Sobre o Projeto:
Quem disse que empreender não é para mulher?
Mulheres são questionadas sobre seus passos em sua trajetória.
Em resposta, dia após dia, derrubam muros que as separam
dos seus sonhos e vivem por vocação e escolha.
O propósito do Projeto Mulheres que Movimentam é para
aproximar mulheres cearenses e oferecer as ferramentas para que
sejam protagonistas de suas próprias histórias.
Conheça o projeto e junte-se a mulheres que acreditam e
fazem as transformações acontecerem:
www.mulheresquemovimentam.com.br

Mulheres Inspiradoras
Conheça mulheres que acreditaram em seus sonhos
e projetos e superaram todas as barreiras necessárias
para torná-los realidade.

Dona Santa

Empreendedora
Dona Santa vem fazendo a
diferença na comunidade da
Cabeça da Vaca, em Limoeiro do
Norte, com a avicultura.

Maria Eliane

Empreendedora
Traz em sua essência o dom da
confeitaria e ao descobrir seu lado
empreendedor pôde impactar
positivamente sua comunidade e
construir uma empresa de sucesso.

Wilma Ferreira
Sebrae no Ceará

Wilma tem sido força no Sebrae há
mais de 30 anos e conta para você
sobre o empoderamento feminino
crescente nos mais diferentes
segmentos e como isto impacta sua
jornada e de mais pessoas.

Oportunidades e Soluções
para você
Descubra caminhos com o Sebrae no Ceará que
levarão você à abertura ou desenvolvimento do seu
negócio.

Oportunidades
Conteúdos que te darão novas perspectivas para
empreender:

Um Ceará de muitas Mulheres
Por: Redação.

A participação feminina no mercado de trabalho e na gestão
de empresas tem provocado transformações no ambiente de
negócios e ampliado a representatividade do gênero em áreas
onde historicamente havia predominância masculina. A exemplo
do País, as cearenses têm empreendido e este número só tende
a crescer. Dados do Portal do Empreendedor de 22 de agosto
registram 152.744 empreendimentos formalizados por mulheres
no Ceará como MEI; o que representam 48% do total.
Clique aqui para saber mais!

Marketing de Influência: Divulgue sua
Empresa com a Pessoa Ideal
Utilizar o marketing de influência é associar sua marca à voz
de alguém reconhecido e amado na internet. Esse tipo de ação
amplifica os pontos de contato da sua empresa com seu cliente e
gera mais credibilidade no processo de venda, além de interferir
na percepção de marca.
Clique aqui para saber mais!

Aproveite as Crises para Promover
Melhorias na Empresa
Por: Fred Wilson. \ Em: Portal Sebrae.

Quando algo vai mal na empresa, para muitos, o instinto inicial
é manter as coisas sob os panos o máximo possível, para evitar
desesperos na equipe. Eu diria que é melhor reconhecer a crise e
usá-la em vantagem própria.
Clique aqui para saber mais!

Cinco Dicas para Construir uma
Estratégia de Fidelização dos Clientes
Por: Redação.

Desde o início da
pandemia, o Sebrae tem
concentrado esforços para
buscar soluções que ajudem
os pequenos negócios a
enfrentarem a crise e , a partir
do retorno das atividades
econômicas, atrair novamente
seus clientes de volta aos
estabelecimentos. O Sebrae
mapeou cinco dicas para
construir uma estratégia de
fidelização dos clientes.
Clique aqui para saber mais!

Tudo o que Você Precisa Saber
sobre o MEI
O MEI se tornou um dos maiores programas de inclusão social
do país. Hoje, todo Microempreendedor Individual sabe que pode
contar com a força do Sebrae para crescer mais e ainda ajudar a
construir um novo Brasil. Saiba mais sobre como ser MEI e tire
suas dúvidas acessando o Portal Sebrae.
Clique aqui para saber mais!

