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Resumo

Este trabalho traz uma reflexão sobre a carreira empreendedora e o empreendedorismo entre casais. Analisa os desafios concernentes à
opção da carreira empreendedora, a criação do empreendimento e sua gestão para sustentabilidade do negócio. É estudado o perfil do
empreendedor, as relações entre trabalho e família e os fatores de sucesso da iniciativa. Assim, o relato apresentado aqui foi elaborado
com o objetivo de estudar o fenômeno da carreira empreendedora de casais, por meio da análise da experiência de uma empreendedora
que optou por tal trajetória há nove anos. A abordagem do relato foi qualitativa e o procedimento técnico foi a autobiografia. Entre os
principais resultados, é possível apontar a importância da complementaridade de competências e papéis, da manutenção de uma relação
não conflituosa entre trabalho e família, assim como o compartilhamento de valores e admiração mútua. A questão dos papéis
desempenhados pelos empreendedores, assim como a complementaridade de competências parecem ser dois dos fatores que se
destacam como facilitadores para o empreendimento conjunto. A ausência de conflitos significativos para a relação, a admiração e a
confiança mútua, assim como valores em comum também facilitam o processo. No relato analisado, as palavras da empreendedora
apontam para um padrão geral de validação dos erros e dificuldades. Esse aspecto pode estar relacionado a barreiras e facilitadores ao
empreendedorismo. ao representar a atitude positiva em relação a perdas e erros, mas ser possível de ocultar desafios enfrentados.
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BARREIRAS E FACILITADORES DO EMPREENDEDORISMO DE CASAIS: 

RELATO A PARTIR DA NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA 

 

 

 

Resumo 

 

Este trabalho traz uma reflexão sobre a carreira empreendedora e o empreendedorismo 

entre casais. Analisa os desafios concernentes à opção da carreira empreendedora, a 

criação do empreendimento e sua gestão para sustentabilidade do negócio. É estudado o 

perfil do empreendedor, as relações entre trabalho e família e os fatores de sucesso da 

iniciativa. Assim, o relato apresentado aqui foi elaborado com o objetivo de estudar o 

fenômeno da carreira empreendedora de casais, por meio da análise da experiência de 

uma empreendedora que optou por tal trajetória há nove anos. A abordagem do relato foi 

qualitativa e o procedimento técnico foi a autobiografia. Entre os principais resultados, é 

possível apontar a importância da complementaridade de competências e papéis, da 

manutenção de uma relação não conflituosa entre trabalho e família, assim como o 

compartilhamento de valores e admiração mútua. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo de casais, carreira do empreendedor, conciliação 

trabalho-família, satisfação pessoal com o trabalho. 
 

 

Abstract 

 

This paper presents a reflection on the entrepreneurial career and entrepreneurship among 

couples. It analyzes the challenges concerning the entrepreneurial career option, the 

creation of the enterprise and its management to business sustainability. It studied the 

entrepreneurial profile, the relationship between work and family and the initiative 

success factors. Thus, the report presented here was developed with the aim of studying 

the phenomenon of entrepreneurial career couples, through the analysis of the experience 

of an entrepreneur who chose this path for nine years. The approach of the report was 

qualitative and the technical procedure was the autobiography. Among the main results, 

it is possible to point out the importance of complementarity of skills and roles, 

maintaining a non-confrontational relationship between work and family, as well as 

shared values and mutual admiration. 
 

Keywords: Entrepreneurship couples, entrepreneur career, work-family, personal job 

satisfaction. 
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1 Introdução 

 

O presente relato trata do empreendedorismo e da opção de casais por empreender 

juntos. O empreender em si carrega riscos e desafios com relação à carreira, realização 

financeira e satisfação pessoal que podem ser ainda mais complexos quando combinados 

com o relacionamento familiar (Guerreiro & Carvalho, 2007).  

As barreiras e os facilitadores inerentes a uma decisão por empreender, assim 

como a manutenção dessa relação são relevantes para o aumento da compreensão da 

carreira de casais que empreendem juntos. Por isso, este relato traz uma opção 

metodológica que se relaciona intimamente com a riqueza e complexidade de dados 

intrínsecos ao fenômeno estudado. Optou-se por realizar uma narrativa autobiográfica 

(Dominicé, 2006), em formato escrito com uma empreendedora que há nove anos decidiu, 

ao lado de seu marido, sair do seu emprego e criar um novo negócio. 

As barreiras e facilitadores encontrados tratam de aspectos usuais à vida e à prática 

de casais que empreendem juntos. A descrição do relato buscou propiciar uma experiência 

vicária aos leitores, permitindo que visualizem, dentre as temáticas apresentadas, aspectos 

com os quais se identificam e com os quais não encontram empatia. Além disso, intentou-

se apresentar aprendizados, erros e trajetos nessa carreira. 

