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SUMO
RES
O arttigo tem como objetivoo apresentarr, por meio da teoria das
d represen
ntações sociaais, como a
mulhher empreenndedora é retratada
r
naas telenovellas, com viistas à associação entrre o mundoo
fictíccio e o real, de modo a oportunizzar uma refl
flexão acercca do verdadeiro papell da mulherr
enquuanto ente empreendedor. Com esssa finalidadde, desenvollveu-se umaa pesquisa documental
d
l
teóricco-explorattória por meio
m
de umaa abordagem
m qualitativva, partindoo, inicialmeente, de um
m
levanntamento teeórico e da análise de uma
u
amostrra de persoonagens quee representaam o objetoo
de esstudo - a mulher
m
emprreendedora -, selecionada aleatoriamente. Os resultados primárioss
obtiddos são corrrelacionadoos aos dadoos secundárrios levantaados acerca do cenárioo brasileiro,,
além
m de feita a comparação
c
o entre a coeerência da imagem
i
difu
undida por meio
m das teelenovelas e
a reaalidade da mulher
m
emprreendedora brasileira.
b
Palaavras-chavee: Empreenddedorismo Feminino,
F
R
Representaçções Sociaiss, Telenovellas.
STRACT
ABS
This paper aim
ms to undderstand, thhrough the theory off social reepresentations, as thee
p
inn soap operras, the asso
ociation betw
ween the fiictional andd
entreepreneurial woman is portrayed
the real
r
world in order to enhancee a reflection about the true role
r
of women whilee
entreepreneurial entity. Witth this purrpose, it waas developeed a theoreetical and exploratory
e
y
docuumentary reesearch throough a quaalitative appproach, starrting initiallly from a theoreticall
reseaarch and an
nalysis for a sample of characteers that reppresent the object of study
s
- thee
entreepreneurial woman -, randomly selected, correlating
c
primary reesults obtaiined to thee
seconndary data collected abbout the Brrazilian scennario, compparing the coherence off the imagee
spreaad through soap
s
operass with the reeality of the woman enttrepreneur.
Keyw
words: Fem
male Entreprreneurship, Social Reppresentations, Soap Opeeras.
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INTR
RODUÇÃO
O
O empreeendedorism
mo desempeenha importaante papel no
n desenvollvimento daa sociedade,,
e
açãoo modificaddora sobre as condiçõões correntees do merccado. Essaa
uma vez que exerce
o é recentee, podendo ser corrobborada pelaas considerrações do economistaa
consttatação não
clásssico francês Jean-Bapptiste Say, proferidass ainda em
m meados do século XVIII, e,,
posteeriormente, do econnomista Scchumpeter, no inícioo do sécu
ulo XX, de
d que o
desennvolvimento econômiico seria um
u resultaddo da criaçção de novvos empreeendimentoss
(SCH
HUMPETER
R, 1997). Diante
D
dessse contexto,, o empreenndedorismoo pode ser visto
v
comoo
alavaancador parra o desenvoolvimento de
d um país.
O aumento da açãão empreenndedora acoontece, de forma partticular, em economiass
emerrgentes, seegundo reesultados divulgados em pessquisa reaalizada pello Globall
Entreepreneurshiip Monitor (GEM, 2012), que mede
m
o nívell de atividaade empreenndedora noo
munddo. A Taxxa Total dee Empreenddedores ou Taxa Totaal de Emppreendedorissmo (TTE))
obserrvada no Brrasil, em 20012, é de 300,2%, expresssivamente superior à média
m
do coonjunto doss
67 paaíses onde o GEM é reealizado (200,6%), o quue o coloca no 10º lugar do rankinng mundiall
(GEM
M, 2012).
uisa citada mostra
m
que, no Brasil,, a Taxa dee Empreend
dedorismo em
e Estágioo
A pesqu
Iniciaal (TEA) de
d 2012 foi de 15,4%, demonstranndo a tendêência de creescimento da
d atividadee
emprreendedora. A TEA doo Brasil fico
ou acima daa taxa de países como a China, o México, a
Áfricca do Sul e a Rússia, seendo a nonaa maior entrre os 30 paííses impulsiionados pelaa eficiênciaa
(GEM
M, 2012).
c
- quuando se coomparam oss
A mulheer vem ocuppando posiçção de destaaque nesse cenário
resulltados do GEM
G
2012 à média dos
d resultados observvados no peeríodo 2002-2011, háá
indiccativos de que
q a proporção de empreendedoores iniciaiis do gênerro femininoo aumentouu
(49,66% contra 47,2%).
4
Essse fato tam
mbém pode ser verificaado no caso
o dos emprreendedoress
estabbelecidos, innclusive de forma relaativamente mais
m expresssiva: 43,1%
% contra 400,0%, o quee
reforrça a necesssidade de see compreen
nder um pouuco mais o fenômeno do empreenndedorismoo
feminnino (GEM
M, 2012).
Todavia,, em contraaponto ao exxpressivo ccrescimentoo do índice de empreenndedorismoo
feminnino no Braasil relatadoo pelo GEM
M, Camargoo et al. (2010) observam
m que os daados não see
revellam como um fator ppositivo daa posição social,
s
econnômica e cultural
c
da mulher naa
socieedade atual,, pois prevaalecem em países com
m maiores níveis
n
de po
obreza e deesigualdade,,
ondee as práticas empreenddedoras emeergem com
mo alternativvas de sobrrevivência. Destarte, a
mulhher, enquantto empreenddedora, bussca conciliaar a função doméstica, familiar e profissional
p
l
com a necessidaade de compplementar suua renda ouu mesmo de manter a faamília.
As telenovelas são veículos dee disseminaação de infoormações e fortes influuenciadorass
de comportameento, exerceendo impaccto no imagginário pop
pular e deseempenhanddo, segundoo
Ham
mburger (2005), importtante funçãão ao retratar a realidaade. Consid
dera-se, asssim, que ass
telennovelas pod
dem influenciar a acceitação doo papel social da muulher emprreendedora,,
valorrizando incclusive casoos bem succedidos (coom papéis em novelaas inspiradoos em suass
históórias), ou atéé estimular a repetição de papéis representado
r
os na ficçãoo no cenárioo “real”.
