afirmarem que empresas em fase de crescimento são 

maiores em tamanho, elas possuem uma organização e divisão das atividades entre elas 

mesmas e seus colaboradores, permitindo, assim, o bom funcionamento de suas empresas, 

conforme bem explicam E3 e E4, respectivamente: 

 
Elas ficam na parte de vendas e uma que fica, assim, na parte de... burocrática. Me 

ajuda muito. Eu sou vendedora, eu faço as compras, eu cuido do financeiro, mas 

quando é em termos assim de investimento, que mexa mais com... com financeiro, aí 

é com [...]. Sempre tem que... o aval e o estudo dele. Essa questão de juros, essas 

coisas, é mais com ele.  

 

Hoje o meu serviço aqui é a parte de divulgação, no caso seria o marketing, e a parte 

do serviço [...] e eu também faço pesquisa de novas empresas, então o que é 

tendência no mercado, o que está saindo... eu analiso para a gente tentar trazer pra 

cá. [...] faz toda a parte administrativa, então ele quem compra, ele quem vende, ele 
organiza... sim, a contabilidade é comigo também. A parte de pagamento, essas 

coisas, é tudo comigo. E eu tenho também uma vendedora.  
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As metas passam a ser formuladas rotineiramente com o objetivo principal de gerar 

receita suficiente para que a empresa permaneça operando e cresça em termos financeiros. O 

discurso de E3 enfatiza a necessidade de se manter no mercado quando fala sobre o ano 

corrente:  

 
Eu acredito que 2016 é um ano que tá todo mundo apreensivo, então o que eu 

coloquei de meta pra mim em 2016 é, por exemplo, vender a mesma coisa que eu 

vendi em 2015 e reduzir custos, entendeu?  

 

Já E4 se mostra mais incisiva com essa preocupação em se manter no mercado, 

buscando estabelecer metas, construindo novos conhecimentos e procurando de alguma forma 

cativar ou captar novos clientes: 

 
A gente é acompanhado pelo ALI1. A cada 15 dias eu recebo a visita da consultora e 

essas metas elas são traçadas e planejadas, então a gente sempre coloca no papel 

aquilo que a gente vai fazer. Semana passada a gente viu a necessidade de estar 

trabalhando mais as redes sociais, então a gente fez um curso, sentou segunda-feira e 

já planejou, né, o nosso plano de mídia, que é o que a gente tá implementando.  

 

A fala de E4 ressalta a busca e a confiança no conhecimento técnico e formal para a 

melhoria de suas atividades e corrobora com o estudo de Cortez et al. (2015) que também 

identificou a importância dada pelas empreendedoras de Natal a esse tipo de conhecimento, 

buscado através de órgãos de apoio, tais como o SEBRAE.  

Em virtude do foco em se manter no mercado, o atendimento foi evidenciado por 

ambas como o principal artifício utilizado para conquistar e manter seus clientes, conforme os 

trechos abaixo: 

 

Atendimento. É o principal. É você fidelizar aquele cliente, é aquele cliente saber 

que você realmente lembra dele, conhece o gosto dele, entendeu? [...] Então é muito 
isso, assim, eu acho que o primordial, em primeiro lugar, é o atendimento. E, claro, 

também oferecer para todos os... para todos os públicos (E3). 

 

O principal é o atendimento, [...] um bom atendimento é uma coisa que é 

fundamental. Outra coisa que a gente faz é o nosso pós-venda [...]. A gente também 

tem um cartão fidelidade, que é outra coisa que a gente oferece. A gente tenta 

sempre ter um ambiente aconchegante (E4). 

 

Nessa fase, uma análise do ambiente também passa a ser considerada (LESTER; 

PARNELL; CARRAHER, 2003), visto o ambiente de negócios apresenta-se maior e mais 

                                                             
1 O ALI citado pela entrevistada E4 refere-se a um programa oferecido pelo SEBRAE 

chamado Agentes Locais de Inovação que tem como objetivo promover a prática de ações de 

inovação em empresas de pequeno porte, por meio de orientação personalizada. 
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complexo (SU; BAIRD; SCHOCH, 2015).  Isso foi identificado na fala de E4 quando afirmou 

que:  

 
Foi quando a gente começou a perceber que a gente podia estar fazendo outras 

coisas para trazer um número maior de clientes, né, que são os eventos que a gente 

tá sempre promovendo.  

 

Quanto aos aspectos cognitivos presentes no modelo, identificou-se que as 

empreendedoras, nessa fase, passam a definir metas, conforme já mencionado, aprendem a 

planejar e, consequentemente, assumirem riscos mais calculados. De acordo com Su, Baird e 

Schoch (2015), reconhecida a heterogeneidade do ambiente e em busca de competitividade, 

neste estágio, maior esforço é dado à coleta e tratamento de informações para lidar com o 

elevado nível de incerteza e por isso o estilo de tomada de decisão passa de intuitivo para 

analítico, com uma grande variedade de fatores levados em conta. Tais aspectos foram 

identificados nas falas, conforme segue: 

 

Agora eu estou começando a planejar as compras. Antes era do meu intuito, né, mas 

porque era o começo, a gente se empolga, mas agora é tudo na ponta do lápis, né, a 

questão de compras, porque eu acho que esse é o segredo... da loja, são as compras. 

Quando vou fazer uma campanha, eu planejo antes a campanha... os custos (E3). 

 
Antes de a gente fazer um investimento [...] a gente senta, nunca diz que vai de 

imediato, né, a gente sempre tenta sentar, estudar e analisar. Vai ser um 

investimento em mídia, era pra eu ter dado essa resposta ontem, mas eu não fiz 

ainda, porque a gente precisa sempre analisar a nossa contabilidade, né, ver se a 

gente vai ter esse dinheiro pra investir e o retorno, que a gente sabe que não vai ser 

aquele retorno imediato (E4).  

 

 A busca por parceiros de negócios também foi ressaltada pelas empreendedoras, 

conforme expressa E3: 

 
Gosto muito de campanhas com parcerias, porque é mais interessante, assim, tanto a 

questão financeira, como a questão até de atingir outros públicos, né, porque às 

vezes não são seus clientes, então, eu gosto muito da parceria. Nas minhas 

campanhas, por exemplo, eu busco sempre alguém que seja também do mesmo 

ramo, mas que seja de outra... outra atividade. [...] Porque uma coisa agrega valor à 

outra e são duas coisas que todo mundo quer, né? 

 

E4 também ressaltou que gosta de trabalhar com parceiros e, diante de uma 

experiência negativa em um momento anterior, reiterou a necessidade de confiança no 

relacionamento:  

 
Eu não faço parceria com qualquer pessoa, porque é o nome da minha empresa que 

está em jogo. Aconteceu já, assim, de a gente promover um evento, organizar tudo e 

a pessoa que estava junto com a gente sair como se ela tivesse promovido, 

entendeu? E ela aparecer e não citar o nome dos parceiros, então, hoje a gente tem 

parceiros, mas os meus parceiros, eu sou bem honesta, [...] bem direta, para que não 
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ocorra o que já aconteceu antes, mas sempre a gente está buscando parceiros e a 

gente também recebe muita gente querendo ser parceiro.  

 

  De acordo com a literatura, os empreendedores podem aumentar o seu espaço de ação 

através de suas redes pessoais e acessar, a um custo reduzido, recursos que de outra forma 

estariam indisponíveis (DUBINI; ALDRICH, 1991). Nesse sentido, o networking é visto 

como inerente à atividade empreendedora, uma vez que mobilizar recursos na busca de 

oportunidades exige contatos empresariais, conhecimento e confiança, bem como a relação 

com o dinheiro, trabalho e esforço de outros (DUBINI; ALDRICH, 1991).  

 As empreendedoras também demonstraram o uso da argumentação como forma de 

mobilizar as pessoas para acreditarem nas suas ideias. Conforme Carli, Vasconcelos e Lezana 

(2014), a comunicação é um elemento primordial, pois é pelo convencimento de suas ideias 

que um empreendedor determina o nascimento e a base de um empreendimento, assim como 

se efetiva a sobrevivência da empresa e seu crescimento. Dessa forma, o estímulo para se 

comunicar provém do propósito de desenvolver o negócio que foi concebido e buscar a 

aproximação de potenciais parceiros (CARLI; VASCONCELOS; LEZANA, 2014). Um 

exemplo explícito disso está no discurso de E4: 

 
Eu tento mostrar que aquilo ali vai dar certo, o benefício que a gente vai tá trazendo, 

não só para a empresa como para a pessoa que vai estar recebendo, sabe... Tudo que 
eu vou fazer, antes eu tento fazer o planejamento e depois eu passo pra eles e mostro 

os benefícios que isso vai trazer. Eu trabalho muito com a argumentação.  

  

Conforme já mencionado anteriormente, nesse estágio novas configurações são 

formadas e o objetivo de um negócio passa a ser, por exemplo, maior formalização da 

estrutura, aumento da quota do mercado e de clientes, geração de receitas. Esse é um 

momento onde os aspectos cognitivos estão muito presentes, em virtude da necessidade de 

montar estratégias para captar e reter clientes e de realizar análises diante de diversas 

questões, visando o crescimento do negócio. Dito isso, a nuvem gerada a partir das falas 

revela palavras como empresa, parceria, investindo, vender, analisar, retorno, cliente, negócio, 

comércio, dentre outras, que expressam os aspectos que são considerados nas ações das 

empreendedoras da fase de sobrevivência.      
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Figura 5: Nuvem de palavras da fase de sobrevivência  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A nuvem evidencia termos recorrentes no ambiente empresarial, mas também contém 

aspectos da vida social das mulheres, como pessoa, criança, nutricionista, brinquedo, mulher, 

vida, casa, etc. Outra classe de palavras remete à colaboração, tais como: parceria, ajuda e 

contato, que quando comparadas no contexto em que se inserem, denotam uma necessidade 

das mulheres em obter auxilio em diversos aspectos referentes à gestão de seus negócios. 

Sobre a influência dos aspectos afetivos, a autoconfiança das empreendedoras E3 e E4 

também foi identificada como um meio de entusiasmar as pessoas:  

 
[...] eu gostar e principalmente eu acreditar no produto que eu trabalho, no produto 

que eu vendo. Eu acredito e eu vejo, assim, que é bom, entendeu? Eu acredito no 

que eu vendo. É a chave, né... se você vai mostrar alguma coisa ao cliente, um 

produto que você acredita, que você aposta nele, que você compraria, é uma venda 

certa (E3). 

 
O entusiasmo, ele precisa começar com os de casa, sabe... então, assim, eu gosto 

muito do que eu faço. Eu preciso ver o entusiasmo da minha funcionária [...], então, 

se eu vejo que tá todo mundo junto e entusiasmado, se eu consigo fazer com que 

eles gostem daquilo, aí eu vejo que o negócio vai dar certo (E4).   

  

Nesse estágio, algumas organizações crescem e prosperam o suficiente para entrar na 

fase seguinte, algumas têm apenas retornos marginais e outras não conseguem gerar receitas o 

suficiente para sobreviver (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003). A fim de 

permanecerem no mercado, as empreendedoras agem influenciadas pelas suas motivações 

pessoais, pela autoconfiança que adquiriram, pela coragem e força de vontade para continuar. 

Alguns trechos evidenciam a influencia destes aspectos afetivos: 

 
Eu me sinto realizada porque eu fiz dar certo, eu peguei uma empresa que estava... 
que não estava bem, mas eu consegui levantar, consegui fazer o nome e hoje eu me 
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sinto muito satisfeita. Muito mais segura e até muito mais forte para enfrentar 

dificuldades, quaisquer que sejam (E3).  

 

Minhas maiores motivações, assim... É saber que a cidade da gente vive disso, né, 

do comércio, porque é a realidade, quem mantem a cidade da gente é o comércio. 

É... realmente o eu gostar, o eu ter me achado, assim, realmente eu faço porque 

gosto (E3).  

 

Minha maior motivação é fazer a minha história. Eu acho que a gente veio pra cá pra 

deixar alguma coisa, né... Então eu quero ser lembrada quando eu for embora, eu 

quero ter uma história bacana, sabe? Eu quero deixar um legado pro meu filho e pra 
minha filha, pra que quando eles crescerem, assim, eles digam ‘minha mãe fez 

alguma coisa por esse mundo’ (E4). 

