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RESUMO 
 

 
 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar o avanço da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19) e como empreendedores buscaram medidas paliativas e 

inovadoras via e-commerce, para a manutenção da saúde econômico-financeira de 

seu negócio em linha com a necessidade da sua área de atuação, utilizando dos meios 

digitais para equilibrar a queda excessiva na demanda do consumo provocada pelo 

isolamento social. Nesta pesquisa, a mulher empreendedora tem papel de destaque, 

tendo em vista as mudanças relevantes em seus negócios no último ano, com a 

transformação de suas vendas para um formato mais seguro, e a utilização de 

tecnologias para restabelecimento ou manutenção do consumo do período pré- 

pandêmico. Essa mulher empreendedora, na maioria das vezes, ainda acumula 

rotinas que abrangem tarefas domésticas, trabalho formal e todas as funções 

agregadas e necessárias ao seu próprio negócio. Neste trabalho, foi utilizada a 

abordagem de estudo de caso para alcance dos objetivos durante o período 

pandêmico e a coleta de dados foi efetuada por meio de entrevistas com 

empreendedores. Essa coleta de dados foi realizada utilizando metodologia 

quantitativa para pesquisa e mensuração dos dados, via questionário preenchido por 

esses empreendedores, identificando o perfil de seu negócio, sua forma de atuação, 

os meios digitais de maior importância para divulgação e captação de clientes, a forma 

como sua base de consumidores foi incrementada e quais foram os benefícios 

alcançados. 

 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Empreendedorismo Feminino, Covid-19, E- 

commerce, Marketplaces, Perfil do empreendedor digital e Papel das Mulheres. 



ABSTRACT 
 

 
 

This study’s main objective is to analyze the advance of the new coronavirus (COVID- 

19) pandemic, and the palliatives and innovative measures undertaken by 

entrepreneurs through e-commerce, aiming to maintain the economic and financial 

health of their businesses, considering the needs of the respective areas of expertise, 

by using digital technology to balance the excessive drop in consumption caused by 

social isolation. In this research, the woman entrepreneur has a prominent role, due to 

the relevant changes in their businesses within the last year, with the deployment of a 

safer sales model, and the use of technologies to establish and maintain the 

consumption levels from the pre-pandemic period. This women entrepreneur, most of 

the time, accumulates routines related to household tasks, formal work and all other 

business related functions. This research applied the case study approach during the 

pandemic period in order to achieve its objectives. Data collection was carried out 

through interviews with entrepreneurs using a quantitative methodology for the 

research and measurement, by means of a questionnaire filled out by these 

entrepreneurs, identifying their business profile, their way of operating, the most 

important digital devices employed for marketing and customer acquisition, the way its 

client base was improved and the benefits achieved. 

 
Keywords: Entrepreneurship, Female Entrepreneurship, COVID-19, E-commerce, 

Marketplaces, Profile of the Digital Entrepreneur and Role of Women. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Um novo meio de negócio adaptado aos tempos atuais, tempos de 

modernidades, de conexão frequente na internet, tempos de facilidades de 

negociações é o que chamamos de e-commerce, comércio eletrônico. Que 

basicamente está unido com tudo que fazemos nesses dias agitados, tendo como pré- 

requisito a rapidez. Possibilitada pela tecnologia, esse relacionamento vem 

modificando a maneira de como agimos em casa, no trabalho e no mercado em geral. 

O grande comércio de empresas tradicionais e não-tradicionais, estas vêm 

buscando uma oportunidade de reduzir custos e de alcançar novos clientes de uma 

maneira mais rápida e fácil são alguns pontos subentendidos do comércio eletrônico. 

Grande parte das empresas já atuam nesse meio de alguma forma, seja para dar 

suporte aos clientes 24 horas por dia, para agilizar o processo de compras, por 

exemplo, para aumentar a lucratividade da empresa e essa revolução vem crescendo 

cada vez mais. 

O desafio maior é se adaptar a essas mudanças constantes, a tecnologia evolui 

muito rápido e as melhores organizações devem saber se utilizar dos métodos mais 

adequados para conseguir manter seu negócio dentro das necessidades do mercado. 

A tecnologia da informação está promovendo uma nova ordem no mundo 

global. As empresas ponto.com definiram os novos padrões da chamada Nova 

Economia, revolucionaram a maneira de fazer negócios, criaram uma nova maneira 

de trabalhar e uma nova cultura de relacionamento entre as pessoas. A comunicação 

é o núcleo central. A Internet, a Intranet, a utilização do computador para integrar 

processos internos e externos (como CRM, SCM, BIM, B2B, B2C) estão modificando 

com uma rapidez incrível o formato organizacional e a dinâmica das organizações 

como nunca visto antes. A virtualização crescente das organizações é a consequência 

disso. 
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CAPÍTULO 1. TEORIA E CONCEITOS DO EMPREENDEDORISMO 
 
 

O tema adiante retrata algumas definições relevantes ao caráter desta pesquisa 

na literatura acadêmica. Dessa forma, compreendendo a importância da 

fundamentação teórica para o trabalho, este tópico apresentará uma breve revisão 

sobre o crescimento do e-commerce na pandemia e o papel das mulheres. O 

segmento de atuação que será estudado, será o comércio eletrônico, discorrendo 

sobre as estratégias de e-commerce relacionando o empreendedorismo feminino e 

qual o papel das mulheres para se diferenciarem no mercado. 

 
1.1. Empreendedorismo: conceitos e fundamentos 

 
 

O E-commerce ou Comércio Eletrônico vem crescendo cada vez mais e se 

tornado uma ferramenta tecnologia indispensável e muito importante para as 

empresas tornando-se um diferencial no mercado e aumentando a competitividade da 

empresa diante do mercado. Numa perspectiva histórica, as teorias sobre 

empreendedorismo vêm sendo desenvolvidas desde a Idade Média, em que o termo 

foi utilizado para definir a atividade como o ato de gerenciar grandes projetos 

produtivos (DORNELAS, 2016). 

Seguindo esta linha de pensamento sobre o empreendedorismo e 

acrescentando o que Dolabela (2010) nos remete, que além destes processos 

empreender é transformar o sonho de ter seu próprio negócio em realidade e em 

fortuna. Concorda-se com Vale, Serafim e Teodósio (2011), além da luta para romper 

os preconceitos ainda existentes na sociedade, procuram empreender para realizarem 

seus sonhos. 

De acordo com Mendes (2015), o termo empreendedor foi relacionado aos 

negócios por volta de 1700 pelo francês Richard Cantillon, denominando 

entrepreneurship o indivíduo inovador, aquele que assume riscos. Em 1800, o irlandês 

Jean-Baptiste Say usa o termo empreendedor no contexto empresarial associado à 

capacidade que um indivíduo tem em gerar recursos econômicos em uma área pouco 

lucrativa para uma área onde esses recursos gerem maior lucratividade. 

Apenas no século XX o termo empreendedorismo se consolidou de forma 

aproximada ao utilizado atualmente, com a definição de Joseph Schumpeter, que diz: 

“[...] o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 
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introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos, materiais e tecnologias.” 

(SCHUMPETER, 1949, p. 55). 

Após anos de estudo, o empreendedorismo pode ser definido como o 

envolvimento de pessoas com algum processo, gerando a identificação de um 

problema, estabelecendo assim uma transformação de ideias que resultam em 

oportunidades. Estas, quando aplicadas ao contexto ideal, leva à criação de negócios 

de sucesso (DORNELAS, 2016). 

Segundo Schumpeter (apud MCCRAW, 2012), o empreendedorismo é uma 

ferramenta essencial na sociedade por onde se utiliza a agregação de valor e a 

identificação de oportunidades de negócios para se satisfazer uma demanda potencial 

e auferir um diferencial de lucro. A palavra empreendedorismo (entrepreneur) tem 

origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo 

(HISRICH; PETERS, 2004). 

 
1.2. Visão Econômica 

 
 

Na visão dos economistas, os empreendedores são responsáveis pela 

inovação e contribuem grandemente para o desenvolvimento econômico, conforme 

salienta Salim (2010, p.14-15). 

 
Os economistas, de modo geral, veem a criação de empresas, de trabalho, 
de renda e de riqueza como resultantes das ações dos empreendedores, 
significando que a ciência econômica os identifica como geradores diretos da 
massa de empregos, elemento fundamental para atingir um maior nível de 
desenvolvimento econômico social, objetivo básico de bem-estar de cada 
país (SALIM, 2010, p.14-15). 

 

Schumpeter destaca o conceito de “inovação”, assim como o de 

“empreendedor”, para explicar o funcionamento da dinâmica capitalista. Para ele, o 

empreendedor, ao inovar, deve agir ativamente sobre os consumidores se for o caso, 

o que significa estímulo ao consumo do novo através de propagandas e promoções. 

Nesses termos, o resultado da inovação é, de certa forma para Schumpeter, mérito 

dos empresários, depositando sobre eles o sucesso ou o fracasso das próprias 

decisões: 
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É, contudo, o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os 
consumidores, se necessário, são por ele ‘educados’; eles são, por assim 
dizer, ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem de alguma 
forma daquelas que têm o hábito de consumir. (SCHUMPETER, 1982, p. 9). 

 

De acordo com Schumpeter (1961, p. 109), o sistema capitalista é um processo 

evolutivo, isto é, um sistema cuja dinâmica é baseada na capacidade contínua de os 

indivíduos se adaptarem ao ambiente econômico. Nesse sentido, é fundamental 

encontrar a força motriz do sistema, não se iludindo com fatores que apenas 

superficialmente modificam suas estruturas. Assim, como atesta o autor 

(SCHUMPETER, 1961, p. 110): 

 
[...] não se deve esse caráter evolutivo do processo capitalista apenas ao fato 
de que a vida econômica transcorre em um meio natural e social que se 
modifica e que, em virtude dessa mesma transformação, altera a situação 
econômica. [...] Tampouco esse caráter evolutivo se deve a um aumento 
quase automático da população e do capital, nem às variações do sistema 
monetário, do qual se pode dizer exatamente o mesmo que se aplica ao 
processo capitalista. 
O impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina 
capitalista procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de 
organização industrial criadas pela empresa capitalista. 