A partirr da obserrvação da recorrênciia de perssonagens relacionadas
r
s ao temaa
emprreendedorismo femininno nas novelas, este artigo
a
objetiiva apresenntar, mediannte a teoriaa
das rrepresentaçõ
ões sociais, como a muulher empreeendedora é retratada naas telenovellas, visandoo
à asssociação enttre o munddo fictício e o real, de modo a oportunizar um
ma reflexãoo acerca doo
verdaadeiro papeel da mulherr enquanto ente
e empreeendedor.
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As repreesentações sociais
s
funccionam com
mo um sisteema de interpretação da
d realidadee
que aajusta as relações dos indivíduos com seu meio,
m
orientaando seus comportameentos e suass
práticcas (SPINK
K, 1995), faacilmente percebidas e identificad
das nos veículos de coomunicaçãoo
de m
massa, uma vez que a mídia exerrce também
m o papel de
d intermeddiador da foormação daa
realiddade sociall. Ao se coonsiderar a relevante influência cultural daa novela naa sociedadee
brasiileira, aindaa pouco exxplorada noo campo de
d pesquisaa social, beem como a crescentee
ascennsão do em
mpreendedorrismo feminnino, percebbe-se a neceessidade de se analisarr o perfil daa
mulhher empreenndedora retrratado na míídia.
Correlaccionando-se a imagem da mulherr-empresáriaa transmitidda por interrmédio dass
telennovelas com
m os dados secundárioss apresentados pelo attual cenário
o, podem-see validar oss
aspecctos positivvos e negativos da inffluência exeercida pela mídia no imaginário
i
popular noo
tocannte a essa teemática.
Nesse sentido,
s
innteressa a estes pesqquisadores estudar as
a represenntações dee
emprresárias fem
mininas nas telenovellas especialmente porr dois aspeectos: o prrimeiro dizz
respeeito à valorização do estudo daa cultura doo ponto dee vista do espaço fam
miliar e doo
cotiddiano. O seegundo é quue a mulheer aparece em estudoss de recepçção apenas como umaa
variáável sociodemográfica, e não coomo uma categoria teó
órica e expplicativa. A
Além disso,,
apesaar de a div
visão sexual do trabalhho conform
mar um eixo
o importantte na confiiguração daa
identtidade femiinina, trata--se de umaa dimensão ainda pou
uco exploraada nas pessquisas quee
estuddam as relaações entre telenovela e gênero (E
ESCOSTEG
GUY, 1998,, 2002, 20008; JACKS;;
MEN
NEZES; PIE
EDRAS, 2008; MEIRE
ELLES, 20009; SIFUEN
NTES; ROSS
SINI, 2011)).
REF
FERENCIA
AL TEÓRIC
CO
Torna-see, aqui, neceessário evid
denciar estuudos prévioss sobre os fatores
f
que contribuem
m
para a construçãão da imageem da mulheer-empresárria transmittida mediantte as telenovelas, para,,
após, validar-se, a partir doos dados seccundários obbtidos no attual cenárioo, os aspectoos positivoss
p
mídia no imagin
nário popullar no tocaante a essaa
e neegativos da influência exercida pela
temáática.
Emp
preendedorrismo e a evvolução da mulher com
mo agente empreendeedor no cen
nário
brasileiro
meno do em
mpreendedorrismo é um
m tema recoorrente nas pesquisas
p
aacadêmicas,,
O fenôm
em especial
e
porr sua alta reelevância paara o desennvolvimentoo de um país. Schumppeter (1997))
introduz o conceito de em
mpreendedoor apresenttando-o com
mo aquele que destróói a ordem
m
p
criaçãoo de novass
econnômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela
form
mas de organ
nização ou pela
p exploraação de novos recursos e materiaiss.
Entenderr os fatores motivacioonais para a atividade empreend
dedora é um
u de seuss
maioores desafio
os. Existem dois tipos básicos dee empreend
dedores: os que empreeendem porr
oporttunidade e os que em
mpreendem por
p necessidade. Os empreendedores por opportunidadee
enxergam o quee falta no mercado
m
e as novas tenndências com
mo negócioos a serem explorados,
e
,
mpreendedorres por necessidade têm por objeetivo superaar um mom
mento difícill
enquuanto os em
pelo qual estão passando
p
(B
BRITO; WE
EVER, 20044).
O relatórrio GEM (22012) reforçça essa classsificação afirmando que
q os emprreendedoress
por nnecessidadee são aquelees que iniciiam um em
mpreendimennto autônom
mo por nãoo possuírem
m

RBNDR
R · ISSN 2358-5153
3 · ano 1 · nº1 · Jun
n. · 2014

A Representação da Mulher Emprreendedora na TV
V: um estudo acerrca das telenovelaas brasileiras |53
3

melhhores opções de trabalhho, abrindo um negócioo a fim de gerar
g
renda para
p si e suas famílias..
Os eempreendeddores por opportunidadee optam poor iniciar um
m novo neegócio mesm
mo quandoo
possuuem alternaativas de em
mprego e reenda, ou, aiinda, para manter
m
ou aumentar
a
suua renda ouu
pelo desejo de in
ndependênccia no traballho.
Diante dos
d novos desafios
d
quee circundam
m a participaação feminiina no macrrocosmo daa
econnomia pelo seu traballho, uma grande
g
parccela das mulheres
m
braasileiras tem
m buscadoo
diverrsificar suass formas dee sobrevivência, o quee justifica o crescimennto de sua participação
p
o
emprreendedora,, nem sempre vinculadda a uma ação profissioonal formaliizada, e conntando com
m
poucca ou nenhuuma orientaçção de gesttão, o que m
minimiza a possibilidad
p
de de empooderamento,,
mas ppresente e em
e constantte atividade (NATIVID
DADE, 20099).
