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O Time de Voluntários da Asplande
vem a partir dos nossos parceiros:
Atados, Mulheres do Brasil
e Associação Brasileira de Mentores

Apresentação
ASPLANDE - Assessoria & Planejamento
para o Desenvolvimento
Em 2021 continuamos a conviver com os desafios que a Pandemia nos trouxe em 2020
e com o aprofundamento da crise econômica em nosso país que colocou milhões de
irmãs e irmãos abaixo da linha da pobreza.
Para uma instituição como ASPLANDE, que trabalha com a inclusão socioeconômica e
o protagonismo de mulheres periféricas da Região Metropolitana do Rio de janeiro, só é
possível realizar um trabalho tão potente e inspirador, graças a um grande contingente
de pessoas incríveis que dedicam uma parte do seu tempo e dos seus conhecimentos.
A nossa gratidão aos parceiros apoiadores e aos parceiros estratégicos que permite o
desenvolvimento dos nossos projetos. A nossa gratidão a rede de pequenos doadores
que contribuem para manter o dia a dia institucional.
Temos muito orgulho em dizer que de janeiro a dezembro realizamos 18 Cursos, 53
Oficinas, 47 Rodas de Conversas, 22 mentorias coletivas, 200 mentorias individuais.
Nas atividades tivemos ao longo de 2021 4.921 participações.
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Fundada em 1992, a ASPLANDE é uma instituição que tem como compromisso
contribuir com a construção de um país mais justo através da universalização dos
direitos humanos e a inclusão socioeconômica.
Tem como protagonistas mulheres empreendedoras, moradoras de favelas e periferias
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Anualmente, são desenvolvidas atividades
com cerca de 1000 mulheres.
Área de atuação:
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Metodologia
A metodologia utilizada pela ASPLANDE é baseada em aprendizagem significativa,
investimento no aspecto intelectual e subjetivo, aproximação entre teoria e prática, e
desenvolvimento de melhores condições para solucionar as próprias dificuldades.
Ela tem como pontos chave três eixos:

Eixo 1 - Formação e Assessoria
- Cursos nas áreas de gestão, cooperativismo popular e economia solidária;
- Gênero e direitos humanos;
- Assessoria individual e em grupo.
Eixo 2 - Fomento
- Apoio a criação de material de divulgação, compra de pequenos 			
equipamentos e insumos;
- Articulação com Investidor Anjo para apoiar as empreendedoras da Rede.
Eixo 3 - Articulação em rede
- Reuniões Mensais;
- Encontros de Troca de Experiências;
- Rodas de Conversas.

5

Identidade Visual
da Instituição
Logo Asplande
No final do ano de 2020 foi iniciado o processo para desenvolvimento de uma nova
logo e identidade visual para a ASPLANDE, processo este que foi finalizado no mês de
fevereiro de 2021.
O design foi feito pela designer Rayssa Oliveira, e almejou modernizar a marca, e fazê-la
melhor refletir valores da instituição.
Logo antiga:

Nova logo:

"A Figueira que foi colocada como objeto central da logo além de fazer referência ao
antigo design da marca, também carrega consigo o significado de prosperidade,
abundância e segurança. As folhas coloridas foram pensadas como uma representação
da diversidade formada por mulheres, serviços e carreiras que a ASPLANDE assessoria.
As formas e traços curvilíneos e arredondados garantem um ar feminino e de
movimento, características encontradas na ONG. A disposição dos galhos e das raízes
fazem referência ao sistema de rede e cooperativismo presente na ASPLANDE. A paleta
de cor foi elaborada com o intuito de trazer características como força, diversidade,
empoderamento e feminismo."
Rayssa Oliveira
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Com a atualização do logo oficial da ASPLANDE, se seguiram atualizações também na
comunicação visual de toda a instituição, e proporcionou uma revisita aos logos das
diversas redes que a compõem.
O redesign das logos "Mulheres em Rede Compartilhando Saberes" e "Rede Cooperativa
de Mulheres Empreendedoras da Região Metropolitana do RJ" foram realizados pela
designer Anna Paula Rodrigues.

