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SEMANA 
DA MULHER



EIXOS
EMPREENDEDORISMO

E ATITUDE
MULHERES, MERCADO DE 

TRABALHO E
GERAÇÃO DE RENDA

MULHERES NA
TECNOLOGIA

INSPERIFA
11/03 às 14h - Insperifa Zona Leste - 
Centro Cultural Vila Formosa 
15/03 às 19h - Insperifa Zona Oeste - 
Casa de Cultura Butantã
21/03 às 10h - Insperifa Zona Norte - 
CCJ Cachoeirinha
26/03 às 13h30 -Insperifa Zona Sul - 
Subprefeitura Campo Limpo

GRL PWR! 
21/03 às 19h  - Protagonismo 
Feminino - ? *

FÁBRICA DE NEGÓCIOS
11/03 - Mulheres - CEU Jaguaré
14/03 - Mulheres Imigrantes - Moblab 
Centro

- Início dos cursos 

EMPREENDEDORAS
DIGITAIS
08/03 às 10h - Assinatura do Termo de 
Cooperação - Softex e Adesampa*

RACATONA
15, 16 e 17- Abertura Racatona

- Espaço Nubank* 

TRANS PARECENDO 
21/03 às 14h  - A população Trans e o 
mercado de trabalho - Sala Olido*

TRILHA DAS ARTESÃS
08/03 às 9h - Centro
11/03 às 9h - Santana

- Início dos cursos 

*Agenda solicitada ao Prefeito



EMPREENDEDORISMO
E

ATITUDE



Baseado no TED, o INSPERIFA traz 
mulheres com histórias inspiradoras e 
ideias incríveis para compartilhar.

● Responsável: CDE - ADESAMPA
● Empreendedorismo Feminino

● Nas quatros regiões de São Paulo
● 11/03/2019  à 17/03/2019

Mentorias ADESAMPA

Formalização
Planejamento de negócios
Educação financeira
Marketing



Transformar mulheres empreendedoras de 
relevância para o desenvolvimento local dos 
mais diversos setores em referência para 
outras mulheres com potencial empreendedor 
através do compartilhamento de ideias, 
histórias e discursos inspiradores. 

Objetivo

Estimular o 
empreendedorismo nas 

regiões periféricas

Colocar em pauta a 
diversidade no 

empreendedorismo

Incentivar o protagonismo 
feminino voltado para o 

empreendedorismo

Descobrir ideias e estimular 
conversas nas 

comunidades locais



Zona Norte – CCJ CACHOEIRINHA

Data - 21/03/2019 às 9h 

Endereço - CCJ CACHOEIRINHA

Capacidade do Local - 80 pessoas

Capacidade de Mobilização do parceiro - 60 
pessoas

Palestrantes selecionadas - 12 mulheres



Zona Leste – Centro Cultural Vila Formosa

Data - 11/03/2019 às 14h00

Endereço - Av. Renata, 163 - Vila Formosa

Capacidade do Local - 204 pessoas

Capacidade de Mobilização do parceiro - 150 
pessoas

Palestrantes selecionadas - 14 mulheres



Zona Oeste – Casa de Cultura do Butantã

Data  - 15/03 às 19h00

Endereço - Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri 

Capacidade do Local - 200 pessoas

Capacidade de Mobilização do parceiro - 150 
pessoas

Palestrantes selecionadas - 7 mulheres



Zona Sul – Subprefeitura de Campo Limpo

Data: 26/03 às 14h

Endereço - Capacidade do Local - 80 pessoas

Capacidade de Mobilização do parceiro - XX 
pessoas (a confirmar)

Palestrantes selecionadas - 13 mulheres



FÁBRICA DE NEGÓCIOS - MULHERES
Metodologia de capacitação empreendedora com foco na ideação e validação de negócio.  

Ceu Jaguaré

Ideação: 11/03 e 13/03 

Validação: 18/03, 19/03, 25/03 e 26/03 

Moblab Centro

Ideação: 14/03 e 15/03 

Validação: 19/03, 20/03, 27/03 e 28/03 

Responsável: ADESAMPA



LANÇAMENTO DA TRILHA DE ARTESANATO - Mulheres Artesãs 
Parceria ADESAMPA - CDE - Projeto “Mãos e Mentes paulistanas” 

Data: 08/03/2019
Horário: 09h/13h
Local: Sebrae - Centro - Rua 24 de Maio, 32

No mês de março iniciaremos duas turmas da Trilha do Artesanato, uma na unidade SEBRAE Centro e outra 
no SEBRAE Santana (início 11/03). Serão 10 encontros, totalizando 60 horas de conteúdo, onde serão 
abordados diversos temas de educação empreendedora. Desde a formalização até a prospecção de clientes 
e ampliação de mercado.