O empreeendedorism
mo feminin
no é também reflexo de uma mudança
m
esttrutural doss
arrannjos familiaares que see evidenciaa desde os últimos anos
a
do sécculo passaddo, dado o
cresccente fenôm
meno de fam
mílias monoparentais (S
SEGNINI, 1997).
1
Assim sendo, o número dee
mulhheres que chhefia suas famílias
f
aum
menta ao loongo dos annos no Brasiil. Segundoo o Institutoo
Brasiileiro de Geeografia e Estatística
E
(
(2000),
em 1996, 20,81% dos larres tinham como
c
chefee
uma mulher; em
m 2000 a poorcentagem subiu paraa 26,55%. A Pesquisa Nacional
N
poor Amostraa
Domicílio PN
NAD (20111), aponta que
q 37,4% das famíliaas têm como
o pessoa dee referênciaa
de D
uma mulher.
e al. (2003
3), algumas taxonomiass desenvolvvidas a partiir de razõess
Segundoo Machado et
para criação de empreendiimentos porr mulheres podem escclarecer essa questão. A primeiraa
delass compreen
nde as seguintes categoorias: a) em
mpreendedo
oras por acaaso. Elas inniciam seuss
negóócios a partiir de algum hobby que praticavam
m e, desse modo,
m
não têêm objetivos ou planoss
claroos; b) emppreendedoraas por obrigação, forrçadas a inniciar os negócios
n
p algumaa
por
circuunstância, taal como a m
morte do maarido ou um
ma separaçãoo e; c) empreendedoras criadoras,,
assim
m consideraadas as quee criaram as
a empresass a partir da
d própria motivação
m
e coragem..
Outraa taxonomiia é a apressentada pella Organizaação para a Cooperaçãão e Desenvolvimentoo
Econnômico (OC
CDE, 2012),, que distinggue as emprreendedorass com base nos
n seus obbjetivos em:
a) em
mpreendedooras que nãão têm outraa profissão,, para quem
m o empreeendedorismoo é a únicaa
alternnativa. Nessses casos, suuas empresas são, geraalmente, inddividuais e pequenas,
p
d
devido
a suaa
poucca experiênccia nos negóócios; b) quue se originaam no meioo familiar, a partir do enngajamentoo
nos negócios familiares;
f
e c) que criam
c
emprresas comoo estratégia para a coonquista dee
c
indeppendência e autonomiia. Nesses casos, há um grandee
conddições posittivas, tais como
potenncial para o desenvolviimento das empresas.
No conttexto brasiileiro, seguundo Machhado (2002
2), o com
mportamentoo gerenciall
feminnino se caraacteriza porr: i) apresenntar objetivvos definidoos e amplos, entre eles a melhoriaa
da seegurança e satisfação
s
n trabalho, da satisfaçção dos clien
no
ntes, e dos investimenttos na éticaa
do ccuidar e naa responsabbilidade soccial; ii) maanter as esttruturas org
ganizacionaais simples,,
inforrmais, horizzontais e descentraliza
d
adas, dandoo ênfase à cooperaçãoo, à integração e aoss
relaccionamentoss interpessooais; iii) adootar estratéggias inovaddoras em buusca de quaalidade e daa
satisffação de toddos os envoolvidos; iv) empregar muitas
m
mulh
heres; e v) exercer um
ma liderançaa
interaativa e coooperativa, facilitando a adoçãoo de um processo
p
deecisório paarticipativo..
Adem
mais, em estudos
e
sobrre empreenndedorismo social, Naajafizadeh e Mennerick (2003) e
Oppeedisano (20004) enfatizzam que a liderança
l
d empreenndedoras see volta paraa atividadess
das
usuallmente assoociadas à im
magem traddicional dass mulheres,, que comppreende seuu altruísmo,,
comppaixão e preeocupação com
c
os outrros.
O empreeendedorism
mo feminin
no tem cresscido em to
odos os coontinentes nas
n últimass
décaddas e as braasileiras esttão entre ass mulheres mais empreeendedoras do mundo.. Estudo doo
Globbal Entrepreeneurship M
Monitor (G
GEM) realizzado em 20
010 mostra que as muulheres sãoo
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metaade dos em
mpreendedoores brasileeiros (49,3%
%), o que representaa 10,4 millhões delass
comaandando suaas empresass.
Atualmeente a maioor concentraação de em
mpreendedorres do gênnero femininno está em
m
atividdades nas quais
q
o emprreendedorissmo por neccessidade é relativamen
r
nte elevado, como
%); comércioo
[...] cabeleireiros e outras ativvidades de trratamento de beleza (12,7%
varej
ejista de cosm
méticos, proddutos de perfu
fumaria e de higiene pesssoal (10,9%);;
com
mércio varejistaa de artigos de
d vestuário e acessórios (10,3%); restauurantes, outross
estabbelecimentos de serviços de alimentaçãão e bebidas e serviços am
mbulantes dee
alim
mentação (11,2
2%); e serviçoos domésticos (7,2%) (GEM
M, 2012).

m sido um
m
A criaçãão de coopperativas coomo formaa de organização econômica tem
impoortante indiicativo do aumento do
d empreenndedorismo feminino. No Brasil, 52% doss
coopperados são mulheres, de
d acordo com
c
a Orgaanização dass Cooperatiivas Brasileeiras - OCB
B
(20122). Esses daados revelam
m que as mulheres
m
busscam não sóó avançar noo mercado de
d trabalho,,
mas, em muitos casos, unem
m forças paara desenvollver suas caapacidades produtivas.
p
n
daas mudançaas econômiccas e sociais que vêm
m ocorrendoo no Brasil,,
Dada a natureza
induzzindo a um
m aumento significatiivo na taxaa de empreeendedorism
mo femininno, pode-see
perceeber uma teendência de aumento reelativo do empreended
e
dorismo porr oportunidaade entre ass
mulhheres, de 39%, em 20022, para 65%
%, em 2012 (GEM,
(
2012).
a mulheress coloquem
m
O cresceente aumentto na vontaade de empreender fazz com que as
em pprática os seeus saberes, na maioriaa das vezess fruto de uma
u
ação quue teve seu alicerce naa
consttrução coleetiva embassada nos eiixos familiaar, local e cultural (N
NATIVIDAD
DE, 2009)..
