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Project abstract:Project abstract:

The research aims to investigate the barriers, challenges and overcoming behaviors of black

women entrepreneurs in starting and running their businesses, stigmatized for belonging to a

minority group, with little social, political, economic representation that lead them to have

difficulty entering the business market. Two studies preceded this project, one that led to the

development of a typology of threats experienced by women entrepreneurs and the overcoming

behaviors - FAPESP nº2015/25970-8 (2016-2018), and another on the influence of gender threats

and overcoming behavior in the family and with work on the satisfaction of women entrepreneurs

– validating a scale – FAPESP nº2019/1009-1. The purpose of this research expands the

knowledge of the area of entrepreneurship of minority groups, little discussed in the literature

and applied in the economic and social context. This research will be qualitative in nature, to be
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carried out through interviews and focus groups, and quantitatively using a survey. The women

participating in the research are part of the Network of Women Entrepreneurs, Network of

Brazilian Women Brazil, participants of the Afro-Brazilian Network and another group of

American Entrepreneurs, from the State of Illinois in partnership with Woman Employed of

Chicago and the Office of Minority Economic Empowerment at the Illinois Department of

Commerce and Economic Opportunity. Data from the qualitative stage will be categorized and

treated through content analysis and in the quantitative stage, univariate, bivariate and

multivariate analysis will be adopted. The research will be able to reveal important results in the

academic, social and managerial field, above all, to develop proposals of public politics in favor

of this group of enterprising black women, little socially, politically and economically

represented that lead them to have difficulty of insertion in the business market of positions of

power and survival. This group is often on the fringes of social interests.
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EMPREENDEDORISMO DE GRUPOS MINORIZADOS: EMPREENDEDORISMO DE GRUPOS MINORIZADOS: BARREIRAS,BARREIRAS,
DESAFIOS E COMPORTAMENTO DE SUPERAÇÃO DE EMPREENDEDORASDESAFIOS E COMPORTAMENTO DE SUPERAÇÃO DE EMPREENDEDORAS
NEGRASNEGRAS

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Os dados serão coletados por meio de entrevistas. grupos focais e aplicação de questionários em

mulheres empreendedoras negras. Roteiros e questionário serão desenvolvidos com base na literatura

e em pesquisas realizadas anteriormente. O objetivo é compreender quais são as barreiras, os

desafios e os comportamentos de superação de mulheres empreendedoras negras.

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Os dados serão coletados por meio de entrevistas. grupos focais e aplicação de questionários em

mulheres empreendedoras negras. Roteiros e questionário serão desenvolvidos com base na literatura

e em pesquisas realizadas anteriormente. 

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

A pesquisa será desenvolvida em etapas. Inicialmente será realizada uma Revisão Sistemática da

Literatura - RSL, cujo objetivo é o de compreender o estado da arte sobre o tema. Depois os dados

serão coletados empiricamente junto ao público-alvo para entender o fenômeno. Cada etapa tem um

protocolo de desenvolvimento e após a finalização de cada uma delas, faremos a publicação do

estudo.   

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Os dados coletados nesta pesquisa são anônimos e não identificam as respondentes da pesquisa. Os

dados extraídos dos estudos são encontrados disponíveis nas revistas científicas digitais originais de

publicação.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
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IPR)?IPR)?

Os dados disponibilizados quando utilizados, deverão citar a fonte e propriedade intelectual.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Os dados coletados nas entrevistas, grupos focais e questionários serão armazenados e copiados em

um drive fechado e somente os membro da equipe de pesquisadores terão acesso.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

Os dados coletados não serão identificados, garantindo a segurança das respondentes da pesquisa e,

portanto, medidas adicionais de segurança não são necessárias. Os acessos e segurança da

informação são gerenciados pelo grupo de pesquisadores e armazenados em um drive próprio criado

exclusivamente para manter os dados da pesquisa.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Todos dados coletados empiricamente são entendidos pela equipe de pesquisadores como de grande

valor, e serão mantidos e compartilhados em pesquisas futuras.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Os dados da pesquisa serão atualizados a cada etapa realizada, ou seja, cada entrevista será

registrada e preservada, assim como os dados coletados no grupo focal e nos questionários aplicados.

Ao término da pesquisa, os dados serão organizados no relatório e artigos científicos e, não serão

necessários manter a preservação após a conclusão da pesquisa.

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Após a coleta dos dados, um Digital Object Identifier (DOI) será gerado para o projeto, incluindo
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dados brutos (arquivos .RIS, excel etc), formulários ou dados transformados (pdf ou excel) pelas

plataformas.

O projeto prevê uma metodologia clara, com todos os passos bem definidos para que possa ser

reproduzida. O DOI criado irá ter o benefício de referenciar os dados, permitindo que eles sejam

citados e acessados pelo público. Após o término da pesquisa, os artigos oriundos da pesquisas serão

enviados para eventos científicos, nacionais e internacionais, além de submeter para publicação em

revistas cientificas. Assim, os dados ficarão armazenadas na Plataforma dos eventos e das revistas

que aceitarem a publicação, dando pleno acesso ao público.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Os dados disponibilizados, quando utilizados, deverão citar a fonte e propriedade intelectual. Para

compartilhamento e utilização dos dados sigamos o que estabelece a licença Creative Commons e a

Lei Geral de Proteção de Dados e o sigilo na identificação das respondentes da pesquisa.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

O gerenciamento dos dados será feito pelo investigador principal. Havendo necessidade de

compartilhamento de responsabilidades ou mesmo de substituição, os pesquisadores associados

estão habilitados para responder pelos dados.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Serão necessários os seguintes recursos:

- acesso aos bancos de dados: Web of Science, Scopus e correlatos para o desenvolvimento da RSL.

- computador pessoal para armazenamento dos dados e desenvolvimento da pesquisa.

- inclusão de especialistas terceirizados para tradução de artigos para o idioma inglês, para

desenvolvimento do formulário da pesquisa online e tratamento de dados estatísticos. 
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