MAPA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO
MINAS GERAIS - DELA FAPEMIG

Ajude-nos a construir um mapa que apresente iniciativas que apoiem/fomentem/encorajem
mulheres em empreendedorismo tecnológico e social no Estado de Minas Gerais.

Mulheres SA
Empreendedorismo Feminino
Uma Instituição sem qualquer vínculo político ou religioso, que ampara e auxilia no
desenvolvimento de mulheres empreendedoras de baixa renda. Causa - Promover e
desenvolver
o
empreendedorismo
de
mulheres
de
baixa
renda.
Missão - Igualdade de gênero através de negócios liderados por mulheres provedoras da família.
Pilares - Nossos pilares são os sete princípios de empoderamento da ONU Mulheres, que
sustentam o conteúdo das palestras e cursos promovidos pelo instituto.
http://www.mulheressa.org.br/
flaviaivar@mulheressa.org

Cuide da sua bolsa
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Educação Financeira
O Cuide da sua Bolsa é um projeto que tem como objetivo fazer com que as mulheres se
tornem cada vez mais independentes ao lidar com o dinheiro, sejam bem-sucedidas na sua
carreira e ao empreender. Oferecemos serviços que irão te ajudar a organizar as finanças e a
dar aos primeiros passos no empreendedorismo.
http://cuidedasuabolsa.com/blog/
barbara@friendslab.co

BDMG
Empreendedoras de
Minas
Linha de Crédito
Linha de crédito para micro e pequenas empresas com controle majoritário de mulheres
marlon@bdmg.mg.gov.br

Mulheres que somam
Empreendedorismo Feminino, Negócios
O Movimento Mulheres que somam vem para unir o aprimoramento do seu negócio com o
autoconhecimento. Para construir uma base solida e estruturada do seu negócio, é
necessário ter em mãos um bom autoconhecimento junto de ferramentas impulsionadoras,
podendo fazer a grande diferença entre tomar uma decisão certa e uma errada; "Juntas Somos,
mais fortes"
Instagram:@mulheresquesomam_
isabelgoncalvesicg@gmail.com

Inteligência Pedagógica
Empreendedorismo Feminino
Ajuda no desenvolvimento das pessoas especialmente para as mulheres.
http://www.mulheressa.org.br/
flaviaivar@mulheressa.org

Destine Bem
Fundos de Investimento.
Startup social cuja missão é o fortalecimento das OSC’s cujos projetos são incentivados pelas
leis de incentivos do imposto de renda, através da mobilização de recursos. Acreditamos que
através da informação, conscientização e mobilização do imposto de renda e doações
espontâneas para OSC’s.
https://www.destinebem.com.br/

Atômica Cosméticos
Empreendedorismo Feminino.
Linha de cosméticos de manipulação e desenvolvimento de formulações próprias. Também
trabalhamos com cursos de Cosmetologia, palestras e aulas particulares.
http://atomicacosmeticos.com.br/

Mulheres em Sinergia

Empreendedorismo Feminino, Negócios, Educação Financeira.
O Projeto Mulheres em Sinergia, foi fundado por Ana Paula Couto em junho de 2014, devido a
experiências vividas como empreendedora e ser conhecedora das desafios e necessidades das
mulheres ao empreender, com base nisso criou uma plataforma de incentivo ao
empreendedorismo feminino na cidade de Pará de Minas, pois acredita que através da
capacitação e conectando mulheres se consegue ajudar a desenvolver economicamente os
negócios melhorando a vida de todos. Missão: Incentivar o empreendedorismo feminino,
apoiando, capacitando, inspirando e conectando mulheres a buscar a sua autonomia.
https://mulheresemsinergia.negocio.site

Anamê / Noeh
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Tecnologia e Inovação, Spin-offs.
O Noeh foi desenvolvido pela Anamê, um Instituto de Pesquisa em Design de produtos
pediátricos infantis. A iniciativa surgiu da designer pesquisadora Msc. Ana Paula Lage, a partir
do momento que teve seu olhar direcionado ao mundo dos bebês quando ficou sabendo que
seria tia. Em sua dissertação de mestrado pesquisou o desenvolvimento do pé infantil e como
as superfícies onde esses pezinhos se desenvolvem podem interferir no desenvolvimento normal
dos pés para projetar o melhor calçado infantil que o bebê que iria nascer pudesse ter. Ana
especializou-se em desenvolvimento de produtos pediátricos com experiência em um dos
melhores centros de saúde infantil dos Estados Unidos, a University of Michigan. Junto a
doutores de diversas áreas, a Ana coordena os projetos de desenvolvimento para criação de
produtos objetivando a saúde infantil na Noeh. Depois do Noeh veio a Noeh para Vestir e a
Niño, linha homewear de roupinhas repelentes.
https://www.noeh.com.br/institucional