Logo Mulheres em Rede
Compartilhando Saberes
Logo antiga:

Nova logo:

Foram utilizadas as mesmas cores da nova logo da Asplande, e mantendo-se o conceito
de natureza. Uma das folhas da Figueira foi utilizada como base para as pétalas desta flor,
que representa as diversas mulheres que compõem a rede os variados conhecimentos
e vivências que trazem e compartilham, fortalecendo todo o grupo.
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Logo Rede Cooperativa de Mulheres
Empreendedoras da Região
Metropolitana do RJ
Logo antiga:

Nova logo:

O conceito inicial da logo foi mantido, de uma rede criada e mantida por mulheres,
transportada para as novas cores institucionais, porém com a adição das folhas da
ASPLANDE, simbolizando os frutos e projetos dessa rede, de autoria da ASPLANDE ou
das mulheres que dela fazem parte.
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Atividades da ASPLANDE
A maior parte das empreendedoras que chegam na Rede nunca receberam nenhum tipo
de apoio. Assim, encontram um espaço, onde podem estabelecer laços de parcerias e
intercambio, obter informações e capacitação, mentoria e divulgação, além de venda
compartilhadas.
Desde abril de 2020, por conta da pandemia mundial, as atividades de todas as redes e
projetos estão acontecendo no ambiente online, sem divisão por territórios.
A jornalista Geiza Rocha Coordenadora do
Fórum de Desenvolvimento Estratégico da
Assembleia Legislativa e do Rio de Impacto e
desde abril de 2020 é mediadora e coordenadora
da Roda de Conversa “Os desafios dos Negócios
de Impacto no Pós Pandemia”, feito em parceria
com a ASPLANDE, nos conta:
“É uma honra e um prazer participar dessas
rodas, porque é uma oportunidade de a gente
ter contato com os empreendedores na ponta e
saber quais os principais desafios enfrentados
durante essa pandemia. Na verdade, quando
eu falo de empreendedores, a maioria é
empreendedoras. E é muito interessante nesses relatos, a resiliência, criatividade, e
principalmente o entendimento delas, a respeito do poder da rede. Do poder delas estarem
conectadas da atividade do trabalho da ASPLANDE.”
Geiza Rocha
Já a empreendedora Adriana Rodrigues, mais conhecida como a Dri dos Santinhos, produz
arte sacra e peças de matrizes africanas com a técnica do biscuit. Nos fala que:
“A ASPLANDE é aquela mãe que fica segurando na mão do filho até aprender a andar
sozinho, pois é isso que ela tem feito por mim, principalmente nesse momento pandêmico.
ASPLANDE ao contrário de muitos programas que já participei, faz verdadeiramente nosso
empreendimento acontecer, nos libertando das amarras que muitas vezes nos deixa
estagnada sem sair do lugar. É uma ONG tão porreta, que se preocupam até com nosso
bem-estar emocional. A ASPLANDE é maravilhosa.”
Adriana Rodrigues
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Todos os anos, fazemos uma escuta ativa para levantar as demandas que irão orientar
nosso Planejamento. Esse ano, tivemos a participação de 141 empreendedoras de diferentes
ramos de negócio. No final da pesquisa, perguntamos sobre os impactos das formações,
mentorias e oportunidades oferecidas pela ASPLANDE para seus negócios.

Assim, em 2021 conseguimos através dos eixos formações e mentorias; conexão em rede e
fomento, criar um ambiente com muitas oportunidades. Agora gostaríamos de convidar você
para um lindo passeio e conhecer um pouco do trabalho realizado pela família ASPLANDE.
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Empreendedorismo feminino na pandemia
Superar desafios ainda é uma vivência diária para as empreendedoras que tiveram que
reinventar e recriar seus meios de vender e divulgar suas marcas no período da pandemia.
Os novos tempos impulsionaram aprendizados e mudanças, exigindo ao máximo a
resiliência e a criatividade das empreendedoras brasileiras, que já chegam a mais de 30
milhões, segundo o “Monitoramento de Empreendedorismo Global” (GEM), e aumentaram
cerca de 40% nos últimos dois anos.
Nesse contexto de ampla adaptação, a ASPLANDE consolida-se como uma rede de suporte
e acolhimento para empreendedoras periféricas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Seja incentivando negócios colaborativos ou oferecendo cursos de formação online, a
instituição vem acumulando marcas desenhadas com amor e propósito nos membros de
sua Rede, reconhecendo a individualidade que ser mãe, mulher e chefe de família abrigam
solo ou em conjunto em muitas delas.
“Não é fácil, nós mulheres temos que nos dividir
em 1000 e ainda assim muitas vezes falta
tempo para alguma coisa. Mas percebo que
com a pandemia muitas mulheres descobriram
um potencial que nem se davam conta que
tinham.”, relata Alexsandra Souza, dona do “Top
Fit Saudáveis” e membro da Rede ASPLANDE.

