
 
 

 
 

REGULAMENTO PASSAPORTE MULHER DE NEGÓCIOS – ETAPA TRANSPIRAÇÃO 

 
VAMOS APOIAR E ACELERAR MULHERES EMPREENDEDORAS QUE QUEREM SER 

INDEPENDENTES, QUEREM SE CAPACITAR, AMAM SUA IDEIA DE NEGÓCIO, QUEREM 

VENDER MAIS, AUMENTAR SEU LUCRO, CONQUISTAR NOVOS CLIENTES, AUMENTAR 

SEU NETWORK E FAZER NOVOS CONTATOS PARA DIVULGAR SEU NEGÓCIO. 

 

Isso pode ser possível participando do PASSAPORTE MULHER DE NEGÓCIOS, realizado 

pelo SEBRAE/GO que fortalece, reconhece e valoriza mulheres empreendedoras 

corajosas e sonhadoras. 

 
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 dificuldades para fazer seus 

empreendimentos prosperarem (IBQP, 2017). 

 
As mulheres possuem negócios pouco diversificados, em segmentos de baixo valor 
agregado e com menor capacidade de internacionalização. 

As empreendedoras brasileiras iniciais atuam principalmente em quatro atividades 

econômicas: serviços domésticos, cabeleireiros, comério varejista de roupas e 

confecções, enquanto os empreendedores se concentram em pelo menos nove 

diferentes atividades econômicas (SEBRAE, 2017). 

 

O QUE É O PROJETO MULHER DE NEGÓCIOS? 

Seguindo 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 Projeto 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 Projeto 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 e a criação e o 
fortalecimento da rede de apoio ao empreendedorismo feminino no estado.  
 

O QUE É O PASSAPORTE MULHER DE NEGÓCIOS – ETAPA TRANSIPRAÇÃO 

 
A primeira edição do Passaporte DELAS, se apresentou como uma trilha de inspiração 
muito importante para as empreendedoras que se propuseram seguir as ações sugeridas. 
Ao longo das jornadas mensais previamente estabelecidas, juntamente com as 
formações escolhidas por elas, tanto presenciais, quanto virtuais tivemos relatos de 
empreendedoras que se encorajaram a efetivar a ideia do negócio que tinham, abrindo 
lojas e colocando a cara no mercado, outras que se uniram para potencializarem suas 
ações, atuando no conceito de parcerias que tanto foi dito. Esta primeira etapa foi 
denominada INSPIRAÇÃO porque proporcionou contato com conteúdo e histórias de 



 
mulheres que assim como elas, enfrentaram e ainda enfrentam seus desafios, mas que 
seguem firmes e alinhadas com seus propósitos. 
 
No primeiro momento trabalhamos de forma intensa o EU, primeiro aspecto do tripé do 
negócio que nos propusemos trabalhar com elas que é: EU, MEU, NOSSO. Acreditamos 
que esses pontos são fundamentais para que obtenhamos êxito. 
 
Para 2020, a proposta do Passaporte Delas é trabalhar no âmbito da TRANSPIRAÇÃO. 
Promover mais oficinas e ações voltadas para melhoria do segundo aspecto do tripé, o 
NOSSO.  
   
Temas a serem trabalhados: 

• Planejamento estratégico  

• Liderança - Líder Coach  

• Gestão de Marca – Breanding   

• Gestão Financeira  

• Mídias Digitais  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

• 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. 
 

PREMISSAS DO PASSAPORTE: 

• Não haverá qualquer tipo de repasse ou distribuição de recursos financeiros 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 do 

empreendimento/negócios geridos pelas aderentes ao Passaporte. 

 

 

 



 
 

JORNADAS DE VALIDAÇÃO DO PASSAPORTE 

As jornadas de validação do PASSAPORTE serão em datas pré-definidas de acordo 
com a Chamada da adesão, à qual a empreendedora faz parte. As jornadas serão 
compostas por encontros presenciais, assim como as consultorias e as trilhas de 
desenvolvimento serão online 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 Inspiração pré agendadas e chanceladas no 
seu Passaporte. 

 
COMO SERÁ FEITA A SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO:  
 
Meta:  

• 40 mulheres que trilharam o passaporte 2019  

Critérios: 
1. Já fez o bootcamp  

2. Já tem CNPJ 

3. Ter cumprido ao menos 02 jornadas de inspiração 

 
COMO CONFIRMAR A INSCRIÇÃO E PRAZO: 

As inscrições são confirmadas por meio eletrônico mediante o preenchimento do 
formulário da pesquisa para indicação do seu perfil acessando o link: 
https://forms.gle/2sNZ6jwYHdDYJ9Qc8 e tem o prazo para confirmar sua inscrição até o dia 
10/01/2020. 

QUANTAS VAGAS? 

A Chamada  Passaporte Mulher de Negócios – Etapa Transpiração, referente a 
Regional Metropolitana I em Goiânia tem disponibilizadas 40 (quarenta) vagas para a 
participação de empreendedoras, que assumem todas as despesas de deslocamento, 
hospedagem e alimentação para participarem das  Jornadas de Inspiração.  

 

COMO SERÃO AS JORNADAS DO PASSAPORTE MULHER DE NEGÓCIOS? 

