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 Criado e liderado por Luiza Trajano e 

um 40 grupo de mulheres empresárias 

e executivas. Somos brasileiras que 

decidiram somar  forças  e  trabalhar 

para transformar o Brasil a  partir do  

protagonismo feminino e da sociedade 

civil.

O Grupo  
Mulheres do 

Br asil nasceu  em
2013. 

N O S S A  H I S T Ó R I A 



NOSSO PROPÓSITO
Construir um Brasil melhor a partir do protagonismo 
feminino.

Conectamos todas as pessoas. Colocamos a 
serviço do Brasil a natureza feminina, que acolhe, 
cuida e faz acontecer.

Golden Circle, Simon Sinek 

POR QUE EXISTIMOS?

COMO FAZEMOS?

O QUE FAZEMOS?

Atuamos em causas sociais, políticas e econômicas, 
apoiando projetos existentes e criando iniciativas que 
promovam a transformação do nosso país.



Agir com leveza Dar aconchego Ter atitude de ser meu Fazer acontecer Promover impacto 
social mensurável

Buscar diversidade

NOSSOS  VALORES

• Compreender que 
acertar e errar faz 
parte;

• Ser 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;

• Praticar o exercício 
de dar e receber 
autonomia com 
liberdade 
acompanhada;

• Exercitar confrontos 
saudáveis sem levar 
para o lado pessoal;

• Contribuir para a 
sustentabilidade 
financeira do Grupo.

•  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 

cola;

• Pensar fora da caixa, 

ser ousada, criativa 

e não ter medo de 

errar.

• Buscar projetos 

de impacto com 

resultados 

mensuráveis;

•  Planejar, agir, 

monitorar e 

mensurar 

impacto. 

• Buscar, 
desenvolver e 
integrar mulheres 
de todas as 
comunidades;

• Trazer à tona 
crenças limitantes 
para desconstruir 
preconceitos, 
promovendo a 
inclusão. 



NOSSAS PREMISSAS
• Somos FEMINISTAS, pois defendemos a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres;

• Lutamos pelo FIM DA VIOLÊNCIA  contra a mulher

• Somos A FAVOR DOS DIREITOS HUMANOS e consideramos que esta não é uma pauta nem da 
direita e nem da esquerda, mas do Brasil

• Somos A FAVOR DA LIBERDADE DE IMPRENSA

• Somos A FAVOR DA IGUALDADE RACIAL

• Somos CONTRA QUALQUER TIPO DE DISCRIMINAÇÃO, seja por cor, raça, origem, classe 
social, 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

• Somos A FAVOR DA DEMOCRACIA



•Somos um grupo SUPRAPARTIDÁRIO, e o nosso 
partido é o Brasil.

•NÃO SOMOS CONTRA OS HOMENS, mas a favor 
das mulheres

•NÃO USAMOS o nome e nem registros do 

Grupo para benefícios  pessoais ou 

profissionais

•NÃO REINVENTAMOS A RODA, nos 

engajamos em  projetos já existentes

Nossa
Bandeira.
Os inegociáveis



NO
BRASILE NO

Somos mais de 48.900 m ulheres 

EXTERIOR.
Atuamos atra vés de 100 núcleos.



100 NÚCLEOS • 68 NO BRASIL + 32 NO EXTERIOR 

América do Sul 
(70)

América do Norte 
(8) Europa 

(19) Ásia 
(2)

Oceania (1)



NOSSOS COMITÊS

Nossos comitês analisam projetos, programas e leis. Apoiam 
e propõem soluções para problemas reais.



METAS GLOBAIS
1. EDUCAÇÃO: Defender e valorizar a Educação Básica Pública 

Brasileira

2. IGUALDADE RACIAL: Fomentar o número de pessoas NEGRAS em 
cargos DE DIRETORIA E CONSELHO e impulsionar a inclusão no 
mercado de trabalho em geral.

3. VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES:  FEMINICIDIO: tolerância Zero

4. Implementar o projeto JOVENS DO BRASIL

5. Incrementar a CAPTAÇÃO DE RECURSOS mês a mês

6. Aumentar para 60 mil o número de inscritas no grupo 

7. Abertura de  50 NÚCLEOS no Brasil em 2020



NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS!

GRUPOMULHERESDOBRASIL

GRUPOMULHERESDOBRASILOFICIAL

GRUPOMULHERESBR

GRUPO-MULHERES-DO-BRASIL

www.grupomulheresdobrasil.org.br

Workplace (interno)
Web, mobile e 

app



Obrigada.