Machhado et al. (2003) destacam três pontos quee configuram
m a importâância das m
mulheres noo
papel empreenddedor: a) ecconômico: gerando
g
ocuupações paara elas e para outras pessoas;
p
b))
sociaal: possibiliitando o eqquilíbrio enttre trabalhoo e família; e c) político: aumenttando a suaa
autonnomia. Denntro desse ceenário tornaa-se de extrrema relevâância o estud
do da particcipação dass
mulhheres na ecoonomia por meio de açõões empreendedoras, pois
p clarameente contribbuem para o
desennvolvimento econômicco e social do
d País.
Papeel da mídia
a junto à Teeoria das Representaç
R
ções Sociaiss
A comun
nicação de massa torn
nou-se um im
mportante meio
m
de criiação, transformação e
c
entos sociaiis. Tudo quue é veiculaado por meeio da mídiia integra o
divullgação de comportame
discuurso sociall, cuja anáálise, segu
undo Swainn (2001), permite iddentificar imagens e
repreesentações sociais
s
sobrre mulheress, homens e a sociedad
de. Dessa foorma, ao peerceber-se a
relevvância da mídia
m
como um importaante meio para
p
se connhecer a reaalidade social, torna-see
váliddo destacar a telenovelaa que, segunndo Hambuurger (2005)), faz crôniccas do cotiddiano, o quee
a traansforma em
m palco prrivilegiado para a prooblematizaçção de inteerpretações do Brasil,,
retrattando desdee conflitos de
d gênero, geração,
g
claasse e regiãoo. Silva et al.
a (2005) poontuam quee
a exxperiência da
d vida cottidiana env
volve proceessos simbó
ólicos e, portanto,
p
prrocessos dee
signiificação refferentes a diferentes
d
realidades
r
q estão relacionada
que
r
as à interprretação doss
agenntes sociais.
ger (2005) relaciona a teledramatturgia à vidda real, umaa vez que percebe
p
suaa
Hamburg
introdução em uma
u
temporralidade contemporâneea em capíttulos diárioss e a ambieentação dass
nalizadores de uma relação dee
históórias em locais conhhecidos, fuuncionando como sin
contiinuidade en
ntre o univerrso do telesspectador e o das persoonagens da narrativa.
n
E
Essa
relaçãoo
fica aainda mais clara quanddo a autora menciona resultados
r
c
com
base em
m relatórioss de gruposs
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de diiscussão en
ncomendadoos pelas em
missoras paraa balizar o desenvolvim
mento das tramas,
t
noss
quaiss as especttadoras idenntificam, nas
n novelas, modelos ideais, porr exemplo, da mulherr
brasiileira.
e
realidad
de, pode-see observar a relação das
d telenoveelas com ass
Uma vezz exposta essa
repreesentações sociais, quue, segunddo Spink (1995),
(
fun
ncionam co
omo um sistema
s
dee
interppretação daa realidade que ajusta as relações dos indivvíduos com seu meio, orientandoo
seus comportam
mentos e suuas práticas,, facilmentee percebidaas e identificadas nos veículos
v
dee
ma vez quee a mídia exerce
e
tambbém o papeel de interm
mediador daa
comuunicação dee massa, um
form
mação da reaalidade sociaal.
Nessa perspectiva surgem várrios estereóótipos da mulher
m
brassileira no decorrer
d
doo
desennvolvimento do gêneroo na dramatturgia, comoo observa Hamburger
H
(2005),
(
acom
mpanhandoo
mom
mentos que marcam
m
a hhistória do País.
P
As teleenovelas, poor exemplo, abordam perspectivas
p
s
liberaais brasileirras sendo interpretada
i
as, em um momento, em associaação com o futebol, o
sambba e o carnaaval, reforççando o esteereótipo de sensualidaade associaddo à mulherr brasileira..
Em ooutro momeento, as teleenovelas rettratam suas tramas em
m torno do movimento
m
de relaçõess
amorrosas frágeiis, nas quaiis sexo anttes do casamento resu
ultava em gravidez
g
e matrimônio
m
o
futurro; do mesm
mo modo também acom
mpanham o momento em
e que a leegitimação do
d divórcioo
consiistiria em um
u sinalizaddor da indeependência feminina, transmitindo
t
o o modeloo de mulherr
forte, que, além
m de responsável pelaa família, deve
d
trabalhar e podee almejar a satisfaçãoo
amorrosa.
a
ntos do cotiidiano, bem
m
Destarte,, observa-see a relação das telenovvelas com acontecimen
comoo o surgim
mento de diversos
d
mo
odelos de comportame
c
ento, consiiderando-se pertinentee
relaccioná-los às consideraçções de Minnayo (1995)) acerca dass representaações sociaiis enquantoo
categgorias de peensamento, ou percepçções retidass na lembraança, cuja fuuncionalidaade é ditadaa
pelass interações sociais do cotidiano.