Alexsandra Souza, Top Fit Saudáveis
Tornando-se um momento de respiro, de reflexão
e de estudo para novas responsabilidades,
como as das redes sociais, Ana Lúcia Barbosa,
empreendedora social do “Social Visão do Bem”,
aponta a pandemia como um período em que
“tivemos que nos reinventar para continuarmos
no ‘jogo’.”

Ana Lúcia Barbosa, Negócio Social
Visão do Bem
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Ela acredita que ser empreendedor move muito mais do que economia, sendo uma forma
intencional de gerar transformações no mundo, e reforça a ASPLANDE como uma base
protetiva e efetiva de conhecimento. Esclarecer dúvidas, formar novos pensamentos e
possibilitar estudos através da rede networking são pontos chave para ela. Em complemento
a Ana, Alexsandra frisa a ASPLANDE como uma espécie de escola, que completa peças do
seu quebra-cabeça de empreendedora que até então não estavam visíveis em sua mão,
como a valorização e a transparência com seu trabalho.
Sabendo que contra as super-heroínas que vestem capas de empresárias há antagonistas
de sobra e que o COVID-19 se tornou um coadjuvante intenso nesse cenário, a ASPLANDE
visa conectar de forma orgânica e empoderada cada empreendedora com seu respectivo
negócio, abordando temas como marketing, sustentabilidade e autoestima. Assim, gerando
impactos que visam formar e auxiliar a visão de mercado das empreendedoras cariocas, a
instituição serve como base de oxigenação para suas mulheres, transformando relações
sociais ao construir um palco onde todas andam lado a lado, de mãos dadas e cabeças
erguidas.

Prêmio Dandara 2021
Dandara, mulher, negra, guerreira! Sim, era a mulher
do grande Zumbi Dos Palmares – lutador histórico
contra a escravidão e injustiça social. Inspiradas nas
histórias de obstáculos e vitórias conquistados pela
mesma, a 9ª edição do Prêmio Dandara, idealizado
pela Asplande, surgiu há 10 anos pela mão de Elisete
Napoleão, fundadora Corte & Arte e também faz parte
da Asplande. Ela criou esse prêmio para sempre
lembrarmos da heroína Dandara. Como em todos
os anos, serão homenageadas mulheres e homens
também que estão do lado da Democracia, do combate
a violência contra mulher, do respeito a diversidade
humana na sua pluralidade. Mais uma vez, teremos
como lema o combate ao preconceito e ao feminicídio.
O objetivo da premiação é ser um encontro em que
comemore a vida e o respeito ao diferente. Para
evidenciar as afirmações, haverão apresentações
culturais que tragam o tema em questão.
Como esse ano o evento foi on line, as bonecas
“Dandaras” em formatos de troféus serão idealizadas
por Maria Regina Fontes, artesã de Belford Roxo e a
Designer Layla Lima.
O prêmio Dandara foi apresentado pela jornalista
Beatriz Carvalho e a ativista social Cyntia Matos,
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ambas moradoras da Baixada Fluminense.
O evento aconteceu das 15h30 ás 17h, no dia 12 de março, mês das mulheres e mês que
perdemos Marielle Franco, e contou com a participação de 140 pessoas.
Texto adaptado de Beatriz Carvalho, jornalista e fundadora do empreendimento Mulheres
De Frente

O relatório completo do evento está disponível em www.asplande.org.br/publicacoes

Campanha da Reserva
Em março, a Reserva lançou uma linda campanha para a venda de um tênis feminino criado
pela artista plástica Paula Costa. O lucro das vendas foi doado para ASPLANDE.
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Sabores do Rio
Com o intuito de formar Empreendedoras da área de gastronomia, as turmas do “Sabores
do Rio” de 2021, um projeto realizado pela ASPLANDE e patrocinado por Assaí Atacadista
e Academia Assaí, apoiou 50 mulheres do ramo culinário. Abordando conteúdos como
Design Thinking, estratégia de marketing e sustentabilidade, as duas turmas do Ciclo de
Formação Empreendedora em Gastronomia oferecem ferramentas que impulsionam o
empreendedorismo e estimula o desenvolvimento de negócios criativos que são pouco
difundidas para empreendedoras. Ao analisar o perfil majoritário das participantes, a
trajetória do curso é desenhada com aprendizados eficazes e que eliminem ou diminuam
as dúvidas e dificuldades das empreendedoras.
Monique de Paula foi umas das participantes
do Sabores do Rio, com o seu empreendimento
“ComaFit” e conta que seus olhos se abriram
durante a caminhada, enxergando além de seu
empreendimento e de seu próprio potencial.
Para ela, as aulas foram esclarecedoras e a
fizeram se declarar como empreendedora. “Dar
valor para as coisas que eu sei fazer, e hoje ser
capaz de administrar melhor meu negócio.”

