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 HISTÓRIA 

O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por 

Hoje, somos mais de 110 mil no Brasil e no

exterior. 

Um grupo heterogêneo, de diferentes classes

sociais, cores e credos. 

      40 mulheres que sonhavam em engajar a sociedade 

      civil na conquista de melhorias para o país. 

 

Luiza Helena Trajano
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POR QUE
EXISTIMOS?

COMO FAZEMOS ?

FORTALECER A COMUNIDADE
BRASILEIRA  

Promover o protagonismo da mulher
brasileira e a sua integração na comunidade
norte-americana (DMV)

CONECTAMOS TODAS AS PESSOAS

Conectamos as pessoas com diversidade,
inclusão, equidade e sustentabilidade

ATUAMOS EM CAUSAS SOCIAIS, POLÍTICAS
E ECONÔMICAS

Projetos que atuam em causas sociais,
políticas e econômicas que transformam
vidas com resultados mensuráveis

Golden Circle, Simon Sinek

O QUE FAZEMOS?

Mulheres brasileiras e suas
famílias prósperas e integradas

de forma plena e atuante na
comunidade norte-americana

VISÃO

NÚCLEO DE WASHINGTON, DC

MISSÃO



NOSSOS VALORES

Fazer Acontecer Promover o impacto
social mensurável

Agir com leveza Dar aconchego Ter atitude de ser meu Buscar diversidade

• Buscar desenvolver e
integrar mulheres de

todas as comunidades
 

• Trazer à tona crenças
limitantes para

desconstruir
preconceitos,

promovendo a
inclusão

• Ser participativa e
proativa em executar

ações
 

• Mobilizar a
transformação com
atitude agregadora

 
• Encontrar maneiras

de fazer da forma mais
simples e ágil para

promover a conexão
 

• Pensar fora da caixa,
ser ousada, criativa e
não ter medo de errar

• Compreender que
acertar e errar faz

parte
 

• Agir com empatia
 

• Escutar para
compreender e não

para responder
 

• Respeitar as
diferenças

 
• Celebrar cada

conquista

•Entender e respeitar o
momento do outro

 
• Abraçar as pessoas

sem julgamento e
restrições

 
• Acolher com carinho

e amorosidade

• Cuidar, proteger,
divulgar, expandir,

defender o nosso
Grupo

 
• Exercitar o dar e

receber autonomia
com liberdade
acompanhada

 
• Exercitar confrontos

saudáveis sem levar
para o lado pessoal

 
• Contribuir para a

sustentabilidade
financeira do Grupo

• Buscar projetos de
impacto com

resultados
mensuráveis

 
• Planejar, agir,

monitorar e mensurar
impacto



NOSSOS INEGOCIÁVEIS

Somos um Grupo suprapartidário e o nosso partido é o Brasil.

Não usamos o nome e nem registros do grupo para benefícios
pessoais ou profissionais.

Não somos contra os homens. Somos a favor das mulheres.

Não reinventamos a roda, nos engajamos em projetos e
instituições já existentes .



O Grupo Mulheres do Brasil ingressa a Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para engajar o setor
privado na adoção e promoção de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio
ambiente e combate à corrupção.

PRINCÍPIOS DA ONU

 PREMISSAS
PREMISSAS

• Somos FEMINISTAS, pois defendemos a igualdade de oportunidades, direitos e deveres entre homens e mulheres

• Lutamos pelo FIM DA VIOLÊNCIA contra a mulher

• Somos A FAVOR DOS DIREITOS HUMANOS e proteção das liberdades fundamentais nos campos politico,
econômico, social, cultural e civil. 

• Somos A FAVOR DA LIBERDADE DE IMPRENSA

• Somos A FAVOR DA EQUIDADE DE GÊNERO E RACIAL

• Somos CONTRA QUALQUER TIPO DE DISCRIMINAÇÃO, seja por cor, raça, sexo, origem, classe social, identidade de
gênero, orientação sexual ou credo

• Somos A FAVOR DE UM SISTEMA PÚBLICO E EFICIENTE DE SAÚDE que atenda as necessidades da população

• Somos A FAVOR DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODA NAÇÃO

https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/grupo-mulheres-do-brasil-passa-a-integrar-a-maior-iniciativa-voluntaria-de-cidadania-corporativa-do-mundo/


ATUAÇÃO

Os projetos e as ações do Núcleo de DC
objetivam:

