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DIFERENÇAS OBSERVADAS EM GRUPOS DE MULHERES DE VÁRIAS ACEs 

 

PÚBLICO-ALVO 
1. Mulheres empresárias e mulheres de empresários que atuam;  

2. Mulheres de empresários que não atuam e funcionárias de empresas; donas de 
casa. 

ENFOQUE 
1. Desenvolvimento de competências técnicas (vendas, finanças...) e comportamen-

tais (autoconfiança, liderança...); objetivos claros. 

2. Ações pontuais e/ou sem direção/objetivo (cunho social, empresarial, filantrópico, 
social...) seqüência inadequada de atividades. 

DIREÇÃO 
1. Ações mais para dentro, tendo por  objetivo o crescimento das integrantes do Nú-

cleo (– eu quero melhorar – eu tenho dificuldade). 

2. Ações mais para fora. As outras mulheres / entidades / grupos possuem dificulda-
des. 

METODOLOGIA 
1. Utiliza métodos participativos; consultor atua, opina, auxilia na implementação, 

questiona; o Metaplan é utilizado regularmente. 

2. Pequeno grupo decide o que fazer / em que as outras irão participar; consultor pas-
sivo “secretário de luxo”; Metaplan desconhecido ou não utilizado. 

RELACIONAMENTO COM ENTIDADE 
1. Existe comprometimento recíproco; ações do grupo têm respaldo da entidade e 

vice-versa; comunicação formal e informal ocorre; o grupo é autônomo, porém é 
aconselhado pelo consultor da entidade. Mais de 75% das empresas são filiadas à 
entidade, cobram serviços, resultados e apoio institucional. 

2. Grupo autônomo e independente; usa instalações para reuniões e estrutura quando 
necessário; comunicação é meramente informativa; baixa filiação e por isto não exi-
gem da entidade; existe falta de informação e até um pouco de inveja. 

 

 

 

Nomenclatura: 

 



Núcleo: expressa a idéia de uma célula forte, ligada a uma instituição, que cresce, se 
desenvolve, se transforma. 

 

Câmara: expressa idéia de representação de interesses de uma classe, categoria, gru-
po, figura jurídica / de estatuto próprio (independência / vida própria) de abrangência 
mais regional / estadual (ex.: câmara da construção civil, câmara de negociação) em 
nível de MERCOSUL. 

 

Sugestão: Câmaras poderiam ser os agrupamentos estadual de núcleos afins. 
 


