
10.000 Mulheres – empoderamento feminino por meio da 

educação e do financiamento 

Nome 10,000 Women 

Objetivo 

Objetivo Geral: Promover o crescimento econômico através de 

mulheres empreendedoras em todo o mundo; 

Objetivos Específicos: 

 Fornecer educação em gestão e negócios para lideranças femininas; 

 Promover mentoring e networking para as participantes; 

 Facilitar o acesso ao capital; 

Público-alvo Mulheres de pequenas e médias empresas em 43 países 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Todos 

Justificativa 

Segundo estudos da International Finance Corporation (IFC – Corporação 

Financeira Internacional), que faz parte do Grupo Banco Mundial, existe 
lacuna de crédito global de aproximadamente US$ 240 milhões para 

mulheres empresárias. Em corroboração a este dado, pesquisa da 
Goldman Sachs indicou que ofertar crédito a países como os BRICS 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) pode aumentar a renda per 
capita nacional em até 12% até 2030. 

Contexto geográfico 
A sede da organização fica em Nova York, nos Estados Unidos, porém 

este projeto está ativo em 43 países. 

Ano de 
implementação 

2008 

Descrição das 
atividades e serviços 

realizados 

Este projeto compreende três grandes atividades: 

1. Capacitação e desenvolvimento das mulheres, junto com mais de 90 

parceiros acadêmicos sem fins lucrativos e mais de 30 escolas de 
negócios visando capacitar; 

2. Oferecimento de mentoring e networking para lideranças femininas de 
pequenas e médias empresas; 

3. Acesso ao Capital: linhas próprias de crédito por meio de fundo 
formado por diferentes instituições e investidores, gerido pela IFC. 

Resultados e Trinta meses após a conclusão do programa inicial, 10 mil mulheres 



evidências 

disponíveis 

participaram do projeto em 43 países diferentes, inclusive no Brasil.  

Cerca de 82% dos egressos pesquisados aumentaram suas receitas e em 

71% dos casos foram adicionados novos postos de trabalho.  

Em média, as participantes do projeto dobraram o tamanho de sua força 
de trabalho e as receitas aumentaram quase cinco vezes.  

Avaliação independente realizada pelo Centro Internacional de Pesquisa 
sobre Mulheres (International Center for Research on Women) 

demonstrou que o projeto 10,000 Women cria um ciclo virtuoso. As 
mulheres usam os seus rendimentos e habilidades para sustentar suas 

famílias e comunidades e, além disso, nove em cada dez participantes 
passam suas experiências, conhecimentos e habilidades de negócios para 

outras mulheres. 

Instituição Executora 

Nome Goldman Sachs Foundation – Goldman Sachs Group, Inc. 

País EUA 

Setor Iniciativa privada - instituição financeira 

Clientes 

O banco de investimentos internacionais, que oferece investimento, 
empréstimo, assessoria estratégica e gestão de investimentos a 

diferentes segmentos de clientes, como empresas, instituições 
financeiras, fundos de investimento e governos. 

Tamanho 

A instituição conta com 76 escritórios no mundo, em 34 países, somando 

ao todo mais de 35 mil funcionários. O faturamento da empresa é de 

mais de US$ 30 bilhões ao ano. No Brasil, está presente com três 
escritórios, todos em São Paulo. 

Instituições Parceiras 

Nome 

Acharya Institute of Management & Sciences; American University of 
Afghanistan; American University of Beirut; American University in Cairo; 
Asian University for Women; Babson College; Birla Institute of 
Management Technology; Brown University; Columbia Business School; 
Fundação Dom Cabral; Fundação Getulio Vargas Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo; Georgetown University/U.S.; Afghan 
Women’s Council; Harvard Business School; HEC Paris; E Business 
School; IESE Business School; Indian School of Business; INSEAD; Keio 
University Graduate School of Media Design; London Business School; 
Mills College; MIT Sloan School of Management; Özyegin University 
Center for Entrepreneurship; Pan-Atlantic University; Saïd Business 
School, University of Oxford; School of Finance and Banking; 
Southwestern University of Finance and Economics, School of Business 
Administration; Stanford Graduate School of Business; Strathmore 