 

A inovação tecnológica é um dos principais motores para o desenvolvimento 

capitalista, pois busca o crescimento para se destacar de outros países mais 

avançados na economia e na tecnologia (SCHUMPETER, 1942). 

Para Schumpeter, a criação ou o desenvolvimento das inovações advindas das 

atividades econômicas fazem parte do Desenvolvimento Econômico. Em sua teoria, a 

Destruição Criativa está dentro da dinâmica do Capitalismo, ou seja, quando ocorrem 

novas tecnologias, acompanhadas do aumento da produtividade, do crescimento, do 

investimento e do trabalho. 

Teoricamente a visão de Schumpeter é de que o empreendedor ou inovador, 

seria aquele que executaria o ato, pois esse não seria necessariamente um inventor, 

visto que a invenção é a criação de algo, enquanto a inovação só acontece quando 

vai para a linha de produção e é colocada em uso. 

Dessa forma, percebe-se que o empreendedorismo é fundamental em qualquer 

sociedade em desenvolvimento, pois são aumentadas as oportunidades de criação 

de emprego e renda, gerando inovação e crescimento econômico. Portanto, deve ser 

uma atividade fortemente estimulada desde sempre pelos países (GHOBRIL, 2016). 
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Sendo assim, o empreendedorismo cria e distribui riquezas, aumentando o 

padrão de vida local, mudando sua situação geral, gerando renda para o país e 

fornecendo benefícios à sociedade (MAXIMIANO, 2012). Isso mostra que a economia 

precisa cada vez mais dos empreendedores e uma nação com uma mentalidade 

empreendedora admira e incentiva seus empreendedores por meio do 

desenvolvimento de políticas sólidas e perduráveis para o seu fortalecimento 

(MENDES, 2015). 

 
1.3. Tipos de Empreendedorismo 

 
 

O tema sobre empreendedorismo é muito abrangente e por isso possui vários 

tipos de desdobramentos e aplicações, existindo assim diversas abordagens sobre os 

tipos de empreendedorismo. 

Seja qual for o tipo de empreendedor, todos eles possuem uma motivação 

inicial que o levam a enxergar oportunidades, bem como idealizar e tornar real a ideia 

em forma de negócio. Tal motivação pode surgir devido a uma necessidade de 

sobrevivência dos empreendedores ou apenas por estes visualizarem uma 

oportunidade em determinado contexto e transformá-la em realidade devido a uma 

realização pessoal. 

Há o empreendedorismo por oportunidade, caracterizado por pessoas que 

encontram uma oportunidade de mercado no investimento que fizeram. Neste tipo, o 

empreendedor tem a visão de negócio, seja por meio de pesquisas de mercado ou 

por consultorias e estudos realizados, fazendo a opção de iniciar ou não, conforme 

relata Dornelas (2015, p.18): 

 
O empreendedorismo por oportunidade, em que o empreendedor visionário 
sabe aonde quer chegar, cria uma empresa com planejamento prévio, tem 
em mente o crescimento que deseja buscar para a empresa e visa à geração 
de lucros, empregos e riqueza (DORNELAS, 2015. p. 18). 

 

O empreendedor por oportunidade é observador, atento às necessidades e 

demandas do consumidor atual, sendo capaz de identificar a falta de algum produto 

ou serviço no mercado. Estes possuem um conhecimento prévio sobre o mercado, 

geralmente tem uma reserva financeira, podendo optar por abandonar um emprego 



16 
 

 
 
 

formal com atitude e ousadia para enfrentar os desafios (PORTAL DALE CARNEGIE, 

2019).1 

Outro tipo de empreendedorismo caracteriza-se por necessidade, classe na 

qual encontram-se pessoas que estão há muito tempo desempregadas e à procura 

de emprego que não se concretiza. Estas pessoas necessitam de uma renda familiar, 

mas, ao não terem opções para tal, buscam novas maneiras de sobrevivência 

financeira abrindo pequenos empreendimentos sem almejar uma grande renda. 

(DORNELAS, 2016). 

Os empreendedores por necessidade são aqueles que, diante da necessidade 

real em conseguir renda para sobreviver, decidem abrir um novo negócio. Geralmente, 

tão situação é impulsionada por terem perdido o emprego, por ter a renda familiar 

diminuída ou por apresentarem dificuldades de recolocação no mercado de trabalho 

(PORTAL DALE CARNEGIE, 2019). 

 
Figura 1.1 – Pandemia faz Brasil perder quase 10 milhões de empreendedores 

 

Fonte: Agência Sebrae. GEM 2020. 
 
 
 

1 PORTAL DALE CARNEGIE. Empreender por necessidade ou oportunidade? 2019. Disponível em: 
https://portaldalecarnegie.com/empreender-por-necessidadeou-oportunidade. Acesso em: 13 jun. 
2021. 
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Por conta da pandemia, aproximadamente 10 milhões de brasileiros foram 

tirados do empreendedorismo, sendo que as mulheres foram as que mais se viram 

obrigadas a fechar suas empresas, de acordo com o relatório da Global 

Entrepreneurship Monitor 2020 – pesquisa realizada no país pelo Sebrae em parceria 

com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ). 

Os dados recentes sobre taxa do empreendedorismo no Brasil2, é de que os 

índices caíram mais de 18% durante a pandemia. Com esse resultado, o Brasil caiu 

do 4° lugar em taxa total de empreendedorismo no mundo para o 7° lugar. 

Portanto, há um crescimento do empreendedorismo motivado por necessidade, 

no qual o número de empreendedores iniciais passou de 32,2 milhões em 2019 para 

32,6 milhões em 2020, atingindo a taxa de 23,4% da população adulta – a maior desde 

o início da pesquisa, em 2002. O número de novos empreendedores motivados por 

necessidade saltou de 37,5% para 50,4% Esse período tem sido titulado de 

empreendedorismo "por necessidade" ou "por sobrevivência". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Taxa de empreendedorismo no Brasil cai mais de 18% durante a pandemia. Agência Sebrae de 
Notícias. Disponível em: http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/taxa-de- 
empreendedorismo-no-brasil-cai-20-durante-a- 
pandemia,5b9809025dbe9710VgnVCM100000d701210aRCRD. Acesso em 11 jun. 2021. 
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CAPÍTULO 2. COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE) 
 
 

O comércio eletrônico pode ser definido pelo uso da internet para a compra e 

venda de produtos, serviços ou informações (ALBERTIN, 2010). Ou seja, o e- 

commerce é qualquer compra, venda de produtos, serviços ou informações realizadas 

através do uso da internet com o intuito de facilitar a vida das pessoas estando sempre 

disponíveis a um clique dos clientes. 

Todo processo de negociação em um ambiente eletrônico, através da utilização 

intensa das tecnologias de comunicação e de informação, pode ser chamado de 

Comércio Eletrônico (em inglês electronic commerce, e-commerce). Processos estes 

que podem ser realizados de forma completa ou parcial, desde que atenda aos 

objetivos de comércio das empresas (SANT’ANA, 2015). O comércio eletrônico é um 

comércio tradicional que acontece em um ambiente eletrônico repleto de tecnologia 

de comunicação e informação, buscando atender aos objetivos de negócios, sendo 

considerado de fácil acesso e baixo custo (ALBERTIN, 2010). 

Para o e-commerce existem várias definições e foque diferentes. Para 

Nakamura (2001, p. 31), “Comércio eletrônico é toda atividade de compra e venda 

realizada com o auxílio de recursos eletrônicos”. 

O aperfeiçoamento e uso da internet vem crescendo cada vez mais, uma 

consequência da globalização, com o avanço de novas tecnologias e o aumento da 

possibilidade de interagir com o mundo, ambos, foram agentes fundamentais para o 

desenvolvimento do e-commerce para a sociedade. 

Segundo Limeira (2003, p. 40), “atualmente o comércio eletrônico na rede 

mundial de computadores vem apresentando taxas elevadas de crescimento”. 

Tornando o uso do e-commerce uma tendência mundial devido a facilidade e 

comodidade oferecida pela compra pela internet. 

Desfrutando dessa evolução do e-commerce as empresas vêm passando por 

diversas mudanças na maneira de negociação, sua relação com os clientes e até 

reestruturando seus processos, “o comércio eletrônico no mercado brasileiro está 

consolidado e apresenta claros sinais de evolução, mesmo que ainda possa ser 

considerado em um estágio intermediário de expansão” (ALBERTIN 2000, p. 100), 

com todas essas mudanças vem gerando um novo perfil de consumidor. 
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Por estar sempre disponível, o e-commerce passou a ter muitas utilidades para 

os clientes, uma vez que essa ferramenta possibilita o acesso desde um e-mail até 

um site de compras (Ferreira, 2009) 

No empreendedorismo eletrônico, há uma busca por oportunidades de 

negócios no meio virtual, ocasião na qual ocorre uma preocupação incessante por 

inovações no processo e, com isso, assume-se riscos calculados visualizando a 

obtenção de renda, reconhecimento pelo serviço disponibilizado e crescimento no 

mercado (OLIVEIRA et al., 2019). 

