
  

FAQ 



 

SOBRE O NEGÓCIO 

 

Sou  uma empreendedora, mas ainda não possuo CNPJ. Isso é um 

impeditivo para que eu participe da AWE Brasil?  

Não, se você possui uma empresa ainda não formalizada, mas está no mercado 

há pelo menos dois anos e tem como comprovar, pode se candidatar sim. 

 

Se a minha empresa for MEI, posso participar da AWE Brasil?  

Sim. Todas as mulheres empreendedoras que possuírem um CNPJ ativo ou 

estejam atuando no mercado por, no mínimo, dois anos, estão aptas a se 

inscrever.  

 

A minha empresa precisa estar faturando para que eu participe do 

programa?  

Não precisa estar faturando no momento, uma vez que sabemos que alguns 

negócios possam estar passando por dificuldades, devido à crise econômica do 

país. No entanto, é necessário que a empresa já tenha tido algum faturamento, 

considerando que para estar apta a ser selecionada, precisa ter ao menos 2 anos 

de funcionamento.  

 

Mulheres de quais estados podem ser elegíveis a integrar a AWE Brasil?  

As inscrições do programa estão abertas para mulheres de todos os 26 estados 

brasileiros e Distrito Federal.  

 

Preciso ter empresa formalizada por quanto tempo para participar?  

A sua empresa precisa estar em funcionamento por pelo menos 2 anos. Se você 

possui empresa aberta por, pelo menos, esse tempo, mas precisou trocar de 

CNPJ, orientamos para que se inscreva, justifique na resposta aberta (nº 46 do 

formulário) e/ou em seu vídeo de apresentação e o comitê avaliará a sua 

candidatura.  

 

A minha empresa ficou parada, sem faturamento, durante a pandemia. Fico 

preocupada em responder erroneamente o faturamento anual. O que 

indicar em minha inscrição? 

O valor do faturamento não será um critério para a seleção ou desclassificação 

do processo seletivo. Neste caso, pedimos para que responda o valor atual.  

 



 

Eu sou empreendedora, mas trabalho sozinha, apenas contratando 

funcionários pontualmente, em regime temporário. Posso me inscrever?  

Sim. O curso da AWE Brasil é focado para mulheres que tenham alguma 

experiência de gestão de pessoas dentro de suas empresas. Se você possui ou 

já possui entre 2 e 5 funcionários, mesmo que em regime temporário, pode se 

candidatar.  

 

Qual é a faixa etária que pode se candidatar a esse programa? 

São elegíveis à AWE Brasil 2.0 mulheres empreendedoras que tenham entre 25 

e 55 anos de idade. 

 

Como emitir a certidão negativa de débitos da minha empresa?  

Basta acessar o portal da receita e informar o CNPJ. Caso não haja pendências, 

será gerada a certidão negativa. É importante ressaltar que a CND federal tem 

validade de seis meses. Dessa forma, se já houver uma certidão emitida, será 

lançada uma segunda via ou uma nova certidão. Caso o sistema identifique 

pendências, será emitida automaticamente uma certidão positiva com efeitos de 

negativa (CPEN).  

 

SOBRE A FORMAÇÃO  

 

Como deverão ser divididas essas cerca de 6 horas semanais de dedicação 

para o programa? 

• Cerca de 3-4 horas para fazer cada um dos 10 módulos do curso online 

‘10.000 Mulheres’. 

• 2 horas para participação no encontro online com outras empreendoras 

da sua turma – dia e horário a serem definidos. 

• Cerca de 1 hora para o econtro semanal com o(a) seu/sua mentor(a) e/ou 

trabalho dedicado ao PCN 

O cronograma detalhado da programação será apresentado no início da 

formação a todas as mulheres participantes.  

 

Preciso ter conhecimento da língua inglesa para participar da AWE?  

Não, toda a formação será realizada em português.  Caso alguma atividade seja 

realizada em inglês, a coordenação do programa providenciará tradução 

simultânea. 

 



 

Haverá algum custo para o acesso à plataforma Coursera?  

Não. O programa será totalmente gratuito para as mulheres participantes.  

 

Durante o período do programa, precisarei entregar algum tipo de 

relatório?  

As empreendedoras participantes deverão concluir a leitura de cada um dos 

módulos e estar prontas para a discussão semanal sobre o conteúdo.  Além 

disso, ao longo do programa, elas deverão também trabalhar no seu PCN (Plano 

de Crescimento do Négócio) sob a orientação do(a) seu/sua mentor(a).  E esse 

PCN servirá de base para o seu pitch. 

 

O que são “sessões de pitch”, citadas no regulamento?  

Um pitch é uma apresentação direta e curta, com o objetivo de apresentar 

características de seu empreendimento para possíveis investidores. A habilidade 

de se apresentar um bom pitch pode ser tida como um diferencial na busca por 

possíveis investidores e parceiros que queiram apoiar o empreendimento.  

 

Haverá emissão de certificado, após a conclusão do AWE?  

Sim, todas as mulheres que obtiverem pelo menos, 80% de presença e 

concluírem todos os 10 módulos do curso online receberão um certificado de 

participação, comprovando as horas de formação.  

 

O que é um investimento semente?  

Investimento semente é um financiamento de valor não muito alto, dirigido a 

projetos empresariais em fase de desenvolvimento. As participantes da AWE-

Brasil 2.0 terão a oportunidade de competir por esse recurso para fortalecer e/ou 

ampliar os seus negócios. O valor a ser destinado para cada empreendedora 

ainda será definido.  

 

Contato 

Se ainda tiver dúvidas, favor entrar em contato via e-mail, no endereço: 

awebrasil@maisunidos.org. 
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