TODOLOG
GIA
MET
A presen
nte pesquissa classifica-se como documentaal teórico-eexploratóriaa de cunhoo
u levantam
mento teóricco e da anállise de uma amostra dee
qualiitativo, parttindo iniciallmente de um
16 ppersonagenss, que comppuseram o corpus de análise, reepresentandoo o objeto de estudo,,
seleccionada aleaatoriamentee - a mulher empreenndedora -, correlacionnando-se os resultadoss
prim
mários obtido
os aos dados secundários levantaddos acerca do
d cenário brrasileiro, coomparando-se a coerência
c
da
d imagem difundida
d
poor meio dass telenovelaas que povoaa o imagináário popularr
com a realidade da mulher empreendeddora brasileeira.
ue Bardin (1994) inddica a análiise de contteúdo comoo método aplicável à
Visto qu
pesquuisa qualitaativa, em razzão da preseença de cerrta característica de connteúdo ou um
u conjuntoo
de ccaracterísticcas num deeterminado fragmentoo de menssagem levaado em coonsideração,,
consiiderou-se pertinente suua utilização neste estuudo. Trata-sse de ferram
menta de coompreensãoo
da coonstrução de
d significaddos percebiidos mediannte as caraccterísticas encontradas
e
s nos perfiss
das ppersonagenss analisadass, sob o enffoque da teeoria das Reepresentações Sociais, de modo a
entennder as rep
presentaçõess apresentad
das em relaação à realidade menccionada no referenciall
teóricco sobre o cotidiano
c
daa empreendedora no atuual cenário..
A utilizaação da anállise de conteúdo seguiuu as três fasses indicadaas por Bardiin (1994): a
prim
meira fase constituiu-sse na pré--análise (eexploração do materiial e tratam
mento doss
resulltados). Naa ocasião, observou-se que o sítio eletrrônico Meemória Gloobo (2014))
dispoonibiliza toddas as inforrmações refferentes às novelas,
n
bem
m como ficcha técnica, resumo daa
tramaa principal e perfil dass personagen
ns (objeto de
d análise deste
d
estudoo), definindoo-se, assim,,
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um eesquema de trabalho coontemplanddo um levanntamento prrévio das no
ovelas e a definição
d
dee
quaiss deveriam ser analisaadas a parttir da constatação de personagen
ns condizenntes com o
objetto de estudo
o.
A segunnda fase coonsistiu no cumprimennto das deccisões tomaadas na fasse anterior,,
abranngendo a leitura
l
prévvia dos resuumos, além
m da identiificação dass personageens foco –
elenccadas na Tabela 1, innserta na seeção “Apressentação e discussão dos resultados”, a serr
visuaalizada na sequência. A coleta de dados consstituiu um leevantamentoo realizado a partir dass
inforrmações dissponíveis naa página eleetrônica Meemória Glob
bo (2014), com uma amostragem
a
m
de 16 personagens escolhiidas aleatorriamente a partir
p
da annálise dos perfis
p
apressentados noo
mento, senddo selecionaadas personnagens femiininas que estavam
e
à frrente de um
m
endereço em com
negóócio, considderadas, parra efeitos deste estudoo, mulheres empreendeedoras. Paraa compor a
análiise dos perffis das persoonagens, trêês foram oss critérios estabelecido
e
os para exam
me à luz doo
referrencial teóriico, nas segguintes fontees: Machaddo (2002), Najafizadeh
N
e Mennericck (2003) e
OCD
DE (2000), Oppedisano (2004), (GEM,
(
2012), utilizaddos como categorias
c
d análises::
de
Áreaa de Atuaçãoo, Fator Mootivador e Aspectos
A
Coomportamen
ntais.
Finalmen
nte, na terrceira etapaa, ainda seegundo Baardin (19944), que inddica que o
pesquuisador, apooiado nos resultados
r
b
brutos,
procuura torná-loos significattivos e váliddos a partirr
da annálise dos perfis,
p
as prrincipais carracterísticass encontrad
das foram caategorizadaas conformee
citaddo no tópicoo anterior, de modo a vaalidar o objetivo propoosto pelo preesente estuddo.
Vale reessaltar quee este trabbalho não objetivou
u tratar a questão teórica
t
dass
repreesentações sociais, resstringindo-sse a utilizaar a abordaagem teóriico-metodollógica paraa
encontrar as reepresentaçõões da muulher empreeendedora presentes entre as personagens
p
s
orma, uma pesquisa
p
qualitativa.
pesquuisadas, connfigurando--se, dessa fo
RESENTAÇ
ÇÃO E DIS
SCUSSÃO DOS RESU
ULTADOS
S
APR
À luz doo referenciaal teórico esstudado aceerca do emppreendedoriismo e da evolução
e
daa
m como do papel da mídia
m
junto à
mulhher como aggente empreeendedor noo cenário braasileiro, bem
teoriaa das repreesentações sociais, seerá apresenntado um panorama
p
g
geral
das ppersonagenss
emprreendedorass na teledraamaturgia a partir de um
ma análise documentaal exploratórria. Em um
m
segunndo momen
nto apresennta-se a anáálise das prrincipais reppresentaçõees sociais iddentificadass
nas ppersonagenss a partir da
d definiçãoo de três dimensões annalíticas: Área
Á
de Atuação, Fatorr
Motiivador e Asppectos Com
mportamentaais.
Panoorama gera
al das persoonagens em
mpreendedooras na teleedramaturggia
No intuiito de propporcionar um
ma melhor compreenssão acerca das represeentações dee
mpreendedorras femininas nas telennovelas braasileiras foi elaborada a Tabela 1,,
persoonagens em
apressentada na continuidaade, que coontempla innformações gerais sobre as 16 personagens
p
s
analiisadas na pesquisa.
p
V
Vale
ressaltaar que essee quadro não
n esgota todas as novelas
n
quee
retrattaram personagens deentro do perfil em estudo, porqquanto se utilizou
u
um
ma amostraa
aleattoriamente selecionada
s
.
Percebeuu-se que a maioria dass personageens analisaddas era protagonista das
d novelas::
Charrlô, Raquel Accioli, Maaria do Carm
mo, Helenaa, Ana Franccisca, Léo, Maria Claraa, Maria doo
Carm
mo, Griseldaa e Ester, fato
fa que aum
menta o desstaque para a temática estudada; eembora nãoo
consiistisse no principal
p
tem
ma abordaddo nas tramas, verificoou-se grandee recorrênciia de cenass
das ppersonagenss envolvidass com seus negócios.