 

 Os discursos acima corroboram com o identificado no estudo de Nassif et al. (2012, p. 

7701) que apontou “lidar com desafios e testar os próprios limites”, “fazer o que gosta e se 

identificar com o que faz” e “deixar um legado para a sociedade” como aspectos afetivos 

presentes nas empreendedoras da região sudeste do Brasil.   

Para conseguirem conduzir suas empresas à viabilidade, as empreendedoras na fase de 

sobrevivência ganharam reconhecimento e legitimidade no mercado em que atuam, sendo, 

portanto, consideradas confiáveis enquanto empresárias e fornecedoras de produtos e serviços 

perante a sociedade e os consumidores diretos. A experiência trazida da fase de início permite 

que a empreendedora, nessa fase, traga um conjunto personalizado de benefícios, tais como 

habilidades de negociação, redes bem desenvolvidas, boa reputação financeira e a capacidade 

de melhor lidar com os obstáculos que surgem (POLITIS, 2005).  

Dito isso, a aprendizagem vinda com a experiência permitiu que as empreendedoras 

em análise aprendessem a lidar com os problemas familiares, tais como separar trabalho de 

vida pessoal, e com as incertezas do mercado, conforme relatam E3 e E4, respectivamente:  

 
Eu vou vendo que... que realmente o comércio é isso e não tem... vou tentando me 

adaptar, né, e assim... Às vezes, quando não é tão positivo, é bom porque você já vai 

vendo quais os pontos que você pode melhorar para uma próxima. 

 

Eu não levo para casa o trabalho. É tanto que a gente até tirou a internet de casa, 

porque era uma coisa que a gente chegava e ficava trabalhando, então a gente tirou a 

internet e a gente sai daqui, a gente não... não leva mais, a gente lá é marido e 
mulher e os nossos filhos. 

  

Face ao exposto, percebe-se que na fase de sobrevivência, quando os 

empreendimentos tornam-se viáveis e melhor organizados para manterem-se atrativos no 

mercado, as empreendedoras recorrem a aspectos cognitivos, tais como planejar, traçar metas, 

estabelecer parcerias, analisar os riscos e defender suas ideias com base em argumentos 

sólidos. Conforme sugerem Nassif, Ghobril e Silva (2010), os aspectos cognitivos não estão 

dissociados dos afetivos na prática.  Embora em menor intensidade do que os cognitivos, 
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alguns aspectos afetivos são demonstrados como influenciadores das ações de E3 e E4. O 

Quadro 10 apresenta, portanto, os aspectos que foram identificados nos discursos das 

mesmas. 

 

Quadro 10: Aspectos cognitivos e afetivos que influenciam as ações as 

empreendedoras na fase de sobrevivência. 
Aspectos Cognitivos E3 E4 Aspecto Afetivo E3 E4 

Assumir riscos calculados X X Perseverança - - 

Habilidade de estabelecer parcerias X X Coragem X X 

Definir metas X X Força de vontade X X 

Saber planejar X X Iniciativa X X 

Conhecer seus limites - X Disposição para correr riscos - - 

Eloquência X X Motivação pessoal X X 

Capacidade de comunicação - X Enfrentar desafios - - 

   Paixão pelo negócio - - 

   Fazer o que gosta X X 

   Autonomia - - 

   Autoconfiança X X 

   Independência - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

4.4 FASE DE SUCESSO 

 

A terceira fase proposta no modelo conceitual é a de sucesso. Nessa fase, conforme 

Lester, Parnell e Carraher (2003), o empreendimento torna-se maior do que a maioria dos 

concorrentes, a energia é distribuída entre algumas pessoas (possíveis acionistas), a estrutura é 

funcional e o processamento de informação é mais sofisticado em relação às fases anteriores.  

Este é o momento de organizar a gestão, rápido o suficiente para eliminar as 

ineficiências que o crescimento pode ter deixado e profissionalizar a empresa, através do uso 

de ferramentas como orçamentos, planejamento estratégico e gestão por objetivos, sem deixar 

de lado as qualidades empreendedoras (CHURCHILL; LEWIS, 1983). 

Os empreendimentos classificados nessa fase possuem mais de uma unidade de 

atendimento e buscam abranger diversas áreas dentro do ramo em que atuam, por meio da 

diversificação de produtos e serviços oferecidos. Apresentaram como características 

processos formalizados e padronizados com relação a tarefas, planejamento, divisão de 

setores, estabelecimento de metas, controle orçamentário e monitoramento das atividades, por 

exemplo.  

Quanto ao funcionamento e estrutura organizacional, alguns trechos de E5 e E6 

evidenciam como seus empreendimentos estão organizados: 

 
Hoje eu tenho vários segmentos [...] a gente também tem o setor de marketing, tem 

uma operadora, então, assim... São vários segmentos e eu me reúno toda semana, 
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pelo menos uma vez por semana, com o setor e também com o encarregado de cada 

setor pra poder acompanhar [...] (E5).  

 

Atualmente nós temos a empresa organizada na parte de compras, na parte 

administrativo-financeira, a equipe de vendas [...] A gente faz planejamento de 

compras, planejamento de vendas, é... os custos da empresa, onde é que a gente vai 

poder baixar, né, se existe a necessidade de baixar...  Na verdade, eu acho que a 

nossa empresa, hoje, ela está, assim, num nível onde a gente já trabalha com muitas 

coisas de maneira profissional (E6).  

 

 Corrobora-se, assim, com a literatura citada, por perceber-se a profissionalização das 

empresas, através da adoção de uma estrutura divisional e distribuição de tarefas. Essa 

profissionalização traz a necessidade de planejar e acompanhar diversas variáveis, tais como 

clientes, metas, custos, vendas, dentre outros. O relato de E6 exemplifica algumas relações e 

processos com os quais a mesma lida para gerir sua empresa: 

 

Hoje a gente trabalha, assim, com um relatório mensal, onde a gente vê o que tá 

certo, o que é que tá errado e a gente analisa. A gente acompanha as compras, 
quinzenalmente a menina atualiza e manda pra ver o que está precisando, o que não 

está. [...] Da cartela de clientes que a gente tem cadastro, uma coisa que a gente se 

preocupa muito é em ter um sistema de automação que nos dê toda, assim, o mais 

preciso possível a informação do cliente.   

 

 Como os procedimentos tornam-se mais padronizados, a tomada de decisão torna-se 

mais avessa ao risco (CAMPOS et al., 2015; SU; BAIRD; SCHOCH, 2015). As 

empreendedoras, além de mostrarem uma melhor organização dos processos, mostraram 

também maior clareza de seus limites, principalmente os financeiros, e melhor gestão dos 

riscos assumidos. A fala de E5 expressa essa consciência com relação ao limite financeiro: 

 
Este ano, a gente tá pretendendo diminuir, tendo em vista que aumentou muito as 

despesas e que a previsão de faturamento não é a mesma dos anos anteriores, então a 

gente procura diminuir ao máximo...  

 

No mesmo sentido, E6 expressa cautela com essa relação e acrescenta o modo como 

lida com o risco que enfrenta para manter o seu negócio: 

 
Nos dias de hoje você sabe que tá difícil o seu negócio, então você não pode exceder 

suas compras, porque se você exceder suas compras você vai comprometer o seu 

capital e quando chegar ao final do ano você pode estar endividada, né? [...] Não é 

que a gente não erre, claro que a gente erra. Tem determinadas coisas que a gente 

compra a mais, mas uma coisa é você errar sabendo que está errando e outra coisa é 

você fazer na doida, né? Então o que acontece é isso, hoje a gente continua errando, 
porque é errando que se aprende, né, só que a gente erra sabendo que tá errando. 

  

Nessa fase, a ênfase está na eficiência e em melhorias na produtividade (SU; BAIRD; 

SCHOCH, 2015). As preocupações giram em torno da manutenção de sua posição no 

mercado, bem como na defesa dos nichos de atuação (CAMPOS et al., 2015). Dito isso, as 
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empreendedoras relatam, além dos processos formais para a organização de suas tarefas, 

recorrer a estratégias para conquistar seus clientes. O uso da comunicação, através de mídias 

sociais e o estudo constante, com o intuito de informar e persuadir clientes, são expressos por 

E5 e E6 em suas falas: 

 
Em relação a curso eu sempre, eu mesma, eu gosto de fazer, eu gosto de aprender. 

Se você vier pra uma... Qualquer uma, eu tenho argumento, eu não aceito qualquer 

coisa [...] Se a pessoa chegar com um pacote e disser um valor que eu não concorde, 

que recebeu de uma operadora, eu argumento (E5).   
 

A pessoa que trabalha com vendas, ela enxerga muitas possibilidades. Pra você 

vender uma coisa, principalmente nos dias de hoje, você tem que dar muitos motivos 

para a pessoa lhe comprar, né? Então, de certa forma, você tem um poder de 

persuadir aquela pessoa. Principalmente se ela também tiver precisando, né. Mas, 

muitas vezes, até sem ela precisar, você pode persuadir, basta ela poder (E6).  

 

 O uso de redes sociais e da internet como fontes de conhecimento e estudo de 

tendências foram ressaltados pelas empreendedoras da cidade de Natal/RN no trabalho de 

Cortez et al. (2015).  Essas ferramentas também foram citadas pelas empreendedoras de 

Currais Novos, entretanto como uma das formas de chegar até os clientes, como se observa na 

fala de E6: 

 
Hoje, através das redes sociais... Praticamente, a gente posta três vezes ao dia. Eu 
acho que isso é uma maneira que a gente divulga, que a gente conquista muitos 

clientes através disso. É tanto que, assim, vende para fora, para outros Estados 

também, despacha, sabe... Até os nossos clientes mesmo, clientes de cidades 

vizinhas, eles acompanham muito pelas redes sociais.  

   

A busca por parceiros, já identificado na fase de sobrevivência, também é ressaltado 

pelas empreendedoras da fase de sucesso. Alguns deles são descritos por E6, que enxerga a 

parceria como uma relação ganha-ganha: 

 
A gente faz parceria com marcas que a gente trabalha em que a gente, assim, 

trabalha realmente a marca dentro da empresa quando a gente faz eventos. Também 

com fotógrafos, muitas vezes até com universidade também... Quando existem 

trabalhos eles sempre nos procura e a gente sempre apoia. Parceria, de certa forma, é 
uma ganha-ganha, né.   

  

 

A literatura expressa que o crescimento demanda que o empreendedor desenvolva e 

articule sua visão para toda a organização e delegue a outros funcionários, atividades que 

antes eram suas (CHURCHILL; LEWIS, 1983; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 

2010). Essa relação foi encontrada nas falas de E5 e E6, corroborando, portanto, com a 

literatura. 
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O que eu sinto falta é que eu não consigo mais atender, porque é muito bom atender 

um cliente, então... Eu sinto falta. Mas... É como dizem: você cresce, você tem os 

prós e você tem os contras e a vida é assim. Mas, quando eu tenho a oportunidade de 

atender, eu estudo também e vou atender (E5).  

 

Existem processos dentro da empresa, por exemplo, a parte da cobrança, onde... 

Quando eu comecei tudo era eu, porque era só eu, [...]. Hoje não, como nós temos 

outros funcionários, então esses processos, eles acontecem independente de mim 

(E6).  

  

Os trechos das falas de E5 e E6 demonstram a influência dos elementos cognitivos do 

modelo em estudo em suas ações. Nas falas acima, foi possível identificar que as 

empreendedoras da fase de sucesso sabem planejar, definem metas, assumem riscos 

calculados e conhecem seus limites, estabelecem parcerias e possuem habilidades de 

comunicação e eloquência.  

É possível perceber que maior parte da atenção das empreendedoras está voltada para 

as relações empresariais, com foco nos clientes principalmente, o que está expresso, também, 

na nuvem de palavras formada de seus discursos (FIGURA 6).   