CORRE MAMÃE
Empreendedorismo e Maternidade, Atividade física e Autocuidado Materno.
O CORRE MAMÃE, projeto idealizado pela jornalista Luciana Machado, é um grupo de corrida
com a missão de incentivar mães à prática de esporte, incentiva-las a sair da inércia. Durante
a semana, cada mamãe treina perto de casa. Existem grupos regionais: as mães combinam de
se encontrarem para treinar no Barreiro, Buritis, Belvedere/Vila da Serra, Centro-Sul,
Contagem, Coração Eucarístico, Cidade Nova e Pampulha. E no sábado ou no domingo se
encontram em pontos diferentes da cidade.
https://www.instagram.com/corre.mamae.corre/
corremamaecorre@gmail.com

H2H (Human to Human)
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Recursos Humanos.
Desenvolvido por duas mulheres, que após a maternidade resolveram desbravar novos mercados
e empreender, a H2H é uma de recrutamento especializado para startups em Belo Horizonte.
http://www.h2hrh.com.br
mariana@h2hrh.com.br

Laboratório da Cerveja
Empreendedorismo Feminino, Spin-offs.
Laboratório da Cerveja é uma empresa de biotecnologia que oferece soluções em processos
cervejeiros para cervejarias. O Laboratório da Cerveja surgiu à partir de um projeto de
extensão do ICB/UFMG apresentando como co-founders as Biólogas, Professoras e Doutoras em
Microbiologia Luciana Brandão e Beatriz Borelli.
https://www.laboratoriodacerveja.com.br/

Aplicativo Tumaas
Empreendedorismo Feminino, Tecnologia e Inovação, Empreendedorismo e Maternidade e
Combate à violência e assédio.
Após encontrar dificuldades em conseguir um profissional para assistir ao seu parto
humanizado, além de outros obstáculos ocorridos no período em que esteve grávida, Jeanne
Carvalho teve a ideia de criar o aplicativo TUMAAS para ajudar mulheres que, assim como ela,
também tiveram contratempos na gestação. O App TUMAAS ajuda as mulheres a viverem uma
melhor experiência de parto e da maternidade. Tem como propósito gerar impacto ao
empoderar mulheres sobre a educação para o nascimento contribuindo na identificação e
combate a violência obstétrica.
http://www.tumaas.com.br/
jeanneaugusta@yahoo.com.br

Find Tattoo
Empreendedorismo, Negócios.
Find Tattoo tem como missão conectar mulheres na área das artes, principalmente tatuagem,
um e-commerce que vendam os trabalhos de tatuadoras e de produtores locais, que tenham a
arte como embasamento.
https://findtattoo.com.br/
luciana.lrpaiva@gmail.com

Guilda A
Empreendedorismo Feminino, Negócios e Tecnologia e Inovação.
A Guilda A é um estúdio criativo liderado por mulheres empreendedoras, designers, fazedoras,
aventureiras. Tem como missão democratizar o uso das tecnologias de fabricação digital.
Acreditam que essa é uma forma de potencializar o potencial criativo de pessoas e marcas.
https://guildaa.com.br/aguildaa/
katarine@guildaa.com.br

Teste genético para avaliação de Prognóstico
para Câncer de ovário.
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Tecnologia e Inovação, Fundos de Investimento.
Resultado do projeto de doutorado na área de medicina molecular de câncer ginecológico
executado e co-orientado, respectivamente, pelas sócias e co-fundadoras da OncoTag, Leticia
da Conceição Braga e Luciana Maria Silva, o Teste Genético para Avaliação de Prognóstico para
Câncer de Ovário foi patenteado como um painel de biomarcadores de prognóstico em câncer
de ovário. O exame permite estratificar pacientes de acordo com seu perfil molecular e assim
ajudar os clínicos a tomarem melhor decisão da conduta terapêutica a ser empregada para
determinado paciente.
leticia.oncotag@gmail.com