Esse tipo de negócio via internet está entre os setores organizacionais que se 

mostram mais atrativos para os futuros empreendedores, tendo como principal causa 

o investimento que é relativamente baixo quando comparados aos de empresas 

físicas. Apesar dessas vantagens, é preciso que o empreendedor pesquise mais os 

concorrentes, tendo em vista que na internet a concorrência é muito maior (DAGEN, 

2009). 

As principais vantagens desse tipo de negócio na internet é que há uma maior 

flexibilidade em gerir as atividades e a vida do empreendedor que opta em ter seu 

negócio virtual, podendo, desta forma, decidir quanto tempo irá se dedicar as suas 

responsabilidades. Neste caso, tendo em vista que há possibilidade de executar o 

trabalho em casa e não enfrentar o trânsito do cotidiano, resulta em mais tempo para 

se dedicar a empresa e outras atividades (OLIVEIRA et al., 2019)3. 

Portanto, devemos destacar que, por ser um meio acessível, não será 

igualmente fácil obter grandes ganhos. Somente com o trabalho árduo e competente 

é possível que se crie algo sólido, que traga recompensa financeira e pessoal, gerando 

empregos e surgindo novas soluções para a sociedade (DORNELAS, 2016). 

 
2.1. E-commerce na pandemia 

 
 

Com as mudanças de cenários, por conta da Pandemia do Coronavírus, os 

empresários precisaram se inovar em sua área de atuação de acordo com a 

necessidade do mercado ou ir à falência por incapacidade de inovar. 

 

 
3 OLIVEIRA, A. A. S.; QUEIROZ NETO, R. R.; QUEIROZ, J. F. A.; DUARTE, S. Empreendedorismo 
digital: suas contribuições no âmbito econômico e social. Rev. Eletrônica Organ. Soc., Iturama, v. 8, n. 
9, p. 56-68, 2019. Disponível em: http://revista.facfama.edu.br/index.php/ROS/article/view/436/342. 
Acesso em: 07 set. 2021. 
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Schumpeter acreditava que a inovação era o início comercial de um novo 

produto no mercado ou uma nova combinação de algo que já havia sido criado 

anteriormente, como já pontuado. Defendia também que a concorrência afiada de 

desejo do empreendedor de buscar novas formas de promover a tecnologia, novas 

maneiras de fazer negócios e diversos tipos de vantagens competitivas que poderiam 

impulsionar as margens de lucro e impactar diretamente o padrão de vida do 

empreendedor. 

Podemos notar claramente nessa situação de pandemia, diversos 

empreendedores se adaptando em um novo caminho, de vendas via internet, para 

tentar manter-se “firme” financeiramente, por essa razão o aumento 

exponencialmente do e-commerce nesta pandemia, gerando mais concorrência entre 

os empreendedores “novos” nesse ramo e os que já atuavam nele. 

Kon (2016) em um de seus artigos trata da inovação tecnológica do serviço, 

onde aponta fatos de que a inovação advinda das indústrias manufatureiras pode não 

ser, mas a força que impulsiona a economia, inovação e cria sistemas técnicos de 

produção. Já que a ideia de ecossistemas de inovação vem ganhando espaço e 

notoriedade. 

Este ecossistema é descrito como um aglomerado de firmas, que juntas 

desenvolvem uma ideia, alocam de forma organizada seus recursos financeiros e 

encontram formas de apoio mútuo, tendo recompensas mútuas. Dentro do 

ecossistema existe a relação entre duas formas de inter-relacionamento econômico, 

de um lado a economia do conhecimento que é movida pela pesquisa, onde busca 

através da ciência a criação de novas fontes de inovação, e do outro lado a economia 

comercial. 

Anita ressalta as séries de mudanças nos processos de inovação em serviço, 

conduziu a formulação de novos modelos econômicos, destruindo antigas estruturas 

de pensamento onde o serviço vinha sendo considerado [...] portador de uma doença 

de custo e de baixa produtividade e relação capital/trabalho. [...] 

E com o rápido desenvolvimento e intenso que os ecossistemas de inovação 

têm pode possibilitar aos países a capacidade de solucionar seus problemas criado 

pela recente crise internacional, como a geração de emprego e a aceleração ao 

crescimento socioeconômico. 
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2.2. Perfil dos Empreendedores no e-commerce 
 
 

Embora no empreendedorismo tradicional homens e mulheres estejam em 

equilíbrio no mercado, no empreendedorismo eletrônico as mulheres têm pouca 

participação, uma vez que o sexo masculino ocupa o maior espaço, com 75% dos 

negócios. Estes homens possuem entre 20 e 30 anos de idade (61%) e 86% deles 

pertencem às classes A e B (SILVA, 2016). 

Em relação ao perfil dos empreendedores no Brasil, em uma pesquisa realizada 

pela CONAJE (2018) com cerca de 5 mil jovens empresários, de 18 a 39 anos, 

identificou que microempreendedores são a maioria no país. Em torno de 35% desses 

empresários são mulheres e 65% formado por pessoas do gênero masculino, a 

maioria. Seguindo a pesquisa, desses 5 mil jovens empresários, 49,5% encontram-se 

na região Sudeste; 21,9% na região Sul; 15,6% na região nordeste; 4,3% na região 

Norte e 8,8% na região Centro-oeste. 

Estes empreendedores digitais encontram, como principal dificuldade, o acesso 

ao crédito para a abertura de seus negócios e o tempo disponível para que se 

dediquem as suas ideias. Isso deve-se ao fato de que 63% deles não se dedicam 

exclusivamente ao seu projeto, mas os mantém em paralelo a um emprego para que 

consigam pagar suas contas e financiar seu negócio (SILVA, 2016). 

Com essa visão, percebe-se que o empreendedor digital precisa ter maior 

disposição e resistência para um trabalho intenso e muitas vezes cansativo, pois a 

tensão e o cansaço fazem parte da rotina, desmitificando o fato de que ter uma boa 

ideia de negócio na internet não diminui o esforço de quem enfrenta esse desafio 

(VALLE, 2019). 

 
2.3. Papel das Mulheres na Economia 

 
 

Com o crescimento do E-commerce na pandemia, o papel preponderante da 

mulher na economia é de suma importância, já que as estas conhecem melhor alguns 

ramos de mercados digitais. 

Destacar as dificuldades que a mulher empreendedora vem enfrentando, tanto 

com os malefícios da pandemia, quanto ao seu trabalho formal, rotina de serviços 

domésticos e gestora de seu E-commerce. 
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Mesmo com os dados que são apresentados, que a mulher está integrando 

cada vez mais no mercado de trabalho, vale ressaltar que ainda existem os desafios 

relacionados ao combate à exclusão social. Com a inclusão destas nos meios digitais, 

é possível visualizar amplamente que as oportunidades aumentaram e como estas 

tem aproveitado para usufruir de tudo que é ofertado e se inovam a cada dia. 

Nestes processos de busca para realização pessoal e profissional o 

empreendedorismo é uma das soluções, para Barreto (1998) o processo de 

empreender é a capacidade de criar ou constituir algo partindo de muito pouco ou 

quase nenhum recurso. Nos dias atuais o empreendedorismo feminino destaca-se 

como parte crescente nos novos empreendimentos no país GEM (2016), pois, trazem 

consigo cargas de experiência e conhecimentos, como empreendedoras estão 

detectando as oportunidades para lucrar nesses espaços, calculando e assumindo 

estes riscos, tentando obter novas conquistas para suas vidas profissionais e pessoais 

Dornelas (2008). 

Existe um preconceito de que a mulher não tem aptidão para lidar com a 

tecnologia, isso ainda ocorre por questões históricas e culturais, onde a exclusão 

injusta é imposta, mantida e cultivada dentro e fora do grupo de mulheres. 

Quando se fala em invenções tecnológicas, historicamente sabemos que existe 

um viés masculino. Podemos citar um fato histórico que ocorreu em 1946, quando foi 

criado o ENIAC, o primeiro computador digital em grande escala pelos cientistas norte- 

americanos John Eckert e John Mauchly. O computador daquela época não tinha um 

sistema operacional e para realizar os cálculos, existia uma equipe de 80 mulheres da 

Universidade de Pensilvânia para realizar equações diferenciais necessárias para os 

cálculos de balística. Depois de pronto, o ENIAC foi testado por seis mulheres e a 

partir daí deixou de ser associado à estas e passou a ser chamado de computador 

(termo masculino), mesmo realizando cálculos que antes eram realizados por elas. 

Em outras palavras, a questão colocada é de como são atribuídas atividades a 

mulheres, como elas são excluídas posteriormente e como as situações são 

maquiadas para que seja proporcionada a sensação de liberdade. 

A construção cultural do sexo em gênero e a assimetria que caracteriza todos 

os sistemas de gênero, nas diferentes culturas, acaba por se traduzir 

sistematicamente em uma organização da desigualdade social. Para Lauretis (1994) 

o sistema sexo-gênero é tanto uma construção sociocultural quanto um aparato 

semiótico, um sistema de representações que atribui significado (identidade, valor, 
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prestígio, posição de parentesco, status dentro da hierarquia social etc.) a indivíduos 

dentro da sociedade. Para o pesquisador o termo gênero é uma representação não 

apenas no sentido de que cada palavra, cada signo, representa seu referente, seja 

ele um objeto, uma coisa, ou ser animado. O termo “gênero” é, na verdade, a 

representação de uma relação, a relação de pertencer a uma classe, a um grupo ou 

a uma categoria. Assim, gênero representa não um indivíduo e sim uma relação, uma 

relação social; em outras palavras, representa um indivíduo por meio de uma classe. 