 

Figura 6: Nuvem de palavras da fase de sucesso 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

  

Conforme identificado, há uma forte influência dos aspectos cognitivos em suas 

rotinas, que estão voltadas para a organização e monitoramento das atividades 

organizacionais. Entretanto, as empreendedoras também demonstraram que buscam 

constantemente a inovação e, por isso, destacam-se em seus ramos. Dito de outro modo, E5 e 

E6 construíram uma trajetória de crescimento, não só através de características como 

planejamento, monitoramento e organização de seus empreendimentos; a iniciativa, a força de 
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vontade, a independência, a perseverança, dentro outros aspectos afetivos, também marcaram 

as suas ações.  

Contudo, atualmente, esses elementos afetivos influem de maneira bastante sólida e 

equilibrada nas ações de E5 e E6. Não foram identificados exemplos de influência negativa de 

nenhum aspecto afetivo do modelo em estudo, muito pelo contrário, como já descrito 

anteriormente, nessa fase, os riscos assumidos passam a ser calculados, bem como as 

empreendedoras mostraram-se conhecedoras de seus limites.   

A motivação pessoal e a vontade de fazer o que gosta destacam-se nos discursos das 

empreendedoras, conforme suas falas abaixo. 

 
Eu não tenho medo de trabalhar, amo trabalhar, amo fazer com amor, passo para 

equipe isso tudo, então é... Mas, não é fácil você, hoje, no mercado, se manter e 

crescer, porque eu não quero só me manter, eu quero crescer, eu vou crescer (E5). 

 

Hoje as minhas maiores motivações são meu filho, minha família e, assim, saber que 

eu nasci para ser aquilo, sabe, é o que eu sei fazer, então eu acho que isso me motiva 

todos os dias, a procurar fazer sempre o certo. Eu nasci para ser comerciante, 
entendeu? Então, assim, depois que você constrói uma vida, que você está num 

estágio como hoje eu estou, já depois de vinte anos trabalhando naquilo, apesar de 

ser nova, mas eu comecei nova, então eu sei que eu nasci para ser isso (E6).  
 

 Alguns trechos também demonstram coragem, iniciativa e perseverança. E5 é bem 

enfática ao falar sobre essa relação:  

 
Eu parto muito do princípio: insista, persista e nunca desista de nada! Eu tenho um 

foco, um objetivo, eu vou crescer ainda mais. Crise existe, mas vamos, vamos 
vencê-la, né verdade? Eu não gosto muito dessa palavra não.  

 

E6, no mesmo sentido, enfatiza coragem e iniciativa como primordiais, no entanto, 

sem deixar de lado aspectos relacionados ao controle: 

 
Existe a característica de hoje e existe as minhas. As minhas eu acho que a coragem, 

a iniciativa de fazer, de fazer acontecer, correr atrás. [...] Eu acho que nos tempos de 

hoje o mais importante, uma das características, além de coragem, além de 

iniciativa, é o monitoramento, porque o seu resultado vai estar diretamente ligado ao 

monitoramento. Se você deixar solto, aí você vai ser “deixa a vida me levar”.  

 

Durante as entrevistas, foi possível perceber bastante equilíbrio por parte das 

entrevistadas, quando questionadas sobre o modo como lidam com os desgastes emocionais 

do dia-a-dia. Um provável razão para isso é o benefício que a aprendizagem vinda com a 

experiência da trajetória enquanto empreendedoras traz. Para chegarem ao sucesso, as 

mesmas lidaram com erros e acertos e, certamente, com fatos negativos vindos de aspectos 

afetivos, como excesso de otimismo e crença na intuição.  Os trechos a seguir descrevem um 

pouco da aprendizagem vinda com a experiência:  
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Eu aprendi muita coisa, mas muita coisa, e acho que tudo que você vai fazer, 

qualquer curso que você vai fazer, pode ser até de áreas que eu não domino, como 

marketing, mas você sai com alguma coisa, com algum conhecimento, com alguma 

bagagem, com algum aprendizado [...] E eu sou muito de ver o lado que eu possa... 

alguma coisa que eu possa pegar dali, que eu possa ter oportunidade de crescer (E5). 
 

Procuro resolver da maneira que eu acho mais adequada, mas a gente tem que 

trabalhar nossa mente todos os dias pra conseguir carregar a nossa cruz, porque o 

desgaste do dia-a-dia não é fácil, existe uma rotina, existe uma pressão e a cada dia 

que o seu negócio vai crescendo a responsabilidade é maior. [...] Existe muito 

compromisso, onde a gente tenta manter, cumprir aqueles compromissos e, graças à 

Deus, até hoje, a gente tem cumprido. Não é fácil não, mas você como liderança, 

como uma pessoa que tem uma equipe, você também não vai ficar contando só a 

dificuldade, você tem que mostrar a dificuldade, mas tem que mostrar a luz no fim 

do túnel para todo mundo correr atrás (E6). 

 

Conforme os autores Kyndt e Baert (2015), empreendedores se tornam e permanecem 

bem sucedidos quando têm a capacidade e o desejo de continuar a aprender para lidar com 

novos desafios, tais como mudanças técnicas, econômicas e inovações. Depreende-se dos 

trechos acima a atenção dada ao aprendizado e a consciência que as empreendedoras têm de 

como conduzirem suas ações, enquanto líderes.  

As empreendedoras da fase de sucesso demonstraram, portanto, agirem fortemente sob 

a influência dos aspectos cognitivos, entretanto, em consonância com seus lados afetivos e 

emocionais. O quadro abaixo sintetiza os aspectos identificados nas falas de E5 e E6. 

 

Quadro 11: Aspectos cognitivos e afetivos que influenciam as ações as 

empreendedoras na fase de sucesso. 
Aspectos Cognitivos E5 E6 Aspecto Afetivo E5 E6 

Assumir riscos calculados X X Perseverança X X 

Habilidade de estabelecer parcerias X X Coragem X X 

Definir metas X X Força de vontade X X 

Saber planejar X X Iniciativa X X 

Conhecer seus limites X X Disposição para correr riscos - - 

Eloquência X X Motivação pessoal X X 

Capacidade de comunicação X X Enfrentar desafios - - 

   Paixão pelo negócio X X 

   Fazer o que gosta X X 

   Autonomia X X 

   Autoconfiança X X 

   Independência X X 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

4.5 FASE DE RENOVAÇÃO 

  

A fase de renovação ou renascimento decorre da percepção de que o empreendimento 

precisa voltar a ser fomentado pela inovação e criatividade (MILLER; FRIESEN, 1984). 

Nessa perspectiva, a ênfase muda da estratégia de defesa para a diversificação e inovação 
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(SU; BAIRD; SCHOCH, 2015). As empreendedoras classificadas nessa fase demonstraram 

estarem atentas às necessidades do dia-a-dia e diante de alguns desafios, perceberam que 

precisavam reinventar os seus negócios, como mostram os trechos seguintes:  

 
E aí, a nossa proposta agora, diante de todas as mudanças, é mostrar ao nosso público 

que nós podemos fazer [...] E foi nessa, nessas conversas, que a gente conseguiu 
identificar que a gente precisaria dar esse... esse... essa mudança, essa cara nova, 

entendeu? [...] O nosso ambiente vai ser transformado e ele vai ser uma coisa assim 

bem diferente que não tem aqui. E eu acho que o empreendedorismo é muito disso, 

você ter que ficar se inovando todos os dias, se reinventando todos os dias pra que o 

seu comércio não caia na... é... como é que eu posso dizer... pra que ele não caia 

mesmo (E7).  

 

Nós renovamos o nosso modelo de negócio completo... Então, hoje o nosso modelo de 

trabalho é outro. Nós tiramos alguns serviços da agência, que era um serviço que não 

dava retorno financeiro e gerava muito estresse emocional e estamos incluindo novos 

produtos, nos credenciando a novos projetos [...]. Nós estamos em um momento de 
renovação. De estrutura, de metodologia de trabalho, de tudo... (E8).   

  

Conforme Su, Baird e Schoch (2015), os empreendedores nessa fase assumem uma 

grande dose de risco e por isso o estilo de tomada de decisão tende a ser mais flexível e 

analítico, de modo a minimizar o risco envolvido. Nesse sentido, o trecho de E7 corrobora 

com os autores citados:  

 
Às vezes eu estou bem disposta, como agora, eu estou realmente disposta a correr esse 

risco de mudar, de oferecer algo novo e diferente [...] Eu estou apostando todas as 

minhas fichas, mas claro que avaliando, né... com calma, ponderando mesmo para 
também não apostar tudo e perder tudo. 

 

Sobre o funcionamento da organização, a literatura afirma que nessa fase formam-se 

equipes de projetos, forças tarefa ou equipes funcionais (LESTER; PARNELL; MENEFEE, 

2008), a estrutura é divisional ou matricial e as decisões enfatizam o crescimento e a 

participação (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003). A descrição fornecida por E8 

aponta um empreendimento com estrutura organizada e tarefas bem divididas:  

 
Temos o setor de marketing, o setor... a pessoa que é responsável pelo financeiro, as 

visitas externas e temos uma pessoa que faz divulgação externa [...] Hoje nós temos 

muitos parceiros, porque nós temos poucos colaboradores diretos.[...] É... nós temos 

agências de... outras agências de marketing que são nossos parceiros, então... [...] O 

que eu não consigo dar conta aqui na agência, eles fazem para nós, exclusivos, com o 

preço diferenciado, tudo diferenciado. Eu tenho empresas de negócios e de 

representação, que representam a nossa marca em outras cidades.  

 
Os autores Lester, Parnell e Carraher (2003) enfatizam que nessa fase as necessidades 

dos clientes são colocadas acima das dos membros da organização. Essa relação foi 

identificada com muita ênfase no discurso das empreendedoras:  
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Não era nem com o que, assim, a gente queria... Era mais de acordo com as 

necessidades dos nossos clientes (E7). 

 

Para eu conseguir esse relacionamento com os clientes, cativar o cliente, eu acabo 

fornecendo palestras, muitas vezes quase gratuitas (E8).  

 

A nuvem de palavras a seguir (FIGURA 7) mostra que a palavra “cliente” aparece em 

destaque por ter sido a mais citada nos relatos das empreendedoras entrevistadas. Isso 

evidencia a preocupação com a retenção de clientes, de acordo com os contextos em que a 

palavra é inserida, corroborando, assim, com o que apontam Lester, Parnell e Carraher (2003). 

É perceptível, também, a presença de palavras que denotam a necessidade de sair do estado 

atual, tais como: sonho, recuar, projeto, mudança, novo e risco. A preocupação com aspectos 

da vida social continuam recorrentes.  

 

Figura 7: Nuvem de palavras da fase de renovação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Dos aspectos cognitivos sugeridos pelo modelo, identificou-se que na fase de 

renovação, as empreendedoras são conhecedoras de seus limites, sabem planejar, definem 

metas, assumem riscos calculados e buscam estabelecer parcerias para manterem os seus 

empreendimentos. Percebeu-se nos seus relatos que a aprendizagem e as experiências vividas 

influenciaram no desenvolvimento dessas capacidades nas empreendedoras. 

 

Essa mudança que nós vamos precisar fazer, estrutural, física... é... em outra época eu 

iria precisar de um financiamento e hoje não, hoje eu já consigo, com a organização 

do meu caixa, com a organização... o planejamento dos meus sonhos, das minhas 

metas, é... executar isso sem que eu precise de um terceiro. [...] Hoje eu já consigo 

parar, centralizar um pouco e absorver as informações e dar direção à decisão que eu 

tenho que tomar. No início eu não tinha essa concepção. Hoje eu já tenho ela bem 
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melhor, até pela experiência do dia-a-dia, né... do que deu certo, do que não deu, 

enfim (E7).  

 

A minha história de vida, por eu ter vivido em muitas cidades até chegar em Currais 

Novos, também me ajudou muito, porque eu consigo conhecer outras regiões, consigo 

trazer outros exemplos de outras histórias. [...] Então, eu consigo dar um treinamento 

de vendas, eu consigo falar da importância de vendas, como uma pessoa que 

vivenciou aquilo. Todas as minhas experiências profissionais anteriores e até pessoal 

de vida, influenciam diretamente no meu negócio hoje de forma positiva (E8). 