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Roberta Leoni, Donna Jura, Ollívia, Bete Gouveia,
G
Manuela
M
Fonnseca e Moonalisa, porr
sua vvez, emboraa não fosseem as perso
onagens prinncipais das tramas, tam
mbém desem
mpenharam
m
relevvante papel na construçção do pressente estudoo, já que seeus negócioos serviram de cenárioo
para o desenrolar de diversos episódios, sendo personagens
p
s marcantess na memórria do povoo
brasiileiro, retrattando, assim
m, a mulher enquanto ennte empreenndedor.
Tabella 1 - Os Retraatos da Mulheer Empreendeddora nas Telennovelas.
Categoriaas de Análisee
Personagge
Ano
Novela
Área de
d
m
Fator Motivador
Aspectoos Comportaamentais
Atuaçãão
Personalidaade Forte; Mããe Protetora;
Origeem Pobre;
Guerra doss
Roberta
Vestuáriio e
19833
Viúúva; Mãe;
Humana; Inndependente; Carismática;
C
sexos
Acessórrios
Leoni
Proveddora do Lar.
Superadora.
Guerra doss
Vestuáriio e
Mãe Protettora; Exigentee; Pró-ativa;
Herrança de
19833
Charlô
Sexos
Acessórrios
faamília.
Superadora.
Personallidade Forte; Pró-ativa;
P
Origeem Pobre;
Raquel
19888 Vale Tudoo
Restauranntes
Separrada; Mãe;
Indepeendente; Carissmática;
Accioli
Proveddora do Lar.
Superadora.
Origeem Pobre;
Maria doo
Personaliidade Forte; Innteligente;
Rainha da
Sucataas
19900
Casadaa; Provedora
Carmo
Persuasivaa; Humana; Superadora.
sucata
d Lar.
do
Atividadees de
Mãe; Provedora
Laços de
P
do
20000
Helena
tratamentto de
Mãe Proteto
ora; Bonita; Inndependente.
Família
Lar.
belezaa
Origeem Pobre;
Personallidade Forte; Humana;
H
2001
O Clone
Dona Juraa
Bar
Separrada; Mãe;
Indepeendente; Carissmática.
Proveddora do Lar.
Mãe Proteetora; Pró-Ativva; Bonita;
Chocolate
Ana
Origeem Pobre;
Fabricaçãão de
20033
com
Inteligentte; Persuasiva; Humana;
Franciscaa
Bombons
Viúúva; Mãe.
Pimenta
Carism
mática; Superradora.
Personalidaade Forte; Mããe Protetora;
Cooperatiiva Origeem Pobre;
Pró-ativva; Bonita; Intteligente;
Agora é que
Léo
20033
Artefatoss de
Solteeira; Mãe;
Persuasiva; Humana; Inddependente;
são elas
Couro
o
Proveddora do Lar.
Carismática;
Origeem Pobre;
Personaalidade Forte; Bonita;
Produtoraa de
20033 Celebridadee Maria Clarra
Solteiraa; Provedora
; Superadora.
eventoos
Inteligente; Independente
I
d Lar.
do
Origgem Rica;
Alma
20055
Olívia
Restauraante
Abanddonada pelo
Mãe Proteetora; Bonita; Inteligente.
I
Gêmea
Marido; Mãe.
Personalidaade Forte; Mããe Protetora;
Origeem Pobre;
o
Maria doo
Materiall de
Abanddonada pelo
Exigente; Pró-ativa; Innteligente;
Senhora do
20100
Destino
Carmo
Construçção
Mariido; Mãe;
Persuasiva; Humana; Inddependente;
Carism
Proveddora do Lar.
mática; Superradora.
Personalidaade Forte; Mããe Protetora;
Fábrica de
Origgem Rica;
Bete
20100 Passione
Exigentee; Inteligente; Humana;
Biciclettas
Viúúva; Mãe.
Gouveiaa
Carismática.
Origeem Pobre;
Personallidade Forte; Pró-ativa;
P
Abanddonada pelo
Fina
Serviçoss de
2011
Griseldaa
Humana; Inndependente; Carismática;
C
Reparo
os
mariido; Mãe;
estampa
Superadora.
Proveddora do Lar;
Origeem Pobre;
Manuelaa
Buffet de
d
Mãe Protetorra; Humana; Independente;
I
A vida da
2011
Casaada; Mãe;
Fonseca
Festass
Superadora.
gente
Proveddora do Lar.
Origeem Pobre;
Personalidaade Forte; Mããe Protetora;
d
Avenida
Salão de
20122
Monalisaa
Solteeira; Mãe;
Exigentte; Pró-ativa; Humana;
H
Belezaa
Brasil
Proveddora do Lar. Independentee; Carismáticaa; Persuasiva.
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20133

Flor do
Caribe

Ester

Passeioos
Turísticcos

Origeem Pobre;
Separrada; Mãe;
Proveddora do Lar.

Personalidaade Forte; Mããe protetora;
Pró-ativa; Boonita; Persuasiva; Humana;
Carissmática; Persuuasão.

Fontee: elaboração própria
p
(2014)).

nagens
Principais reprresentaçõess sociais ideentificadas nas person
Ao se an
nalisar o cam
mpo empíricco, percebeu-se que mu
uitos aspecttos relevanttes ao perfill
s repetiam
m, tornando--se recorrenntes para a maioria daas personaggens, o quee
emprreendedor se
motivvou a escolh
ha das categgorias apressentadas a seguir.
s
Anállise das áreeas de atuaçção das em
mpreendedooras em teleenovelas
No âmbiito da preseente pesquiisa, observoou-se que todas
t
as personagens, a partir daa
a
de um negócioo, classificaam-se comoo economicamente ocuupadas. Suaa
propoosição da abertura
atuaçção se deseenrola nos mais diversos ramos de negócio
os, a exemp
plo dos seggmentos dee
confe
fecção de roupas espportivas, loja de deepartamentoos, rede de
d restauranntes, ferroo
velhoo(sucata), clínica
c
de estética,
e
barr, fabricação de chocoolate, coopeerativa de artefatos
a
dee
couroo, produtoraa de eventos, restaurannte, loja de materiais
m
dee construçãoo, fábrica dee bicicletas,,
serviiços de repparos, serviços de bufffet de festas, salão de
d beleza e serviços de
d passeioss
turístticos.