Sen (2000) trata da relação do desenvolvimento econômico e gênero, 

mostrando que as diferenças entre homens e mulheres vão desde questões 

relacionadas ao acesso à saúde e à educação, até condições de trabalho e 

remuneração. A questão das diferenças de gênero torna-se ainda mais perversa para 

mulheres que são pobres, que vivem em áreas remotas, que são deficientes ou que 

pertencem a grupos minoritários. As mulheres ainda ficam atrás em rendimentos e 

produtividade, e na força de suas vozes na sociedade. Em algumas áreas, tais como 

educação, existe hoje uma grande diferença de gênero em comparação a homens e 

meninos (SEN, 2000). 

Ao lado das ações de inclusão das mulheres, a difusão de novas tecnologias 

de informação e comunicação está se transformando em criação de mais empregos e 

ligações mais sólidas nos mercados para mulheres, aumentando seu acesso a 

oportunidades econômicas e contribuindo para seu empoderamento econômico. 

Segundo Hilbert (2011), as mulheres apresentam-se muito mais comunicativas, 

o que lhes favoreceria o uso de tecnologias que em geral são de domínio intuitivo. O 

autor atribui ao fato de “ser” mulher uma correlação positiva ao uso da tecnologia e, 

por outro lado, uma correlação negativa com empregabilidade, renda e educação. 

 
A divisão digital de gêneros existe apenas como um reflexo direto da 
existência de desigualdades relacionadas ao sexo e as ações políticas 
deveriam usar as habilidades comunicativas, naturais das mulheres e as suas 
facilidades com a mídia e suas capacidades em abraçar as novas 
oportunidades digitais para superar as desigualdades de gênero existentes 
desde longa data (HILBERT, 2011). 

 

Através das pesquisas realizadas, nota-se o confronto da inclusão versus 

exclusão social, com base no acesso às tecnologias digitais no contexto da 

sociedade do conhecimento. A história de vida e de lutas das mulheres brasileiras 
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permite que hoje se deparem com um ambiente mais igualitário em relação às 

oportunidades abertas pelo acesso à rede mundial de computadores. 

Neste primeiro capítulo, o objetivo foi apresentar o referencial teórico sobre o 

empreendedorismo, o crescimento do e-commerce na pandemia, as conquistas das 

mulheres, a identificação das diferenças de gênero no uso e apropriação dos meios 

digitais e a busca da igualdade. Relacionamos Schumpeter com a inovação 

empreendedora da mulher, a necessidade de se reinventar, lançar novos produtos ou 

métodos e novas caraterísticas no mercado para garantir o seu espaço. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

Este capítulo consiste em apresentar a metodologia utilizada para desenvolver 

essa pesquisa, bem como na apresentação do sujeito da pesquisa, natureza da 

pesquisa, tipo de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, além das técnicas e 

procedimentos de estudos para atingir os objetivos propostos no trabalho. 

O método de uma pesquisa serve como guia para alcançar o objetivo da 

pesquisa. Esse processo tem como princípio a observação direta do fenômeno, 

variáveis e métodos bem definidos, hipóteses verificáveis, justificativa das conclusões 

de forma estatística e processo de autocorreção (COOPER; SCHINDLER, 2016). No 

ponto de vista de Prodanov e Freitas (2013), a metodologia consiste na junção de 

conhecimentos e técnicas cientificas que buscam comprovar a viabilidade cientifica e 

seus métodos. 

 
3.1. Sujeitos da pesquisa 

 
 

Para o presente estudo, foram escolhidos empreendedoras digitais, de diversos 

segmentos do setor de comércio e serviços, que utilizam as redes sociais para a 

divulgação de seus negócios e comercialização de seus produtos e/ou serviços e a 

escolha destas respondentes foi realizada pela disponibilidade do ciclo pessoal de 

amizades dos pesquisadores, aos quais responderam positivamente que exerciam 

uma atividade empreendedora de forma digital. 

O contato com estas pessoas foi realizado por meio de mensagens no 

aplicativo WhatsApp, como também por meio de divulgação do formulário de 

pesquisa. 

 
3.2. Natureza da pesquisa 

 
 

A pesquisa visa a exploração do mundo físico, estudar a complexidade das 

coisas, descrever, estudar e analisar para poder explicar fatos e identificar suas 

causas. Trata-se da atividade básica da ciência, um procedimento que é fruto de 

curiosidade e indagação, sempre em busca de respostas e novas explicações da 

realidade (MICHEL, 2015). Quanto à natureza, as pesquisas podem ser classificadas 

como qualitativas, quantitativas ou um misto dos dois (COOPER; SCHINDLER, 2016). 
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Segundo Oliveira (2011, p.28) pesquisa: 
 
 

São muitas as interpretações que se tem dado à expressão pesquisa 
qualitativa e atualmente se dá preferência à expressão abordagem 
qualitativa. Entre os mais diversos significados, conceituamos abordagem 
qualitativa ou pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão e 
análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para a 
compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou 
segundo sua estruturação. 

 

Para Collis e Hussey (2010), uma das diferenças da pesquisa é o método que 

o pesquisador escolhe utilizar. Alguns usam o método quantitativo, objetivo por 

natureza e foca na medição dos fenômenos analisados, o que envolve a coleta e 

análise de dados numéricos, bem como aplicação de testes estatísticos. Outros 

trabalhos utilizam o método qualitativo, que é mais subjetivo e envolve a reflexão sobre 

percepções para se obter um entendimento de alguma atividade social. 

Conforme, SERAPIONI (2000, p 2):4 

 

Do ponto de vista metodológico, não há contradição, assim como não há 
continuidade, entre investigação quantitativa e qualitativa. Ambas são de 
natureza diferentes. A investigação quantitativa atua em níveis de realidade 
e tem como objetivo trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. 

 

A pesquisa quantitativa responde questões relacionadas a quantidades, 

frequências em que algo acontece, quando acontece e quem realiza, sempre 

mensurando algo precisamente (COOPER; SCHINDLER, 2016). Portanto, se 

caracteriza como quantitativa, quando, segundo Michel (2015), se utiliza da 

quantificação tanto na coleta dos dados como no tratamento desses, utilizando 

técnicas estatísticas para a obtenção dos resultados. Para que o objetivo da pesquisa 

quantitativa seja alcançado, os dados são coletados e interpretados em escala 

numérica, conseguindo assim impessoalidade e maior confiabilidade no resultado. 

Dessa maneira, a natureza da pesquisa se define em quantitativa, quando se 

faz o uso do questionário para a mensuração do perfil do empreendedor que utiliza as 

redes sociais, onde tem a análise de dados por meio de gráficos e números. 

 
 
 
 
 

4 SERAPIONI, M. Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em saúde: algumas 
estratégias para uma integração. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 187-192, 2000. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000100016. Acesso em: 07 set. 2021. 



27 
 

 
 
 

3.3. Tipologia da pesquisa 
 
 

De acordo com Vergara (2016), a tipologia da pesquisa se divide em dois 

critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins pode ser classificada 

como exploratória, descritiva, explicativa, metodológica e intervencionista. Quanto aos 

meios, pode ser caracterizada como pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, 

documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e 

estudo de caso. 

A presente pesquisa, quanto aos fins, está classificada como descritiva, em que 

são descritos e explicados fatos ou fenômenos da vida real com toda a precisão 

possível, observando, relacionando e fazendo conexões para medir o quanto de 

influência o ambiente tem sobre eles, levando a uma reflexão quanto ao propósito do 

trabalho (MICHEL, 2015). Classifica-se desta forma uma vez que foram descritas as 

características do perfil dos empreendedores, quais redes sociais eles se utilizam para 

a divulgação de seus produtos e/ou serviços e quais suas motivações e benefícios 

com essa escolha. 

Quanto aos meios, é classificada como pesquisa de campo, que consiste numa 

investigação empírica realizada onde ocorre ou ocorreu o fenômeno pesquisado ou 

que se dispõe de elementos suficientes para sua explicação (VERGARA, 2016). Este 

tipo de pesquisa tem como principal objetivo observar e criticar uma realidade, 

confrontando com a teoria para que seja possível responder o problema e atingir o 

objetivo (MICHEL, 2015). 

Sendo assim, foi utilizada a pesquisa de campo para que seja possível 

confrontar a teoria discorrida no referencial teórico deste trabalho com as informações 

que serão coletas. Tendo em vista a identificação do perfil das empreendedoras que 

utilizam as redes sociais e os benefícios que encontram ao utilizar estas ferramentas 

em seus negócios. 

 
3.4. População e amostra 

 
 

O universo ou população são os indivíduos que possuem pelo menos uma 

característica em comum. Essa delimitação consiste em dar ênfase a determinado 

grupo de pessoas, coisas ou fenômenos para que, por meio da pesquisa, os indivíduos 
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possam ser enumerados pelas suas peculiaridades e características como sexo, faixa 

etária, comunidade em que vivem (MARCONI; LAKATOS, 2018). 

É importante salientar que o universo não é o número de habitantes de um 

local, mas um conjunto de elementos, sejam estas empresas, produtos ou pessoas 

que serão considerados o objeto da pesquisa (VERGARA, 2016). 

 
Do Conceituando, universo ou população é o conjunto de seres animados ou 
inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum. 
Sendo N o número total de elementos do universo ou população, o mesmo 
pode ser representado pela letra latina maiúscula X, tal que XN = Xl; X2; X3; 
•••; XN. A delimitação do universo consiste em explicitar que pessoas ou 
coisas, fenômenos etc. serão pesquisados, enumerando suas. 
Características comuns, como, por exemplo, sexo, faixa etária, organização 
a que pertencem, comunidade onde vivem etc. (MARCONI; LAKATOS, 2018, 
p 222). 

 

Portanto, o universo desta pesquisa é representado pelas empreendedoras 

digitais que possuem empreendimento dos segmentos de comércio e/ou serviços e 

utilizam as redes sociais como ferramenta de divulgação de seus negócios. O universo 

(conjunto de elementos que tem características que fazem parte deste estudo) e a 

definição de uma população amostral forneceram um número selecionado para fazer 

uma escala demonstrativa (VERGARA, 2016). 