  

Outros aspectos evidentes nas falas foram o uso da comunicação e da eloquência como 

meios para atrair e reter os clientes. E8, além de muitas vezes realizar palestras quase que 

gratuitas, busca outros meios para mostrar o seu trabalho e se comunicar com os clientes:  

 
Eu faço parte de entidades de classe, né, eu faço parte de associação comercial, 

diretoria da CDL, [...], porque isso faz com que eu esteja perto, próximo ao meu 

público alvo.  
 

No mesmo sentido, os autores Invernizzi, Romenti e Fumagalli (2012) ressaltam que o 

empreendedor que foca no uso efetivo da comunicação estratégica, consegue canalizar as 

energias em prol de objetivos comuns e desenvolver redes coletivas inovadoras. Alguns 

trechos mostram os artifícios utilizados por E7 e E8 para conquistar os seus clientes. Percebe-

se a preocupação com a construção de uma argumentação bem fundamentada como estratégia 

de persuasão.   

 

Eu leio muito e eu me dedico pelo menos aí duas horas a três horas do meu dia pra 

estudar a respeito do produto que eu estou oferecendo [...] Ele sente essa segurança, 

então ele volta. Porque ele sabe... a clareza que a gente consegue passar isso pra ele é 
tão forte, as minhas funcionárias também são instruídas a isso, que ele acaba se 

sentindo seguro e volta. Hoje, eu vou ser bem sincera com você, nós não temos 

dificuldade nenhuma em fidelizar o nosso cliente (E7).    

 

Eu sempre priorizo a fala, o discurso. Normalmente as pessoas, clientes, parceiros, 

enfim, dizem que quando eu falo é impossível resistir, porque eu tento argumentar 

sempre a importância daquele trabalho, a importância daquela prestação daquele 

serviço para o sucesso. [...] Então, hoje eu acabo conquistando as pessoas por 

conseguir é... que as pessoas agarrem as minhas ideias por sempre eu conseguir 

fundamentá-las. É discurso e à base de fundamentação. Eu fundamento que aquela 

ideia é importante (E8). 
 

 Face ao exposto, percebe-se a influência de aspectos cognitivos nas ações das 

empreendedoras quando do momento de renovação em seus empreendimentos. Quanto aos 

aspectos afetivos, estes também foram identificados nas ações das empreendedoras, 

corroborando, assim, com os autores Nassif, Ghobril e Silva (2010), quando afirmam que, 

embora separados em teoria, os aspectos cognitivos e afetivos não estão dissociados na 

prática.  
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 A particularidade da fase de renovação, fase em que os empreendedores reconhecem a 

necessidade de mudança na busca pela inovação, desperta um pouco de medo no 

empreendedor pelo risco assumido com a mudança proposta, conforme relata E7: 

 
Então... existe o medo, claro... Essa mudança está nos trazendo muito medo, porque a 

gente sabe que vai ser, vai ter uma aceitação por um lado muito grande, porque a 
gente sabe que vai conseguir atingir um público maior. [...] Mas também, de perder 

alguns clientes que talvez não... sejam mais radicais e não aceitem essa mudança. 

 

 

 No contexto das entrevistas o medo aparece relacionado a um novo início, ao risco 

assumido e à incerteza que uma mudança traz. As empreendedoras renovam seus 

empreendimentos na busca por novos clientes, entretando passam a ter medo de perder os 

antigos e, de um modo geral, do que ainda está por vir. 

Por outro lado, para continuar com o seu negócio, a empreendedora supera o medo e 

age influenciada por aspectos como a sua motivação pessoal, iniciativa, força de vontade, 

autoconfiança e o desejo de continuar fazendo o que gosta. As falas de E7 e E8 ilustram isso: 

 

Eu sou muito criativa. Assim... sou mesmo, porque... eu faço de tudo que você 

imaginar! Se você me pedir pra fazer qualquer coisa, eu não vou saber determinado 

assunto, mas eu vou... eu vou desenrolar, eu vou...  e eu gosto muito disso, de ter 
ideia, de mudar, de inovar. Isso me motiva. Estar sempre inovando em alguma coisa, 

mesmo que... por menor que seja. Seja um detalhezinho, mas isso me dá forças pra 

continuar... para empreender, para... eu gosto muito de criar coisas, de inventar coisas 

(E7).   

 

A minha principal motivação, a principal de todas, é contribuir com o sucesso dos 

meus clientes. Como é que eu sei que eu trabalho por amor, e não exclusivamente pelo 

dinheiro? Porque eu faço o que eu faço de graça. Tem muitas pessoas que eu sei que 

precisam de ajuda e não podem pagar e eu ofereço dicas e eu vou pra dentro da 

empresa sem cobrar nada. [...] Hoje eu me sinto forte, capacitada pra atuar no que eu 

faço, mas eu ainda não estou entre os melhores, ainda tem muita coisa pra fazer daqui 
pra frente pra ser o melhor (E8).  

 

 Quanto à influência negativa do aspecto afetivo, tem-se que o excesso de otimismo 

motiva a exploração de oportunidades, porém, limita a busca mais profunda por informações, 

estimulando previsões otimistas sobre futuro, o que leva os empreendedores a agirem 

primeiro e somente depois realizarem uma análise mais detalhada (BARON, 2008; SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000). Este aspecto foi identificado na ação de E8, aos falar que:  

 
Muitas vezes, a gente toma uma decisão e aquela decisão você está correndo um 

risco e às vezes eu não olho o risco, eu olho só a decisão que eu quero tomar e vou 

embora e lá na frente eu descubro que existia um risco e eu não calculei que isso 

poderia acontecer.  
 

 Misturar trabalho e vida pessoal também foi um aspecto identificado como prejudicial 

à atividade das empreendedoras. As dificuldades de conciliar múltiplos papéis como o de ser 



77 
 

 

mãe, esposa e empresária foi um problema relatado pelas mulheres de Santa Catarina no 

trabalho dos autores Alperstedt, Ferreira e Serafim (2014). O mesmo foi evidenciado por E7, 

que tem filhos pequenos e em alguns momentos se sente sobrecarregada:  

 
E a desmotivação vem a partir da sobrecarga. Pelo menos comigo isso acontece. às 

vezes a carga de ter que cuidar de casa, de ter que cuidar dos filhos, acaba 
desestruturando um pouquinho emocionalmente.  

 

Já E8, que não tem filhos, mas é casada, leva trabalho para casa em virtude da grande 

paixão que sente pelo trabalho, porém reconhece que essa não é uma atitude positiva:  

 
Eu estou esquecendo um pouco dos meus exercícios físicos, da minha saúde e não do 

trabalho. Assim como levar trabalho pra casa. Eu achei pouco, coloquei um birô 

dentro do meu quarto agora para que eu consiga aproveitar mais tempo, até a hora em 

que eu estou caindo de sono e caio na cama. Que não é legal. Então assim, eu sei que 

misturar sempre dá errado, porque sempre deu, né... Tanto misturar em termos de 

levar trabalho pra casa, como de trazer problemas emocionais, problemas da família 

para dentro do local de trabalho. Isso sempre dá errado, mas são coisas que, assim, eu 

não consigo evitar, porque a minha maior paixão é o trabalho.  

 

Os autores Ferreira e Nogueira (2014, p. 413) também identificaram essa mistura entre 

o trabalho e vida pessoal quando estudaram a subjetividade de três empreendedoras da cidade 

de Curitiba/PR. Para os autores, “da mesma forma com que o empreendedorismo é afetado 

pela trajetória de vida dos indivíduos, ele afeta sobremaneira a vida da empreendedora e sua 

dinâmica familiar”. A família interfere na dinâmica dos negócios, assim como os negócios 

vão para a casa dos empreendedores (FERREIRA; NOGUEIRA, 2014).  

O medo, já mencionado anteriormente, também surge a partir dessa necessidade de 

equilibrar vida pessoal e profissional, forte característica do empreendedorismo feminino. A 

falta desse equilíbrio afetou a vida de E8,  ao ponto da mesma entrar em estado de pânico por 

diversas vezes: 

 
É tão forte essa questão... Quando eu digo que eu não sei lidar com o desgaste 

emocional, é muito verdade. Tanto que eu tive síndrome do pânico, devido o 

desgaste emocional de trabalho (E8).     

 

Acerca do medo, percebe-se a relação do mesmo tanto como um fator motivador, 

quando desperta a coragem da empreendedora para que seja superado, quanto como um 

aspecto negativo, quando a falta de controle permite que o medo domine o estado de espírito 

da empreendedora ao ponto de desenvolver uma síndrome do pânico. Dos aspectos cognitivos 

e afetivos que influenciam as ações das empreendedoras nessa fase, o Quadro 12 traz a síntese 

dos elementos que foram identificados nos discursos de E7 e E8. 
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Quadro 12: Aspectos cognitivos e afetivos que influenciam as ações as 

empreendedoras na fase de renovação. 
Aspectos Cognitivos E7 E8 Aspecto Afetivo E7 E8 

Assumir riscos calculados X X Perseverança X - 

Habilidade de estabelecer parcerias X X Coragem X X 

Definir metas - X Força de vontade X - 

Saber planejar X X Iniciativa X X 

Conhecer seus limites X X Disposição para correr riscos X X 

Eloquência X X Motivação pessoal X X 

Capacidade de comunicação - X Enfrentar desafios X - 

   Paixão pelo negócio - X 

   Fazer o que gosta X X 

   Autonomia - X 

   Autoconfiança X X 

   Independência X X 

   Medo X X 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

4.6 FASE DE DECLÍNIIO 

 

A fase de declínio tem início quando um empreendimento começa a estagnar, as 

demandas por produtos enfraquecem e as margens de lucro diminuem. Nessa fase, o 

empreendedor enfrenta reduções na quota de mercado e até mesmo perdas financeiras, devido 

a razões diversas, tais como práticas de gestão ineficazes, mudanças no mercado ou rígida 

concorrência (MILLER; FRIESEN, 1984). É importante ressaltar, ainda, que um 

empreendimento vivenciando essa fase não está fadado ao encerramento de suas atividades, 

ele experimenta dificuldades diversas, entretanto pode inovar e migrar para qualquer outra 

fase com características distintas.  

As empreendedoras que tiveram seus empreendimentos classificados nessa fase 

afirmaram possuir uma estrutura centralizada e com poucos sistemas de controle, um 

processamento de informação não muito sofisticado e a tomada de decisão também 

centralizada. As mesmas chegaram a possuir mais de uma unidade de suas empresas, 

entretanto, por dificuldades enfrentadas, atualmente estão à frente somente de uma empresa, 

cada. Os autores Miller e Friesen (1984) pontuam como características da empresa em fase de 

declínio a liquidação de empresas filiais, o baixo nível de inovação, o baixo crescimento, a 

aversão ao risco e o conservadorismo, entre outras. Abaixo, os trechos de E9 e E10 retratam a 

realidade vivenciada por ambas:  

 
Às vezes você diz: eu estou matando um leão por dia. Nesse momento agora, de 

crise, tem sido realmente muito difícil, porque eu digo assim: a crise existe, mas 

existe aqueles que se aproveitam da crise, né, então nós estamos com uma 

inadimplência muito grande. [...] Diminuiu muito, no caso da nossa empresa, a 
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questão do crédito, né, porque hoje você compra com um limite de crédito muito 

baixo, então nós dávamos um prazo muito alto, nós dávamos um prazo de 30 dias e 

tivemos que diminuir (E9).  

 

Hoje, no momento, né, no mercado, tá muito difícil, porque as pessoas estão 

desacreditadas [...]. A gente sempre tá tirando leite de pedra. Mas é assim mesmo, a 

gente vai tentando diminuir, vendo o que a gente pode cortar e procurando correr 

menos riscos, porque diante da situação econômica, hoje, a gente nem pode correr 

riscos. Os bancos estão segurando, né, os clientes estão comprando menos, a nossa 

classe foi totalmente afetada (E10).  

 

 A partir dos discursos, percebe-se que a dificuldade enfrentada pelas empreendedoras 

é atribuída à atual crise econômica do país e que essa realidade acaba gerando outros entraves, 

como o limite de crédito reduzido, tanto por parte dos bancos para com as empreendedoras, 

quanto delas para os seus respectivos clientes. Tal fato culmina na diminuição das vendas, 

tornando mais difícil o reestabelecimento financeiro dos empreendimentos.  

