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Reunimos aqui uma série de oportunidades
para apoiar seu negócio ou para apoiá-la
caso queira iniciar um empreendimento.
Estas oportunidades são
focadas no público feminino.
APROVEITE!

ELA FAZ
HISTÓRIA
O #ElaFazHistória é o programa oficial do Facebook para
fomentar a participação das mulheres na economia digital.
Em parceria com a Aliança Empreendedora e o Tamo Junto,
o programa está oferecendo capacitações online e gratuitas
em Educação Financeira, Marketing Digital e Formalização.
O objetivo do programa é capacitar e apoiar 50.000
mulheres de todo o Brasil, para que elas desenvolvam
habilidades de gestão empresarial e possam planejar o
próximo passo de seus sonhos, tanto pessoais quanto dos
seus negócios. Todos os cursos tem emissão de certificado
e acesso ilimitado ao conteúdo das aulas.

Como participar?

Para participar é só acessar: bit.ly/tj-financeiro.

MIGRALAB
O Migraflix é uma startup social com foco na integração
socioeconômica de migrantes e refugiados no Brasil através
do empreendedorismo cultural. O principal projeto da
organização é o MigraLab, uma plataforma de capacitação,
mentoria e conexão com canais de vendas e microcrédito
para empreendedores refugiados e migrantes. Mais de 70%
do nosso público é composto por mulheres empreendedoras
nas áreas de gastronomia, moda, artesanato e outras.
O MigraLab oferece assistência personalizada e completa
a refugiadas e migrantes que desejam iniciar um novo
negócio ou já vendem produtos e/ou serviços, mas buscam
aperfeiçoar as vendas.

Como participar?

migralab.com/landing

ELA PODE

O Ela Pode é uma iniciativa do Instituto RME - IRME que tem
o objetivo de capacitar mulheres brasileiras, promovendo
independência financeira e poder de decisão sobre
seus negócios e vidas. As capacitações são oferecidas
gratuitamente, por meio de multiplicadoras voluntárias do
Instituto RME, para mulheres em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, de acordo com as demandas apresentadas
em cada região.
O programa aborda temas importantes para os desafios
mais comuns na área do empreendedorismo e da
empregabilidade, com as seguintes capacitações: Ela Pode
I e II; e as oficinas de Estratégias de Comunicação, Vendas,
E-commerce, Finanças, Inovação e Modelos de Negócio.

Como participar?

Para participar,
inscreva-se em uma das
oficinas em nosso site:
elapode.com.br/agenda/

POTÊNCIA
FEMININA
O Potência Feminina é uma realização do Instituto RME com
apoio do Google.org, braço filantrópico do Google, e tem o
objetivo de capacitar e impactar a vida de 50 mil mulheres
no Brasil em três trilhas de conhecimento: empregabilidade,
empreendedorismo e tecnologia.
O projeto conta ainda com um processo de aceleração
e investimento de capital semente no valor de R$ 10 mil
para 180 negócios liderados por mulheres que passaram
pela capacitação e aceleração. O Potência Feminina é uma
resposta à crise econômica causada pela Covid-19 e, por
isso, se propõe a uma ação local para apoiar pequenos ou
novos negócios liderados por mulheres e também àquelas
que buscam inserção no mercado de trabalho.

Como participar?

Para participar, matricule-se gratuitamente no site a seguir:
potenciafeminina.myedools.com/
Mais informações: potenciafeminina.net.br/

PROGRAMAS DA IFC
Igualdade de gênero tem sido tema central na estratégia da
International Finance Corporation (IFC) para a promoção do
desenvolvimento socioeconômico inclusivo no Brasil. Nos
últimos anos, a IFC forneceu financiamento e experiência
a uma extensa rede de instituições financeiras, dentre elas
o banco Itaú, para ajudá-las a incluir pequenas e médias
empresas (PMEs) de mulheres em seu portfólio de clientes e
ampliar o acesso a financiamento de milhares de empresas
com liderança feminina no país. Recentemente, a IFC
também firmou uma parceria com a Microsoft para fomentar
o empreendedorismo feminino e as oportunidades para
pessoas em situação de refúgio no setor de tecnologia no
Brasil. Abaixo um resumo de dois projetos:

Itaú Mulher Empreendedora
Em 2013, a IFC concedeu uma linha de crédito de USD
470 milhões ao Itaú para ajudar o banco a expandir
sua capacidade de financiamento para mulheres
empreendedoras. Neste mesmo ano, o Itaú recebeu apoio
financeiro e técnico da IFC e criou o programa Itaú Mulher
Empreendedora para apoiar as mulheres no fortalecimento
de seus negócios e impulsionar seu poder de transformação
socioeconômica na sociedade.
Desde o lançamento do Itaú Mulher Empreendedora em
2014, mais de 25 mil empreendedoras ingressaram no
programa, tendo acesso a conteúdo gratuito diverso e
mentorias. As mulheres que participaram do programa
reportaram uma receita 11% maior e maior liderança,
enquanto o banco registrou um aumento nos limites e na
pontuação de crédito das empresas, somado a menores
atrasos em pagamentos.

Como participar?

Acesse: imulherempreendedora.com.br

Microsoft
Em 2021, a IFC firmou parceria com a Microsoft para
fomentar o empreendedorismo feminino e as oportunidades
para pessoas refugiadas no setor de tecnologia no Brasil.
A primeira ação foi a realização do workshop público sobre
as dimensões ESG em empresas de tecnologia e startups
em estágio inicial.
A segunda etapa do projeto contempla um programa de
capacitação para fomentar o empreendedorismo feminino
no setor de tecnologia. Ele é composto por uma série de
workshops online, gratuitos e abertos ao público, com foco
no aperfeiçoamento do modelo de gestão de negócios e na
ampliação das oportunidades de captação futura de startups
lideradas por mulheres no Brasil. As atividades começam em
março e a programação conta com workshops até outubro.

Como participar?

Para acompanhar as sessões basta se inscrever neste site:
aka.ms/IFCseries

VOCÊ
EMPREENDEDORA

O programa de mentoria Você Empreendedora
é desenvolvido pelos Empreendedores Compulsivos
e tem como objetivo capacitar em negócios,
mulheres refugiadas que empreendem ou desejam
empreender, de modo a empoderá-las e ajudá-las
a tomar melhores decisões sobre seus negócios,
suas vidas e a vida dos que dependem dela.
As mentorias são oferecidas gratuitamente para
mulheres refugiadas em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, pelos membros dos Empreendedores
Compulsivos, de acordo com as demandas
(como marketing, vendas, processos, finanças e
gestão) apresentadas para cada situação.
Empreendedores Compulsivos é uma iniciativa coletiva
de apoio ao empreendedorismo PME, formado por
empreendedores que atuam simultaneamente como
professores, executivos, palestrantes e mentores.
TODOS COMPULSIVOS E CHEIOS DE
EXPERIÊNCIAS PARA COMPARTILHAR!

Como participar? Basta acessar:
voceempreendedora.com.br

CONVIDAMOS A TODAS E TODOS PARA
QUE ACESSEM NOSSA PLATAFORMA:
refugiadosempreendedores.com.br
Lá você irá encontrar uma série de
recursos voltados a pessoas refugiadas
e migrantes dispostas a iniciar ou
fortalecer os seus negócios no Brasil.
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