Não Era Amor
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Combate à violência e assédio.
Psicologia especializada para mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos.
naoeramor@gmail.com

A Guarda-Chuva
Negócios, Programas de Aceleração.
Escola para Empreendedores Sociais e aceleradora de Iniciativas de Impacto Social no sul de
Minas Gerais.
https://www.aguardachuva.com.br/
aguardachuva@gmail.com

Oficina de Talentos
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Vulnerabilidade Social.
Rede de mulheres que acreditam que juntas podem inspirar transformações na comunidade que
vivem. Tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, inovação, ciências e tecnologia
entre mulheres em áreas de vulnerabilidade social empoderadas para criar possibilidades de
mais rendas, protagonismo, negócios, criatividade, conhecimento, parcerias, mais espaço no
mercado de trabalho e mais sonhos para um futuro melhor.

https://oficinadetalentosp.wixsite.com

ContaMina
Empreendedorismo Feminino, Universidade, Grupos de discussão, Empoderamento Feminino.
Liderança Feminina, projeto de extensão que busca conectar, desenvolver e empoderar
mulheres para serem líderes de si e dos espaços que ocupam. A iniciativa tem como objetivo
conectar mulheres que atuam no mercado de trabalho com as que ainda estão na Universidade,
a fim de se promover o empoderamento, por meio do conhecimento das oportunidades e
inspiração em referências femininas, e desenvolver a percepção das práticas e habilidades para
além da Universidade.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/contamina-lideranca-feminina

Cirandelas
Empreendedorismo Feminino, Negócios.
A Cirandelas nasceu do sonho de três amigas em querer ajudar outras mulheres a transformarem
suas vidas através do trabalho. É uma rede que conecta clientes a prestadoras de serviços.
Cirandelas tem como objetivo a igualdade de gênero.
https://www.cirandelas.com.br
beth.bueno@cirandelas.com.br

PRRONTO!
Empreendedorismo Feminino, Vulnerabilidade Social.
Capacitação de mulheres de comunidades carentes, habilitando-as a se tornarem prestadoras
de serviços de pequenos reparos.
wildieoliveirajorge@gmail.com

StarToPee
Empreendedorismo Feminino, Tecnologia e Inovação.
A StarToPee é uma startup focada na integração e interação entre os profissionais da área da
saúde e seus pacientes.
simone.botelho@unifal-mg.edu.br

Mulheres Empreendedoras
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Tecnologia e Inovação, Educação Financeira, Grupos
de discussão, Vulnerabilidade Social.
O programa idealizado pela Junior Achievement Minas Gerais visa desenvolver o espírito
empreendedor em mulheres em situação de vulnerabilidade social, estimulando a criação de
sua própria empresa, utilizando o microcrédito como uma ferramenta de suporte financeiro de
investimento.
https://www.jabrasil.com/programas
Instagram:@jaminasgerais

Girl For IT
Tecnologia e Inovação, Programas de Aceleração, Grupos de discussão.
O Programa Girl For IT, iniciativa da Junior Achievement Minas Gerais, ensina programação para
alunas do ensino médio. Busca aproximar as meninas da Tecnologia da Informação. Neste
programa elas aprendem noções básicas de programação como HTML e CSS, criam seu blog e
interagem com profissionais da área.
https://www.jabrasil.com/programas
Instagram:@jaminasgerais

Mulheres em profissões predominantemente
masculinas: alcance de metas de carreira e
obstáculos para ascensão.
Empreendedorismo Feminino, Universidade, Combate à violência e assédio.
A pesquisa desenvolvida pela Prof.ª Dr.ª Ligia Carolina Oliveira-Silva da Universidade Federal
de Uberlândia tem como intuito comparar a percepção do atingimento de metas e de obstáculos
na carreira de mulheres em profissões predominantemente masculinas (Engenharias,
Tecnologia e Ciências) antes e depois de um Workshop em série. Almeja-se contribuir para o
melhor preparo comportamental e atitudinal destas mulheres, assim como, a longo prazo,
incentivar o aumento da inserção profissional feminina nestas áreas, visando contribuir para a
diminuição da predominância masculina e aumento da equidade em tais áreas.
ligiacarol@ufu.br