 As empreendedoras entrevistadas se mostraram mais avessas a correr riscos e 

conhecedoras dos seus limites, provavelmente em virtude da incerteza vivida por elas. Os 

trechos abaixo sinalizam essa consciência: 

 
O crescimento da empresa é de acordo com o que a gente tem condição de fazer e, 

assim, se a gente tivesse um capital maior, a gente tinha uma estrutura melhor, nós 

tínhamos uma venda maior porque você tem como captar mais cliente, mas, no 

nosso caso, é reduzido por isso, pela questão mesmo de, de... financeiro (E9).  
 

Antigamente eu me arriscava mais. Hoje, diante da situação do país, do que nós 

estamos vivendo, [...] a gente faz um planejamento, mas a gente tem que replanejar. 

A gente traça uma meta de vendas, de tudo, vamos buscar, mas às vezes a gente não 

consegue, então, hoje, para analisar, para lidar com os riscos, fica muito complicado. 

[...] Risco sempre a gente tem que correr, mas com mais cuidado, mais 

responsabilidade (E10). 
 

 Para Hanks (2015), considerando que a organização tenha alcançado o estágio de 

consolidação antes do declínio, é esperado que a estrutura seja funcional, formal e 

burocrática. As empreendedoras afirmaram que fazem planejamento, estabelecem metas, 

possuem uma estrutura com tarefas bem definidas e trabalham com sistema computacional 

que auxilia na organização dos processos. Algumas falas de E9 e E10 apontam como é a 

organização de seus empreendimentos.  

 

A nossa estrutura física é bem organizada. [...] Lá nós temos 13 funcionários. Nós 

temos três turnos e em cada turno são três funcionários. [...] E no escritório eu tenho 

duas pessoas. [...] É bem organizado esse sistema e também a gente têm metas. Se 

eles conseguirem bater as metas eles ganham... (E9). 

 

Aqui eu tenho uma norma que toda segunda-feira, a não ser quando eu estou 

viajando ou de férias, mas toda segunda-feira a gente se reúne para analisar a 
semana que passou, quais foram nosso resultados, quais foram as dificuldades, o que 
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nós poderíamos ter feito que não fizemos, o que a gente fez que surtiu efeito e como 

a gente planeja a que está iniciando (E10). 

  

 As empreendedoras também demonstraram valorizar bastante o relacionamento, seja 

com clientes, com funcionários, fornecedores, órgãos de apoio ao empreendedor e parceiros 

de negócios. Esse aspecto foi ressaltado tanto por E9, quanto por E10, conforme as falas 

abaixo: 

 

Tem clientes que só passam, compram [...] e vão embora, então a gente não sabe 

nem que ele é nosso cliente. Mas aqueles clientes que você já conhece na cidade, 

então é mais fácil, porque aí você vai, nas datas comemorativas a gente é... dia das 

mães, dia da mulher, um final de ano, a gente sempre tenta dar uma lembrancinha... 

um cartão pra agradecer ao cliente e a gente tenta agrada-lo da melhor forma 

possível (E9). 
 

Eu acredito que uma rede de relacionamento, você ser aquela pessoa que está 

sempre prestigiando também, não querer só ser prestigiado, sempre estar presente 

nas ações sociais, nos eventos da cidade, [...] eu acho que você prestigiar, tudo isso 

conta no negócio (E10).  

 

Sobre parceria, E9 busca por algumas entidades visando, principalmente, o 

aprimoramento da gestão e de seus funcionários através de consultorias e cursos e E10, por 

sua vez, ressalta a parceria formada com seus fornecedores. 

 
A questão das parcerias é muito importante, porque você acaba tendo um custo bem 

menor. Para você contratar as consultorias particulares é bem mais caro e quando 

você contrata através do SEBRAE, da CDL, da FCDL você consegue, muitas vezes, 

gratuito (E9).  

 

Eu tenho algumas empresas que eu trabalho com elas há mais de vinte anos e essas 

empresas, tem algumas que são bem parceiras. Eu consigo manter uma rede de 

contato bacana com elas, né, assim, de fazer negociação com prazo, discutir preço, 
até uma questão de uma promoção (E10).  

 

 Percebe-se dos trechos acima que as empreendedoras valorizam suas relações sociais, 

sendo este um aspecto relevante para o melhor desempenho das mesmas. Baron (2007) 

defende que os empreendedores com habilidades sociais bem desenvolvidas obtêm vantagens 

importantes sobre os que são falhos nesse quesito. O networking é ressaltado pelo autor como 

um relacionamento que proporciona aos empreendedores acesso a uma vasta gama de 

recursos tangíveis e intangíveis, estando entre os benefícios tangíveis a captação de recursos 

financeiros e um melhor acesso à informação potencialmente valiosa (BARON, 2007).  

Outra habilidade identificada nas empreendedoras que vivenciam a fase de declínio de 

seus empreendimentos é a negociação. Baron (2007) também aponta que indivíduos ricos em 

habilidades sociais são melhores em negociações. Em virtude da dificuldade financeira, elas 
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precisam negociar prazos com fornecedores e bancos, assim como com clientes que estejam 

em débito com a empresa, como explicitado por E9:  

 

Não dá pra você entrar em desespero, né, você tem que buscar alternativas, você tem 

que negociar com o seu cliente, com o seu fornecedor. [...] Eu conheço muita gente, 

então, para mim, eu tenho essa facilidade de conversar com as pessoas, de negociar, 
né, e de não perder também o cliente, porque, às vezes, você tem um cliente muito 

bom e ele entrou em inadimplência não foi porque ele quis, foi porque a 

inadimplência já veio do outro e aconteceu alguma coisa... Então, é conversar, 

negociar e tentar equilibrar esse momento. 

  

Face ao exposto percebe-se a presença dos aspectos cognitivos nas ações das 

empreendedoras da fase de declínio. As mesmas passam a assumir riscos mais calculados por 

serem, também, conhecedoras de seus limites, principalmente os financeiros; valorizam o 

relacionamento e parcerias e mostram-se, para tal, hábeis na capacidade de comunicação e;  

definem metas e buscam planejar suas atividades, por possuírem empreendimentos já 

consolidados.  

A nuvem de palavras gerada dos discursos de E9 e E10 (FIGURA 8) apresenta 

palavras como cliente, empresa, meta, venda, trabalho e buscar, que retratam a atenção das 

empreendedoras voltada para aspectos diretamente relacionados ao funcionamento de suas 

empresas. Tais palavras remetem à organização e estrutura   

 

Figura 8: Nuvem de palavras da fase de declínio. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  
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 Quanto à influência da afetividade nas ações das empreendedoras, as mesmas 

mostraram ter perseverança, coragem, força de vontade, iniciativa, otimismo, entre outros. 

Alguns trechos de E9 retratam essa influência em suas ações: 

 
Eu sou muito otimista. Eu sou muito positiva, eu sempre digo que as dificuldades, 

né, a gente tá passando na empresa agora um período bem difícil, mas eu digo que 
essas dificuldades são necessárias até para que você se supere. E não sou de baixar a 

cabeça de forma alguma. Eu sou de correr atrás, de buscar os resultados, de uma 

dificuldade, de um problema, eu ir buscar a solução do problema, saber porque 

aquele problema aconteceu, certo, pegar informações.  

 

[...] Então, quando a gente puxa a responsabilidade pra gente e não fica acusando o 

outro, aí é mais fácil de resolver. Por que a persistência? Porque são muitas 

dificuldades. Mesmo quem tem capital, mesmo quem recebeu uma empresa 

consolidada, tem dificuldades. Não estou falando só da dificuldade financeira não, 

às vezes a dificuldade com pessoal, a dificuldade com um fornecedor, dificuldade 

porque você acha que tem demais e não precisa de ninguém.  
 

 Outros estudos apontam como marca comum na trajetória de empreendedoras a 

determinação para perseguir seus objetivos, superar desafios e alcançar metas (MARTINS et 

al., 2010). No mesmo sentido, E10 expressou semelhanças com E9 em suas características: 

 
A palavra empreender, hoje, tá muito fácil, mas não é fácil empreender, você tem 

que ter a coragem, você tem que ter o foco, você tem que ter a fé, você tem que ter a 
garra, a persistência de cair e levantar. A gente cai e muito, tem que levantar. Você 

se decepciona, como eu já falei, mas você não pode deixar que aquilo lhe prejudique 

no sonho que você teve, no investimento que você fez. Tem os prós e tem os 

contras, né, como em toda profissão tem. Mas eu sou muito feliz com a minha 

empresa 

  

 Os trechos das empreendedoras vão ao encontro dos achados no trabalho de Nassif et 

al. (2012), que relata aspectos como superar o medo, ser criativa e persistente como essenciais 

para a sobrevivência de um negócio. “Fazer o que gosta” foi apontado pelos autores como um 

motivador para o comprometimento com a atividade empreendedora e também foi bastante 

ressaltado por E9 e E10, conforme expressam os trechos de suas falas:  

 
Eu adoro gente, eu gosto demais do comércio, eu gosto demais de trabalhar, então, 

assim, eu só não trabalho se eu tiver muito mal mesmo. Mesmo assim eu ainda digo 

que trabalho, porque eu fico lá na cama e telefonando e tentando resolver... para 

trabalhar eu sou muito motivada, é algo que eu gosto (E9). 

 

Sempre gostei muito de venda, então, assim, eu acho e acredito que o sucesso de 

uma pessoa é você trabalhar não só com o que precisa, mas com o que você goste e 

com o que você acredite (E10).  
 

 As empreendedoras também ressaltaram em suas falas consequências negativas 

causadas pelo excesso de afetividade. Ambas relatam já terem se decepcionado com 

funcionários:  
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Eu digo que eu tenho um lado que poderia ser muito positivo, mas que às vezes 

soa muito negativamente, que é a questão de ser muito humana, então, assim, eu 

me decepciono mais. Por exemplo, nós tivemos um desfalque grande na empresa e 

para mim a decepção maior foi com as pessoas e não o dinheiro. Claro que o 

dinheiro está me fazendo muita falta, mas, assim, uma decepção com aquela 
pessoa que trabalhou com você tanto tempo (E9).  

 

Aí você tá assim e comenta alguma coisa com o funcionário, mas até acontece que 

aqueles próprios funcionários, na hora que não acham bacana, que as coisas não 

estão boas ou na hora em que se chateiam com você, já fazem comentários 

maldosos (E10).  

 

 Entretanto, a aprendizagem se mostra bastante constante nas ações das 

empreendedoras, permitindo que fatos como esses sejam pouco frequentes. Desgastes 

emocionais também foram citados, entretanto a abertura à aprendizagem possibilita, assim, 

autocontrole e autoconhecimento por parte das mesmas. Abaixo, os trechos expressam, 

respectivamente, a ênfase dada à aprendizagem por E9 e E10: 

 
Eu digo que tudo na vida é um aprendizado, né. Eu passei por muita coisa na vida e 
de tudo eu tirei algo de bom. Até das decepções você tira alguma coisa boa. [...] de 

todas as minhas experiências, que eu trabalhei em muitos lugares por muito tempo, 

você tem a vivência de como lidar com as pessoas, você tem a vivência de como 

lidar com o cliente, né, de como chegar à questão de... de uma instituição que você 

tá precisando da ajuda dela e negociar e conversar, mostrar.  

 

A gente amadurece, a gente vai vivendo coisas com pessoas, situações que a gente 

vai aprendendo. Todos os dias a gente aprende, mas, graças à Deus, hoje eu sou 

mais tranquila, eu sou mais calma, eu procuro sempre estar no meu... saber quem é a 

empresária e quem é a pessoa, a mãe.  

