Empreendedorismo feminino que nutre, inclui e transforma

Na pausa do café tem...
...Pão de queijo, empadinha de frango, mini sanduíche,
uma salada de frutas. Bolo de laranja, empanada de
carne, cupcake, torteleta de morango. Já deu água
na boca, né? O intervalo daquela reunião. Entre um
cafezinho e outro, um papo mais descontraído. Sim, esta
é a magia do coffe break. A pausa deliciosa do café.

A oportunidade de fazer contatos e
começar bons negócios.

E se além de tudo
isso, a pausa do seu
café pudesse ter
alma?

E se a pausa do
seu café viesse
recheada de
oportunidades de
incluir?

E se a pausa do
seu café revelasse
mulheres de todo
o país que estão
empreendendo
e mudando suas
trajetórias?

E se a pausa do
seu café fosse o
nosso pretexto
para inovar?

A pausa do seu café pode ser tudo isso.

Mulheres do Café nasce com
o propósito de revelar mulheres
empreendedoras.
Seu modelo de negócio
colaborativo e em rede, mais do
que bons negócios, proporciona
acesso, oportunidade e
desenvolvimento social.
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Sim, elas podem

autonomia
Partindo do principio de confiar na
potência de cada pessoa, as mulheres
desenvolvem seus produtos de forma
independente e sem hierarquia.

Elas estão dentro

inclusão

Da cozinha para o mundo. Desde aquela que
produz em sua própria casa até aquela que
tem um estabelecimento comercial, todas
podem integrar essa rede. Uma oportunidade
de fazer o seu trabalho chegar a lugares que
sozinhas não conseguiriam, de valorizar seus
talentos e gerar sua própria renda.

Elas fazem acontecer

empreendedorismo
Mulheres que empreendem na culinária,
porque amam o que fazem, por ser uma
atividade rentável e com flexibilidade de
horário e local de trabalho.

Elas são muitas juntas

colaboração
A rede de mulheres atua fortemente
no espírito da colaboração e do
compartilhamento. Sempre trabalham
de forma coletiva, e assim é possível
aprender, trocar e aprimorar umas
com as outras.

Elas em toda parte

distribuição
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São mais de 100 mulheres do café
espalhadas em 11 estados brasileiros
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Valores da iniciativa
AUTONOMIA

DISTRIBUIÇÃO

COLABORAÇÃO

INCLUSÃO

EMPREENDEDORISMO

“

Quanto mais eu deixo
o ambiente inclusivo
e mais aberto, mais
próspero e abundante
ele é”.

O negócio
Mulheres do Café é um negócio inclusivo que oferece
acesso e oportunidade de desenvolvimento, autonomia
e geração de renda distribuída para mulheres
empreendedoras de todo o país no setor da culinária. Um
serviço de coffee break diferente: onde seus fornecedores
são exclusivamente mulheres empreendedoras que
trabalham com alimentos e se organizam em uma rede
distribuída, hoje em onze estados brasileiros.
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Solicitação de orçamento
(Plataforma online Mapme, página no
Facebook, email, site).
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Solicitação é disponibilizada
na plataforma de
comunicação interna.
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Após o aceite, todas são
informadas e os preparativos
para o trabalho iniciam.
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Organização dos
orçamentos recebidos
e formatação de uma
proposta ao cliente.

As primeiras empreendedoras
interessadas em realizar o
trabalho preenchem a solicitação,
apresentam seus orçamentos e
descritivos dos produtos oferecidos
(se houver necessidade, mais
fornecedoras serão envolvidas).
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Serviço é realizado, com a
presença das empreendedoras.
Nessa oportunidade, deixa-se uma
divulgação das Mulheres do Café
e das marcas das empreendedoras
que estão atuando.
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Pagamento é efetuado
pelo cliente.
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Distribuição dos valores
conforme os orçamentos
elaborados por cada
empreendedora.

Recursos
Mapme – plataforma virtual onde todas as empreendedoras
se cadastram, apresentam seu trabalho.
Promove a comunicação interna e a divulgação das
oportunidades de trabalho para todas as empreendedoras
cadastradas na rede.

“A gratidão é
muito grande em
comercializar o que
a terra provê”.

Princípios
básicos de
atuação
Ter no mínimo 2 profissionais
para a prestação dos serviços
Respeitar os valores das
Mulheres do Café em todas
as ações
Agir dentro da legalidade e
conforme o combinado das
partes envolvidas
Garantir higiene e segurança
alimentar.

Caf é que rende

para todo mundo

Mulheres do Café é um modelo inclusivo de negócio, um novo jeito de pensar em
coffe break. Uma proposta de reduzir desigualdade gerando acesso a espaços de
atuação que muitas mulheres jamais teriam. Uma oportunidade de agir em rede,
de maneira colaborativa e com respeito profundo às individualidades. Uma forma
de gerar renda em grupo, aliando as facilidades das novas tecnologias à ancestral
riqueza do fazer artesanal, que honra a arte de oferecer o alimento.

Mulheres do Café foi criado
para que todos sejam beneficiados
O seu evento ganha porque
tem diversidade de oferta e
sabor de alimentos, qualidade
e dedicação singulares, sendo
as próprias empreendedoras
a prestar os serviços em várias
localidades do Brasil. Além disso,
ao contratar Mulheres do Café
você está aliando à sua marca a
importância do investimento e
desenvolvimento social.

Os clientes ganham por
saborearem comida feita com
dedicação, cuidado e muito carinho.
As empreendedoras ganham
por terem oportunidade de
mostrar seu trabalho, formalizar
e desenvolver as suas atividades,
valorizar a si mesmas e gerar seus
próprios recursos.

Quem lançou a semente
Idealizadora e Iniciadora do Mulheres
do Café & Empreendedora Social
Empreendedora desde os oito anos de idade, começou a carreira com
negócios na área alimentícia, onde atuou por mais de 20 anos. Liderou
equipes, expandiu seus negócios e também atuou como consultora na área
financeira e estratégica. Foi responsável pela expansão de negócios como:
Lucy in the Sky, Wolford, Jacques Janine e Rede Black Dog. Quando passou
a estudar o comportamento humano, compreendeu que o aprendizado
interno melhorou sua performance como empreendedora e começou a
pesquisar novos modelos de negócios capazes de integrar desenvolvimento
pessoal e social dentro dele, que olhar para necessidades sociais e também
considerar sustentabilidade financeira e, ainda, abrir espaço para a
diversidade e para aproveitá-la da melhor forma.

Fabiola Fonseca

E você?
Mulheres do Café atende
aos mais diversos tipos de
eventos. E pode prestar
serviços em diversas
localidades do país,
garantindo sempre os
mesmos princípios de
trabalho.

Se esta iniciativa chamou a sua atenção,
despertou curiosidade e com vontade de
fazer mais, você pode participar dela de
diferentes formas:
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Contratar as
Mulheres do Café
para o seu próximo
evento

Integrar a rede de
Mulheres do Café,
se atua no ramo
da culinária

Patrocinar a
iniciativa com
algum aporte (ver
proposta especifica)

Divulgar o trabalho
nos seus meios de
contato

Uma sociedade se torna melhor quando aposta
mais em abundância, colaboração e oportunidade.

Vem fazer parte!

Contato:

(11) 96415 0235

www.facebook.com/mulheresdocafe/
www.mulheresdocafe.com
mapme.com/mulheresdocafe
mulheresdocafe@gmail.com