Dentro do universo, por meio de algum critério de representatividade, é 

determinada uma parte dessa população, ao qual leva o nome de amostra 

(VERGARA, 2016). Essa amostragem só ocorre quando a pesquisa não abrange os 

componentes da pesquisa em sua totalidade, mas apenas uma parte (MARCONI; 

LAKATOS, 2018). 

Existem, portanto, dois tipos de amostra: a probabilística, que se baseia em 

procedimentos estatísticos; e a não probabilística, ao qual é selecionada por 

acessibilidade ou tipicidade (VERGARA, 2016). Desta forma, esta pesquisa foi 

conduzida com uso de uma amostra não probabilística, pois foram escolhidos os 

empreendedores conforme a disponibilidade e acessibilidade. 

O método de amostragem não probabilística atende satisfatoriamente ao objeto 

da pesquisa, visto que a probabilidade de selecionar os elementos da população é 

desconhecida (COOPER; SCHINDLER, 2016). Santos (2016) diz que, com esse 

método, o objeto da pesquisa é selecionado por sua disponibilidade e há uma busca 

de adequar ao estudo. A proposta do estudo se deu por acessibilidade, que consiste 
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em selecionar os indivíduos por meio da facilidade de acesso a eles (VERGARA, 

2016). 

A pesquisa foi aplicada no período de 12 de setembro de 2021 a 26 de 

setembro de 2021 e obteve o total de 101 respondentes. Desta forma, a pesquisa 

classifica-se como amostra não probabilística, pois a seleção foi feita por conveniência 

dos pesquisadores e acessibilidade aos respondentes. 

 
3.5. Coleta de dados 

 
 

A coleta de dados define como estes são coletados para que a pesquisa 

aconteça (COOPER; SCHINDLER, 2016). Para uma pesquisa de campo, os 

instrumentos dos quais serão obtidos os resultados da pesquisa podem ser a 

observação, o questionário, o formulário e a entrevista (VERGARA, 2016). Segundo 

Marconi e Lakatos (2018), o rigoroso controle na aplicação dos instrumentos de 

pesquisa é fator fundamental para evitar erros e defeitos resultantes de 

entrevistadores inexperientes ou de informantes tendenciosos. 

Como instrumento de coleta de dados, nesta pesquisa foi utilizado um 

questionário construído pelos pesquisadores, mesclado com uma adaptação de um 

questionário disponibilizado pelo SEBRAE (2020)5. O questionário se caracteriza por 

uma série de questões apresentadas ao respondente por escrito, de forma digital. 

O mesmo pode ser aberto, no qual o respondente fornece sua própria resposta; 

ou fechado, ocasião em que o respondente escolhe uma das respostas 

disponibilizadas (VERGARA, 2016). 

 
Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 
presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao 
informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 
pesquisado devolve-o do mesmo modo. Junto com o questionário deve-se 
enviar uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância 
e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do 
recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro 
de um prazo razoável (MARCONI; LAKATOS, 2018, p 200). 

 
 
 

 
5 SEBRAE. O Impacto da pandemia de corona vírus nos Pequenos Negócios – 2ª Edição. Disponível 
em: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-   
2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdf. Acesso em: 07 set. 2021. 
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Desta forma, o questionário foi fechado, com as respostas pré-estabelecidas, 

pois foram direcionadas de acordo com os objetivos da pesquisa. Foi disponibilizado 

de forma digital por meio da plataforma Google Forms, devido a facilidade de envio 

para chegar ao objeto de estudo, sendo enviado por e-mail e redes sociais, buscando 

assim o máximo de respostas. 

Desta forma, as perguntas foram dispostas no Quadro 1, organizadas da forma 

que se relacionam com cada um dos objetivos específicos da pesquisa que elas 

respondem: 

 
Quadro 3.1 – Perguntas e alternativas do questionário 

 
OBJETIVO DA 
PESQUISA 

PERGUNTAS DAS 
ENTREVISTAS 

ALTERNATIVAS DAS ENTREVISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCREVER O 
PERFIL. 

1.  Gênero.  Masculino 
 Feminino 

2.  Idade.  (Sem alternativas para respostas) 

3.  Estado Civil.  Solteiro (a) 
 Casado (a) 
 Divorciado (a) 

 Outro (a) 

4. Renda Mensal 
Individual. 

 Até R$ 1.100,00 
 De R$ 1.100,00 a R$ 3.300,00 

 De R$ 3.300,01 a R$ 5.500,00 
 De R$ 5.500,01 a R$ 11.000,00 
 Maior que 11.000,00 

5. Sua renda é 
exclusiva de seu 
negócio? 

 Sim. 
 Não, possuo um emprego paralelo. 
 Não, possuo renda de investimento. 

6. No período de 
pandemia, sua renda 
aumentou ou 
diminuiu? 

 Aumentou consideravelmente. 
 Complementou a existente. 

 Não aumentou muito. 
 Diminuiu de modo significativo. 

7.  Grau de instrução.  Nível fundamental. 
 Nível médio. 

 Nível superior incompleto. 
 Nível superior completo. 
 Pós-graduação. 
 Mestrado. 

 Doutorado. 
 Outro. 

8.  Tempo de negócio.  Até 1 ano. 
 De 1 a 3 anos. 
 De 4 a 6 anos. 
 Acima de 6 anos. 
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 9. Quais os motivos 

que o levaram a 
empreender? 

 Complemento de renda. 
 Desemprego. 

 Identificação de uma oportunidade. 
 Busca por independência financeira. 
 Outro. 

10. Seguimento do 
negócio. 

 Comércio. 
 Serviço. 

 Indústria. 

11. Qual característica 
descreve melhor a 
razão pela qual você 
decidiu empreender? 

 Sempre quis empreender. 

 Queria estar à frente de um negócio 
próprio. 

 Não gostava de como as coisas 
funcionavam onde trabalhava e achava que 
poderia fazer melhor por minha conta. 

 Estava cansado(a) de trabalhar para os 
outros lucrarem. Achava que poderia 
ganhar mais trabalhando por conta própria. 

 Por conta da pandemia, desempregado (a), 
precisei traçar uma estratégia para gerar 
renda. 

12. Qual das frases vem 
à sua cabeça 
quando você pensa 
sobre o 
empreendedorismo? 

 Empreendedorismo, para mim, é fazer 
acontecer, independente do cenário, das 
opiniões e das estatísticas. É ousar, fazer 
diferente, correr riscos, acreditar no seu 
ideal e sua missão. “Luiza Helena Trajano, 
presidente da Magazine Luiza”. 

 Mude a sua vida hoje. Não deixe para 
arriscar no futuro, aja agora, sem atrasos. 
“Simone de Boauvoir, escritora filosofa, e 
ensaísta francesa. É considerada uma das 
mais importantes representantes do 
Movimento Existencialista da França”. 

 Não é preciso saber tudo, mais é 
fundamental está cercado por pessoas que 
sabem. “Carmem Miranda, cantora e atriz 
luso-brasileira se tornou extremamente 
conhecida nos EUA na década de 1930”. 

 Outro. 

 

 
LEVANTAR 
QUAIS OS 
MEIOS 
DIGITAIS SÃO 
MAIS 
UTILIZADAS. 

13. Quais os meios de 
comunicação você 
utiliza para a 
divulgação de seus 
negócios? 

 Facebook. 
 Instagram. 

 Youtube. 
 WhatsApp. 

 Marketplace (Mercado livre, Shoppe,OLX, 
entre outros). 

 Outro. 

14. Qual a forma de 
atuação do seu 
negócio? 

 Físico e On-line 
 Apenas On-line. 

IDENTIFICAR 
OS 
BENEFÍCIOS 

15. Qual(ais) o(s) 
motivo(s) que fez ou 
fizeram com que 

 Indicação de um profissional. 

 A presença de concorrência neste canal. 
 Para aumentar a base de clientes. 
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ESPERADOS 
PELOS MEIOS 
DIGITAIS. 

você colocasse sua 
empresa nos meios 
digitais (escolha 
mais de uma 
alternativa) 

 Baixo custo de divulgação. 
 Veiculação e alcance de informações 

acessíveis. 

 Disseminar conteúdo. 

 Compartilhar ideias, perspectivas e 
experiências. 

 Outro. 

16. Quais os benefícios 
que você percebe ao 
utilizar os meios 
digitais para 
empreender? 
(escolha mais de 
uma alternativa) 

 Diminuição de custos de aquisição de 
clientes. 

 Aumento de potenciais consumidores. 

 Constantes atualizações e interações 
instantâneas com o público-alvo. 

 Aumento do faturamento. 

 Maior proximidade e fidelização dos 
clientes. 

 Melhor monitoramento da concorrência. 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

3.6. Tratamento dos dados 
 
 

De acordo com Vergara (2016), o tratamento dos dados refere-se à seção na 

qual mostra, para o leitor, como se deve tratar os dados coletados, justificando o 

motivo da escolha do tratamento ser adequado aos propósitos da pesquisa. 

Nesta pesquisa, o tratamento de dados se deu pela análise do questionário 

aplicado com as empreendedoras que utilizam as redes sociais como ferramenta de 

divulgação e comercialização, por se tratar de um trabalho de natureza quantitativa. 

Para análises de dados utilizou-se o software Microsoft Excel, para 

padronização, criação dos gráficos, comparação e cruzamento das respostas. 