Avanço profissional da mulher brasileira

Integração da imigrante

Combate à violência contra a mulher e

meninas

Saúde física, mental e autoconhecimento
 

Objetivos Sustentáveis da ONU

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs


Objetivos e Resultados-chaves (OKRs)

Objetivos

1. Consolidação
Consolidar o
núcleo com bases
sólidas para o seu
crescimento
sustentável.

2. Colaboração
Ser interlocutor e
parceiro de
entidades com
objetivos comuns
para maximizar
recursos e
resultados.

3. Conscientização
Ser fonte de
informação para
conscientizar e
gerar o desejo de
mudança.

4. Capacitação
Fornecer
conhecimento e
desenvolver
habilidade como
catalisador de
mudanças.

5. Comunidade
Ser espaço de
pertencimento,
visibilidade e
acolhimento para
sustentar
mudanças.

Q4
2022

Resultados
chaves

*Em construção

1.1 Chegar a 100
voluntárias

1.2. Onboarding da
liderança de comitês
prioritários

1.3. NPS>75: Feedback das
voluntárias no processo
de onboarding 

2.1  Reuniões com 10
representantes

2.2. Ex: x sugestões e
posicionamentos de
iniciativas e projetos de
lei

2.3. Ex: Executar x
projetos com parceiros

3.1. Ex: Alcançar x acessos
à cartilha da mulher e
plano familiar

3.2. Alcançar 10% de
engajamento no
instagram

3.3. NPS>75 das usuárias
das cartilhas

4.1. Ex: Alcançar x n. de
mentoras e mentoradas

4.2. Ex: Alcançar x acessos
às trilhas de aprendizados

4.4. NPS>75: Feedback das
participantes dos
programas

5.1 Alcançar participação
de 30 voluntárias em 2
eventos presenciais

5.2 NPS>75: Feedback das
participantes do evento



Comitês e causas prioritárias

Estabelecer uma
comunicação efetiva,

interna e externa, para
engajar as voluntárias e

stakeholders

Acolher e apoiar
Mulheres e Meninas da

região de DMV para
prevenção e fim do

ciclo de violência físico,
sexual, psicológico,

moral ou patrimonial.

Empoderar a mulher
brasileira em sua

carreira, trabalho e
missão para que ela e

suas famílias
prosperem na

sociedade norte-
americana

Incentivar uma rotina
de auto-cuidado com
saúde física, mental e
emocional para auto-

estima e relações
saudáveis

MISSÃO

MISSÃO

MISSÃO

MISSÃO

MISSÃO

Ser guardião do
cumprimento das leis
aplicáveis e regras do
grupo para eliminar

contingências e reduzir
riscos jurídicos



Papéis e responsabilidades das voluntárias

LÍDERES COLEGIADO LÍDERES DE
COMITÊ/CAUSA

LÍDERES DE
PROJETOS

LÍDERES DE AÇÕES PARTICIPANTES

Criar estratégia do núcleo
Alinhar comitês e causas
Mobilizar e fazer onboarding de
novas voluntárias
Treinar, apoiar e engajar líderes
de comitê e causa
Apresentar e aprovar projetos
Acompanhar a carteira de projetos
do núcleo e resultados
Executar ritos de gestão do núcleo
Prospectar, desenvolver e
formalizar parcerias e
colaborações
Dialogar com o governo
americano e demais organizações
Dialogar com demais Núcleos e
com a Central Brasil

Criar estratégia do comitê
Apresentar projetos
Alinhar com outros comitês e
causas e projetos
Fazer onboarding de novas
voluntárias no comitê
Treinar, apoiar e engajar líderes
de projetos
Participar do processo de
aprovação de projetos de
Comitês.
Acompanhar carteira de
projetos do comitê e resultados
Executar ritos de gestão do
comitê/causa
Prospectar parcerias relevantes 

Estruturar e debater a
aprovação do projeto 
Planejar, executar e
acompanhar os resultados
esperados 
Alinhar com stakeholders do
projeto
Fazer onboarding de
voluntárias no projeto
Treinar, apoiar e engajar
participantes
Executar ritos de gestão do
projeto

Colaborar na estruturação
do projeto fornecendo
dados e inputs à Líder de
Projetos
Executar as atividades do
projeto
Apoiar a Líder do Projeto 
Participar dos ritos de
gestão de projeto

Participar das iniciativas
Divulgar os projetos e
eventos para sua rede de
apoio.
Fornecer outros recursos
de apoio.
Prover feedback, ações e
soluções.



