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Aos 15 anos, apenas 0,5% das mulheres 
do mundo desejam se tornar 
profissionais da ciência e tecnologia, 
comparado com 5% dos homens.    
(UNESCO, 2019)

Diante do enorme gap digital que existe no 
setor de tecnologia, nasce o 
CONECTADAS, uma iniciativa do Mercado 
Livre para aproximar mais meninas e 
jovens latinoamericanas da tecnologia.

Essa iniciativa busca aproximar as jovens
do ecossistema tecnológico e fornecer 
ferramentas e autoconfiança para que
elas criem soluções inovadoras para
os desafios que identificam nas suas 
comunidades. Um dos efeitos mais 
significativos do CONECTADAS é a 
construção de uma comunidade que as 
inspira, empodera e as convida a serem 
protagonistas.

Reduzir a diferença de gênero na 
tecnologia requer uma ação coletiva. Por 
isso, o programa é realizado em parceria 
com a Chicas en Tecnología, uma 
organização argentina que promove 
mudanças culturais e o desenvolvimento 
de tecnologias que contribuam para a 
igualdade de gênero, e a {reprograma} , 
uma startup social brasileira que ensina 
programação para mulheres, priorizando 
mulheres negras e/ou trans.
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Em dois anos de programa, o 
CONECTADAS alcançou mais de 
2.700 meninas na América Latina, 
que desenvolveram mais de 370 
projetos tecnológicos de impacto 
social. 87% das meninas que 
participaram do programa 
afirmaram ter descoberto que 
gostam de estudar, pesquisar e 
trabalhar com tecnologia.

CONECTADAS não apenas transforma o 

paradigma de meninas e adolescentes 
na América Latina, mas também as 
conecta com outras meninas da região e 
com mulheres líderes em tecnologia.

Durante 2021 e 2022, mais de 65 
mulheres profissionais do Mercado Livre, 
líderes, especialistas e referências em 
tecnologia, participaram do 
CONECTADAS. Essas mulheres 
influenciam a visão que as meninas têm 
de si mesmas, de seu potencial para criar 
e liderar as mudanças que acreditam ser 
necessárias e de se sentirem confiantes 
para alcançá-las.

Gerar oportunidades de aprendizado e 
construir uma comunidade colaborativa 
são formas de incentivar cada vez mais 
meninas a descobrirem o enorme 
potencial que possuem para elaborar 
projetos e contribuir com suas 
comunidades por meio da tecnologia. 
Um caminho que inclua suas 
perspectivas, suas ideias e seu potencial 
de ação, criando oportunidades para um 
futuro mais inclusivo.

 

Saiba mais sobre o Conectadas!

https://www.youtube.com/watch?v=Q5sn3WyGnD4
https://www.youtube.com/watch?v=Q5sn3WyGnD4


Chile

119

40

Argentina

368

120

México

335

261

Colômbia

116

100

Brasil

253

107

Uruguai

75

33

Quantidade de participantes

Referências

Localidades

Peru

63
38

Em 2022, o Conectadas alcançou 
1.329 meninas de 7 países da 
América Latina

72%

têm entre 16 e 18 anos, 
idade chave para a 
definição de seus 
estudos e projetos 
profissionais.

52%

estudam em escola 
pública.

21%

recebem ajuda do 
governo.

60%

vivem em povoados ou 
cidades não capitais.

#ImpactoDoConectadas



#ImpactoDoConectadas

A partir de CONECTADAS:

1) Transformação digital, economia 4.0 e sustentabilidade

2) Pesquisa e dados de UX

3) Desenvolvimento de projetos e negócios digitais

4) Comunicação e marketing digital

descobriram que gostam 
de estudar, pesquisar e 
trabalhar com tecnologia

87%
aprenderam sobre opções 
de treinamento e 
desenvolvimento 
profissional em tecnologia

92%

sabem o que querem 
fazer no futuro 
profissional e acadêmico

80%

O impacto do Conectadas

"Ter participado do Conectadas mudou completamente minha 
perspectiva, pois conheci diversas mulheres profissionais e líderes 
em tecnologia, e tomei a decisão de me tornar uma delas."

Marysabel #Participante

Quais conteúdos são ensinados no CONECTADAS?

https://www.youtube.com/watch?v=r8rlTTBljdU
https://www.youtube.com/watch?v=r8rlTTBljdU


#ProjetosTecnológicos

#ImpactoSocial

O CONECTADAS 
busca formar uma
rede de jovens 
comprometidas, 
empoderadas e 
conectadas entre si.

Por meio de grupos 
formados por meninas 
de diferentes regiões e 
origens, as jovens 
desenvolvem projetos 
baseados na tecnologia. 