O objetivo geral deste relato foi analisar a trajetória de uma empreendedora que 

decidiu criar uma empresa tendo seu cônjuge como sócio há nove anos atrás. Entre os 

aspectos que mereceram destaque estão a relação de admiração e confiança mútua, a 

ausência de planejamento inicial e a complementaridade de papéis e competências. 

A organização deste relato está embasada no protocolo proposto por Biancolino, 

Kniess, Maccari, & Rabechini Jr. (2012): A primeira seção está direcionada a introduzir 

o relato e a temática exposta, assim como o seu objetivo geral. A segunda seção está 

orientada a desenvolver os principais aspetos teóricos relacionados ao tema, a saber: 

Carreira do empreendedor, relação trabalho-família, e autobiografia. A seguir, é descrito 

o trajeto metodológico do relato e a quarta seção apresenta e analisa os resultados obtidos. 

A quinta e última seção apresenta as considerações finais a partir do relato, assim como 

suas limitações e possibilidades futuras. 
  

2 Referencial Teórico 

 

  O referencial que embasa o alcance do objetivo deste relato foi orientado a tratar 

de aspectos associados à carreira do empreendedor e suas particularidades, assim como 

os desafios da relação entre trabalho e família no caso dos casais que decidem 

empreendem em parceria. A seguir, é conceituada e contextualizada a questão da 

autobiografia como um meio de se discorrer sobre carreira de empreendedores. 
  
2.1 Carreira do empreendedor 

 

O empreendedorismo é uma opção de carreira de um perfil específico de pessoas 

que são otimistas, autoconfiantes (Endeavor & Troiano, 2014), tem coragem para assumir 

riscos, desejo de protagonismo e persistência/resiliência. Essa opção pode ser feita por 

necessidade – desemprego ou complemento de renda; ou oportunidade percebida – 

percepção de um nicho de mercado em potencial, sendo a segunda com maiores chances 

de sucesso.  



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 3 

Embora a formação não seja exigida para o início de uma carreira empreendedora, 

os dados da pesquisa “Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no 

Brasil”, realizada pelo SEBRAE/MG (2004), revela que o grau de instrução dos 

proprietários como um dos dados mais discrepantes no perfil do empreendedor de 

empresas ativas ou extintas: entre as empresas extintas 4,1% possuíam superior completo, 

enquanto entre as ativas a taxa era de 23,1%, conforme Tabela 1 a seguir. 
 

Tabela 1 

Distribuição dos proprietários das empresas, segundo o grau de instrução 

Escolaridade Extintas (%) Ativas (%) 

Até o primário completo 25,0 11,2 

Primário completo até ginásio incompleto 16,7 9,2 

Ginásio completo até colegial incompleto 16,7 13,6 

Ginásio completo até superior incompleto 16,7 38,2 

Superior Completo ou mais 4,1 23,1 

Não informou  20,8 4,7 

Total 100,0 100,0 

Nota: Pesquisa direta SEBRAE/MG (2004). 

       

Outros fatores podem auxiliar na redução das taxas de mortalidade das empresas 

e sucesso dos empreendedores, entre eles vemos o preparo para a capacidade de assumir 

riscos inerentes a essa carreira, descrita em alguns estágios por Degens (2009): o acúmulo 

de conhecimento, o domínio de tarefas complexas, o desenvolvimento da capacidade 

gerencial, o domínio da complexidade do negócio e, por último, o acúmulo de 

experiência.  

O processo de escolha, criação e planejamento inicial do negócio é fundamental 

para aumentar suas chances de sucesso. Apesar da identificação de um perfil para o 

empreendedorismo, ter apenas o perfil não garante os resultados. Degens (2009) elenca 

elementos que devem ser considerados no planejamento inicial do empreendimento - 

fatores como conceito do negócio, atributos de valor para diferenciação, avaliação e 

reconhecimento dos riscos, avaliação do potencial de lucros do negócio, dinâmica dos 

negócios e análise financeira fazem parte do plano de negócio proposto. 

Comprovando a importância dessa etapa, 49% dos empreendedores com empresa 

encerrada entrevistados pelo SEBRAE, no estudo ‘Causa Mortis - O sucesso e o fracasso 

das empresas nos primeiros 5 anos de vida’, realizado pelo SEBRAE/SP (2014), indicam 

a falta de um “bom planejamento antes da abertura” como principal causa de fracasso. 

No mesmo estudo, empreendedores com empresa ativa, dão importância semelhante ao 

“bom planejamento antes da abertura” (36%) e a “boa gestão após a abertura” (34%). 

Assim, na carreira do empreendedor, funções analíticas como planejamento e 

gestão são associadas a funções executivas do empreendimento. Degens (2009) agrupa 

esse acúmulo de funções em 4 papéis: 

● empreendedor – possui a visão do negócio e lidera seu desenvolvimento;  

● empresário – responsável financeiro e investidor do negócio;  



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 4 

● executivo – executa e gerencia o trabalho para desenvolvimento do negócio; e, 

● empregado – quem realiza o trabalho em si.  
 

