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O Instituto Consulado da Mulher, ação social da marca Consul, que oferece assessoria a mulheres de baixa renda
e pouca escolaridade está estudando uma assessoria no Maranhão. O faturamento total do instituto do 1º
semestre foi de R$2644,44. Foram 12 pessoas gerando renda e um total de 73 pessoas beneficiadas direta e
indiretamente. O objetivo do instituto é que, com sua atividade empreendedora, possam gerar renda e
proporcionar melhores condições de vida a elas e suas família.
O Consulado da Mulher conta com uma metodologia própria de assessoria a empreendimentos populares,
reconhecida pela Fundação Banco do Brasil, Unesco e KPMG como uma tecnologia social, replicável, eficaz e que
entrega os resultados aos quais se propõe.
Só neste primeiro semestre de 2012, a assessoria do Consulado contribuiu com a geração de renda e melhoria da
qualidade de vida de quase duas mil mulheres em todo o Brasil. Ao todo são 134 empreendimentos distribuídos
em 20 estados brasileiros, que tiveram um faturamento médio mensal de R$ 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 organizações parceiras, são
mais de 50 entidades sociais atuando com a valorização do empreendedorismo feminino em cidades como
Afogados da Ingazeira (PE), Marumbi (PR), Saubara (BA) e Palmópolis (MG).
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