
Transformar jornadas migratórias em experiências 
legais, seguras e culturalmente ricas



PROJETO EMPREGADORISMO

3ª Edição

Impulsionando as iniciativas empreendedoras de 
Venezuelanxs e de migrantes de outros países vizinhos 



OBJETIVO: integração socioeconômica

FORMAR e APOIAR 40 empreendedores da Venezuela e de países 
vizinhos ao Brasil para reforçar as oportunidades de geração de renda 
através de um programa intensivo de "aprender-fazendo", combinando 
workshops feitos sob medida com sessões de mentoria. 



ATIVIDADES

40 empreendedores

30h de vídeo-aulas por professor  

12 semanas 

Temas : Empreender, MKT, Finanças... 

Mentorias individualizadas 

10 aplicações práticas 
 

Vitrine virtual 

40 histórias de empreendimento 

40 histórias culturais 

Exposição dos produtos & serviços

Conexões & Vendas 

Aulas Online de 
Empreendedorismo: 

Criação de Plataforma
para os negócios : 



METODOLOGIA

Articulação em rede com parceiros 

Papel fundamental dos articuladores migrantes 

Linguagem cultural colocando o PROTAGONISMO 
das pessoas no centro do projeto de vida delas

Capital semente (R$ 1.000/cada participante)

Pitches (R$ 15.000 distribuídos para os 5 melhores)



IMPLEMENTAÇÃO 

Ago-2020
○ Planejamento 

Atividades
○ Inscrições

●

Out-2020
○ Mentorias 
○ Aulas 5 a 8 Início 

de Estruturação 
da Plataforma

 

Dez-2020
○ Relatórios de 

Impactos

Nov-2020
○ Aulas 9 a 10 do 

conteúdo temático
○ Mentorias
○ Go live da 

Plataforma de 
Viabilidade

Set-2020
○ Aulas 1 a 4 do 

conteúdo temático
○ Mentorias

PITCHCAPITAL 
SEMENTE



“Acreditamos na educação como ferramenta de 
celeridade e de fluidez para o desenvolvimento 
dos negócios e projetos de vida.” 

Natale Pape Jr., Novos Líderes Empreendedores



SOBRE AS INSCRIÇÕES 
Período: 22 - 30 de agosto de 2020 

Foram 112 inscritos

26 perguntas sobre a candidato, sobre o modelo de negócio ou 
a ideia empreendedora e envio de um vídeo de apresentação (1min30)

Critérios de seleção: 
- motivação 
- singularidade
- maturidade
- inovação da iniciativa empreendedora



Perfil Sociodemográfico dos Candidatos

71
mulheres

41
homens

95
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Gênero

Faixa Etária

112
candidatos

Nacionalidades

Cuba Haiti Bolívia

Venezuela Argentina Colômbia

México ChilePeru



Perfil Sociodemográfico dos Candidatos
Formação Profissional

Escolaridade

Fonte de Renda Familiar



==> maturidade do negócio (etapa do negócio) 

Já possui um negócio?

Perfil Empreendedor dos Candidatos

Possuía um negócio no país de 
origem?

Seu negócio é formal?

Segmentos dos negócios Maturidade do Negócio



Perspectivas Empreendedoras dos Candidatos
Principais desafios Necessidade de apoio



“Estou muito feliz por ter a oportunidade de participar do Projeto de 
Empregadorismo. Contar com mentores tão bem preparados me dá a 
segurança que precisava como suporte, além das boas energias que 
todos eles transmitem. 
O conteúdo do programa e o apoio em geral são maravilhosos! Com 
certeza meu empreendimento vai ser de sucesso e isso é 
verdadeiramente ótimo! Obrigado Mawon.”
 

Ángel Rodríguez
Empreendedor venezuelano



Perfil Sociodemográfico dos Selecionados

24
mulheres

16
homens

32
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Gênero

Faixa Etária

40
candidatos

Nacionalidades

Cuba Haiti

Venezuela

Argentina Colômbia

Chile

Peru



Perfil Sociodemográfico dos Selecionados
Formação Profissional

Escolaridade

Fonte de Renda Familiar



==> maturidade do negócio (etapa do negócio) 

Já possui um negócio?

Perfil Empreendedor dos Selecionados

Possuía um negócio no país de 
origem?

Seu negócio é formal?

Segmentos dos negócios Maturidade do Negócio



Perspectivas Empreendedoras dos Selecionados
Principais desafios Necessidade de apoio



Conheça os selecionados



Porque migrar 
é uma experiência rica ;)


