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Apresentação

O programa Oportunidade Mulher é um programa que tem 
como objetivo apoiar as mulheres para a conquista da autonomia 
econômica através do oferecimento de capacitação, orientação e 
formação de rede.

Mediante ao impacto causado pela pandemia do COVID-19 em 
toda sociedade e com a imposição do isolamento social a partir de 
março de 2020, a Secretaria da Mulher se preocupou em oferecer 
uma opção virtual, como ferramenta para a capacitação e atuali-
zação de mulheres, como forma de preparação para o mercado de 
trabalho, além de incentivá-las ao empreendedorismo.

A pandemia gerou enormes perdas para as mulheres que buscam a 
melhoria da renda familiar. Diante do enfrentamento aos desafios 
sociais e financeiros, o combate a vulnerabilidade das mulheres 
foi fortemente impactado repercutindo nos avanços obtidos pela 
população feminina, relativos à autonomia econômica.

Diante disso, a Secretaria de Estado da Mulher, idealizou o pro-
grama OPORTUNIDADE MULHER, com o objetivo de motivar, 
ampliar e oportunizar a autonomia econômica, por meio do 
crescimento profissional e empreendedor durante o período de 
isolamento e como contribuição para a transformação social e pro-
moção da afirmação feminina no Distrito Federal.

Os temas apresentados pelo o Programa Oportunidade Mulher, 
buscaram atender a agenda de planejamento estratégico da SMDF 
e agenda de comemorações nacionais, além da consulta popular 
realizada em diferentes grupos de mulheres, como estratégia de 
proximidade com a comunidade e de promoção da emancipação 
financeira, estimulo ao despertar da autoestima, o interesse por 
qualidade de vida, saúde e bem estar, por meio das oficinas vir-
tuais apresentadas.

O Programa Oportunidade Mulher, busca propiciar o ofereci-
mento de cursos de qualificação profissional EAD, Oficinas on line 
sobre integração produtiva e lives relevantes, com temas diversos 
como gastronomia, e-commerce, microcrédito, vendas, finanças, 



Os meios utilizados estão sendo continuamente aperfeiçoados e 
construídos e se apresentam via:

Plataforma Google Drive 
Para desenvolvimento do Cadastro de Mulheres, links para inscrições nas 
Oficinas, Links para Avaliação das Oficinas, Cadastro de Facilitadores, Briefings 
de Facilitadores, Agenda Semanal Virtual, Planilhas e Estatísticas;

Plataforma Webex Meeting 
do GDF – para desenvolvimento das Oficinas on-line, até o dia 15 de outubro 
de 2020;

Plataforma do Youtube
Para arquivo da videoteca das Oficinas on-line e divulgação das oficinas a partir 
de 16 de outubro de 2020;

E-mail:  oportunidade.smdf@mulher.df.gov.br
Para as equipes de Divulgação e Relacionamentos divulgarem as Oficinas e 
ações da Secretaria da Mulher, bem como receber pedidos de informações/
reclamações, enviar Avaliações das Oficinas e outros;

E-mail: capacitacao.smdf@gmail.com 
Para uso da equipe Pedagógica receber documentos, slides, vídeos por 
parte dos facilitadores para serem usados durante as Oficinas e posterior 
encaminhamento às participantes, bem como para outras atividades; e 

Telefone Celular/WhatsApp: (61) 99315.7717
Para utilização da equipe de relacionamentos responder às indagações/
reclamações sobre o trabalho desenvolvido pelo Oportunidade, bem como 
realizar pesquisas.

* Previsão de utilização da Plataforma Moodle para o gerenciamento mais ágil e correto que 
oriente o cadastro geral, pois este é essencial para o monitoramento quanto ao perfil (idade, 
escolaridade, situação atual de trabalho) e as ações e monitoramento.

comunicação, estética, moda e outros. A intenção é apoiar o com-
bate a violência e a inclusão de mulheres no mercado de trabalho 
formal, por meio de parcerias com Órgãos do Governo Distrital, 
Federal e empresas.