Responsável: ADESAMPA



MULHERES
 NO MERCADO DE 

TRABALHO E
GERAÇÃO DE RENDA



PROTAGONISMO FEMININO NO MERCADO DE TRABALHO 

Data:21/03/2019
Horário: 19h
Local: Praça das Artes - Sala Conservatório
Responsável: Gabinete (Gabriela Sabino e 
Nubia Minardi)

Programado para ser a vitrine da semana, o evento principal leva o tema da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 
encontro ao feminismo. Teremos um seminário da mulher, trabalho e empreendedorismo com a presença de mulheres 
ilustres debatendo o tema.



PROTAGONISMO FEMININO NO MERCADO DE TRABALHO 

Uma roda de conversa sobre protagonismo feminino no mercado de trabalho. Para isso, abordaremos temas como 
autoestima e autoconfiança, estilos de lideranças, representatividade femininas no mercado de trabalho e na era digital, 
tanto em cargos de alto escalão, como em áreas nas quais as mulheres não estão presentes em grande escala. E quais 
são as iniciativas que vêm sendo feitas para corrigir esse gap de gênero, principalmente na área de tecnologia e digital, e 
como cada uma lida com as dificuldades diárias.

Além disso, como o machismo enraizado na sociedade e na própria mulher contribui com o sistema patriarcal, e influencia 
a autonomia e empoderamento das mulheres. Porque é tão difícil uma mulher sair da esfera privada em direção à esfera 
pública, largar seu lar, filhos para seguir carreira, contrariando a sociedade. Ou como uma mulher mais jovem é vista como 
frágil, tendo que se provar todo tempo.



PROTAGONISMO FEMININO NO MERCADO DE TRABALHO 

Palestrantes

Gabriella Ferreira  Youtuber: 
Empreendedorismo digital 

feminino

Ana Bavon  
Feminaria

Aline Cardoso 
Secretária SMDE e 

Vereadora 

Mafoane Odara Raquel Preto
OAB Mulheres



TRANS PARECENDO

Data: 21/03/2019
Horário: 14h às 16h 
Local: Galeria Olido - Sala Olido
Convidados a confirmar
Responsável: Gabinete

Workshop de linguagem corporal e verbal. Sarau e Roda de Conversa sobre relacionamento 
abusivo 



TRANS PARECENDO

A população T é extremamente vulnerável e marginalizada por conta do preconceito enraizado na sociedade, que faz com 
que Trans não tenham acesso fácil à serviços universais, como sejam sub-representados nas estatísticas, quanto à 
escolaridade e empregabilidade.

No Brasil, o direito ao trabalho é um direito social, que infelizmente não abraça nem atende homens e mulheres trans. No 
mercado de trabalho, as mulheres trans se inserem, em sua maioria na prostituição, por falta de oportunidades, por mais 
que não tenham dados exatos sobre, estima-se que 90% de travestis e transexuais tenham como fonte de renda principal 
essa atividade. Os principais obstáculos, que impedem as Trans e Travestis de se inserirem no mercado, são: preconceito 
e transfobia; documentação; uso de banheiro, vestiário e uniforme; baixa escolaridade; e a linguagem corporal e verbal.
 
Por conta disso, o evento pretende montar uma roda de conversa para tratar dos obstáculos no mercado de trabalho, 
principalmente no que tange a linguagem corporal e verbal .
Em outros momentos, teremos espaços de descontração com Sarau formado por mulheres trans, e também um espaço de 
acolhimento, com relatos de relacionamentos abusivos



MULHERES
NA 

TECNOLOGIA



EVENTO DE ABERTURA 

AGENDA DE ATIVIDADES DA SEMANA - Apresentação Aline Cardoso sobre as 
atividades da SMDE em prol da pauta de gênero e das atividades da semana.

EMPREENDEDORAS DIGITAIS 
Assinatura termo de parceria PMSP, SMDE, ADESAMPA, MCTIC E SOFTEX 

Data: 08/03 - (Sexta)
Horário: 10h (a confirmar)
Local: Auditório PMSP

Responsável: Gabinete, Comunicação e ADESAMPA



RACATONA 
MARATONA HACKER
DE MULHERES

Data: 22, 23 e 24 de março, 2019

Local: Nubank, 39 Capote Valente, Pinheiros

Organizadores: PSMP (ADESAMPA), {reprograma} e Shawee

Apoiadores: Nubank, IFC, Amazon, Facebook



RACATONA 
MARATONA HACKER DE MULHERES

Objetivo do evento 

Realizar um hackathon onde desenvolvedoras e designers criem soluções de TI para desafios enfrentados por 
empresas e instituições participantes.