 

A aprendizagem empreendedora é vista como um processo experimental onde a 

experiência pessoal de um empreendedor é transformada em conhecimento, que por sua vez 

pode ser usado para orientar a escolha de novas experiências (POLITIS, 2005). O mesmo 

conclui Vasconcelos (2014), para quem o processo de aprendizagem é empírico e associado a 

práticas diárias. Em seu estudo realizado com empreendedoras de João Pessoa/PB, 

ganhadoras do prêmio mulher de negócios, promovido pelo SEBRAE, a autora aponta que a 

formação da identidade empreendedora envolve o processo resultante das experiências 

vividas, pois a ação das empresárias não se baseia somente em conhecimentos, mas também 

em saber fazer e saber ser, de modo que as competências empreendedoras são formadas ao 

longo da vida social e laboral.  

 A passagem acima indica que a ação empreendedora envolve não só conhecimento 

técnico, formal, científico, mas também o comportamento, o saber ser, o saber agir, 

retomando a ideia de que os aspectos cognitivos e afetivos, embora separados em teoria, não 
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estão dissociados na prática (GARCÍA; PUENTE; MAZAGATOS, 2015; NASSIF; 

GHOBRIL; SILVA; 2010).  

Mais uma vez, o quadro comparativo demonstra a influência de aspectos cognitivos e 

afetivos na ação das empreendedoras. Na fase de declínio, as empreendedoras demonstraram 

possuir uma organização formal e burocrática, e também mostraram-se perseverantes e 

corajosas para continuarem lutando pelo que gostam de fazer, mesmo diante das dificuldades 

vivenciadas.   

 

Quadro 13: Aspectos cognitivos e afetivos que influenciam as ações as 

empreendedoras na fase de declínio. 
Aspectos Cognitivos E9 E10 Aspecto Afetivo E9 E10 

Assumir riscos calculados X X Perseverança X X 

Habilidade de estabelecer parcerias X X Coragem X X 

Definir metas X X Força de vontade X X 

Saber planejar X X Iniciativa X X 

Conhecer seus limites X X Disposição para correr riscos - - 

Eloquência - - Motivação pessoal X X 

Capacidade de comunicação X X Enfrentar desafios X X 

Capacidade de negociação X X Paixão pelo negócio - - 

   Fazer o que gosta X X 

   Autonomia X X 

   Autoconfiança X X 

   Independência X X 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

 Este é o propósito da presente pesquisa, que reconhece que o comportamento, as 

habilidades e o conhecimento requerido para comandar um negócio variam ao longo do 

tempo, de modo que alguns aspectos tornam-se necessários e precisam ser aprendidos e outros 

são perdidos ou descartados. Na discussão dos resultados (tópico seguinte), é possível 

perceber quais aspectos surgiram, quais permanecem no decorrer das trajetórias 

empreendedoras e quais características tornam-se menos influentes.  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste tópico, os resultados apresentados anteriormente serão discutidos, confrontando 

o que foi encontrado nas realidades estudadas com o modelo que aborda as variações de 

influência de aspectos cognitivos e afetivos nas fases de desenvolvimento de um negócio.  

O Quadro 14 apresenta uma síntese dos aspectos identificados e facilita a comparação 

dos resultados por fase. Assim, permite a análise das diferenças de influência dos aspectos 

cognitivos e afetivos nas ações das empreendedoras em cada fase de desenvolvimento de um 

negócio, o que cumpre ao terceiro objetivo específico proposto.  

 

Quadro 14: Síntese dos resultados da pesquisa 
Aspectos Fase de 

existência 

Fase de 

sobrevivência 

Fase de 

Sucesso 

Fase de 

Renovação 

Fase de 

Declínio 

Aspectos cognitivos      

Assumir riscos calculados  X X X X 

Habilidade de estabelecer parcerias  X X X X 

Definir metas  X X  X 

Saber planejar  X X X X 

Conhecer seus limites   X X X 

Eloquência  X X X  

Capacidade de comunicação X  X  X 

Capacidade de negociação     X 

Aspectos afetivos       

Perseverança   X  X 

Coragem X X X X X 

Força de vontade X X X  X 

Iniciativa X X X X X 

Disposição para correr riscos X   X  

Motivação pessoal X X X X X 

Enfrentar desafios X    X 

Paixão pelo negócio   X   

Fazer o que gosta  X X X X 

Autonomia X  X  X 

Autoconfiança X X X X X 

Independência X  X X X 

Medo    X  

Legenda: Presente em          5 fases           4 fases         3 fases         1 ou 2 fases 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

Do Quadro 14, depreende-se que os aspectos cognitivos exercem pouca influência na 

ação empreendedora na primeira fase de existência de um empreendimento. Por outro lado, 

percebe-se uma forte influência de aspectos afetivos, corroborando com o exposto na 

literatura, onde se tem que no início de uma empresa, especialmente na fase de concepção, os 

empreendedores acreditam em seus projetos, sustentam-se na coragem e na determinação 

(NASSIF et al., 2004; NASSIF; GHOBRIL; SILVA, 2010). Nessa fase, a aprendizagem 
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empreendedora ainda não se mostra tão aguçada de modo que alguns excessos como o de 

autoconfiança e disposição para correr riscos podem trazer consequências negativas. 

À medida que uma organização cresce e se desenvolve, mudam as formas de controle, 

os sistemas e a complexidade organizacional (MACHADO-DA-SILVA; VIEIRA; 

DELLAGNELO, 1998), de modo que mais aspectos cognitivos passam a ser reconhecidos 

como necessários. Conforme a pesquisa realizada, na fase de sobrevivência, as 

empreendedoras buscam parceiros de negócios, fazem planejamento, estabelecem metas e 

utilizam estratégias para a captação de clientes. Percebe-se, ainda, que os aspectos afetivos 

continuam influenciando as ações empreendedoras, mostrando que novas necessidades 

surgem, entretanto a motivação pessoal, a iniciativa, a força de vontade e a autoconfiança, por 

exemplo, permanecem intrínsecos nas ações.  

As empreendedoras que vivenciam a fase de sucesso de seus negócios demonstraram 

bastante equilíbrio na influência de aspectos cognitivos e afetivos em suas ações. As empresas 

são organizadas, seguem padrões, possuem controles rigorosos, sistemas eficientes e análises 

sistemáticas, entretanto, a capacidade de inovação das empreendedoras não se perde em meio 

aos padrões adotados. Ao contrário, o sucesso destas pode estar no monitoramento de suas 

atividades, fazendo com que as mesmas assumam uma dose de risco ideal em combinação 

com aprendizagem vinda com a experiência. Deste modo, a visão de que aspectos tais como 

planejamento, metas e parceiros são importantes para os seus negócios pode fazer com que os 

aspectos afetivos não influenciem ações em uma proporção indesejada.  

Na fase de renovação, como os empreendimentos já se encontravam em andamento 

antes da decisão de se renovar, alguns aspectos cognitivos e afetivos são identificados, como 

nas fases anteriores. Essa fase requer que o empreendedor novamente se coloque disposto a 

assumir riscos. Modificar o negócio para que este volte a inovar e se torne atrativo aos 

clientes, desperta um pouco de medo nas empreendedoras em análise. O medo não está entre 

os aspectos afetivos dispostos no modelo de Nassif, Ghobril e Silva (2010), de modo que fica 

como contribuição desta pesquisa.     

Na fase de declínio, as empreendedoras experimentam queda no volume de vendas ao 

ponto de seus empreendimentos, que antes viviam a fase de sucesso com a expansão para 

mais de uma unidade, se encontrem com dificuldades. Mais uma vez, conforme identificado a 

partir da fase de sobrevivência, as empreendedoras desenvolvem habilidades de gestão, 

através da influência de seus aspectos cognitivos, em consonância com a influência dos 

aspectos afetivos. Essa junção de aspectos cognitivos e afetivos está de acordo com a ressalva 
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dos autores Nassif, Ghobril e Silva (2010) de que, embora tratados separadamente em teoria, 

estes não ocorrem separados na prática.  

A fase de declínio requer das empreendedoras a habilidade de negociação. Identificou-

se que, em suas rotinas, as mesmas precisam negociar prazos com fornecedores, bancos e 

clientes, em virtude da limitação financeira sofrida. A capacidade de negociação não está 

entre os aspectos cognitivos relacionados por Nassif, Ghobril e Silva (2010), sugerindo-se, 

portanto, que no desenvolvimento de um empreendimento essa capacidade é adquirida e deve 

ser incorporada ao modelo para estudos posteriores.   

O estudo de Cortez et al. (2015), realizado com empreendedoras da cidade de 

Natal/RN, identificou a mesma relação entre aspectos cognitivos e afetivos encontrada nesta 

pesquisa. As empreendedoras demonstram serem influenciadas principalmente pelos aspectos 

afetivos na fase inicial de seus empreendimentos e conclui-se que no transcorrer das 

trajetórias empreendedoras, os aspectos cognitivos passam a exercer maior influência e se 

desenvolvem, entretanto, juntamente com aspectos afetivos. 

Os valores dos indivíduos também são considerados no modelo, pois são entendidos 

como padrões que influenciam no julgamento e seleção entre modelos de comportamento 

alternativos e são fortemente influenciados pela família, educação e religião (NASSIF; 

GHOBRIL; SILVA, 2010). Por serem abstratos e mais constantes ao longo do tempo, estes 

não são observados como mutáveis ao longo de cada fase. As empreendedoras mencionam em 

diversos momentos valores como honestidade, lealdade, sinceridade, humildade e 

simplicidade em suas ações. A crença religiosa das mesmas também foi evidenciada em todas 

as entrevistas.  

Uma das dimensões que compõem o modelo defende que os empreendedores devem 

enxergar que muitos aspectos chave para o sucesso futuro encontram-se dentro dos seus 

próprios empreendimentos e seus estágios de desenvolvimento. O reconhecimento desses 

estágios e suas principais características e necessidades fornece suporte para a formulação ou 

reformulação de estratégias que permitam o crescimento ou, pelo menos, a manutenção do 

empreendimento no mercado.   

A incapacidade de gestão para compreender as questões que permeiam o 

desenvolvimento organizacional pode resultar em uma empresa "congelada" em seu atual 

estágio de evolução ou, em última análise, em falha (GREINER, 1972). A partir do exposto 

segue uma reescrita da literatura sobre as fases de desenvolvimento de um negócio, somando-

se, agora, a consideração dos atributos pessoais através dos aspectos cognitivos e afetivos.   
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Na fase de existência os empreendimentos possuem uma estrutura e um 

processamento de informações melhor descritos como simples e o poder concentrado 

principalmente em suas mãos do empreendedor principal, ou seja, aquele que decidiu iniciar o 

negócio (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003; LESTER; PARNELL, 2008). 

Nessa fase, maior importância é dada a questões de viabilidade, tendo como foco a 

captação de clientes e a viabilidade financeira. Embora perceba-se a necessidade de um 

melhor planejamento, esse ainda não se encontra instituído nas rotinas organizacionais.  

O empreendedor inicial tem uma forte crença em sua visão com o intuito de convencer 

outros da viabilidade de suas ideias, além de se mostrar disposto a assumir o controle de 

situações não estruturadas (JOHNSON; DANIS; DOLLINGER, 2008), de modo que a 

tomada de decisão acontece de forma mais intuitiva do que analítica (CAMPOS et al., 2015).  

Há uma predisposição para correr riscos e um excesso de autoconfiança e otimismo 

que também podem levar os empreendedores a deixarem de enxergar o que realmente é 

necessário. Em virtude do forte senso de independência, autonomia e autoconfiança, nessa 

fase, pouca atenção é dada às relações de parcerias.   

A gestão acontece de forma não padronizada, de modo que a personalidade do 

empreendedor se mostra mais evidente nessa fase e aspectos como metas, missão e cultura da 

empresa apresentam-se indistinguíveis de sua pessoa. Conforme Ray (1993), no início, as 

forças e fraquezas do empreendimento são também aquelas do empreendedor, que, por sua 

vez, molda a cultura, os valores e o comportamento social da empresa através da sua 

personalidade.   