Monique de Paula, ComaFit
Paulo Borges, mentor de gestão financeira
da aceleração, comenta o quão gratificante
é o sentimento de instruir e ensinar novas
tecnologias para as empreendedoras. Para
ele, os resultados aparecem quando as alunas
começam a colocar em prática toda a teoria
estudada, se tornando o motivo de sua maior
gratidão. “Acaba nos empolgando mais e mais
a estar fazendo esse trabalho.”

Paulo Borges, assessor e mentor
Se você quer conhecer mais sobre o Sabores do Rio conheça o nosso site:
www.saboresdorio.org.br
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Basta à Violência Doméstica
O Projeto Basta à Violência Doméstica, uma iniciativa da ASPLANDE em parceria com a
Ultragaz, capacitou 55 empreendedoras para atuarem como Embaixadoras dos Direitos
das Mulheres em seus territórios. O final do projeto se deu com a produção da Cartilha
Digital Basta à Violência Doméstica.

E do Catálogo de Produtos da Coleção Não à Violência, ambos disponíveis para download
em www.asplande.org.br:
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Todos os encontros foram realizados online e as duas turmas muito participativas. Os
professores Luciene Medeiros, Sandra Schwarzstein, Adriana Mota e Luciano Ramos
discutiram os temas: formação da sociedade brasileira, emancipação de mulheres dos
mais diversos segmentos sociais, violência e o ciclo da violência contra a mulher e o
envolvimento de homens no processo de gênero.

A criação e produção da Coleção de produtos artesanais com o tema Não à Violência e
da Cartilha Digital foi fruto de uma construção coletiva entre as participantes e a equipe
dedicada ao projeto.
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E-Book “Mulheres que Inspiram”

“Em maio de 2021, fui convidada pela
ASPLANDE a fazer a curadoria do e-book
Mulheres que Inspiram, isto é coordenar a
concepção e montagem deste e-book a partir
de histórias escritas e publicadas na seção
Minha História do Blog do Empreendedorismo
Feminino do site www.mulheresnarede.org.br.
Encarei este desafio como uma tarefa
prazerosa de costurar as histórias nas quais eu
tive que mergulhar para entender e reproduzir,
formando grande teia de solidariedade.
“O trabalho desenvolvido com Anna Paula
Rodrigues e Luiza Araújo foi extremamente
gratificante. Contamos o apoio primoroso de
Wolgrand Ribeiro, que fez a revisão dos textos.
Foi ótimo conviver com esta equipe, que
concebeu e executou o projeto gráfico desta
linda obra com competência e dedicação.”
Maria Adelina Araujo
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Maria Adelina Araujo, voluntária

Importância das redes de apoio financeiro
para empreendedoras
Trabalhar com propósito e eficácia é o maior bem que a ASPLANDE vem semeando em sua
caminhada. Durante os anos em que os números de empreendedoras em sua rede crescem
cada vez mais, a instituição se mantém atualizada e atenta às necessidades e meios de
colaborar com a formação e potencialização dos empreendimentos em diversos contextos.
Buscando oferecer todo o apoio necessário, as atividades e projetos são centralizados em
3 eixos de suma relevância.
Começando pela Formação e Mentoria, o objetivo principal é criar a base teórica e prática
para os empreendimentos das cariocas. Logo em seguida, a Conexão em Rede visa a troca
e o fortalecimento entre as mulheres e o Fomento, último pilar, assume o papel de dispor
apoio financeiro para oportunizar a compra de insumos e equipamentos, impulsionando os
negócios autônomos.
Durante os quase dois anos de pandemia, a maioria dos empreendimentos sofreram
duramente com seus impactos. Assim, além das formações e mentorias, o fomento
tem sido mais do que nunca de extrema importância para continuem se desenvolvendo.
Muitos dos empreendimentos se formaram nos últimos dois anos foram criados devido
à falta de demanda no mercado, sendo um investimento que muitos buscaram por
conta da necessidade e, sendo assim, a ASPLANDE reconhece que as mulheres nano e
microempreendedoras possuem seu negócio como única fonte de renda para sua família e
que, ainda, a maioria delas são chefes de família e moram na periferia. Estar a favor dessas
realidades e proporcionar o conhecimento e o apoio para o engajamento de seus negócios
se concretiza com o apoio financeiro oferecido pela instituição através dos projetos e bem
como pelos seus parceiros. O Fomento é, portanto, a cereja do bolo, aquele que possibilita
os retoques finais e que dará o sabor certo para toda a composição que foi trabalhada.