Utilizou-se a estatística descritiva, usada para descrever os dados por meio do 

uso de números ou medidas estatísticas, que representem da melhor forma todos os 

dados coletados na pesquisa. Esta etapa é considerada o passo inicial para a escolha 

adequada e o uso dos testes estatísticos de hipóteses (RODRIGUES; LIMA; 

BARBOSA, 2017)6. 

Após tal análise, foi possível obter informações significativas a fim de confrontar 

os dados aqui obtidos com a bibliografia especializada, para então prosseguir com a 

análise do que foi descrito teoricamente e se está condizente com a pesquisa. 
 

6 RODRIGUES, C. F. S.; LIMA, F. J. C.; BARBOSA, F. T. Importância do uso adequado da estatística 
básica nas pesquisas clínicas. Rev. Bras. Anestesiol. Campinas, v. 67, n. 6, 2017. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rba/a/N5PgBCrzhDkfRbX8QXsctHx/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 07 set. 
2021. 
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Os dados foram tratados, primeiramente, de uma forma geral, para obter o 

resultado de cada pergunta do questionário separadas por blocos de respostas e, em 

seguida, foi realizada um outro tratamento correlacionando as respostas entre si. 

 
3.7. Análise dos resultados 

 
 

A pesquisa foi aplicada no período de 12 de setembro de 2021 a 26 de 

setembro de 2021 e obteve o total de 101 respondentes, com o objetivo principal de 

identificar o perfil dos empreendedores que utilizam o e-commerce em seus negócios 

durante a pandemia e como as mulheres têm inovado neste momento. 

Inicialmente foi demonstrado graficamente o produto da análise das respostas 

contidas no questionário de aplicação (APÊNDICE A). 

As informações foram dispostas seguindo a sequência de perguntas 

respondidas, conforme a divisão realizada no questionário: Análise das características 

sociodemográficas, perfil do empreendedor e a forma utilizada para empreender, seja 

fisicamente ou on-line. Por fim, foram realizados os cruzamentos entre os resultados 

obtidos. 

 
3.7.1. Características sociodemográficas 

 
 

Nesta primeira parte do questionário foram levantados dados a respeito das 

características sociodemográficas dos respondentes da pesquisa, coletando 

informações como gênero, idade, estado civil, renda mensal individual, fonte de renda, 

se a renda no período da pandemia aumentou ou diminuiu e grau de instrução. Dessa 

forma, foi obtida a seguinte sequência dos resultados dos gráficos com seus 

respectivos comentários. 

A primeira pergunta do questionário contém as informações referentes ao 

gênero dos pesquisados, conforme demonstrado no Gráfico 3.1 a seguir: 
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Gráfico 3.1 – Gênero 
 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

A partir dos dados apresentados no gráfico anterior, conclui-se que a maioria 

das pessoas que respondeu ao questionário pertence ao sexo feminino (75,25%) e 

apenas 24,75% pertencem ao sexo masculino. 

No questionário, a segunda pergunta realizada ao grupo busca a informação 

da idade dos pesquisados conforme o Gráfico 3.2: 

 
Gráfico 3.2 – Faixas de Idade 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

Para o estudo da idade, a coleta foi realizada de forma que cada participante 

da pesquisa respondesse a idade exata que tinha no momento da pesquisa. A menor 

idade observada foi 19 anos e a maior 65 anos. 

Este valor foi utilizado de forma arredondada para a divisão das faixas de idade 

contidas no Gráfico 3.2, separando as idades em faixas de 10 anos e chegando aos 
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seguintes valores: abaixo de 21 anos, entre 21 e 30 anos, 31 e 40 anos, 41 e 50 anos 

e acima de 51 anos. 

Conforme identificado, a maioria dos respondentes (41 pessoas) possuem 

entre 31 e 40 anos, o que corresponde a 40,59% da amostra, sendo que 26,73% 

destes pesquisados são mulheres. Este valor é seguido de 20,79% pertencentes à 

faixa etária de 21 a 30 anos e de 9,9% da faixa até 21 anos. Juntas, essas três faixas 

representam 71,29% do total, sendo importante destacar que 54,46% são do gênero 

feminino. As outras duas faixas de idade possuem 19 pessoas (18,81%) que possuem 

entre 41 e 50 anos e, apenas 10, que possuem acima 51 anos, correspondente a 9,9% 

do total. 

Conforme alguns apontamentos acima, com o cruzamento das informações de 

idade e gênero dos empreendedores, foi obtido o resultado contido na Tabela 3.2: 

 
Tabela 3.1 – Gêneros x Faixas de Idades 

 
 
Gênero 

Até 21 
anos 

Entre 21 e 30 
anos 

Entre 31 e 40 
anos 

Entre 41 e 50 
anos 

Mais que 
51 anos 

 
Total Geral 

Feminino 7,92% 19,80% 26,73% 12,87% 7,92% 75,25% 

Masculino 1,98% 0,99% 13,86% 5,94% 1,98% 24,75% 

Total Geral 9,90% 20,79% 40,59% 18,81% 9,90% 100,00% 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Relacionando esses dois dados de gênero e faixas de idade, é possível 

observar que a proporção de mulheres na faixa entre 31 e 40 anos é bem maior, 

representando 26,73% do total do gênero. Já a porcentagem de homens nesta mesma 

faixa é de apenas 13,86%, bem próxima da porcentagem de mulheres na faixa entre 

41 e 50 anos, demostrando que o percentual em relação a idade das mulheres é bem 

maior do que as dos homens. 

A terceira pergunta refere-se ao estado civil dos empreendedores. O resultado 

quantitativo pode ser visto no Gráfico 3.3. 

Neste estudo, observou-se que o estado civil predominante é de casados, com 

64 pessoas respondentes da amostra, que corresponde a 63,37% do total da amostra. 

As pessoas solteiras vêm em segundo lugar totalizando 31 pessoas, que representa 

30,69%, as divorciadas representam 2,97% e as identificadas como outros, também 

correspondem ao mesmo percentual da amostra. 
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Gráfico 3.3 – Estado Civil 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

As informações coletadas pela quarta pergunta do questionário, referente a 

renda mensal individual dos pesquisados se encontram no Gráfico 3.4. 

 
Gráfico 3.4 – Renda mensal individual 

 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

As informações de renda individual foram disponibilizadas por faixas de valores 

baseadas no valor do salário-mínimo vigente no ano da pesquisa. A opção equivalente 

até R$ 1.100,00 representa até 1 salário-mínimo, de R$ 1.100,01 a R$ 3.300,00 

equivale a mais de 1 até 3 salários-mínimos. A faixa de R$ 3.300,01 a R$ 5.500,00 

representa mais de 3 até 5 salários-mínimos, o intervalo de R$ 5.500,01 a R$ 

11.000,00 equivale mais de 5 até 10 salários. E acima de R$ 11.000,00 representa 

mais de 10 salários-mínimos. 
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A maioria pesquisada tem uma renda mensal individual entre R$ 1.100,01 e R$ 

3.300,00, com 35 respondentes, o equivalente a 34,65% da amostra. A segunda 

categoria com mais pessoas ficou em 25 respostas, para quem possui renda até R$ 

1.100,00 equivalente a 24,75%. As duas categorias com menos respostas foram 

rendas entre R$ 3.300,01 e 5.500,00, com 12 respostas, equivalem a 11,88% da 

pesquisa e renda entre R$ 5.500,01 e 11.000,00, que representam 12,87%. A 

categoria com renda acima de R$ 11.000,01 com 16 respostas equivale a 15,84% da 

amostra. 

No gráfico 3.5 podemos comparar as rendas individuais entre os gêneros. 

Pode-se notar que a maior renda entre o gênero feminino foi de R$ 31,68% (renda 

entre 1.100,00 e 3.300,00) e a maior renda entre o gênero masculino foi de 12,87% 

(renda maior que R$ 11.000,00). 

 
Gráfico 3.5 – Renda mensal individual x Gênero 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

A quinta pergunta para os entrevistados foi se a renda individual era exclusiva 

de seu negócio, se possuía também um outro emprego em paralelo ou se possuía 

investimento também como fonte de renda. As respostas se resumem no Gráfico 3.6. 
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Gênero 
Até 21 Entre 21 e Entre 31 e Entre 41 e Mais que Total 
anos 30 anos 40 anos 50 anos 51 anos Geral 

 
 
 

Gráfico 3.6 – Fonte de renda exclusiva do negócio? 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

Através do Gráfico 3.6, observa-se que a maior proporção das pessoas possui 

a renda individual de seu negócio, representando 62,38%. Os entrevistados que 

possuem um outro emprego em paralelo, representam 32,67%, sendo a segunda 

maior porcentagem da amostra. A minoria, 4,95%, possui investimentos como fonte 

de renda juntamente com a renda do negócio. 

Com a análise apontada anteriormente referente os empreendedores que 

mesmo com um empreendimento, ainda mantém um emprego em paralelo, é possível 

perceber que os estes não se apropriam de fato das características fundamentais do 

perfil empreendedor, que são, segundo Maximiano (2012), assumir riscos e o senso 

de independência, sendo esse comportamento mais uma característica de que a 

atividade dentro das redes sociais é utilizada mais como um complemento de renda. 

Comparando a informação do Gráfico 6 com as informações das idades e 

dividindo os percentuais em relação ao total da amostra, é possível observar que 

pessoas entre 31 e 40 anos possuem seus empreendimentos, mas ainda assim 

mantém um emprego em paralelo, totalizando a 24,75% dos entrevistados, conforme 

Tabela 3.3. 

 
Tabela 3.2 – Renda individual x Faixa de idade 
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Não, possuo renda 
de investimento. 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,99% 

 
2,97% 

 
0,99% 

 
4,95% 

Não, possuo um 
emprego paralelo. 