Impacto esperado do evento

➢ 100 mulheres programando soluções em TI

➢ 18 horas de código

➢ 10 desafios reais propostos e 20 soluções tecnológicas 

desenvolvidas.

➢ Propostas da ADESAMPA: Plataforma Tem Saída e Plataforma 

Microcrédito.

➢ Conscientizar sobre a importância de promover a diversidade em TI 

e de

➢ Contribuir para fechar o gap de gênero no setor.



DESAFIOS PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Contexto: O Programa Tem Saída, que tem como objetivo 
promover a autonomia financeira da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar funciona fazendo "match" entre empresas que ofertam 
vagas e mulheres que procuram oportunidades de emprego. 

Para isso, usamos uma base de dados que mantém as informações das vagas 
disponíveis e dados básicos da mulher e o seu acompanhamento nos mais diversos 
processos seletivos. Atualmente, existe uma dificuldade em fazer a gestão 
e integrar as informações com os demais envolvidos no programa, e assim, 
melhorar o desempenho nos processos internos.



DESAFIOS PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO

01. Desafio: Criação de uma plataforma que garanta a ação integrada 
das informações do banco de dados das mulheres, proporcionando o monitoramento 
e um melhor fluxo de encaminhamento das necessidades das beneficiárias, 
bem como viabilizar o suporte das instituições parceiras do programa. 

Demanda-se, também, uma ferramenta para análise do perfil da candidata, 
acompanhamento de suas habilidades socioemocionais/profissionais e identificação 
de suas maiores vulnerabilidades, afim de contribuir para a formulação 
de novas políticas públicas.



DESAFIOS PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO

02. Desafio: criação de uma plataforma para acesso único, reunindo as
principais propostas de microcrédito, com ofertas adaptadas ao interesse do
cliente. A plataforma proposta geraria leads que seriam encaminhados às
instituições de microcrédito, permitindo a comparação para optar pela melhor
oferta de acordo com o seu próprio negócio.



DESAFIOS PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Contexto: Microcrédito, importante instrumento na promoção do 
desenvolvimento, dentro do contexto maior das microfinanças, e objetiva 
fornecer crédito aos micro-empreendedores que possuem dificuldades ou 
restrições em acessar o sistema financeiro tradicional. A falta de informações 
para o acesso ao microcrédito em um único lugar, com uma visão geral das 
oportunidades propostas, custos atrativos e agilidade no atendimento da 
demanda, são uma das dificuldades que o empreendedor enfrenta.



CALENDÁRIO
Eventos
08/03 - Empreendedoras Digitais
11/03 - Insperifa Centro Cultural Vila Formosa
14/03 - Insperifa Zona Sul (M’Boi Mirim)
15/03 - Insperifa Zona Oeste (Butantã)
15/03 - RACATONA
16/03 - RACATONA
17/03 - RACATONA
21/03 - Insperifa Zona Norte (Brasilândia)
21/03 - TRANS PARECENDO
21/03 - Ela empodera!

Início Cursos
08/03 - Trilha das artesãs - Centro
11/03 - Trilha das artesãs - Santana 
11/03 - Fábrica de Negócios - Mulheres (CEU Jaguaré)
14/03 - Fábrica de Negócios - Mulheres Imigrantes (Moblab Centro)



VÍDEO SMDE E O AMBIENTE DE TRABALHO

VÍDEO DE ATÉ 1 MIN PARA REDES SOCIAIS E ABERTURA DOS EVENTOS

GRAVAÇÃO: 27/02 ÀS 11H 

SUGESTÃO DE TEXTO PARA O JOGRAL: 

“Sou mulher, protagonista da minha história. Juntas nos empoderamos e apoiamos uma a outra. Ter mais mulheres em 
cargos de liderança influencia como as organizações lidam com o tema. Assim é a Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, inclusiva, diversificada, representativa e igualitária. Todos os dias trabalhamos para que 
todas as mulheres de São Paulo sintam-se respeitadas, valorizadas e tenham seus lugares de protagonismo garantidos 
para atuarem onde quiserem e da forma que desejarem. Sendo mãe, esposa, gestora, empresária, artesã, programadora, 
porque lugar de mulher é onde ela quiser.”

 