Funções diferentes e em determinado momento igualmente importantes para 

sobrevivência do negócio são equilibradas na rotina de pequenas empresas. 

Conhecimento prévio, especialização técnica, conhecimento de teorias sobre 

administração e sobre o mercado específico são importantes, mas há uma jornada 

empírica que não pode ser conquistada anteriormente. A vivência e o acompanhamento 

para respostas rápidas, a criatividade e coragem devem ser inerentes ao empreendedor. 

 

2.2 Relação Trabalho-Família 

 

O trabalho é um importante aspecto da vida por prover conquistas, 

reconhecimento e principalmente por ser gerador de receita para suprir as necessidades 

materiais. O equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal (Work Life Balance), até por sua 

relevância no desempenho profissional, passa a ser um aspecto dinâmico e foco de 

diversos estudos. Em linhas gerais, lazer e interação social devem ser ponderados 

juntamente com a carreira e o trabalho. Assim, deve-se gerenciar cada um dos aspectos 

que contribuem em conciliar as exigências do trabalho com a vida privada, 

independentemente da situação familiar.  

O equilíbrio entre as áreas supracitadas é uma importante temática no campo da 

gestão de recursos humanos que recebe crescente atenção dos decisores políticos, 

organizações, administradores, empregados e seus representantes a nível mundial 

(McCarthy, Collete, & Grady, 2010). 

Se, a nível pessoal e familiar a dificuldade deste conflito se traduz numa fonte de 

estresse físico e mental, ansiedade, depressão e até divórcio, a nível organizacional poderá 

levar à redução da produtividade, do desempenho, à insatisfação profissional e ao 

absentismo (Duxbury & Higgins, 1991). 

No eixo pessoal, o trabalho e a família são reconhecidos como dois pilares que se 

influenciam mutuamente (Clark, 2000) possibilitando a geração de conflitos. Existem 

ainda agravantes como o manejo entre trabalho e família para casais com dupla carreira 

– onde os dois cônjuges possuem ocupações profissionais (Torres, 2004). Neste cenário, 

aponta-se para a existência de sobrecarga de papéis e conflitos entre trabalho familiar e 

profissional, no que diz respeito à gestão do tempo. 

Adicional à gestão de tempo, fatores como comportamento e tensão em cada um 

dos domínios podem trazer conflitos, como indicam Beutell e Greenhaus (1985). Segundo 

os autores, papéis opostos originam um conjunto de pressões que resultam na diminuição 

da capacidade do indivíduo exercer plenamente seu papel em uma das esferas. 

Diversos aspectos, como o tipo de profissão, o número de horas de trabalho, a 

existência de crianças na família e o modo de divisão das tarefas domésticas contribuem 

para o aparecimento de diferentes níveis de stress dos indivíduos, possibilitando a geração 

de maior ou menor conflito entre as famílias (Guerreiro & Carvalho, 2007). Por outro 

lado, é percebido que, num sistema onde todos os papéis (conjugal, parental e 

profissional) estão integrados registam-se níveis mais elevados de bem-estar (Marks & 

Macdermid, 1996). Desta forma, o apoio conjugal, o ambiente profissional e as condições 

de trabalho flexíveis têm sido associados a menores níveis de conflito entre os dois 

domínios. Silva e Brito (2013), sugerem que o desenvolvimento de estudos sobre o 
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conflito entre o trabalho e a família não significa dizer que as esferas não podem oferecer 

suporte mútuo, mas que são examinadas situações nas quais diferentes papéis possuem 

normas e exigências que podem ser incompatíveis e originar conflitos. Em busca de 

referências sobre o potencial suporte mútuo sugerido, nota-se que há importância da 

participação do indivíduo em múltiplos papéis para a construção de sua autoestima, de 

sua competência e formação de fontes de apoio social, além de ser o caminho para o 

alcance de seu status econômico e social.  

O resultado da ‘Segunda pesquisa europeia de qualidade de vida – vida familiar e 

trabalho, no estudo sobre a Influência da situação familiar e equilíbrio trabalho-família 

na satisfação com a vida’ realizada por Kotowska, Matysiak, & Styrc (2010), propõe 

uma perspectiva igualmente positiva na relação trabalho-família: 

A análise atual confirma esta conclusão: as obrigações familiares não estão 

relacionadas à redução da satisfação com a vida, mas, pelo contrário, os casais com 

crianças que podem contar com o apoio da família são mais felizes do que casais sem 

filhos, pessoas sem um parceiro ou aqueles que não podem contar com qualquer apoio 

moral ou financeiro de seus familiares, parentes ou amigos. (p. 65) 

Assim, de acordo com Nogueira e Neves (2010) a necessidade de conciliar 

trabalho e família enquanto requisito para o bem-estar e para a realização individual torna-

se essencial. Destacam também que viver uma vida equilibrada implica satisfação e bom 

relacionamento no trabalho e na família. Neste sentido, Jonathan (2005) salienta, em seu 

estudo sobre mulheres empreendedoras, que: a multiplicidade de papéis envolvendo o 

público e o privado pode enriquecer e ser fator de soma, e não de divisão, fragmentação, 

contradição e estresse. Nesse sentido, segundo Possati e Dias (2002), papéis que 

envolvem autonomia no trabalho e poder de decisão trazem muita satisfação para as 

mulheres em posição de liderança e são bons preditores do bem-estar psicológico de 

mulheres casadas. Como afirma Halpern (2004), para que a interação trabalho-vida 

funcione são necessários novos modelos, que possibilitem maiores índices de satisfação.  

