CENÁRIOS E TENDÊNCIAS
● McKinsey em uma de suas pesquisas concluiu que empresas no top quartil de diversidade de gênero são
15% mais prováveis de ter retornos financeiros superiores à respectiva média da indústria nacional.
● BlackRock, empresa global de investimentos, declarou que conselhos executivos diversos “tomam
melhores decisões” ao explicar a sua própria decisão de reforçar diversidade de gênero em seu Conselho
Executivo.
● MIT Sloan School of Management descobriu em uma de suas pesquisas que times com mais mulheres
desempenham melhor e tem maior inteligência coletiva.
● Harvard Business School publicou em diferentes estudos que equipes diversas têm o potencial de serem
mais criativas devido à amplitude de ideias e perspectivas; além de levantar a moral do time, trazer maior
acesso a novos segmentos do mercado e aumentar a produtividade.

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS

Fontes:
McKinsey – Diversity Matters IBGE e Report e Grant Thompson

METODOLOGIA
● O Programa PERFORME MULHER é embasado na METODOLOGIA LEAN IN CIRCLE, desenvolvido por
Sheryl Sandberg, COO do Facebook (considerada uma das referências mundiais de líderes executivas).
● O Lean In Circle no Brasil é chancelado pelo Empreendedorismo Rosa através da sua fundadora Lênia Luz;
já atingiu a marca de mais de 1.000 mulheres impactadas.
●

A METODOLOGIA visa desenvolver habilidades pessoais e profissionais, estimulando as mulheres a
assumirem novos desafios, a se conhecerem e se auto liderarem para que assim liderem áreas,
departamentos e negócios.

OBJETIVO
● O programa visa promover a liderança feminina por um mundo mais igualitário entre os gêneros. Para isso,
estimula o autoconhecimento e a auto liderança das mulheres que almejam ter uma voz mais ativa na vida
pessoal e profissional.
● Temas como posicionamento, engajamento, conexão e assertividade são abordados de maneira profunda e
pessoal, saindo da teoria e imergindo na prática.

PROGRAMA
O Programa contempla os temas:
● Significado: Identificar seu ponto de ancoragem trabalhando pontos fortes e de melhoria de cada Mulher;
● Contexto: Como compreender e aceitar os medos/limitações para assim mudar a mentalidade e comportamentos,
reduzindo o poder que os mesmos têm sob a Mulher;
● Conexão: Gerar confiança e estabelecer relações que permitem o compartilhamento de ideias e emoções. Quando se
conectam umas com as outras encontram a chave para a relação de apoio do grupo e crescimento pessoal e profissional;
● Engajamento: Estimular que a Mulher deve entrar em ação e assumir riscos, quebrando paradigmas e conquistando
seus objetivos;
● Energia: Demonstrar maneiras de gerenciar as demandas da vida pessoal e profissional. As atividades auxiliam a
identificar o que a oferece energia e aponta caminhos para que busque, todos os dias, se concentrar em renovação e
recuperação de energia física e mental;
● Liderança centrada: Conhecer os fatores que influenciam a forma como as pessoas as vêem e posicionar diante desta
leitura externa. Usar a comunicação de forma eficaz e apresentar seu plano de realizações para os próximos 3 anos.

DATAS, CARGA HORÁRIA, INVESTIMENTO, OUTROS
● Público-Alvo: Mulheres que trabalham dentro das empresas independente do seu cargo/função e tempo
de carreira.
● Número de Participantes: mínimo de 12 até 30 mulheres.
● Carga Horária: 12 horas. Se Programa Aberto: 3 encontros de 3 horas + 3 horas de acompanhamento.
Se Programa In Company, a definir junto a empresa contratante.
● Formato: online com participação presencial da(s) instrutoras(s) à distância com 30 dias de
acompanhamento do grupo via whatsapp após a conclusão do programa.
● Datas: duas opções: Manhã: 16, 18 e 19JUN das 08h às 11h00. Noite: 15, 17 e 18JUN das 19h às 22h00.
● Investimento: Programa Aberto: R$550,00 /participante (mais R$ 55,00 taxa) em até 12x R$ 62,57.
Valor de Lançamento. Programa In Company: a combinar cfe no. de participantes.
Objetivos

REALIZAÇÃO:
Empreendedorismo Rosa
www.empreendedorismorosa.com.br

Lênia Luz, fundadora do Empreendedorismo Rosa. Representante no
Brasil do Lean In Circle criado pela COO do Facebook, Sheryl Sandberg.
Considerada pela revista PEGN – Pequenas Empresas Grandes Negócios uma
das 70 Mulheres Influentes no Empreendedorismo Brasileiro/Junho-2015 e
também na edição de Abril – 2020 como Influenciadora Digital e Mentora de
Negócios.
Líder do Comitê Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo
Curitiba, presidido por Luiza Helena Trajano, Magazine Luiza. Foi Diretora
de Empreendedorismo e Negócios da BPW Curitiba. Sócia Fundadora da
Aurelio Luz Franchising & Varejo. Co-fundadora e facilitadora do programa
Gear Up Women e do Programa IRE.

Alguns clientes:

Fonoaudióloga, especializações em Psicomotricidade e Arteterapia. Em
Comunicação Humana, em Microfranquias pelo Instituto Tomodati/BID. Em
Empreendedorismo pela FGV/Goldman Sachs, através do projeto “10.000
Women”, sendo uma das 1350 mulheres formadas no BRASIL, pelo
programa. Certificada pela IFA – International Franchising Association.

PARCERIA:
Lapidus Network
www.lapidusnetwork.com.br

Regina Arns - Economista com especialização em Planejamento Estratégico, Mestre
em Educação/Empreendedorismo pela PUC-PR. Profa da FAE Business School
onde lecionou por 15 anos.
Diretora Executiva da Lapidus Network com 18 anos de mercado tendo como
propósito promover a diversidade do conhecimento associado a um Networking
diferenciado, compartilhando Estratégias de Negócios. Entre outras ações da empresa
coordena dois grandes Grupos Diretivos/Espaços do Conhecimento: Diretivo RH e
MEX Brasil-Espaço Mulheres Executivas.
Presidente do Espaço Mulheres Executivas - MEX Brasil que articula Mulheres
Executivas e Empreendedoras visando o desenvolvimento profissional e o
fortalecimento das relações empresariais. Líder do Núcleo Curitiba junto com MGroff
do Grupo Mulheres do Brasil presidido por Luíza Helena Trajano.

Alguns clientes:

Coordenação Geral do LIVRO ‘Mulheres, elas fazem história. Experiências
Profissionais, Práticas Empresariais e Reflexões sobre a Liderança Feminina’. 10.000
unidades na sua 1ª. Edição. 1.000 convidados no lançamento do livro em 2012;
Patrocínio: MinC/Lei Rouanet. Empresas apoiadoras: Boticário, Itaipu, Petrobras,
Instituto Renault, Sistema FIEP, Volvo.
Participação no Conselho da Gazeta Mercantil para o Prêmio ‘As Mulheres Mais
Influentes do Brasil’ em 26 categorias.

CONTATOS
REALIZAÇÃO:
EMPREENDEDORISMO ROSA
+55 41 9 99281238
contato@empreendedorismorosa.com.br

PARCERIA:
LAPIDUS NETWORK
+55 (41) 33383083
administrativo@lapidusnetwork.com.br