 
3,96% 

 
9,90% 

 
14,85% 

 
3,96% 

 
0,00% 

 
32,67% 

Sim. 5,94% 10,89% 24,75% 11,88% 8,91% 62,38% 

Total Geral 9,90% 20,79% 40,59% 18,81% 9,90% 100,00% 
 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

Ainda neste mesmo estudo de dados cruzados entre renda e idade, conclui-se 

que as pessoas que possuem entre 31 e 40 anos também já passam a ter o negócio 

como fonte exclusiva de renda. A partir dessa idade, pode-se notar que o índice de 

investidores aumenta. 

As informações analisadas anteriormente auxiliam na percepção do movimento 

entre a escala de empreendedores mais jovens e as características do 

empreendedorismo por oportunidade, tendo em vista que essas pessoas mais jovens, 

em sua maioria, possuem seus negócios mesmo com um emprego em paralelo. Tais 

informações condizem com o exposto no Portal Dale Carnegie (2019), no qual mostra 

que nesse tipo de empreendedorismo as pessoas observam o mercado e ficam 

atentas às necessidades dos consumidores. Com isso, identificam uma lacuna e 

começam sua atuação somente após conhecer o mercado e adquirirem reservas 

financeiras, assim optam por abandonar o emprego formal. 

Na próxima questão para os entrevistados foi a seguinte, se no período da 

pandemia a renda aumentou ou diminuiu. Através do Gráfico 3.7, observa-se que a 

maior proporção das pessoas a renda não aumentou muito na pandemia, 

representando 34,65% do total da amostra. A segunda maior porcentagem da amostra 

indica que a renda aumentou consideravelmente, sendo representado por 24,75%. 

Em seguida, com valores muitos próximos a representação anterior, são das pessoas 

que dizem que a renda diminuiu de modo significativo neste período, representando 

23,76% da amostra. Em último lugar, representando 16,83% da pesquisa, temos as 

pessoas que informam que a renda não aumentou, nem diminuiu, apenas 

complementou a existente. 
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Gráfico 3.7 – Comportamento da renda no período da pandemia 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

A última questão tem relação com os dados socioeconômicos, questionando o 

grau de instrução dos empreendedores que utilizam os meios digitais para a 

divulgação de seus negócios, no qual pode-se visualizar no Gráfico 3.8: 

 
Gráfico 3.8 – Grau de instrução 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

O Gráfico 3.8 mostra que a maioria dos empreendedores possuem o nível 

superior completo, configurando 26 dos respondentes da amostra quando somada as 

categorias de nível superior completo, pós graduação e mestrado, o que representa 

48,51% da amostra total e com uma tendência a aumentar, tendo em vista que 24 
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pessoas, 23,76% dos respondentes, já ingressaram no nível superior, restando 25 

pessoas, que representam 24,75% da amostra, que concluíram o ensino médio e 

apenas três respondente que não concluiu o nível médio e técnico, representando 

2,97% da amostra. 

 
3.7.2. Perfil do empreendedor 

 
 

A partir da nona questão o objetivo foi identificar o comportamento dos 

empreendedores e relacionar aos seus negócios. Nesta questão os respondentes 

necessitavam responder qual o tempo que eles possuem seus negócios. No Gráfico 

3.9 abaixo temos o seguinte resultado: 
 
 
Gráfico 3.9 – Tempo do Negócio 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

O GEM-Brasil (2018) classifica esse tempo de atuação dos negócios em dois 

estágios: o estágio inicial, que são negócios que estão na ativa por um período de até 

3,5 anos; e os estabelecidos, que não negócios presentes no mercado acima de 3,5 

anos. A amostra dessa pesquisa possui 73 pessoas com negócios em estágio inicial, 

ou seja 72,28%, e 28 pessoas apenas com seus negócios estabelecidos, 

representando 27,72%. Ao analisar, percebe-se que existe uma discrepância entre 

estes períodos, no qual podemos correlacionar com o aumento do empreendedorismo 

digital nos últimos anos. 

De acordo com a análise realizada logo abaixo, no Gráfico 3.10, comparando o 

tempo do negócio entre homens e mulheres a maior diferença se dá na taxa dos 

empreendedores com negócio entre um e três anos. Apesar de não existir diferença 
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quando se trata de empreendedorismo inicial, as mulheres têm mais 

representatividade entre os negócios com até três anos, sendo o total de 60 mulheres 

(59,41%) e 13 homens (12,87%). Acima de 4 anos, analisando os negócios 

estabelecidos, os percentuais estão bem próximos entre os gêneros, sendo 16 

mulheres e 12 homens representando 15,84% e 11,88% consecutivamente no total 

da amostra. 

 
Gráfico 3.10 – Tempo do negócio x Gênero 

 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

A próxima questão para os entrevistados foi sobre quais os motivos de eles 

optarem por empreender. As respostas se encontram na Tabela 3.4 abaixo, no qual 

percebe-se em primeiro lugar que a maior motivação para o empreendedorismo é a 

busca por independência financeira, representando 40,59% das respostas. Segundo 

Dornelas (2016), este é um dos principais motivos nos quais os empreendedores 

buscam para empreender inicialmente. 

 
Tabela 3.3 – Motivos para empreender 

 
Quais os motivos que o levaram a 
empreender? 

 
Feminino 

 
Masculino 

Total 
Geral 

Busca por independência financeira 30,69% 9,90% 40,59% 

Identificação de uma oportunidade 17,82% 8,91% 26,73% 

Complemento de renda 14,85% 3,96% 18,81% 

Desemprego 6,93% 0,99% 7,92% 

Mudança de ramo 0,00% 0,99% 0,99% 

Poder ter tempo para minha filha 0,99% 0,00% 0,99% 

Não contratavam CLT 0,99% 0,00% 0,99% 

Filho bebê 0,99% 0,00% 0,99% 
Buscar meu sonho 0,99% 0,00% 0,99% 
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Buscando conhecimento e aprendizado    

prestando consultoria. 0,99% 0,00% 0,99% 

Total Geral 75,25% 24,75% 100,00% 
 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

   

 
Em segundo lugar temos os respondentes que tiveram motivação para 

empreender através da identificação de uma oportunidade, no qual estes 

correspondem a 26,73% das respostas. De acordo com Schmidt e Bohnenberger 

(2009), os autores afirmam que o empreendedor tem em si a habilidade de 

reconhecimento de oportunidades implícitas em situações e ambientes cotidianos. 

Ainda analisando a Tabela 3, a terceira maior motivação para o 

empreendedorismo foi a busca em complementar a renda, com 18,81% da amostra. 

Analisando estes dados, somando a busca por independência financeira com a opção 

de complemento de renda, obtém-se 67,33% das respostas empreendendo por uma 

necessidade financeira. Conceitualmente, este comportamento para Dornelas (2016) 

é caracterizado como o empreendedorismo por necessidade, que ocorre quando o 

empreendedor precisa buscar novas maneiras de sobrevivência financeira. Estes 

empreendedores geralmente iniciam suas atividades sem uma experiência em gestão 

de negócios, muitas vezes na informalidade, sem planejamento, o que pode ser um 

fator crucial para o fracasso. 

A décima pergunta refere-se ao segmento do negócio se, do comércio, serviço 

ou indústria, porém conforme Gráfico 3.11 não temos nenhum respondente do ramo 

da indústria. No segmento do comércio de produtos temos 46,53% e para serviço 

53,47%. 

 
Gráfico 3.11 – Segmento do negócio x gênero 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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3.7.3. Empreendedorismo via e-commerce 
 
 

Este tópico analisará as questões relacionadas ao E-commerce em si. A 

décima terceira questão busca identificar quais redes sociais os respondentes utilizam 

para divulgar seus negócios. O Gráfico 3.12 detalha estas informações: 

 
Gráfico 3.12 – Mídias digitais utilizadas 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

Pode-se observar que entre as duas plataformas mais utilizadas, o Instagram 

e o WhatsApp não têm uma grande diferença entre os dois, sendo 31,34% e 30,60% 

respectivamente, seguida do Facebook, com uma diferença razoável correspondendo 

a 23,51%. A maior variação observada é o Marketplace (Mercado Livre, Shoppe, OLX, 

entre outros), equivalendo 7,84% da amostra. 

De acordo com o gráfico abaixo, apesar de estarem nos meios digitais, os 

empreendedores possuem também uma versão de seu negócio de maneira física, 

correspondendo a 67,33% da amostra. E somente 32,67% tem seu negócio 

totalmente on-line. 
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Gráfico 3.13 – Forma de atuação do negócio 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

Associando ao ambiente de atuação dos empreendedores aos meios digitais 

utilizados para a divulgação dos negócios, pode-se observar o seguinte no gráfico 

abaixo: 

 
Gráfico 3.14 – Motivos para empreender por meio digital 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

Ainda sobre os motivos para empreender nos meios digitais, vem à motivação 

para aumentar a base de clientes com 30,65%, o que mostra que o intuito fornecer 

produtos e serviços a mais clientes. O outro maior motivo para empreender nos meios 

digitais é o baixo custo, com base nas amostras, com 18,22%, assim complementando 
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o que Dornelas (2016), no qual o autor expõe que o empreendedorismo digital é uma 

oportunidade de crescer rapidamente. 

Em seguida, vem a facilidade de veiculação e alcance de informações de 

maneiras mais acessíveis, com 16,00%. Assim exposto no gráfico acima, a motivação 

de compartilhar ideias, perspectivas e experiências teve um total de 12,00%. Seguido 

das últimas cinco alternativas, a presença de concorrência, indicação de um 

profissional, a pandemia, flexibilidade e não tem venda disseminada (único cliente), 

respectivamente com 4,89%, 3,11%, 0,44%, 0,44% e 0,44%, reafirmando que a 

minoria da amostra acredita que esses motivos são mínimos. 