Existem estudos apresentando potencial conflito ou ainda bem-estar na 

intersecção das relações trabalho-família, percebe-se então que a gestão individual, a 

priorização coerente e o equilíbrio entre as atividades e o relacionamento com o cônjuge 

fazem diferença qualitativa na percepção e possível geração do estresse. 
 

 

2.3 Autobiografia 

 

As narrativas de história de vida vêm sendo usadas com diversos propósitos nas 

ciências sociais, mas seu uso ainda é ainda incipiente no âmbito dos relatos técnicos. 

Neste relato, entretanto, buscamos aplicar as características dos estudos autobiográficos 

e seu potencial explicativo/formador, assim como a sua capacidade em constituir fonte 

para a compreensão das peculiaridades da formação e das especificidades das situações 

vivenciadas (Bueno, Chamlian, Sousa, & Catani, 2006). 

O método das narrativas pode ser significativo no intuito de identificar elementos 

relevantes ao fenômeno da carreira de casais empreendedores, por permitir ao sujeito da 

pesquisa que selecione os aspectos mais importantes e relevantes de sua história de vida 

e formação. Além disso, a narrativa permite que a subjetividade do ser aflore (Costa, 

1998; Rolnik, 1997), trazendo significados e significância para a ação empreendedora, 

assim como aprendizados e desafios. 
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A subjetividade que pode ser apreendida pelas narrativas pode ser entendida como 

“o perfil de um modo de ser - de pensar, de agir” (Rolnik, 1997, p. 25). A subjetividade 

faz parte da “interioridade humana com suas diversas faculdades: memória, percepção, 

linguagem, inteligência, consciência e vontade” (Costa, 1998, p. 61), mas também 

possibilita levantar elementos sociais e históricos, econômicos, políticos, entre outros, 

que são transversais na vida e profissão do empreendedor. As motivações para a carreira 

de casais empreendedores são envoltas pela subjetividade a respeito de sua vida e história 

pessoal. 

Nesse contexto, a autobiografia traz aspectos que os métodos considerados 

objetivos não apreendem. É importante frisar que “A narrativa não entrega os ‘fatos’, mas 

as ‘palavras’: a vida recontada não é a vida” (Delory-Momberger, 2006, p. 361) e que a 

percepção dos fatos pode variar significativamente de um sujeito a outro, mas há que se 

considerar a relação entre o dizer e o fazer. Para Cruz (2006) embora possam ser 

diferentes, o dizer e o fazer constituem uma unidade funcionalmente inseparável. Mesmo 

quando aquilo que se diz ter feito é diferente daquilo que se fez efetivamente, essa atitude 

informa algo sobre a pessoa (Bruner, 1997). 

Por isso, há que se considerar a existência de uma identidade narrativa de quem 

conta a história. Para Cruz (2006) o conceito de identidade narrativa de Ricoeur tem como 

intento a definição da coerência da pessoa ao longo de sua vida, implicando no esboço de 

si mesmo no tempo por meio da narrativa de sua vida. Assim, entende-se aqui que “o 

sujeito e o mundo ainda não estão separados, mas envolvem-se inteiramente” 

(Castoriadis, 1982, p. 337), por meio dos significados atribuídos. 

Gondim (2008) destaca que, ao adquirir a postura de sujeito/objeto da sua própria 

existência, o indivíduo se separa de si mesmo para se compreender, se conhecer melhor 

e refletir a respeito de sua atuação profissional e até mesmo como ser humano. Ao refletir 

sobre si e sobre o outro, o indivíduo descobre-se no outro e por meio do outro, redescobre-

se e recria novas formas de representação de si mesmo. 
  

A pessoa, compreendida como personagem de narrativa, não é uma entidade distinta de suas 

‘experiências’. Bem ao contrário: ela divide o regime da própria identidade dinâmica com a 

história relatada. A narrativa constrói a identidade do personagem, que podemos chamar sua 

identidade narrativa, construindo a da história relatada. É a identidade da história que faz 

identidade do personagem (Ricoeur, 1991, p. 176). 

  

Ser uma pessoa é ser o sujeito de uma história constituída de ações interligadas e 

composta por diferenciados papéis interligados. Com a narrativa de sua história pessoal, 

o sujeito reconhece sua identidade e se dá conta que ele é protagonista e responsável pelos 

atos de sua vida (MacIntyre, 2001). 