Em conformidade com o exposto, as decisões tomadas nessa fase alinham-se mais à 

lógica Effectuation, acontecendo, portanto, sem clareza de objetivos, partindo de escolhas não 

lineares ou prescritas (SARASVATHY, 2001). Em razão disso, identifica-se a predominância 

de aspectos afetivos nas ações empreendedoras na fase de existência, como sugerido no 

modelo de Nassif, Ghobril e Silva (2010). O desejo de independência, o entusiasmo, a 

perseverança, a coragem, a motivação pessoal, a vontade de fazer o que gosta, a iniciativa e 

uma forte disposição para correr riscos, influenciam as ações nessa fase. No mesmo sentido, a 

dificuldade em conciliar vida pessoal, casa, filhos e trabalho também acontece, devido à falta 

de organização e pouca aprendizagem que vem somente com a experiência.  

Na fase de sobrevivência novas configurações são formadas e o objetivo de um 

negócio passa a ser, por exemplo, maior formalização da estrutura, busca por competitividade 

e geração de receitas. As empresas buscam desenvolver alguma formalização na estrutura 
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para suportar as atividades de forma mais eficiente e passam a contar com alguns 

especialistas, tais como contadores e consultores (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003).  

O ambiente de negócios apresenta-se maior e mais complexo e a estrutura 

organizacional passa a ser funcional e descentralizada (SU; BAIRD; SCHOCH, 2015), 

fazendo com que o empreendedor reorganize as atividades organizacionais entre ele e seus 

colaboradores.  

Reconhecida a heterogeneidade do ambiente e em busca de competitividade, neste 

estágio, maior esforço é dado à coleta e tratamento de informações para lidar com o elevado 

nível de incerteza (SU; BAIRD; SCHOCH, 2015). Metas, planejamento e controle dos riscos 

passam a ser considerados rotineiramente e por isso o estilo de tomada de decisão passa de 

intuitivo para analítico. Com o intuito de aumentar o seu espaço de ação através de suas redes 

pessoais e acessar, a um custo reduzido, recursos que de outra forma estariam indisponíveis 

(Dubini; Aldrich, 1991), o empreendedor passa a ver a necessidade de estabelecer parcerias.  

Em virtude do foco em se manter no mercado, o atendimento é visto como um dos 

principais artifícios utilizados para conquistar e manter clientes. Esse propósito passa a 

requerer do empreendedor o uso da argumentação e da comunicação como forma de mobilizar 

as pessoas. Conforme Carli, Vasconcelos e Lezana (2014), a comunicação é um elemento 

primordial, pois é pelo convencimento de suas ideias que um empreendedor determina o 

nascimento e a base de seu empreendimento, assim como se efetiva a sobrevivência da 

empresa e seu crescimento.  

Nesse estágio, os empreendedores ganham reconhecimento e legitimidade no mercado 

em que atuam, sendo, portanto, considerados indivíduos confiáveis enquanto empresários e 

fornecedores de produtos e serviços perante a sociedade e os consumidores diretos. A 

experiência trazida da fase de início permite que, nessa fase, surja um conjunto personalizado 

de benefícios, tais como habilidades de negociação, redes bem desenvolvidas, boa reputação 

financeira e a capacidade de melhor lidar com os obstáculos que surgem (POLITIS, 2005). 

Somando-se à isso, a experiência também permite que o empreendedor aprenda a lidar com os 

desafios e com outras questões, tais como separar trabalho de vida pessoal.  

As motivações pessoais, a autoconfiança, a coragem e a força de vontade para 

continuar também exercem influência nessa fase.  

Na fase de sucesso a organização torna-se maior do que a maioria dos concorrentes e 

geralmente se expande com a criação de mais unidades (filiais); a energia é distribuída entre 

alguns acionistas e o processamento de informação se torna mais sofisticado (LESTER; 

PARNELL; CARRAHER, 2003). Os empreendedores que chegam a essa fase sabem planejar, 
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definem metas, assumem riscos calculados, são conhecedores de seus limites, estabelecem 

parcerias e possuem habilidades de comunicação e eloquência. 

O uso da comunicação e o estudo constante, com o intuito de informar e persuadir 

clientes são valorizados pelos empreendedores, assim como a percepção da formação de 

parceria como uma relação ganha-ganha, conforme já identificado na fase de sobrevivência.  

Corroborando com o exposto, para Churchill e Lewis (1983), este é o momento de 

organizar a gestão com o intuito de eliminar as ineficiências que o crescimento pode ter 

deixado, e profissionalizar a empresa através do uso de ferramentas como orçamentos, 

planejamento estratégico, gestão por objetivos e sistemas de custos, sem sufocar as qualidades 

empreendedoras.  

A padronização dos procedimentos é priorizada, assim como a realização de análises 

sistemáticas de relatórios. Por essa razão, a tomada de decisão torna-se menos proativa e mais 

avessa ao risco (CAMPOS et al., 2015; SU; BAIRD; SCHOCH, 2015). Essa padronização, no 

entanto, não retira do empreendedor da fase de sucesso o seu perfil inovador. O empreendedor 

de sucesso demonstra equilíbrio entre a busca constantemente pela inovação, que exige dele 

características como iniciativa, ousadia e coragem, e o monitoramento eficiente de sua 

empresa, que exige do mesmo um perfil mais gerencial.   

A relação identificada no parágrafo anterior remete ao conceito de empreendedorismo 

estratégico, que é a interseção entre o espírito empreendedor e a gestão estratégica a fim de 

criar riqueza e ser competitivo (DOGAN, 2015). Isso envolve ir além do foco na ideia e 

exploração de oportunidades, e prestar atenção à empresa já estabelecida como fonte de ações 

empreendedoras, sem deixar de lado o foco na busca pela vantagem competitiva (FOSS; 

LYNGSIE, 2011).   

A fase de renovação, por sua vez, caracteriza-se pela mudança da ênfase na estratégia 

de defesa, para a diversificação e inovação, com uma grande dose de risco. O empreendedor 

demonstra estar atento às necessidades do mercado, percebendo que precisa reinventar o seu 

negócio. O objetivo é fazer o empreendimento voltar a ser inovador como nas fases iniciais, 

enquanto busca a geração de receitas através da expansão, sem perder a quota de mercado que 

possui (LESTER; PARNELL; MENEFEE, 2008). Com esse objetivo formam-se equipes de 

projetos, forças tarefa ou equipes funcionais (LESTER; PARNELL; MENEFEE, 2008).  

Nessa fase, as necessidades dos clientes são colocadas acima das dos membros da 

organização (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003).  Mais uma vez, o empreendedor 

recorre ao uso da comunicação e da eloquência como meio para atrair e reter seus clientes.  
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O estilo de tomada de decisão tende a ser mais flexível e analítico, de modo a 

minimizar o risco envolvido (SU; BAIRD; SCHOCH, 2015). Desse modo, os 

empreendedores apresentam-se conhecedores de seus limites, sabem planejar, definem metas, 

assumem riscos calculados e buscam estabelecer parcerias para manterem os seus 

empreendimentos. 

A particularidade da fase de renovação pode despertar um pouco de medo no 

empreendedor pelo risco assumido com a mudança proposta, entretanto, por outro lado, para 

continuar com o seu negócio, o mesmo é capaz de desenvolver alternativas de superação, 

recorrendo a aspectos como a sua motivação pessoal, iniciativa, força de vontade, 

autoconfiança e o desejo de continuar fazendo o que gosta. 

Por fim, na fase de declínio o empreendedor enfrenta reduções na quota de mercado, 

na demanda por produtos e até mesmo perdas financeiras, devido a razões como práticas de 

gestão ineficazes, mudanças no mercado ou rígida concorrência (MILLER; FRIESEN, 1984). 

Os empreendimentos que vivenciam essa fase possuem uma estrutura centralizada e com 

poucos sistemas de controle, um processamento de informação não muito sofisticado e a 

tomada de decisão também centralizada (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003).    

Conforme Miller e Friesen (1984), a empresa em fase de declínio apela para a 

liquidação de empresas filiais, apresenta baixo nível de inovação, baixo crescimento, aversão 

ao risco e conservadorismo. A dificuldade enfrentada acaba gerando outros entraves, como o 

limite de crédito reduzido, tanto por parte dos bancos para com o empreendedor, quanto do 

mesmo para os seus respectivos clientes. Tal fato pode acarretar na diminuição das vendas, 

tornando mais difícil o reestabelecimento financeiro dos empreendimentos.  

Nesta situação, a organização deve se concentrar em servir aos mais clientes rentáveis, 

leais e estrategicamente importantes, descartando a linha de produtos não rentáveis. Há, 

portanto, uma valorização dos relacionamentos, seja com clientes, com funcionários, 

fornecedores, órgãos de apoio ao empreendedor e parceiros de negócios. Para Baron (2007), 

os laços formados nessas relações proporcionam o acesso a uma vasta gama de recursos 

tangíveis e intangíveis, estando entre os benefícios tangíveis a captação de recursos 

financeiros e um melhor acesso à informação potencialmente valiosa.   

Outra habilidade identificada nos empreendedores que vivenciam a fase de declínio de 

seus empreendimentos é a negociação. Em virtude da dificuldade financeira, a negociação de 

prazos com fornecedores e bancos, assim como com clientes que estejam em débito com a 

empresa, se faz necessária.  
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A seção seguinte apresenta uma síntese dos principais resultados obtidos, as 

contribuições teóricas e práticas para o campo do empreendedorismo, as limitações do estudo 

e as sugestões para pesquisas futuras. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho partiu da consideração de que as ações dos empreendedores seguem seus 

modelos mentais, influenciados tanto por aspectos cognitivos, quanto por aspectos afetivos e 

emocionais. Salientou-se que esses modelos se modificam conforme as mudanças ambientais, 

a influência de fatores externos, assim como conforme as demandas organizacionais exigidas 

a cada fase de desenvolvimento de um negócio.  

 Diante dessas reflexões, a presente pesquisa buscou explicar como os aspectos 

cognitivos e afetivos influenciam as ações empreendedoras nas diferentes fases de 

desenvolvimento de um negócio sob a perspectiva do empreendedorismo feminino, em 

virtude do representativo crescimento das mulheres no mercado empreendedor e da escassez 

de estudos sob essa perspectiva. Acredita-se que maior atenção dada a esse gênero contribui 

de maneira significativa no entendimento e desenvolvimento de políticas e outras formas de 

apoio às empreendedoras.  

  O trabalho contribui para o campo do empreendedorismo e do empreendedorismo 

feminino do ponto de vista da compreensão do processo e do comportamento empreendedor 

ao envolver múltiplos aspectos, tais como atributos pessoais, aprendizagem, subjetividade e 

evolução dos empreendimentos. Essas relações foram expressas através de ações e fatos 

vivenciados por empreendedoras que atuam na cidade de Currais Novos, localizada no Seridó 

do RN, região já reconhecida pelo tino empreendedor de seu povo e que tem sua economia 

baseada no comércio, indústria e prestação de serviços.  

As questões tratadas podem auxiliar na gestão e na formulação de estratégias e no 

processo decisório, pois englobam as fases de evolução de um negócio, possibilitando que o 

conhecimento sobre as características de cada fase esclareça também a estratégia preterida 

para a sobrevivência e o desenvolvimento organizacional.  

A realização desta pesquisa confirma a relevância do modelo proposto por Nassif, 

Ghobril e Silva (2010), tanto com relação aos aspectos cognitivos e afetivos sugeridos, que 

foram identificados como pertinentes às ações dos empreendedores em estudo, como quanto à 

variação desses aspectos no desenvolvimento dos empreendimentos. Os resultados desta 

pesquisa corroboram com os autores citados, quando evidenciam que nas fases iniciais, 

períodos que envolvem a descoberta e exploração de uma oportunidade, os empreendedores 

agem motivados principalmente pela afetividade e, à medida que os empreendimentos 

crescem e se desenvolvem, os aspectos cognitivos passam a influenciar mais as ações, em 
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virtude de demandas, tais como necessidade de conquistar e manter clientes e se posicionar no 

mercado.   

A presente pesquisa identificou que na fase de nascimento as empreendedoras 

investigadas agem influenciadas por aspectos afetivos, tais como independência, paixão pelo 

empreendimento e vontade de fazer o que gosta. Nas fases seguintes, quando há a percepção 

da necessidade de uma melhor organização, o planejamento, estabelecimento de metas e 

formação de parcerias passam a ser buscados. Entretanto, aspectos como perseverança, 

iniciativa, coragem e a realização por fazer o que gosta permanecem influenciando as ações, 

trazendo a conclusão de que a influência dos aspectos cognitivos ascende, todavia juntamente 

com a influência dos aspectos afetivos.    