d pesquisaa
Há, porttanto, uma convergênccia dos ressultados obttidos com os dados da
GEM
M (2012), naa qual a maaior concen
ntração de empreended
e
dores do gên
nero feminiino está em
m
atividdades comoo
[...] cabeleireiros e outras ativvidades de trratamento de beleza (12,7%
%); comércioo
ejista de cosm
méticos, proddutos de perfu
fumaria e de higiene pesssoal (10,9%);;
varej
com
mércio varejistaa de artigos de
d vestuário e acessórios (10,3%); restauurantes, outross
estabbelecimentos de serviços de alimentaçãão e bebidas e serviços am
mbulantes dee
alim
mentação (11,2
2%); e serviçoos domésticos (7,2%) (GEM
M, 2012).

nagem Léo,, da novela “Agora é que
q São Elaas”, retrata, de modo paarticular, ass
A person
coopperativas com
mo forma de
d organizaação econôm
mica, reforççando os daados do relaatório anuall
da O
OCB (2012) de que no Brasil,
B
52% dos cooperrados são mulheres.
m
Essses dados revelam quee
as mulheres
m
busscam não só
s avançar no mercadoo de trabalh
ho, mas, em
m muitos casos, unem
m
forçaas para deseenvolver suaas capacidaddes produtivvas.
É imporrtante ressaaltar que, no
n cenário real, áreas de atuaçãão como coomércio dee
sucattas, loja dee materiais de constru
ução, fábricca de bicicletas e serv
viços comoo reparos e
passeeios turístiicos são comumente
c
associadaas à imag
gem mascuulina. Nessse caso, a
repreesentação de uma personagem doo sexo feminnino poderiia indicar uma
u
quebra na barreiraa
do ppreconceito popular accerca da liimitação daas áreas dee atuação da
d mulher como entee
emprreendedor.
Anállise dos asp
pectos motiivacionais para
p
o ato de
d empreen
nder
A literatuura aponta que
q a motiv
vação para o ato de emp
mpreender po
ossui duas orientações:
o
mpreendedoorismo por oportunidaade - a partir das oportunidad
o
des percebiidas - e o
o em
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emprreendedorismo por neecessidade, gerado peela falta dee uma alterrnativa satiisfatória dee
trabaalho e rendaa (GEM, 2012; BRITO; WEVER, 2004).
A partir desse conteexto, observvou-se que dentre
d
as deezesseis mullheres analisadas, dozee
eram
m de origem pobre. Connstatou-se, ainda,
a
que a mesma quantidade dee personagenns assumia,,
sozinnha, o papel de provvedora do lar. Esses são fatores motivadoores que reemetem aoo
emprreendedorismo por neccessidade, colocando-o
c
o como umaa alternativaa para a supperação dass
adversidades financeiras. Evidencia-se, aqui, uma
u
retrataação do exxposto por Natividadee
o a qual um
ma grande paarcela das m
mulheres brrasileiras tem
m buscado diversificarr
(2009), segundo
d sobrevivvência, o que justifica o creescimento de sua participação
p
o
suas formas de
emprreendedora,, muitas veezes desvinculada a uma ação profissional formalizadda, além dee
contaar com pouca ou nenhuuma orientaação de gestão, o que minimiza
m
a possibilidaade de êxitoo
em seu empreen
ndimento, m
mas por outrro lado a maantem em co
onstante intteração com
m o mercadoo
de traabalho de foorma indepeendente.
Outra caaracterísticaa percebida na representação das empresáriaas em telenoovelas foi a
mateernidade dee quatorze personageens, o quee convergee com a realidade quando see
correelacionam esses
e
dados aos resultados da pesqquisa apreseentada por Rani
R
(1996)), na qual o
cuidaado com a família reppresenta o maior fatorr motivadoor (38,52%)) das mulheeres para a
atividdade empreeendedora. Nesse
N
sentiddo, o empreeendedorism
mo femininoo é também
m reflexo dee
uma mudança estrutural dos
d arranjos familiarees, dado o crescente fenômeno
f
d famíliass
de
A
sendoo, o númerro de mulhheres que chefia
c
suass
monooparentais (SEGNINI,, 1997). Assim
famíllias aumentta ao longo dos anos noo Brasil. Em
m 1996, 20,81% dos larres tinham como
c
chefee
uma mulher, seggundo pesqquisa do Insstituto Brasiileiro de Geeografia e Estatística
E
(
(IBGE).
Noo
P
Naacional porr
Censso realizadoo em 2000,, a porcentaagem subiuu para 26,55%. Já a Pesquisa
Amoostra de Dom
micílio (PN
NAD), que teeve como ano
a base 2012, levantam
mento maiss recente doo
IBGE
E, aponta qu
ue 38% das famílias têm como pesssoa de refeerência umaa mulher.
Percebee-se, aindda, nas reepresentaçõões de em
mpresárias em teleenovelas a
predoominância das tipologgias de Emppreendedorras por acasso e Empreeendedoras forçadas a
iniciaar os negócios por alguuma circunsstância apresentadas noo estudo de Machado
M
ett al. (2003),,
em ccontraste à representaç
r
ão de emprreendedorass criadoras. Esse cenárrio permite inferir que,,
muitoo embora exista
e
uma percepção positiva daa presença de
d empresárrias na dram
maturgia, a
predoominância do
d empreenndedorismo por necessiidade na míídia contrassta com a teendência dee
aumeento relativvo do emprreendedorism
mo por opportunidade entre as mulheres
m
naa realidade,,
subinndo de 39%
%, em 20002, para 65%, em peesquisa do GEM (20
012), o quee sugere a
possiibilidade dee estímulo da
d condiçãoo de “inferiooridade” daa mulher com
mo empreeendedora noo
imagginário popu
ular.
