
ENCONTRO PARTICIPATIVO
EMPREENDEDORISMO PARA 

MULHERES

19/07/19
  CENTRO DE CIDADANIA DA MULHER 

SANTO AMARO



RELATÓRIO
# DISCUSSÃO

# PERFIL DO PÚBLICO

# REGISTROS



DEMANDAS MAIS 
RELEVANTES E MAIS 

ENFATIZADAS

# espaço com agendamento 
para utilização dos 

computadores

# Espaço plural para todas 
as mulheres 

empreendedoras 

RESULTADO DA DISCUSSÃO
I. ESPAÇO
_Boa localização e fácil acesso a outros equipamentos como 
            _Senac Santo Amaro
            _Escolas Públicas
            _Comércio diversificado

_Necessidade de agendamento para utilização dos computadores e da mesa de 
reunião. 

_Apresentar o Espaço Teia com um espaço plural, para entender qualquer tipo 
de empreendedora



DEMANDAS MAIS 
RELEVANTES E MAIS 

ENFATIZADAS

# cursos básicos de informática

# como vender melhor o 
produto (identidade visual, 

estimativa de venda, 
precificação do produto, 

logistica, etc)

 

# Conteúdos que valorizem a 
coletividade das mulheres 

fortalecendo o movimento 
feminino. 

RESULTADO DA DISCUSSÃO
II. CONTEÚDO
_Cursos básicos de informática para as empreendedoras saberem manipular 

as ferramentas digitais 

_ Oficinas de identidade visual para valorizar o produto e agregar valor

_ Curso com gestora de negócio para saber como se organizar nas feiras 

(apresentação do conteúdo, estimativa de venda, precificação do produto, 

logistica, etc) 

_ Cursos sobre reciclagem e artesanato

_Relação do empreendedorismo feminino com o movimento de resistência 

das mulheres, fortalecendo uma identidade e representatividade do espaço 

Teia



DEMANDAS MAIS 
RELEVANTES E MAIS 

ENFATIZADAS

# Feiras para escoar os produtos 
e exposição em grandes eventos

# Parcerias e eventos para 
doação de matéria prima

# Relação com Senac Santo 
Amaro 

RESULTADO DA DISCUSSÃO
III. REDE
_Eventos como feiras para escoar os produtos, possibilidade de fazer as 
feiras na praça em frente ao equipamento

_Exposição dos produtos em grandes eventos da região Sul como 
Lollapalooza 

_Eventos com empreendedoras de todos os Teias para compartilhar 
experiências e vender produtos

_Trazer parcerias para conseguir matéria prima, assim como promover 
eventos entre as empreendedoras para a troca de matérias primas 

_Relação com o curso de informática do Senac Santo Amaro

_Expandir o CCM e o Teia para mais mulheres empreendedoras do entorno 



REGISTROS

Principais contatos e articuladores:
Luciana Santana - Coordenadora CCM

Cibele Abreu  - Coordenadora de projetos CCM

Aproximadamente 14 pessoas