Diante de tais considerações, conclui-se que o objetivo de explicar como os aspectos 

cognitivos e afetivos influenciam as ações de mulheres empreendedoras nas diferentes fases 

de desenvolvimento de um negócio foi alcançado.  

Além dos resultados expostos, a pesquisa traz uma reescrita da literatura sobre as fases 

de desenvolvimento de um negócio, somando-se a ela a consideração dos atributos pessoais 

do empreendedor, através dos aspectos cognitivos e afetivos identificados. Somando-se a isso, 

a percepção de que as ações dos empreendedores é bastante influenciada por seus aspectos 

afetivos aponta para a inportância do conhecimento e gestão dessa afetividade, de modo que 

sentimentos e humores não gerem um comportamento que atrapalhe o andamento dos 

projetos.  

Com a realização de entrevistas, técnica em que o entrevistador não deve influenciar 

as respostas dos entrevistados, os aspectos cognitivos e afetivos somente puderam ser 

identificados através do que ficou explícito no discurso das entrevistadas, sendo esta uma 

limitação da pesquisa. Além disso, por se tratar de uma pesquisa qualitativa realizada com 

mulheres que vivenciam um determinado contexto, os resultados das análises não podem ser 

generalizados.  

Visto que o modelo conceitual abrange cinco fases de desenvolvimento de um 

negócio, foram realizadas cinco análises considerando as falas de duas entrevistadas para cada 

fase. No total, a amostra composta por dez mulheres consiste em um bom número para um 

trabalho de cunho qualitativo, entretanto limitado para que sejam realizadas maiores 

conclusões a respeito das características das cinco fases de desenvolvimento. No entanto, 

ressalta-se que foi considerado que um maior número de entrevistas tornaria a análise 

inviável, haja visto a grande quantidade de trechos e informações.   
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Das entrevistas realizadas, emergiu o medo como um aspecto afetivo que permeia a 

ação das empreendedoras na fase de renovação e a capacidade de negociação, como um 

aspecto cognitivo evidenciado pelas empreendedoras da fase de declínio. Desta forma, sugere-

se a incorporação desses dois aspectos em estudos futuros que tratem dessa relação em 

empreendedores.   

Uma forma de encontrar resultados mais robustos para a variação dos aspectos 

cognitivos e afetivos que influenciam as ações dos empreendedores nas diferentes fases do 

desenvolvimento de empresas e de comprovar se os aspectos medo e capacidade de 

negociação são relevantes para o modelo, é através de trabalhos quantitativos com a utilização 

de survey, envolvendo um grande número de participantes e a análise de relações entre 

variáveis.  

Outros autores sugerem a realização de estudos longitudinais, que destaquem a 

dinâmica que influencia na construção, transformação e uso de elementos cognitivos no 

processo empresarial (MALMSTRÖM; JOHANSSON; WINCENT, 2015; GRÉGOIRE; 

CORBETT; MCMULLEN, 2011) e a complexidade das relações entre fatores individuais e 

ambientais (ARMSTRONG; COOLS; SADLER-SMITH, 2012), visto que o desenvolvimento 

de um empreendimento é resultado de um processo que ocorre ao longo do tempo 

(YAMAKAWA; PENG; DEEDS, 2015).  

O estudo de Vidigal e Nassif (2013), realizado com dez empreendedores, seis homens 

e quatro mulheres, identificou que os empreendedores atribuem maior ênfase na fase inicial 

dos empreendimentos aos aspectos cognitivos e na fase de estabelecimento, os aspectos 

afetivos passam a ter maior influência juntamente com aspectos cognitivos.  O referido estudo 

identificou o avesso do identificado nesse e no trabalho de Cortez et al. (2015), bem como do 

modelo de Nassif, Ghobril e Silva (2010), que afirma que os empreendedores recorrem aos 

aspectos afetivos num primeiro momento, seguido da busca dos aspectos cognitivos na 

consolidação de seus negócios. Tais resultados revelam que esses aspectos não podem ser 

generalizados e sim trabalhados à luz de cada caso, de modo que pesquisas realizadas em 

diferentes regiões, assim como estudos comparativos entre homens e mulheres, por exemplo, 

podem fornecer informações relevantes e ricas em suas divergências.  
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APÊNDICE A – Modelo do instrumento de pesquisa 

  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Curso de Pós-Graduação em Administração (PPGA) 

Pesquisa: A influência dos aspectos cognitivos e afetivos nas ações de mulheres 

empreendedoras do Seridó/RN nas diferentes fases de desenvolvimento do negócio. 

 

Cara participante,  

 

Convidamos você a responder este questionário, que é um dos instrumentos de 

pesquisa de uma Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

A pesquisa em questão tem como objetivo Explicar como os aspectos cognitivos e 

afetivos influenciam as ações de mulheres empreendedoras nas diferentes fases de 

desenvolvimento de um negócio. 

Para preencher o questionário, você precisará de menos de 10 minutos. Os dados 

coletados serão utilizados somente para fins acadêmicos. Reforçamos que suas respostas 

obedecerão ao requisito da confidencialidade e anonimato. A pesquisadora assegura respeito 

aos princípios éticos, sem riscos ou prejuízo para os participantes. 

 Sua participação é voluntária. Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e 

agradecemos a sua atenção e contribuição!  

Ana Eliza Galvão Cortez 

Mestranda em Administração  

Prof. Dr. Afrânio Galdino de Araújo  

Orientador 

 

Indique o grau de concordância referente às afirmações abaixo. A escala vai de 1 a 5, dividida em 

discordância e concordância, sendo: 1 – ponto mais discordante e 5 – maior concordância. 

 

Por favor, avalie conforme escala ao lado <Discordo..................Concordo > 

Minha empresa é pequena tanto em tamanho como em 

relação aos concorrentes  
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

Enquanto empresa, somos maiores do que a maioria de 

nossos concorrentes, mas não tão grande quanto 

poderíamos ser. 

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

A minha organização é amplamente dispersa, com um 

conselho de administração e acionistas.  
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

O poder em minha empresa está principalmente nas 

minhas mãos.  
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

O poder em minha empresa encontra-se dividido entre 

mim e outra pessoa  
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

O poder em minha empresa está concentrado num grande 

número de acionistas. 
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

A estrutura organizacional da minha empresa pode ser 

melhor descrita como simples.  
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

A estrutura da minha empresa é funcional e composta por 

departamentos, o que a torna muito mais formal. 
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     
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Perfil demográfico 

 

Idade:  ________ 

 

Estado Civil: [   ] Solteira  [   ] Casada [   ] Outro  

 

Renda Familiar (salário mínimo): [   ] 1 a 3  [   ] 4 a 6  [   ] 7 a 9  [   ] Acima de 9 

 

Escolaridade 

 

Ensino fundamental     (   ) completo       (   ) incompleto 

Ensino médio               (   ) completo       (   ) incompleto 

Ensino superior            (   ) completo       (   ) incompleto 

A estrutura da minha empresa é divisional (por exemplo, 

vários departamentos auto-suficientes para produzir um 

produto ou serviço), com sistemas de controle altamente 

sofisticados.  

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

A estrutura da minha empresa é centralizada com poucos 

sistemas de controle. 
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

Em minha organização, tenho alguns especialistas 

(contadores e engenheiros, por exemplo) e isso a torna de 

alguma forma diferenciada. 

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

Em minha organização o processamento de informações 

poderia ser melhor descrito como simples 
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

Em minha organização o processamento de informações 

é delineado para monitorar o desempenho e facilitar a 

comunicação entre os departamentos. 

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

Em minha organização o processamento de informações 

é sofisticado e necessário para uma produção eficiente e 

para o ganho de lucros suficientes. 

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

Em minha organização o processamento de informações 

é muito complexo, utilizado para a coordenação de 

diversas atividades para melhor atender ao mercado. 

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

Em minha organização o processamento de informações 

não é muito sofisticado, mas bastante necessário. 
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

Em minha organização eu quem tomo as decisões, 

geralmente de forma não muito complexa. 
[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

A maioria das decisões em minha empresa é tomada por 

um grupo de gestores que utilizam algumas análises 

sistemáticas, mas que ainda são bastante audaciosos. 

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

A maioria das decisões em minha empresa é tomada por 

gestores e equipes de projetos que estão tentando facilitar 

o crescimento através da participação. 

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     

A maioria das decisões em minha empresa é tomada por 

poucos gestores, que assumem uma abordagem 

conservadora, internamente política. 

[1]    [2]    [3]    [4]        [5]     
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Pós-Graduação             (   ) completo       (   ) incompleto 

Local de nascimento: ________________________/ estado 

Sempre morou nesta região?   (   ) sim        (    ) não 

Se não, por qual motivo veio para o Seridó: __________________________________ 

Há quanto tempo tem esta empresa?________________________________________ 

Sempre trabalhou neste ramo?    (   ) sim        (    ) não 

  Se não, que outra experiência você tem? ______________________________________ 

 

                    

 

Obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

Data e hora da entrevista: 

Nome: 

Idade: 

Ramo de atividade da empresa: 

Tempo de duração da entrevista: 

 

I - INTRODUÇÃO 
 

 Explicação sobre os propósitos da pesquisa 

 Esclarecimentos sobre os procedimentos a serem realizados  

 Apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido  

 

II – ORGANIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1 – Como a sua empresa está organizada atualmente?  

III – INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS COGNITIVOS E AFETIVOS NAS AÇÕES DO 

DIA-A-DIA  

2- Como você planeja o seu negócio? Isso ocorre de maneira formalizada?  

3 – Como você lida com os riscos que têm que enfrentar para manter o seu negócio? 

4 – Me fale como você faz para conquistar e manter seus clientes. 

5 - Como se dão as suas relações com parceiros atualmente?  

6 – Me fale um pouco sobre como você faz para as pessoas se entusiasmarem com suas ideias 

e participarem ativamente.  

7 - Como as suas experiências pessoais e profissionais influenciaram ou influenciam suas 

ações atuais?  

8 – Quais as suas maiores motivações para ser empreendedora?  

9 – Como você lida com os possíveis desgastes emocionais que enfrenta no dia-a-dia para 

manter o seu negócio? 

10- Em algum momento você já percebeu que misturar as suas motivações pessoais com os 

objetivos da empresa não tenha sido tão produtivo?   

11 - Como você se via no momento de abertura da empresa e como você se vê agora? Mudou 

alguma coisa? 

12 - Quais as características que você julga serem importantes para um empreendedor?  

 



108 
 

 

APÊNDICE C – Documentos Protocolares  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Este termo refere-se a uma pesquisa de Dissertação de Mestrado desenvolvida 

no Programa de Pós-Graduação em Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE que tem como objetivo Explicar como os aspectos cognitivos e 

afetivos influenciam as ações de mulheres empreendedoras nas diferentes fases de 

desenvolvimento de um negócio. 

 

Gostaríamos de contar com sua colaboração, que consiste em participar de uma entrevista que 

será gravada em áudio e posteriormente transcrita para fins de análise dos resultados. 

Esclarecemos que sua identidade e a identidade de sua empresa serão mantidas em sigilo e 

que todas as informações prestadas serão utilizadas unicamente para os fins desta pesquisa.  

 

Esclarecemos, também, que sua participação é voluntária e que, caso queira, poderá 

interromper ou desistir desta entrevista, bem como da sua participação na pesquisa a qualquer 

momento, tanto de forma presencial, quanto através do e-mail anigalvao@hotmail.com. 

 

Se você concorda em participar, nós agradecemos muito a sua colaboração e gostaríamos que 

você colocasse a sua assinatura a seguir, indicando que está devidamente informada sobre o 

objetivo da pesquisa e o uso dos seus resultados.  

 

 

 

 

 

_____________________________                         _________________________________ 

          ENTREVISTADORA  ENTREVISTADA 

        Ana Eliza Galvão Cortez 

 Afrânio Galdino de Araújo (Orientador)                                                    

 

 

 

 

Currais Novos, ____ de ______________ de 2016. 

 

 

 