Projeto Fome Zero
AÇÃO SOCIAL

Aplicativo para conectar 
donos de feiras e restaurantes 
a integrantes de organizações 
ativamente envolvidas na pauta 
da fome zero.

Natureza
MEIO AMBIENTE

Aplicativo para reduzir o lixo 
doméstico urbano, oferecendo 
às pessoas alternativas para que 
o “lixo” seja reaproveitado ou, 
em último caso, descartado 
corretamente.

Fem Stem
EDUCAÇÃO

Plataforma web com 
informações sobre bolsas e 
cursos, carreiras e empregos 
em áreas STEM, além de 
contato com especialistas da 
área de tecnologia.

0 Tabus
SAÚDE

Plataforma web que facilita o 
acesso de adolescentes a 
informações relacionadas 
tanto à educação sexual 
quanto à saúde mental, a fim 
de promover o autocuidado.

Temas que mais 
interessam às meninas

Em 2022,
foram criados

172
projetos

20,9%
19,4%

13,43%



#GerarReferênciasPositivas

#Comunidade

As jovens se envolvem, 
pensam e desenham um 
projeto em equipe.

Além disso, elas se 
conectam com mulheres 
especialistas em tecnologia 
do Mercado Livre.

“A presença de referências 
femininas em disciplinas 
STEM pode mitigar 
estereótipos negativos de 
gênero sobre aptidões e 
oferecer às meninas uma 
verdadeira compreensão 
das profissões.”

UNESCO, 2019

En 2022 participaram

52 mulheres 
profissionais
do Mercado Livre

Das seguintes áreas:

36%

31%

14%

19%

“São oferecidos encontros, workshops, depoimentos e, 
sobretudo, referências de mulheres empreendedoras”.

María José #Participante

"Como mentora do programa, poder contribuir do meu 
lugar, abrindo as portas da tecnologia para tantas 
meninas da América Latina, me deixa muito orgulhosa."

Antonella #Mentora

Desenvolvimento de software

Análise de dados

UX

Outras

https://www.youtube.com/watch?v=Q5sn3WyGnD4
https://www.youtube.com/shorts/rWsgM_Z5X6Q?feature=share
https://www.youtube.com/shorts/rWsgM_Z5X6Q?feature=share


No Brasil, as egressas do CONECTADAS 
participaram de um processo de mentoria, 
com o objetivo de criar um espaço de 
reflexão sobre seu futuro, conectando-as a 
oportunidades de estudos e carreiras em TI 
e inspirando-as por meio das experiências e 
histórias reais das mentoras.

Participaram

111
meninas

17
mentoras

70%
Colaboradoras do 
Mercado Livre

"Ver mulheres como eu em cargos que 
eu nunca imaginei estar, me inspirou e 
eu acabei gostando muito da área.”

Bruna Pereira #Graduada #Mentora

Conteúdos 
do programa

#Mentorías

#Comunidade

Autoconhecimento e 
autocuidado

Planejando o futuro

Soft e hard skills para o 
mercado tecnológico

O futuro da tecnologia

Oportunidades em 
tecnologia

Após o programa

90%
sentem que conhecem 
melhor suas principais 
habilidades, pontos 
fortes e valores.

85%
reconhecem seu 
potencial para impactar 
positivamente sua 
comunidade e o 
meio ambiente.

91%
consideram as 
áreas STEM 
boas para elas.

100%
estão cientes de que 
existem mais opções 
de atuação em áreas 
relacionadas à 
tecnologia.



#ConectadasComoPontodePartida

As participantes do Conectadas 
querem potencializar sua carreira 
em tecnologia por meio de:

Formação em TI

Ofertas de trabalho

Eventos/Palestras 
de tecnologia

Contato com 
mulheres de TI

Networking

Competências para 
o trabalho

Outros

Depois do CONECTADAS, 88 meninas receberam 
uma bolsa para continuar sua formação em 
tecnologia e inovação.

Design de páginas web no-Code
Fornece ferramentas essenciais para o desenvolvimento 
de aplicações web, sem a necessidade de conhecimentos 
de programação.

Oficina de programação com Python
Estabelece as bases do pensamento computacional e 
algorítmico e fornece ferramentas Python, uma linguagem 
de programação usada em projetos de inteligência 
artificial, desenvolvimento web e robótica, entre outros.

Bootcamp Front-end e Full Stack
Fornece ferramentas em Front-end e Back-end e, ao 
mesmo tempo, trabalha as habilidades socioemocionais 
e técnicas dos jovens para conseguir um emprego formal 
em tecnologia.

31,2%

21,7%
21,7%

12,4%

6,3%
4,5% 2%



conectadaslatam.la

https://conectadaslatam.la/