O Programa Oportunidade Mulher foi implantado virtualmente, 
em 27 maio de 2020 e se apresentou como mais um desafio para 
a equipe da Secretaria da Mulher e sua comunidade, que tiveram 
que se adaptar aos novos meios de comunicação e ferramentas 
para suprir a necessidades de ações de construção humana e 
social.

mailto:oportunidade.smdf@mulher.df.gov.br
mailto:capacitacao.smdf%40gmail.com?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561993157717&text=Quero%20falar%20sobre%20o%20oportunidade


O destaque da importância do Programa Oportunidade jus-
tifica-se, pois, segundo a Fundação Getúlio Vagas (FGV), há 
uma grande carência de Políticas Públicas para contratação 
de trabalhadores(as) acima de 45 anos, no mercado formal 
de trabalho, fato que nos estimula a oportunizar a autonomia 
pois hoje quase metade dos lares brasileiros são sustentados 
por mulheres. É importante salientar que estudos apontam 
que “a população com idade superior a 45 anos, deverá repre-
sentar 56% da população economicamente ativa (PEA) até o 
ano de 2040 (IPEA, 15/07/2019).

Sabemos que historicamente, as mulheres se inserem no mer-
cado de trabalho em condições desvantajosas, relativamente 
aos homens. Esta situação se explicita na sobrerrepresentação 
feminina entre os desempregados (55,2%), muito superior a sua 
presença na População Economicamente Ativa (PEA) regional 
(48,6%), no 2ºsemestre de 2020.

Mas nos últimos cinco anos, a condição das mulheres no mer-
cado de trabalho se agravou.A geração de oportunidades 
ocupacionais (3,2%) foi insuficiente à incorporação de trabalha-
doras na População Economicamente Ativa – PEA (9,7%), o que 
elevou, sobremaneira, o número de desempregadas (44,1%). 
Para os homens, os movimentos foram similares, contudo, 
menos acentuados, o que ampliou desigualdades preexistentes 
entre os sexos.

Por meio da análise do Cadastro Geral do Programa Oportu-
nidade Mulher, nota-se queo Programa vem cumprindo o seu 
papel ao atender a um grupo maior de mulheres líderes de 
família, na faixa etária entre 30 a 60 anos ampliando-se possi-
bilidades ao empreendedorismo, trabalho autônomo e espaço 
para geração de renda.

Analisando a evolução das inscrições e participações nas                     
Oficinas Oportunidade Mulher e a democratização do acesso 
as oficinas, decorrentes da mudança das transmissões das ofi-
cinas, que antes eram feitas pelo Cisco Webex, uma ferramenta 
digital pesada, que exigia uma maior velocidade de internet 
para Download e que passaram a ser transmitidas pelo Canal 
do YOUTUBE da Secretaria da Mulher do DF, a partir de 06 de 
outubro de 2020 responderam com mais agilidade à demanda 
de oferecer alternativas para favorecer a autonomia financeira 



das mulheres, no contexto desafiador da pandemia.

No primeiro momento o foco foi direcionado para que o OPOR-
TUNIDADE MULHER pudesse alcançar o maior número de 
pessoas, oferecendo capacitação favorecendo a autonomia 
financeira e, principalmente, criando novas oportunidades de 
seguir em frente ou de recomeçar, mediante ao momento desa-
fiador da pandemia. 

No segundo momento o desafio é ampliar as ações e cons-
trução onde as mulheres que participaram possam seguir em 
frente, mediante ações de geração de renda, oferta de oficinas 
com carga horária ampliada, acompanhamento das partici-
pantes com ampliação das possibilidades de relacionamento 
e com foco nas avaliações, treinamentos e assessoria para o 
empreendedorismo e identificação de lideranças e talentos.

No terceiro momento, terá como objetivo a concretização da 
ação empreendedora das mulheres participantes do projeto 
com o encaminhamento para atividades empreendedoras e 
escoamento da produção, como o apoio já oferecido da SMDF 
por meio da iniciativa VITRINE COLABORATIVA, possibilitando 
espaço para geração de renda. Outras ações necessárias são: 
estimulo à abertura de cooperativas e associações; utilização 
da assessoria já inclusa na parceria com a Secretaria de Estado 
de Empreendedorismo - SEMP, juntamente com o Serviço Bra-
sileiro deApoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, para 
capacitar as mulheres que desejarem dar continuidade às 
ações empreendedoras; facilitação de formalização dos empre-
endimentos e favorecimento do escoamento da produção; 
busca de demais parcerias e formalizações para escoamento 
(Box da torre de TV) etc.

Assim, por meio das ações realizadas no OPORTUNIDADE 
MULHER, espera-se promover a autonomia financeira, uma 
efetiva capacitação, que favoreça o combate à violência e pro-
porcione a melhoria da qualidade de vida das mulheres do 
Distrito Federal.

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”