N.E.L.A.S. - Negócios para Elas
Empreendedorismo Feminino, Negócios.
Programa de fortalecimento ao empreendedorismo feminino através de encontros de negócios,
que acontecem uma vez por mês em Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí com mulheres
empreendedoras ou que querem empreender. A proposta é trazer temas importantes sobre
empresas, apresentar conteúdos e ferramentas que ajudam a gerir seus negócios.
https://observatorioluneta.com/negocios-para-elas/
contato@observatorioluneta.com

Grupo de Descontos
Empreendedorismo, Negócios.
A administradora Bruna Gonzaga reuniu, num grupo de WhatsApp no ano de 2014, em torno de
40 pais e mães da escola de suas filhas para comprarem material escolar com desconto. Desde
então o grupo cresceu e, atualmente, conta com mais de 2500 pessoas que compram de diversas
empresas de BH e região com descontos exclusivos.
bruna@grupodedescontos.com.br

UberHub Mulher
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Tecnologia e Inovação.
Co-criado em fevereiro de 2018 por mulheres com diferentes experiências profissionais, como:
professoras universitárias, empreendedoras, consultoras de negócios, representantes de
entidades locais e entusiastas o movimento visa apoiar, inspirar e capacitar mulheres para
promover a inovação, empreendedorismo e tecnologia na cidade de Uberlândia.
coordenadora@uberhubmulher.com.br

LIDERA UFMG
Empreendedorismo Feminino, Universidade, Grupos de discussão, Combate à violência e
assédio, Vulnerabilidade Social.
A LIDERA dedica-se a fomentar a liderança feminina. O objetivo é compartilhar ideias, conectar
pessoas e estabelecer uma rede de apoio que fortaleça o acesso de mulheres às estruturas de
liderança.
clauvermaria@gmail.com
Instagram:@lideraufmg

Garotas Applicadas
Empreendedorismo Feminino, Tecnologia e Inovação, Vulnerabilidade Social.
O projeto Garotas Applicadas é uma iniciativa da AVEC em parceria com do Instituto Embraer
que tem como principal objetivo oferecer atividades de empreendedorismo tecnológico a
adolescentes e jovens do ensino médio de escolas públicas para atender ao ODS 5 da ONU –
Alcançar a Igualdade de Gênero. O projeto Garotas Applicadas será uma ação coordenada que
pretende envolver diversas instituições parceiras, a comunidade e as próprias meninas. A
previsão de início do Programa é para esse ano de 2019.
http://avecmg.org.br/
avecbh2001@gmail.com

Ensino domiciliar de tecnologia para crianças,
jovens, adultos e idosos
Empreendedorismo Feminino, Tecnologia e Inovação.
O projeto desenvolvido pela pedagoga Maria Carla vem sendo desenvolvido a mais de 7 (sete)
anos na cidade de Santa Rita do Sapucaí- Minas Gerais, tem como objetivo levar o acesso à
tecnologia para crianças, jovens, adultos e idosos em sua residência de maneira clara e
objetiva, visando atender sua necessidade.
carlaborges_reis@hotmail.com

Save Closet
Tecnologia e Inovação
Plataforma de economia colaborativa de aluguel de roupas de pessoa para pessoa.
Instagram: @save.closet

Espaço Mojuba
Empreendedorismo Feminino, Afroempreendedorismo.
O Espaço Mojuba surgiu com a crescente demanda de cuidado para cabelos afros, cacheados e
crespos. Trabalhar com o cabelo de mulheres negras, enaltecendo o que eles são naturalmente
ou traçando, valorizando a estética que por muito tempo foi velada, é um ato político, é mais
que estética é resistência e ancestralidade.
aggviana@outlook.com

Pik Toys
Empreendedorismo e Negócios.
Idealizados por uma designer apaixonada por crianças a linha de brinquedos PIK TOYS ajudam
a promover o desenvolvimento infantil e são desenvolvidos com base nos princípios da
abordagem da pediatra austríaca Emmi Pikler.
www.piktoys.com.br

She´s The Boss Tecnologia Ltda
Empreendedorismo Feminino, Negócios, Tecnologia e Inovação.
A She´s the Boss é uma plataforma tecnológica que tem o propósito de potencializar as
mulheres em sua jornada de vida e negócios para que elas se tornem protagonistas de sua
própria história.
https://shestheboss.com.br/categoria/tecnologia
renata@shestheboss.com.br

