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FICHA DE ADESÃO AO PASSAPORTE

Confirmo que li e aceito os termos de adesão descritos no regulamento completo disponível no 
http://bit.ly/mulherdenegociossebrae, garantindo a minha participação no Passaporte DELAS Mulher 
de Negócios.

ASSINATURA

Chamada nº

Nome

Cel

Endereço
comercial

E-mail

Data de
nascimento

Endereço

Cidade UF

Tel
comercial

CPF CNPJ
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APRESENTAÇÃO

Seguindo a  tendência mundial de governos e empresas, 
o SEBRAE lança luz sobre o empreendedorismo 
feminino. Tal temática conecta com o seu propósito 
que é o empreendedorismo que transforma, fortalece 
e promove a competitividade nos pequenos negócios.

O Passaporte DELAS Mulher de Negócios tem o objetivo 
de estimular mulheres a empreender, gerar negócios e 
transformar realidades. Visa também fomentar práticas 
empresariais para tornar os negócios liderados por 
mulheres mais competitivos, bem como promover a 
sensibilização e a articulação de atores estratégicos 
relacionados ao tema de empreendedorismo feminino.

O referido passaporte tem como estratégias a 
disseminação da cultura empreendedora, a promoção 
da competitividade empresarial de pequenos negócios 
geridos por mulheres, a geração de inteligência 
competitiva para apoiar na tomada de decisão, 
a criação e o fortalecimento da rede de apoio ao 
empreendedorismo feminino no Estado.
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POR QUE UM PROJETO PARA MULHERES?
MULHERES ABREM MAIS EMPRESAS E SÃO

MAIS ESCOLARIZADAS, MAS AINDA

FATURAM E INOVAM MENOS.

Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) de 2017, o Brasil possui 24 milhões de negócios 
liderados por mulheres. De acordo com a mesma 
pesquisa, em 2017, as mulheres se destacaram na 
abertura de novos negócios: foram 14 milhões de 
empresas abertas por empreendedoras, em face de 13 
milhões abertas por homens. As mulheres, no geral, são 
mais escolarizadas. No entanto, empresas lideradas 
por mulheres tendem a faturar menos e investir menos 
em inovação.

MULHERES TÊM MAIS DIFICULDADES
EM PROSPERAR SEUS NEGÓCIOS

Avaliando a taxa de empreendedorismo, conforme o 
estágio de maturação   a TEE – Taxa de Empreendimentos 
já Estabelecidos, as mulheres apresentam menor 
proporção: são 14,3% contra 19,6% no caso dos homens. 
Essa diferença entre empreendedoras que iniciam um 
negócio (TEA) e empreendimentos já estabelecidos 
(TEE) expressa que as mulheres brasileiras conseguem 
criar negócios na mesma proporção que os homens, 
porém, enfrentam mais difi culdades para fazer seus 
empreendimentos prosperarem (IBQP, 2017).
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As mulheres possuem negócios pouco diversifi-
cados, em segmentos de baixo valor agregado e 
com menor capacidade de internacionalização.

As empreendedoras brasileiras iniciantes atuam 
principalmente em quatro atividades econômicas: 
serviços domésticos, cabeleireiras, comércio 
varejista de roupas e nas confecções, enquanto os 
empreendedores se concentram em pelo menos nove 
diferentes atividades econômicas (SEBRAE, 2017).

SÃO INICIATIVAS DO PASSAPORTE DELAS 
MULHER DE NEGÓCIOS:
Feiras de Negócios: 
Promoção e participação em feiras e exposições visando a 
inserção dos negócios no mercado;

Missões: 
Grupos organizados pelo SEBRAE para viabilizar a participação em 
eventos  sejam feiras, exposições, encontros etc, não promovidos 
pelo SEBRAE;

Ações compartilhadas com os parceiros: 
Agenda de atividades compartilhadas pelas instituições parceiras 
do Passaporte;

Promoção da diversidade e inclusão social: 
Palestras, rodas de conversas, talk show visando a disseminação 
dos conceitos e práticas acerca da diversidade e inclusão social;
 
Inteligência competitiva:
Desenvolvimento de estudos, levantamento de dados e geração de 
conteúdo para apoiar a tomada de decisão. 
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O QUE É O
PASSAPORTE?

O PASSAPORTE  DELAS MULHER DE NEGÓCIOS é uma 
iniciativa que oferece ações de desenvolvimento para 
toda e qualquer mulher que queira ir mais além, que 
deseja melhorar seu potencial gerencial e sua capacidade 
empreendedora. 
São opções de trilhas de desenvolvimento a serem 
percorridas ao longo de um período, por meio de cursos 
on-line e/ou presenciais, palestras, ofi cinas, fóruns, 
dentre outras atividades. As opções de trilhas seguem três 
perfi s distintos e deverá ser escolhido aquele que melhor 
lhe representa:

O PASSAPORTE DELAS MULHER DE NEGÓCIOS conta 

com o apoio de várias instituições engajadas com 

o empreendedorismo feminino, que acreditam ser 

esta uma oportunidade para que pequenos negócios, 

liderados por mulheres sejam transformados em 

empreendimentos de sucesso. 