University; Symbiosis Institute of International Business; Tecnológico de 
Monterrey; Thunderbird School of Global Management; Tsinghua 
University School of Economics and Management; United States 
International University; Universidad del Pacífico; Universidad del Valle 
de Guatemala; Universidad Techológica de Panama; University of Asia 
and the Pacific;   University of Cambridge, represented by Judge 
Business School and the   Cambridge Assessment Group; University of 
Cape Town Graduate School of Business; University of Dar es Salaam; 
University of Johannesburg; University of Pretoria Gordon Institute of 
Business Science; The Wharton School of the University of Pennsylvania; 
William Davidson Institute at the University of Michigan; Yale University, 
Global Health Leadership Institute; Yunnan University School of Business 
and Tourism Management; Acumen Fund; Africa America Institute; 
AMIDEAST; Ashoka; Aspen Institute; ANDE; Business Council for Peace; 
Camfed International; CARE; Case Foundation; Center for Creative 
Leadership; Center for Global Development; Clinton Global   Initiative; 
Endeavor; George W. Bush Institute; Global Business School Network; 
Global Communities; Global Health Corps; Half the Sky Movement & 
Show of Force; Hispanic Scholarship Fund; Indego Africa Institute of 
International Education; Inter-American Development Bank International 
Center for Research on Women; International Women’s Media   
Foundation; LASPAU: Academic and Professional Programs for the 
Americas;   Meridian International Center; Mibanco; National 
Entrepreneurship Network; Opportunity International; Overseas Private 
Investment Corporation; Room to   Read; TechnoServe; United Negro 
College Fund; U.S. Department of State,   Secretary’s Office of Global 
Women’s Issues; ital Voices Global Partnership; WEConnect International 
Women’s Campaign International; Women For Women International; 
Women’s World   Banking; World Bank; Zhejiang University Global; 
Entrepreneurship Research Centre; School of Management. 

Setor 
Instituições de ensino, empresas de consultoria e desenvolvimento de 

negócios. 

Papel 
Alianças nas áreas de educação, desenvolvimento de pessoas e 
especialistas em negócios. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O Projeto “10.000 Mulheres” segue receita que tem se mostrado muito 

eficiente no fomento ao empreendedorismo feminino: acesso ao 

microcrédito, capacitação e networking. Como diferencial, além da 
capacidade financeira dos agentes, está o modelo de reação em cadeia 

do projeto. As participantes do projeto se tornam mentoras de novas 
participantes, auxiliando e fortalecendo o projeto.  

Do ponto de vista de aplicabilidade, entende-se que uma iniciativa no 

formato proposto oferece valor para todos os componentes do projeto, 
sendo eles os investidores que fornecerão crédito, as instituições de 

educação que capacitarão as empreendedoras, além do próprio público-
alvo, as mulheres.    

Outro ponto importante a se destacar, é que instituições brasileiras e 

empreendedoras brasileiras já estão participando deste projeto, o que 



mostra a adesão do projeto às condições do Brasil. 

Acredita-se que projetos neste modelo podem ser replicados no Brasil, 

uma vez que oferece valores aos diferentes integrantes do projeto, já 
está em prática no Brasil e é um modelo bem sucedido em outras 

iniciativas no contexto internacional. 

Conclusão 

O Projeto 10.000 Mulheres apresenta um modelo de fomento ao 
empreendedorismo que está sendo utilizado em diversas iniciativas no 

mundo: capacitação e acesso a crédito. Com apoio de renomadas 
instituições financeiras, de ensino e desenvolvimento de negócios, tem 

mostrado que este modelo gera resultados bastante positivos para a 

sociedade, inclusive na disseminação de experiências e conhecimentos 
entre as participantes e outras mulheres, como uma reação em cadeia. 

Aparentemente, o projeto é replicável em âmbito nacional, tendo em 
vista sua atuação já oferecer serviços a empresárias brasileiras. 

 