Ao buscar reconstituir os acontecimentos vivenciados e a experiência adquirida, a 

narrativa direciona o foco aos eventos considerados significativos. A sua realização 

impacta na formação do indivíduo que, após narrar e apropriar-se de sua história, já não 

é a mesma pessoa (e, consequentemente, profissional) que era antes de realizar este 

processo. (Queiroz, 1988, p. 20) 

Em termos de carreiras profissionais, Pierre Dominicé (2006), representante da 

escola de Genebra, defende que o relato da biografia serve de apoio para clarificar a 

posição a sustentar diante dos desafios da vida e da história, para “saber melhor de onde 

viemos” (p. 12). A respeito do futuro, o autor ressalta que o trabalho reflexivo sobre a 

história de vida deve centrar-se, sobretudo, sobre o que “nos vai permitir aprender a 
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crescer, a ganhar em lucidez sobre a sorte do mundo e a desenhar o que é verdadeiramente, 

para nossas sociedades, questão de vida ou de morte” (p. 12). 

Por outro lado, ao leitor da narrativa gera-se a experiência vicária, mais do que a 

replicação do conhecimento, ficando ao receptor o critério de generalização das 

experiências específicas. O objetivo de toda a teoria da narrativa e suas intervenções no 

campo das carreiras é mudar a história do indivíduo, porque para mudar de vida ou 

identidade, deve-se mudar a história (Sarbin, 1986; Savickas, 1997; Rehfus, 2009). Essa 

mudança é possibilitada por meio da narrativa e da interpretação de histórias específicas 

sobre as carreiras. 

Assim, a perspectiva da narrativa, em particular a autobiografia, traz consigo o 

pressuposto de que a linguagem é o veículo por meio do qual os indivíduos criam e 

recriam a sua compreensão de si mesmo e do mundo (McAdams, Josselson, & Lieblich, 

2006). Por isso, Rehfus e Di Fabio (2012) entendem que no cerne da teoria da narrativa 

está a crença de que os indivíduos narram a sua identidade por meio de sua história. Ao 

preencher os detalhes para sua história, como o quê, porquê, como e que contribuíram 

para as suas decisões ou interesses de carreira, os indivíduos alcançam um autoconceito 

mais claro que lhes permita fazer escolhas de carreira informadas (Del Corso & Rehfuss, 

2011).  
 

3 Metodologia 

 

 O relato apresentado aqui foi elaborado com o objetivo de estudar o fenômeno da 

carreira empreendedora de casais, por meio da análise da experiência de uma 

empreendedora (Emp.01) que optou por tal trajetória há nove anos. A abordagem do 

relato foi qualitativa e o procedimento técnico foi a autobiografia. Por meio da abordagem 

autobiográfica, a autora foi orientada a escrever sobre a história vivenciada em relação ao 

tema estudado. Dessa maneira, o método de coleta de dados foi o da autobiografia, do 

qual participaram a empreendedora e um pesquisador, e por meio do qual foi 

externalizada a narrativa sobre a experiência da carreira empreendedora ao lado de seu 

esposo. 

Na primeira etapa, foi escrita a história de maneira livre, individual e sem 

interrupção. Após a leitura e análise da narrativa por parte de um pesquisador, algumas 

perguntas foram realizadas de forma aberta, a fim de que a empreendedora aprofundasse 

os detalhes daqueles pontos específicos. Nessa interação, não houve a utilização de temas 

propostos dedutivamente, mas sim o aprofundamento de temas já levantados livremente 

pela empreendedora, de forma indutiva. 

 O objeto de estudo foi a trajetória profissional da empreendedora e a análise dos 

dados coletados se deu por meio da perspectiva de biografia de Dominicé (2006), que 

entende o relato da biografia como um apoio para clarificar a própria postura frente aos 

desafios da vida e da história.  
 

4 Resultados Obtidos e Análise 

 

 A seguir, são descritos e analisados os resultados do relato, divididos em dois 

itens. No primeiro, são apresentados excertos da autobiografia e seus aspectos principais, 

de acordo com a narrativa da empreendedora em relação à carreira. No segundo, são 

analisados os resultados de acordo com os aspectos teóricos tratados no referencial deste 

relato. 
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4.1 Autobiografia: resultados e temas 

 

4.1.1 Experiências iniciais 

A empreendedora relata que sua carreira começou como estagiária do curso 

técnico de Processamento de Dados em uma empresa de acessórios para carros. 

Trabalhava com bancos de dados e geração de relatórios para possibilitar análises sobre 

a base de clientes. Apesar do bom desempenho na área de computação e programação, 

percebeu que sua melhor aptidão não estava em lidar apenas com lógica. “Havia uma 

parte criativa e comunicativa que precisava ser explorada, optei então por iniciar o ensino 

superior em Publicidade e Propaganda” (Emp.01). Iniciou então os estudos em uma 

instituição de ensino superior, mas não se sentia feliz naquele curso, por acreditar que não 

se alinhava com seus valores.  