Quer capacitar: 
Ampliar conhecimento acerca do tema Empreendedorismo;

Quer empreender: 
Tem alguma ideia e busca apoio para executar, tirar do papel;

Já empreende:
Busca a sustentabilidade, a inovação e deseja ir mais além 
com o seu negócio.
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Querer desenvolver suas competências empreendedoras;

Desejar melhorar o seu processo de tomada de decisão;

Buscar a maturidade na condução de seu negócio;

Não estar inadimplente com o Sebrae Goiás (esta 
informação será consultada junto ao sistema de 
pagamentos da instituição).

PARA PARTICIPAR DO PASSAPORTE DELAS MULHER DE
NEGÓCIOS É IMPORTANTE:

RESULTADOS ESPERADOS

•Geração de novos negócios;

•Formalização de novos negócios;

•Aumento de faturamento dos empreendimentos;

•Inclusão dos negócios no sistema bancário nacional;

•Empresas com produtos, serviços ou processos mais 

inovadores  ou aperfeiçoados;

•Networking entre os participantes.
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Não haverá qualquer tipo de repasse ou distribuição 

de recursos fi nanceiros para as empreendedoras 

aderentes;

Todos os resultados das pontuações serão 

alcançados pelos esforços e participação das 

próprias empreendedoras, com suporte do 

SEBRAE;

O atingimento das metas de cada empreendedora 

dependerá diretamente do grau de envolvimento 

e comprometimento, assim como a determinação 

de implementar as ações propostas ao longo do 

ciclo do Passaporte;

As capacitações, palestras, cursos, fóruns, rodas 

de conversas visam apoiar as empreendedoras na 

tomada de decisão; 

A implantação das ações requer esforço individual;

O SEBRAE/GO não será responsabilizado pelo 

insucesso dos empreendimentos/negócios 

geridos pelas aderentes ao Passaporte.

PREMISSAS DO PASSAPORTE
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JORNADAS DE VALIDAÇÃO DO PASSAPORTE

As jornadas de validação do PASSAPORTE serão 

em datas pré-definidas de acordo com a Chamada 

da Adesão, da qual a empreendedora faz parte. As 

jornadas serão compostas por encontros presenciais e 

as trilhas de desenvolvimento serão on-line ou não, de 

acordo com a escolha da participante dentre as opções 

oferecidas pelo Sebrae e as instituições parceiras.

A validação se dará mediante a apresentação dos 

certificados de conclusão das capacitações escolhidas 

durante as jornadas pré-agendadas.
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COMO SE INSCREVER

As inscrições são eletrônicas e deverão ser realizadas 
acessando o link:  http://bit.ly/mulherdenegociossebrae 
ou presencialmente nas unidades regionais onde 
acontecem. 

COMO SERÁ FEITA A SELEÇÃO E A DIVULGAÇÃO

A seleção será realizada pela equipe técnica do Sebrae 
Goiás, mediante o número de vagas disponíveis para a 
Chamada.

Para acessar o regulamento completo do 
Passaporte DELAS Mulher de Negócios, acesse:                                                    
http://bit.ly/mulherdenegociossebrae e identifi que a 
chamada que se ajusta ao seu momento.
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1ª JORNADA 
Retirada do Passaporte DELAS Mulher de Negócios

Selo

Carga horária
da Jornada

Selo

Carga horária
Capacitações

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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2ª JORNADA 

Selo

Carga horária
da Jornada

Selo

Carga horária
Capacitações

ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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3ª JORNADA 

Selo

Carga horária
da Jornada

Selo

Carga horária
Capacitações

ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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4ª JORNADA 

Selo

Carga horária
da Jornada

Selo

Carga horária
Capacitações

ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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5ª JORNADA 

Selo

Carga horária
da Jornada

Selo

Carga horária
Capacitações

ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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Cursos On-line / Presenciais e Dúvida 

Agende um atendimento on-line ou presencial

sebraego.com.br

AINDA FICOU COM DÚVIDA?

As trilhas de desenvolvimentos poderão ser selecionadas 
pelas empreendedoras através dos:

Cursos on-line:
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

Cursos presenciais Sebrae Goiás:
https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/

A escolha dos cursos, oficinas ou qualquer outra opção de 
desenvolvimento é de livre escolha da empreendedora, 
ficando ainda disponivel o suporte de atendimento com hora 
marcada on-line ou presencial, que pode ser feito via o 
portal: www.sebraego.com.br
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APOIO

LO IDS Á E RD IAE  

/sebraegoias

REALIZAÇÃO
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