As empreendedoras selecionadas deverão participar das atividades previstas nas 

Jornadas Inspiração definidas para o período  de fevereiro a maio de 2020, conforme 

agenda abaixo: 
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CRONOGRAMA CHAMADA Nº3 – REGIONAL METROPOLITANA DE GOIÂNIA 
 

MACRO ACAO EVENTOS  LOCAL 

Dezembro/2019 Chamada Nº4 17.12.2019 – Encerramento 
Chamada 01  

SEBRAE/GO – 
Auditório do 
SEBRAE – AV. T-3, 
1.000 – Setor 
Bueno – CEP: 
74.215-095 

Fevereiro/2020 1ª Retirada do Passaporte  

Jornada de Transpiração – Temática 
“Gestão Financeira” 

(Encontro Presencial para     

Validação do Passaporte) 

 

 

04.02 –1ª Jornada 

Horário: 09h as 18h 

 SEBRAE/GO – 
Auditório do 
SEBRAE – AV. T-3, 
1.000 – Setor 
Bueno – CEP: 
74.215-095 

Março/2020 Jornada de Transpiração – Temática 
“Liderança – Líder Coach” 

(Encontro Presencial para     

Validação do Passaporte) 

 

03.03 – 2ª Jornada 

Horário: 09h as 18h 

 SEBRAE/GO – 
Auditório do 
SEBRAE – AV. T-3, 
1.000 – Setor 
Bueno – CEP: 
74.215-095 

Abril/2020 Jornada de Transpiração – Temática 
“Gestão de Marca – Branding” 

(Encontro Presencial para     

Validação do Passaporte) 

 

07.04 – 3ª Jornada 

Horário: 09h as 18h 

SEBRAE/GO – 
Auditório do 
SEBRAE – AV. T-3, 
1.000 – Setor 
Bueno – CEP: 
74.215-095 

Maio/2020 Jornada de Inspiração – Temática 
“Mídias Digitais” 

(Encontro Presencial para     

Validação do Passaporte) 

05.05 – 4ª Jornada 

Horário: 09h as 18h 

 SEBRAE/GO – 
Auditório do 
SEBRAE – AV. T-3, 
1.000 – Setor 
Bueno – CEP: 
74.215-095 

Junho/2020 Jornada de Inspiração – Temática 
“Gestão Estratégica de Vendas” 

(Encontro Presencial para     

Validação do Passaporte) 

09.06 – 5ª Jornada 

Horário: 09h as 18h 

SEBRAE/GO – 
Auditório do 
SEBRAE – AV. T-3, 
1.000 – Setor 
Bueno – CEP: 



 
74.215-095 

Junho/2020  Resultado da Premiação do      
Passaporte (Portal do  
SEBRAE/MulherdeNegócios/Premiadas 
ChamadaNº4)  

15.06  Portal SEBRAE/GO 

 

As Jornadas de Transpiração serão realizadas em encontros presenciais na cidade de 

Goiânia/GO, obrigatórios para validação do Passaporte, conforme cronograma acima. 

As trilhas de desenvolvimento deverão ser realizadas nos intervalos das Jornadas de 

Transpiração, sendo no mínimo 08 horas de curso/mês para pontuação. A pontuação 

total será computada por meio da somatória da carga harária das atividades realizadas 

na trilha de desenvolvimento. 

As participantes são desafiadas a percorrem no mínimo 08 horas de capacitação em 

cada mês, somando 02 de consultoria individual mensal. Porém, espera-se que sejam 

audaciosas e que vão além. 

 

PONTUAÇÕES  E PREMIAÇÕES: 

As empreendedoras que fizerem acima de 70 horas de capacitação validadas em 

seu Passaporte e forem as 25 primeiras a completarem sua trilha de desenvolvimento, 

até a última Jornada de Transpiração, irão garantir participação no Empretec - 2020. 

 

SOBRE AS CAPACITAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO SEBRAE 
 

As trilhas de desenvolvimentos poderão ser selecionadas pelas empreendedores 
através dos: 
 
Cursos online - http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline 
  
Cursos presenciais Sebrae Goiás - https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/ 
  

Ainda ficou com dúvida? Agende um atendimento online ou 
Presencial www.sebraego.com.br 
  

A escolha dos cursos, oficinas e ou qualquer outra opção de desenvolvimento é 

de livre escolha da empreendedora, ficando ainda disponível o suporte de atendimento 

com hora marcada online ou presencial, que pode ser feito via o portal: 

www.sebraego.com.br. 
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VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A participação na Chamada Transpiração do Passaporte Mulher de Negócios terá 

o valor de R$500,00 (quinhentos reais), à vista ou dividido em 5x no cartão de crédito. 

 

E SE EU NÃO ATENDER OS CRITÉRIOS OU NÃO FOR SELECIONADA? 

Caso a empreendedora não seja selecionada, por não ter disponibilidade de 

participação nos encontros presenciais ou pelo limite de vagas, poderão ser atendidas 

por meio de outros produtos e eventos disponibilizados/realizados pelo Sebrae e 

Parceiros, incluindo as ferramentas de atendimento digital, como EAD, fale com 

especialistas, etc.  