Na época participava de estudos bíblicos com outros amigos e seu namorado, 

quando decidiu, guardar o sábado e isso gerou mais um desconforto com a instituição em 

que estudava, pois sua opção implicava em faltas e descontos em notas em trabalhos que 

eram apresentados no sábado. “Me dediquei ainda mais para ser capaz de atingir as notas 

necessárias para poder ser aprovada apesar dos descontos – a nota necessária era 10. 

Atingi a nota, mas procurei uma alternativa de transferência de universidade”(Emp.01). 

Participou de outro processo seletivo e deu continuidade a seus estudos, o que fortaleceu 

ainda mais a ‘paixão’ pela área de comunicação. 

O primeiro trabalho na área foi no BankBoston, como estagiária na área de 

Pesquisa de Mercado. “Foi interessante poder unir meus conhecimentos em 

processamento de dados, análise e comunicação. Estando na área de pesquisa, era possível 

me relacionar com todas as outras áreas do marketing, que demandavam estudos e 

análises e poder observar a aplicação das informações obtidas”(Emp.01). Em sua 

experiência em algumas áreas, obteve destaque em sua atividade e recebeu uma proposta 

de migração para a área de planejamento de marketing, “fiquei muito feliz com a 

oportunidade e pude unir minha experiência até ali para auxiliar no planejamento de 

campanhas”(Emp.01). Nessa área teve seus primeiros contatos com agências de 

publicidade e foram, segundo ela, excelentes experiências, pois a empresa era referência 

nas ações de comunicação e marketing. Ficou nessa área por cerca de dois anos. 

Recebeu então um convite para atuar em outro banco e, impulsionada pela 

informação de que o banco em que estava seria vendido, aceitou. “Porém não foi, a 

princípio, uma boa decisão. Apesar de maior salário e função, minha autonomia e 

realização foram reduzidas. Passei a fazer uma parte muito pequena do processo, uma 

função bastante reduzida por conta do perfil de minha diretoria” explica, lembrando que 

nessa mesma época passou a buscar novas oportunidades, quando “de surpresa, 

engravidei. Já estava casada há 7 anos e havíamos decidido sair de São Paulo”(Emp.01).  

 

4.1.2 Opção pelo empreendedorismo em casal 

 

Seu marido já era sócio em uma editora e responsável pela área de criação e 

direção de arte dos materiais. Estava em uma fase de transição, tentado levar sua editora 

para Jundiaí para migrar realmente a vida para lá, mas ainda não tinha total concordância 

de seu sócio. É possível perceber que ambos estavam passando por um processo de 

transição. Conforme a empreendedora, estavam “Ambos querendo concentrar nossa vida 

no interior e ambos querendo ser pais presentes do bebê que estava para chegar. Com o 
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nascimento do bebê e início de minha licença maternidade, começamos a planejar a 

possibilidade de trabalharmos juntos”(Emp.01). 

Um dos fatores destacados pela empreendedora durante a fase de transição remete 

à afinidade espiritual do casal. “Não acredito em coincidências… pedimos a orientação 

de Deus e decidimos juntar nossas habilidades – planejamento e criação, para atender 

alguns clientes ainda durante a licença”(Emp.01). Além da questão da espiritualidade, 

emerge também um fator significativamente tangível, que é o conjunto de habilidades 

complementares entre os dois, que associavam competências técnicas e de gestão. 

Logo os primeiros desafios emergiram. “O primeiro cliente já apresentou um 

tremendo desafio: quanto cobrar? Como cobrar? Além do planejamento tinha que 

executar o planejado, escrever os textos e criar a peça juntamente com meu marido! Como 

se relacionar com o cliente?” (Emp.01). Mesmo nesse cenário, o negócio apresentava 

indícios de sucesso e foi fundada a Acerola Comunicação. “Percebo hoje que começamos 

pelo meio, não pelo início… não planejamos tudo antes, não fizemos um business plan, 

não determinamos as funções, a equipe, as metas” diz a empreendedora, reconhecendo 

que faria as coisas de modo diferente se começasse hoje, “mas isso prova o quanto 

aprendemos no processo”(Emp.01).  

O início das atividades se deu a partir da própria casa e os dois vivenciaram os 

aspectos inerentes gestão e operação de uma nova empresa, a experiência de  empreender 

em casal e as dimensões pessoais e profissionais envolvidas. 