5 Passos para Conseguir Créditos para
o Seu Negócio
Você precisa de crédito, mas não sabe por onde começar?
Com cinco passos e mais algumas dicas, que disponibilizamos nas
próximas linhas, com certeza você saberá como chegar mais perto
do que tanto necessita.
Uma das primeiras coisas que você deve ter em mente é que,
para expandir os negócios, micro e pequenos empresários não só
podem, como devem, acessar linhas de crédito específicas tanto
para o segmento quanto para a finalidade que se quer alcançar com
o recurso. Sempre existirá uma linha de empréstimo que combine
com a sua necessidade e possibilidade de pagamento.
Clique aqui para saber mais!

LUME:
Acesse Oportunidades para o Seu Negócio
O Lume é um projeto do Sebrae no Ceará que une oportunidades
de fomento ao empreendedorismo e consultorias para não deixálas escapar! O projeto traz o Boletim de Ações de Fomento ao
Empreendedorismo que é um compilado com os editais, projetos e
eventos pensados exclusivamente para os empreendedores que estão
alinhados com as inovações do mercado.

Clique aqui para continuar a leitura!

Soluções + Depoimentos
• Presença Digital e Ampliar suas vendas
Depoimento de Art’s Zú:

“Me reinventei e amei essa versão de mim. Amei
mais ainda todo apoio da família e a satisfação dos
meus clientes. Gratidão por todos!”
Clique aqui para abrir a solução!
Para ver o depoimento completo!

• Sebraetec
Depoimento de Massas Tia Niza:

“Com a chegada da COVID-19, a proprietária
Ivaniza Chagas, está ainda mais motivada a encontrar
novas formas de empreender e já visa uma consultoria
na área de vendas para sua equipe de vendedores. ”
Clique aqui para abrir a solução!
Para ver o depoimento completo!

• Marketplace
Depoimento de Vó Si Doceria:

“Sou grata a instituição @sebraece por toda
acolhida e tempo ao me proporcionar tantos “insight”
e conhecimento específico!”
Clique aqui para abrir a solução!
Para ver o depoimento completo!

• Consultorias Gestão
Por Redação sobre M&M Confeitaria:

Vencedoras no Programa “Que seja doce” da GNT,
as irmãs gêmeas de 34 anos que moram em Caucaia
têm lidado com a crise na contra mão do mercado.
Clique aqui para abrir a solução!

• Cursos e Eventos

Para ver o depoimento completo!

Depoimento em vídeo:
Drica Multimarcas.
Clique aqui para abrir a solução!

• Consultorias Online

Depoimento em vídeo:
YngridVest.
Clique aqui para abrir a solução!

Soluções
Conheça as iniciativas do Sebrae no Ceará para
alavancar seus projetos e negócios!

Consultorias Online para sua presença
digital e vendas
Clique aqui para saber mais!

Pesquisa
• O Impacto do Coronavírus por Sexo –
7ª Edição
• O Impacto da Pandemia de Coronavírus
nos Pequenos Negócios – 7ª Edição
Recorte por Sexo
• Pesquisa UGRC

Jornada
Jornada Revita Ceará
O apoio que a sua empresa precisa ganhou um reforço:
REVITA! Uma iniciativa do Sebrae para te auxiliar a alcançar
as metas da sua empresa e ser mais competitivo utilizando
ferramentas de gestão, finanças, marketing e inovação baseado
na sua necessidade.
Clique aqui!

Jornada de Crédito
Se você possui um negócio, formal ou informal, em algum
momento deve ter pensado na possibilidade de buscar crédito em
alguma instituição financeira.
Clique aqui!

Jornada da Inovação
Um movimento de todos, porque a inovação também é para
você! Descubra como a inovação transforma os negócios e gera
valor às empresas.
Clique aqui!

E-books
Marketing
Digital
Criando uma Máquina de
Aquisição de Clientes

MÁQUINA DE AQUISIÇÃO
CLIENTES, DE ANDRÉ SIQUEIRA.

DE

O cofundador da Resultados Digitais,
maior plataforma de marketing digital do Brasil,
apresenta o passo a passo para converter
visitantes em clientes.

Um livro de André Siqueira
Co-fundador da Resultados Digitais

ORIENTAÇÕES
SEGURA.
ORIENTAÇÕES
GERAIS

PARA

RETOMADA

Conheça as orientações para saúde do seu
negócio.

Dicas de Filmes para Inspirar
Mulheres

Dicas de Livros para Inspirar
Mulheres