Anállise dos asp
pectos comp
portamenta
ais para o ato
a de empreender
Cramer et al. (2001) enfatizzam que as
a representações desempenham um papell
deterrminante em
m situaçõess em que o indivíduoo possui ceerta capaciddade de intterferir nass
relaçções de po
oder e nas restrições impostas pelas circu
unstâncias, consideranndo que see
maniifestam em
m palavras, sentimentoos e conduutas e que podem e devem ser analisadass
mediiante o estuddo das estruuturas e doss comportam
mentos sociaais. No intuuito de se evvidenciar oss
fatorres comporttamentais das
d personaggens empreeendedoras analisadas, pode-se obbservar um
m
alinhhamento enntre as conndutas e coomportamenntos e as representaç
r
ções manifeestadas porr
caraccterísticas siimilares enccontradas aoo se analisaar os perfis em
e estudo.
Dentre as
a personagens analisadas, observvou-se que 11 são retraatadas com
mo mulheress
de peersonalidadee forte e, aoo mesmo tem
mpo, humannas, preocuppadas com o bem-estarr dos que ass
cercaam. A retraatação em tela
t
remetee aos estudoos sobre em
mpreendedo
orismo sociial, em quee
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Najaafizadeh e Mennerick (2003) e Oppedisanno (2004) enfatizam traços preddominantess
usuallmente associados à imagem trradicional das
d mulherres: seu alttruísmo, coompaixão e
preoccupação com
m os outross.
Independdência, carisma e superração foram
m outras carracterísticass fortementee marcantess
nos perfis,
p
abran
ngendo dezz personageens, classificcadas dessaa maneira. As
A duas priimeiras nãoo
se m
manifestam no perfil das demaiis seis perssonagens. A proativid
dade tambéém merecee
destaaque, uma vez
v que connsiste em carracterística encontradaa em oito peersonagens, enquanto a
inteliigência marrca o perfil de sete perrsonagens. Outras
O
duass representaações menciionadas noss
perfis, embora não
n com tannta frequên
ncia, ainda que
q esse fatto não lhes reduza a im
mportância,,
m a persuassão, apareceendo em cinnco perfis analisados,
a
foram
e a sistemáática, em quuatro perfis,,
não se manifesstando nos demais. O carisma e a persuaasão podem
m ser relaccionados àss
c
por Machado (2002)
(
com
mo adotadass pelas mullheres em sua gestão::
caraccterísticas citadas
coopperação, inteegração e reelacionamenntos interpesssoais.
Ademaiss, traços com
mo superaçção, proativvidade e inteeligência poodem ser reelacionadoss
ao comportame
c
ento gerenccial feminin
no, caracterrizado por perseguir objetivos definidos
d
e
ampllos, entre oss quais se appontam seguurança e sattisfação no trabalho, saatisfação doos clientes e
exerccício da lideerança interrativa e coooperativa, faacilitando a adoção de um processso decisórioo
particcipativo (M
MACHADO, 2002).
CON
NCLUSÃO
O
A suprem
macia da “cciência norm
mal” nos esstudos orgaanizacionaiss, calcada em
e modeloss
teóriccos amplaamente aceeitos e forrtemente innstitucionallizados, exxcluiu da análise doo
emprreendedorismo nuancees importanttes relativass a aspectos culturais de certas reegiões e dee
certoos povos, ou
o de certoos grupos minoritárioos, como é o caso daas mulherees na searaa
organnizacional. No entantoo, a investig
gação do em
mpreendedoorismo femiinino, com todo o seuu
carátter multidiscciplinar, poderia estar na
n agenda ddo dia. Trataa-se de fenô
ômeno ligaddo de formaa
intrínnseca aos vários proocessos dee transform
mações deseencadeadoss na era moderna
m
e
conteemporânea. Compreenddê-lo, portaanto, é conddição para see entender as
a mudançaas de ordem
m
sociaal, política e cultural por que see está passaando e que, de resto, atingem e alteram ass
organnizações.
dedora sob três
t
aspectoos: Área dee
A partir da TRS coompreende-se a mulherr empreend
Atuaação, Fatorr Motivadoor e Aspeectos Com
mportamentaais, dentre os quais o prismaa
motivvacional appresenta umaa tendênciaa ao empreenndedorismo
o por necesssidade, conttrapondo-see
à reaal predominnância do crescimento
c
o do empreendedorism
mo por oporrtunidade, o que podee
influuenciar um
ma represenntação inad
dequada noo imaginárrio populaar. Como conclusõess
prelim
minares, obbserva-se um
m amadureccimento da mulher com
mo agente empreended
e
dor, porém,,
aindaa não efetivvamente retrratado.
Dada a significativa
s
a influência cultural daas telenovelaas brasileiraas, torna-se relevante a
obserrvação da possibilidad
p
de de adequ
uação das representaçõ
r
ões sociais da mulher a partir daa
incorrporação dee característticas mais ousadas
o
de atuação, meediadas pello desejo e não apenass
pela necessidadde de criaçãão de novos negócios.. Essa ressiignificação pode contrribuir e atéé
mo influencciar o empreendedorism
mo, não som
mente por meio
m
de hisstórias bem
m-sucedidas,,
mesm
confo
forme comp
provado por Rani (19996), mas por
p interméédio da refformulação do caráterr
intersubjetivo de conceitoss, atitudes e opiniões, o que pode vir a oporttunizar um novo olharr
e
dora na sociiedade.
acercca do papel da mulher empreended
udo pode seer citada a escolha doo
Como limitações para a realizzação do prresente estu
corpuus de análisse feita por conveniênccia, baseadaa em descriçções forneciidas pelo sitte Memóriaa
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Globbo, para cuja superaçãoo sugere-se o desenvolvimento de estudos futuros
fu
que analisem o
discuurso das perrsonagens em
e cenas quue envolvam
m a atividad
de empreenddedora, bem
m como quee
compprovem a in
nfluência daas telenovelaas na atividade empreeendedora fem
minina no Brasil.
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