 

4.1.3 Consolidação e aprendizados ao longo do tempo 

 

Entre os fatores apontados pela empreendedora como relevantes ao 

desenvolvimento do negócio estava a clareza sobre as competências de cada um. Seu 

esposo “. . . é excelente na criação visual dos materiais e consegue dar vida a um texto ou 

roteiro. Eu sou capaz de entender a necessidade do cliente, trazer para discussão o tema 

e, após chegarmos juntos a uma linha criativa, redigir os textos, devolver e ele fazer a 

mágica”(Emp.01). Além disso, entende que sua experiência enfatizou elementos 

relevantes para a longevidade da carreira de casais empreendedores, tais como: “a 

relevância do respeito e admiração pelo trabalho do outro, a confiança e a 

interdependência são chaves para conciliar família e trabalho”(Emp.01). Ela entende que 

se os dois desempenhassem funções semelhantes ou tivessem as mesmas habilidades 

poderiam existir dependência ou competição, ambas nocivas, em sua interpretação, ao 

relacionamento. 
Atendemos ali vários clientes e projetos. E com o potencial criativo de ambos, pensamos em ter 

também uma empresa de design de moveis, de enxoval de bebê e diversas outras atividades paralelas, 

até que nos vimos sobrecarregados e sem foco em nenhum negócio. Decidimos então nos concentrar 

na Acerola para ter melhores resultados (Emp.01). 

A vinda de um segundo bebê enfatizou a necessidade se ter um escritório para 

dividir melhor as atividades de trabalho e da família. “Era difícil a concentração em casa 

e o fato de ter uma sede auxilia na separação das atividades” (Emp.01). Nessa época, 

receberam uma proposta de parceria em um novo negócio. O business plan apresentava 

dados considerados por ela excelentes e a participação da Acerola seria focada na 

diagramação e produção de uma revista. “Mergulhamos no projeto, como Acerola 

Comunicação, mas sem foco novamente em nossos projetos. O trabalho foi um sucesso, 

a revista foi bem aceita, porém os números estavam equivocados. Prejuízo. 

Quebramos”(Emp.01). Mais uma vez decidiram focar em seu negócio, mas “A confiança 
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no próprio trabalho e no do sócio e cônjuge foi fundamental para a decisão de 

realinhamento do negócio” (Emp.01). A partir desse aprendizado, tomaram juntos a 

decisão de profissionalizar os processos e preparar a empresa para mudar o porte dos 

clientes. Com o novo objetivo traçado, a empreendedora iniciou um trabalho ativo de 

prospecção, no qual relata: “ 
 

Descobri minhas habilidades comerciais por meio da prática e alguns cursos, leitura e pesquisa. 

Percebi que o trabalho do empreendedor é muito abrangente, tanto com relação ao planejamento e 

cuidado de cada detalhe e processo da própria empresa, quanto da amplitude do trabalho realizado 

para o cliente: prospecção, entendimento do cliente, planejamento da ação, criação da peça, 

precificação, negociação, cobrança, contratação de fornecedores, de funcionários, terceirização. 

Minha carreira no mundo corporativo, apesar de construída em diferentes áreas, passou por apenas 

um fragmento de tudo que precisei realizar como empreendedora (Emp.01). 
 

Após nove anos de empreendimento, a empreendedora reflete que enfrentaram e 

enfrentam ainda muitos altos e baixos financeiramente durante os anos que se passaram, 

mas ressalta: “. . . estamos em um espiral crescente, alcançando o objetivo de atendimento 

de clientes maiores, multinacionais, que nos trazem uma constante de 

trabalhos”(Emp.01).  
 

4.2 Análise da autobiografia 

 

Entre os resultados levantados na autobiografia da empreendedora, alguns fatores 

parecem permear as barreiras e os facilitadores para a carreiras do casal empreendedor. 

Dentre eles está o planejamento inicial do negócio (Degens, 2009), aspecto que não esteve 

presente de forma satisfatória, de acordo com a narrativa da empreendedora. O início do 

negócio foi embasado em necessidades próprias e nas complementaridades técnicas 

visualizadas entre um e outro. 

A própria empreendedora relata que se pudesse voltar ao início, teria elaborado 

um planejamento inicial e tomado decisões embasadas tecnicamente. No entanto, também 

reconhece que não é possível voltar ao passado e que certos aprendizados só vêm com o 

passar do tempo, com o aproveitamento e reflexão a partir de erros e acertos. 

De acordo com o SEBRAE de Minas Gerais (2004) a formação do empreendedor 

está diretamente relacionada ao sucesso de novos negócios. No caso estudado, a 

empreendedora tem a formação superior completa, aspecto que está relacionado 

positivamente às empresas que permanecem ativas. Embora não mencione em sua 

autobiografia a formação do esposo, a atividade técnica realizada por ele enseja formação 

equiparada. 

Degens (2009) entende que na carreira do empreendedor, funções analíticas como 

planejamento e gestão são associadas a funções executivas do empreendimento. Esse 

acúmulo exige o desempenho dos papéis de empreendedor, de empresário, de executivo 

e de empregado. A narrativa sugere que inicialmente não havia clareza de papéis 

principalmente em relação a quem desempenharia a dimensão de empresário. 

Atualmente, a empreendedora desenvolve de forma mais enfática as funções de 

empresária e executiva do negócio, tendo ao longo do tempo buscado desenvolver e 

aprimorar competências ligadas mais diretamente a esses temas e em determinados 

momentos validando conhecimentos aprendidos na sua formação. 

