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Consulado da Mulher

Mais lidas
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- Dez desafios da gestão sustentável
nas empresas

O Consulado da Mulher, ação social da marca Consul que
oferece assessoria às mulheres de baixa renda e pouca
escolaridade para que se tornem empreendedoras, comemora
neste ano o seu 10º aniversário com ótimos resultados.

- A minha lista de 25 livros
imprescindíveis em sustentabilidade
- Projeto de habitação com energia z ero
abre as portas para o público
- Educação subversiva

Só neste primeiro semestre de 2012, a assessoria do Consulado
contribuiu com a geração de renda e melhoria da qualidade de

- Cinema Social - Lições de liderança
em oceano de incertez as

vida de quase duas mil mulheres em todo o Brasil. Ao todo são

- Dossiê - Greenwashing no Brasil

134 empreendimentos distribuídos em 20 estados brasileiros,
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que tiveram um faturamento médio mensal de R$ 504.966,00,
pouco mais de meio milhão de reais, beneficiando indiretamente 5.137 pessoas, incluindo as famílias
das empreendedoras assessoradas e que estão gerando renda.
No Programa Mulher Empreendedora, onde há atuação de equipes próprias nas cidades de São
Paulo (SP), Manaus (AM), Rio Claro (SP) e Joinville (SC), a renda média mensal cresceu em torno
132% em um período de dois anos de assessoria. Já no Programa Usinas do Trabalho, que atua por
meio de organiz ações parceiras, são mais de 50 entidades sociais atuando com a valoriz ação do
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empreendedorismo feminino em cidades como Afogados da Ingaz eira (PE), Marumbi (PR), Saubara
(BA) e Palmópolis (MG).
Para garantir a qualidade na gestão dos empreendimentos, o Consulado monitora mensalmente
alguns indicadores como formaliz ação do negócio, práticas de segurança, ergonomia, saúde no
trabalho, acesso a meios de comercializ ação e processos de planejamento, sempre orientando no
que for necessário.
Sobre o Consulado da Mulher
O Instituto Consulado da Mulher é a ação social da marca Consul, que oferece assessoria a mulheres
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de baixa renda e pouca escolaridade. O objetivo é que, com sua atividade empreendedora, possam
gerar renda e proporcionar melhores condições de vida a elas e suas famílias.
O Consulado da Mulher conta com uma metodologia própria de assessoria a empreendimentos
populares, reconhecida pela Fundação Banco do Brasil, Unesco e KPMG como uma tecnologia
social, replicável, eficaz e que entrega os resultados aos quais se propõe.
Presente

em 20 Estados do País, o Consulado da Mulher assessora 134 empreendimentos

populares, beneficiando diretamente 5.137 mulheres e suas famílias. Desde sua fundação, em 2002, o
Consulado já beneficiou mais de 27 mil pessoas.
Mais inf ormações:
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