MANAMANO
Fundo de Transformação Social
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Dayse Valença, a Secretária Executiva da
ASPLANDE, aponta a importância do Fomento e
comenta que ele ocorre através de parcerias que
são realizadas e articuladas pela Instituição.
Seja por meio do microcrédito através da
Firgun, uma Fintech parceira da Instituição; do
Fundo ManaMano, criado no ano de 2020 pela
ASHOKA, UFRJ, Instituto Dara e ASPLANDE ou
através de vale compras em loja parceiras dos
projetos realizados pela instituição, permitindo
que as mulheres da Rede consigam meios para
investir em equipamentos para o seu negócio.
O apoio financeiro se estabelece, portanto,
como a resposta mais rápida e eficiente durante
tempos de crise, possibilitando retomar a vida
e a luz dos empreendimentos que buscam
autonomia e proteção.

Dayse Valença, secretária executiva

Prêmio Tia Angelica 2021
Seguindo a tradição do Prêmio Dandara,
em 2016 criamos o Prêmio Tia Angélica,
buscando aproximar as mulheres da Baixada e
dar visibilidade as seus trabalhos e lutas.
Tia Angélica é uma respeitada empreendedora
social moradora do Parque Paulista em Duque
de Caxias, onde organiza o projeto social
comunitário Grupo Tia Angélica.
A edição do dia 30/10 registrou a presença de
71 participantes. Foram homenageadas 21
pessoas que estão contribuindo para construir
uma Baixada Fluminense de Paz, solidariedade
e justiça social.
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O relatório completo do evento está disponível em www.asplande.org.br/publicacoes

Parceria com ATADOS
Para quem ainda não conhece o www.atados.com.br, é uma ONG que faz a ponte entre quem
quer se voluntariar e as instituições que precisam de voluntários. Desde que o ATADOS foi
criado, a ASPLANDE tornou-se parceira dessa instituição incrível, que mostra na prática
que brasileiro tem interesse e disponibilidade para contribuir com um Brasil melhor!!!

Parceria com a UFRJ
Em abril de 2020, já na pandemia começamos a estabelecer uma parceria com UFRJ.
Esse belo encontro foi articulado por Cindy Lessa da ASHOKA. A partir desse encontro,
começamos a ter a ter oficinas e cursos com a participação de professores e alunos.
Foi através dessa parceria que nasceu também o Fundo ManaMano, www.manamano.org.br
criado pela UFRJ, ASHOKA, Instituto Dara e ASPLANDE e que hoje conta com a participação
da Gastrotomia, Luta pela Paz, Criola, e Redes da Maré.
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Parceria com Sebrae
Em 2020 iniciamos uma parceria com o SEBRAE RJ que foi consolidada em 2021. Ao
longo desse ano, fruto dessa parceria, foram realizadas diversas oficinas e cerca de 100
atendimentos individuais no programa da ASPLANDE Mulheres em Rede Compartilhando
Saberes.

Curso de Inglês
No início de 2020 uma de nossas voluntarias, Tatiana Rodrigues, montou uma turma de
inglês com um grupo de empreendedora. O Curso continuou em 2021 com inglês voltado
para o mundo do empreendedorismo.
Desde o início de 2020, fruto da parceria entre ASPLANDE e o Consulado Americano, um
grupo de 7 empreendedoras, receberam uma bolsa de estudo e estão cursando inglês no
Ibeu.

Parceria com a Fundação Cherie Blair
No final do ano passado, a ASPLANDE iniciou uma parceria com a cherieblairfoundation.org.
A parceria prevê, após um processo de seleção em inglês, a conexão de empreendedoras
com mentores internacionais. Esse ano foram selecionadas 8 empreendedoras que estão
sendo acompanhadas por mentores de vários países.

Cestas Básicas
Com a chegada da pandemia, a ASPLANDE resolveu levantar dados sobre as empreendedoras
apoiadas pela instituição e constatou que algumas delas estavam passando por dificuldades
financeiras a ponto de não ter alimentos em casa. A partir disso houve uma ação solidária
de entrega de cestas básicas em parceria com o Instituto Phi.
A ASPLANDE fez ainda uma segunda ação com o Instituto C&A, na qual foram distribuídas
100 cestas para as empreendedoras da Rede. 70% dessa doação foi para a Baixada
Fluminense.
Confira os relatórios dessas ações em www.asplande.org.br/publicacoes
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Faz Parte da Rede

participa do ManaMano
em parceria com
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