Passo 1
Faça sua

inscrição no site

Passo 2
 Aguarde o e-mail

com o convite 

Passo 3
Baixe os APPs do

Workplace ou use o
browser

Entre no grupo do núcleo Washington
DC no workplace

Passo 5
Preencha o formulário de

onboarding

-Usar e-mail pessoal (não
e-mail corporativo)

 -Informar o país EUA pra
o  núcleo Washington DC

aparecer como opção
-Optar por receber

comunicação por e-mail

Queremos saber mais sobre você e
como quer colaborar!

Passo 4
Participe do portas/telas

abertas
Fique atenta às próximas datas no

workplace, whatsapp e redes sociais

Passo 6
Envie o NDA para o e-mail do

grupo
*documento no workplace e no formulário

de onboarding

Passo 7
Aguarde o contato para fazer
o seu onboarding e entre no

grupo de whatsapp

Problemas no cadastro: cheque seu spam e
mande e-mail para o núcleo

Passo 8
Faça o onboarding

Passo 9
Hora de fazer

acontecer!

Passo a passo para se tornar voluntária

Bate-papo com mais informações do núcleo
e como pode colaborar 

Entre no whatsapp do grupo

https://app.grupomulheresdobrasil.org.br/cadastro/
https://work.me/g/1OOz00Rrs/kAY3XBuS
https://forms.gle/fju2sFgE7Uc39AVK6
https://forms.gle/fju2sFgE7Uc39AVK6
https://drive.google.com/file/d/1dcv557R0DHP6OYm4mfjaGHHaHnPmvUpA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dcv557R0DHP6OYm4mfjaGHHaHnPmvUpA/view?usp=share_link
https://chat.whatsapp.com/JrFdrbTDrOjDGBzehf7fT4


Não esqueça de assinar e enviar o NDA !  

*documento no workplace e no formulário de onboarding 

washington@grupomulheresdobrasil.org.br

Enviar para:

Propósito: Proteger a confidencialidade das informações trocadas e a
integridade do GMB

https://drive.google.com/file/d/1dcv557R0DHP6OYm4mfjaGHHaHnPmvUpA/view?usp=share_link
mailto:washington@grupomulheresdobrasil.org
https://www.facebook.com/Grupo-Mulheres-do-Brasil-N%C3%BAcleo-Washington-DC-103160535867814


Para entendermos melhor o seu perfil e as suas
necessidades, responda nossa pesquisa: 

Mulheres de DMV, a sua voz importa!

CLIQUE AQUI

 Essa pesquisa será fonte de
informação para o núcleo estruturar

as nossas prioridades e próximos
projetos



@grupomulheresdobrasildc

washington@grupomulheresdobrasil.org.br

https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/

grupomulheresdobrasildc

Meios de comunicação e conteúdo digital

Workplace

 https://grupomulheresdobrasilcombr.workplace.com/t

https://grupomulheresdobrasilcombr.workplace.com/groups/389424396649235

WORKPLACE GRUPO MULHERES DO BRASIL/EU CHEGUEI NO WORKPLACE. E AGORA?
https://grupomulheresdobrasilcombr.workplace.com/groups/414174989978021

WORKPLACE GRUPO MULHERES DO BRASIL/NÚCLEO Washington, DC (DC, Maryland,
Virginia)

WORKPLACE GRUPO MULHERES DO BRASIL

ESTATUTO DO GRUPO MULHERES DO BRASIL
https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/estatuto/

https://grupomulheresdobrasilcombr.workplace.com/groups/389424396649235
http://grupomulheresdobrasildc/
http://grupomulheresdobrasildc/
http://www.grupomulheresdobrasil.org/
mailto:washington@grupomulheresdobrasil.org
https://www.instagram.com/grupomulheresdobrasildc/
https://www.facebook.com/Grupo-Mulheres-do-Brasil-N%C3%BAcleo-Washington-DC-103160535867814
https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/
https://www.facebook.com/Grupo-Mulheres-do-Brasil-N%C3%BAcleo-Washington-DC-103160535867814
https://grupomulheresdobrasilcombr.workplace.com/t
https://grupomulheresdobrasilcombr.workplace.com/t
https://grupomulheresdobrasilcombr.workplace.com/groups/389424396649235
https://grupomulheresdobrasilcombr.workplace.com/groups/414174989978021
https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/estatuto