 
Gráfico 3.15 – Benefícios do E-commerce 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

O maior benefício esperado ao manter uma empresa nos meios digitais, assim 

como mostra o gráfico logo acima, com porcentagem maior da amostra com 28,74% 

informaram que o intuito é o aumento de potenciais consumidores. Vindo logo em 

seguida, como maior benefício dessa utilização com maior proximidade e fidelização 

dos clientes com 19,84%, e com 18,22% consideram um dos benefícios era o aumento 

do faturamento. 15,79% acreditam que as constantes atualizações instantâneas com 

o público-alvo são positivas, com um pouco mais baixo 12,96% focaram mais na 

diminuição de custos de aquisições de clientes e somente 4,45% acham que seria um 

melhor monitoramento da concorrência. 
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3.7.4. Informações gerais sobre a pesquisa 
 
 

Conforme os resultados obtidos na pesquisa realizada, pode-se resumir que a 

maioria dos empreendedores são do sexo feminino, possuem entre 31 e 40 anos, são 

casadas e possuem uma renda individual mensal entre R$1.100,00 e R$3.300,00. 

Os pesquisados possuem renda exclusiva de seu negócio e no período da 

pandemia sua renda não aumentou muito. A maioria deles possuem nível superior 

completo e seus negócios estão no mercado entre o período de 1 e 3 anos. Grande 

parte destas pessoas teve como motivação empreender para buscar sua 

independência financeira. 

Com relação às mídias digitais, as mais utilizadas são Instagram e WhatsApp. 

A maior parte destes empreendedores possuem o negócio online e fisicamente. O 

motivo pelo qual inseriram suas empresas nos meios digitais foi para aumentar a base 

de clientes, para aumentar seus potenciais em busca de consumidores. 
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CONCLUSÃO 

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo analisar o crescimento 

do e-commerce durante a pandemia e o papel das mulheres neste meio. 

Apresentando estratégias do e-commerce relacionando o empreendedorismo 

feminino e que fazem para diferenciar nesse mercado. 

Dentro deste cenário, o crescimento do empreendedorismo durante a 

pandemia os empresários tiveram que se reinventar diante da situação do mercado 

ou declarar falência por não conseguir chegar nesse objetivo, o estudo conseguiu 

descobrir o perfil dos empreendedores que fazem uso dos meios digitais. O estudo 

teve como intuitos além, de descobrir os perfis, descrevê-los, identificar os benefícios 

esperados pela utilização e quais meios digitais eram mais utilizados. 

Com esse crescimento notório do e-commerce na pandemia, foi possível 

identificar que as mulheres, por já conhecer melhor alguns ramos de mercados 

digitais, são em suma maioria neste mercado, por mais que há diversas dificuldades 

que a empreendedora enfrenta social e economicamente. 

O trabalho teve uma fundamentação teórica com base em autores que são 

referências sobre o objeto pesquisado, contribuindo o melhor para o trabalho e assim 

chegar ao objetivo. 

A metodologia utilizada para obter os resultados de natureza quantitativa, 

realizado uma pesquisa descritiva. Neste campo de pesquisa usufruiu os 

empreendedores digitais como sujeitos da pesquisa, coletando informações por meio 

de um formulário. Uma maneira mais prática e organizada que o grupo concordou em 

realizar, enviando o formulário em grupos do Facebook, WhatsApp e Instagram, 

depois de coletados os dados foram organizados em gráficos, mais fácil para análise. 

Com tudo que foi exposto, foi alcançado o objetivo desejado, mostrando que 

em sua maioria, os empreendedores que fazem uso desse modelo de negócio são 

mulheres, casadas, com ensino superior concluído, sua maioria com renda exclusiva 

de seu negócio. A atividade empreendedora, para estas pessoas, foi escolhida com o 

foco de buscar a independência financeira e logo em seguida a identificação de uma 

nova oportunidade, entrando no mercado a mais de 1 ano, em prestação de serviço e 

com ambiente on-line e físico. 

Foi possível concluir, diante disto, que o perfil desse empreendedor demonstra 

ainda mais o crescimento das atividades por meios digitais e com prioridades nisso, 

pois a renda exclusiva vem por meio deste, com isso, a amostra vai de encontro com 
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a bibliografia de prioridade para abertura de negócios e o empreendedor em sua 

precisão de características. Também foi possível concluir que os meios digitais mais 

utilizados são Instagram, em sua preferência, WhatsApp e Facebook, assim 

aumentando sua base de clientes. 

Contudo, para a obtenção e resultados, não houve muita limitação quanto à 

acessibilidade dos empreendedores o que ajudou em um número bom de amostra. 

Por fim, como uma tendência mundial que veio junto com a globalização e com 

o maior acesso à internet, o empreendedorismo digital, é um tema que vem sendo 

abordado e crescendo cada dia mais. Diante disso, como pesquisas futuras: o 

comportamento da utilização das redes sociais nos diversos tamanhos de empresas; 

de como as empresas que nascem no âmbito digital e vão para o ambiente físico. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

A pesquisa intitulada “O Crescimento do E-commerce na Pandemia do Covid-19 e o 

papel das mulheres”, tem como objetivo coletar informações para o estudo de TCC 

dos alunos Cibele de Freitas, Mayra Sthefani e Leandro Augusto, do Curso de 

Economia da Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais – FMU, e é destinado 

a empreendedores que utilizam os meios digitais para divulgar seus negócios. 

Buscamos saber as razões e como os empreendedores digitais têm feito para gerar 

e/ou complementar a renda diante da crise do novo coronavírus e quais os benefícios 

esperados por essa utilização. Para que os resultados e ações sejam atingidos é 

fundamental a sua participação. Obrigada pela sua colaboração em participar dessa 

pesquisa respondendo esse questionário de forma anônima. 

 
1 - Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino 

2 - Idade:   

3 - Estado Civil: ( ) Solteira(o)  ( ) Casada(o)  ( ) Divorciada(o)   ( ) Outros 
 
 
4 - Renda Mensal Individual: 

( ) Até R$1.100,00 

( ) De R$1.100,00 a R$3.300,00 

( ) De R$3.300,01 a R$5.500,00 

( ) De R$5.500,01 a 11.000,00 

( ) Maior que R$ 11.000,00 
 
 
5 - Sua Renda é exclusiva de seu negócio? 

( ) Sim 

( ) Não, possuo um emprego paralelo. 

( ) Não, possuo renda de investimento. 

 
6 - No período da pandemia, sua renda aumentou ou diminuiu? 
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( ) Aumentou consideravelmente 

( ) Complementou o Existente 

( ) Não aumentou muito 

( ) Diminuiu de modo Significativo 
 
 
7 - Grau de instrução? 

( ) Nível fundamental 

( ) Nível médio 

( ) Nível Superior incompleto 

( ) Nível superior Completo 

( ) Pós Graduado 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Outros 

 
8 - Tempo de negócio? 

( ) Até um ano 

( ) De um a três anos 

( ) De quatro a seis anos 

( ) Acima de seis anos 

 
9 - Quais os motivos que o levaram a empreender? 

( ) Complemento de renda 

( ) Desemprego 

( ) Identificação de uma oportunidade 

( ) Busca por independência financeira 

( ) Outros 

 
10 - Segmento do Negócio? 

( ) Comercio 

( ) Serviços 

( ) Industria 
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11 - Qual característica descreve melhor a razão pela qual você decidiu 

empreender? 

( ) Sempre quis empreender 

( ) Queria estar à frente de um negócio próprio 

( ) Não gostava de como as coisas funcionavam onde eu trabalhava e achava que 

poderia fazer melhor por minha conta 

( ) Estava cansado(a) de trabalhar para os outros lucrarem. Achava que poderia 

ganhar mais trabalhando por conta própria 

( ) Por causa da pandemia, desempregado(a), precisei traçar uma estratégia para 

gerar renda. 

 
12 - Qual das frases vem a sua cabeça quando pensa sobre o empreendedorismo? 

( ) Empreendedorismo, para mim, é fazer acontecer, independentemente do 

cenário, das opiniões ou das estatísticas. É ousar, fazer diferente, correr riscos, 

acreditar no seu ideal e na sua missão. Luiza Helena Trajano. 

( ) Mude a sua vida hoje. Não deixe para arriscar no futuro, aja agora, sem atraso. 

Simone Beauvoir. 

( ) Não é preciso saber tudo, mas é fundamental estar cercado por pessoas que 

sabem. Carmem Miranda. 

( ) Outros. 
 
 
13 - Quais meios de comunicação que você utiliza para a divulgação de seus 

negócios? 

( ) Facebook 

( ) Instagram 

( ) Youtube 

( ) WhatsApp 

( ) Marketplace (Mercado Livre, Shopee, OLX, entre outros). 
 
 
14 - Qual a forma de atuação do seu negócio? 

( ) Físico e On-line 

( ) Apenas Online 
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15 - Qual (is) o(s) motivo(s) que fez ou fizeram com que você colocasse sua 

empresa nos meios digitais (escolha mais de uma alternativa): 

( ) Indicação de um profissional 

( ) A presença de concorrência neste canal 

( ) Para aumentar a base de clientes 

( ) Baixo Custo de divulgação 

( ) Veiculação e alcance de informações acessíveis 

( ) Disseminar conteúdo 

( ) Compartilhar ideias, perspectivas e experiências. 
 
 
16 - Quais os benefícios que você percebe ao utilizar os meios digitais para 

empreender? 

( ) Diminuição de custos de aquisição de clientes 

( ) Aumento de potenciais consumidores 

( ) Constante atualização e interação com o público-alvo. 

( ) Aumento do faturamento 

( ) Maior proximidade e fidelização dos clientes 

( ) Melhor monitoramento da concorrência 