A formação e experiência prévias, entretanto, não se mostraram suficientes para 

abarcar os desafios vivenciados como empreendedora. A disposição em estudar e 
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aprender parecem ser imperativos na visão da empreendedora e são validados desde o 

início da sua autobiografia até os dias atuais. Outro aspecto relevante no contexto dos 

papéis desempenhados pelos empreendedores reside na clareza a respeito das 

competências e capacidades de cada um, assim como na admiração e confiança mútua, 

que oferece liberdade para cada um atuar com autonomia. A atuação autônoma, aliás, 

parece ser um valor relevante para a empreendedora, a ponto de diminuir o seu senso de 

realização na experiência profissional em um dos bancos que atuou. 

Ainda sobre os papéis, Marks e Macdermid (1996) perceberam que num sistema 

onde todos os papéis (conjugal, parental e profissional) estão integrados, registam-se 

níveis mais elevados de bem-estar. Nesse caso, há indícios no relato da empreendedora 

de equilíbrio e divisão de responsabilidades, o que em sua narrativa denota significativa 

satisfação. Essa integração é evidenciada pelos momentos em que são necessários 

recomeços e continuidade do trabalho.  

 A capacidade de assumir riscos envolve o acúmulo de conhecimento, o domínio 

de tarefas complexas, o desenvolvimento da capacidade gerencial, o domínio da 

complexidade do negócio e o acúmulo de experiência (Degens, 2009). Essa dimensão 

parece estar representada em diversos momentos, desde as opções por trocar de faculdade, 

na valorização da autonomia e na busca de conhecimentos por conta própria. No entanto, 

a menção frequente ao ‘nós’ (relação com o marido e sócio) e à espiritualidade, indicam 

que o ambiente atual, composto por fatores tangíveis e intangíveis, fornece segurança 

suficiente para a tomada de riscos. Esses elementos estão claramente manifestos em 

relação ao passado, como na própria criação da empresa, em que os empreendedores 

tomam a decisão de sair dos seus respectivos empregos enquanto esperam o primeiro 

bebê. 

Além dos fatores mencionados anteriormente, a relação entre trabalho e família é 

um importante elemento na carreira de casais que empreendem juntos (Guerreiro & 

Carvalho, 2007). Adicionam-se a essa questão os filhos, a gestão do tempo e os eventuais 

conflitos. A narrativa da empreendedora aponta para a compreensão, a divisão de papéis 

e o amadurecimento inerente a um casamento que chega aos dezesseis anos de união.  

 

5 Considerações finais 

 

O relato apresentado teve o objetivo de analisar a trajetória de uma empreendedora 

que decidiu criar uma empresa tendo seu cônjuge como sócio há nove anos atrás. Foi 

possível, com base na autobiografia da empreendedora, notar os pontos críticos da 

carreira empreendedora e do empreendedorismo de casais. A tolerância a riscos e 

persistência são identificadas no perfil, assim como a necessidade de planejamento e 

gestão, ainda que com início tardio.  

A questão dos papéis desempenhados pelos empreendedores, assim como a 

complementaridade de competências parecem ser dois dos fatores que se destacam como 

facilitadores para o empreendimento conjunto. A ausência de conflitos significativos para 

a relação, a admiração e a confiança mútua, assim como valores em comum também 

facilitam o processo. 

No relato analisado, as palavras da empreendedora apontam para um padrão geral 

de validação dos erros e dificuldades. Esse aspecto pode estar relacionado a barreiras e 

facilitadores ao empreendedorismo. Por um lado, pode representar a atitude positiva em 

relação a perdas e erros, trazendo novos aspectos e motivos para recomeçar. Por outro 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 12 

lado, essa característica quando presente na autobiografia pode acobertar situações que 

sejam significativas para o sujeito, mas que por opção própria não são contadas em sua 

narrativa.  

Essa, por sinal, é uma das limitações da narrativa, pois tal método não considera 

ser possível captar de forma ‘perfeita’ uma realidade, mas sim captar a interpretação que 

os sujeitos atribuem ou desejam atribuir a determinados fenômenos. De um modo ou de 

outro, o método também capta o que os sujeitos interpretam que são e aquilo que 

gostariam de ser, aspecto relevante para compreender comportamentos humanos 

relacionados ao empreendedorismo e à carreira. 

Com relação à conciliação entre trabalho e família de casais empreendedores nota-

se ainda a necessidade de estudo ampliado das práticas para equilíbrio das funções como 

sócios e cônjuges em ambiente que propicie a preservação e o bem-estar dos entes 

envolvidos e a sustentabilidade do negócio. No relato há um aparente equilíbrio, porém, 

abre-se a oportunidade para detalhamento das práticas deste e de outros casais para que 

se tenha a possibilidade de replicação por outros casais empreendedores. 
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