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Comunidades:
Lugar que uma mulher levanta outras 

mulheres
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O que são comunidades?



 

 

O que são comunidades?

Comunidades são um grupo de pessoas com 
diversos skills que buscam passar seu 
conhecimento para outras pessoas, criando uma 
sinergia que um ajuda ao outro. 

E como sabemos, mulheres têm pouca 
participação na área de tecnologia, para 
reverter esse quadro, foram surgindo 
comunidades focadas em mulheres que buscam 
dar mais inclusão, empoderamento e 
diversidade dessa minoria.



 

 

Como elas funcionam?



 

 

Como elas funcionam?



 

 

Dados sobre mulheres em TI



 

 

Dados sobre mulheres em TI

Fonte: correiobraziliense.com.br, mulheres ocupam apenas 25 
dos empregos de ti no país (2019) 

Mulheres ocupam apenas 25% 
dos empregos de TI no país, 

aponta levantamento
Dados colhidos por programa mantido pela Microsoft 

mostra que o setor de tecnologia da informação ainda é 
desafiador para mulheres.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2019/04/23/interna_tecnologia,750829/mulheres-ocupam-apenas-25-dos-empregos-de-ti-no-pais.shtml


 

 

Dados sobre mulheres em TI

Fonte: hbr.org, Mohr (2014) 

100%
dos requisitos das vagas

60%
dos requisitos das vagas

https://hbr.org/


 

 

Dados sobre mulheres em TI

Fonte: epocanegocios.globo.com, Apenas 17 dos programadores 
brasileiros são mulheres. (2018) 

Apenas 17% dos programadores 
brasileiros são mulheres

Relatório da Unesco mostra dificuldade de mulheres para 
entrar nos mercados de tecnologia - que remuneram bem - 

e ciência.

https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2018/02/apenas-17-dos-programadores-brasileiros-sao-mulheres.html


 

 

O que as comunidades
podem fazer?



 

 

O que as comunidades
podem fazer?

❖ Mentoria

❖ Apoio psicologico

❖ Treinamento

❖ Empoderamento

❖ Grupos de estudo

❖ Hacking de carreira

❖ Meetups

❖ Lives

❖ Repositorio de vagas



 

 

O que você pode fazer 
para melhorar isso?



 

 

O que você pode fazer
para melhorar isso?

  Lembre:

 
○  todos já fizeram um Hello World

 
○  todos já esqueceram o ;

 
➜  Não diga:

○  Mas é óbvio que é assim.
○  É seu primeiro contato com isso?
○  Já procurou no Google?
○  Ahh.. Se X então não é programador.

 
➜  Ensinar ao invés de fazer.



 

 

O que você pode fazer
para melhorar isso?

Para os homens:

○  Dê voz para as mulheres

○  Não sejam heróis, entendam que somos 

capazes

○  Incentive suas amigas

○  Converse com outros homens sobre isso

○  Lembre que já tb foi difícil pra vc

 

➜ Demonstrem:

 ○ Dificuldades

  ○ Inseguranças 



 

 

Exemplo de comunidades
voltadas para mulheres



 

 

Exemplo de comunidades
voltadas para mulheres



 

 

Exemplo de comunidades
voltadas para mulheres

@devsjavagirl@devsjavagirl

@devs-javagirl @devs-javagirl

devs JavaGirl devs-Java-Girl

devsjavagirl.slack.com

devs
JavaGirl BR

devsjavagirl



 

 

Exemplo de comunidades
voltadas para mulheres



 

 

Exemplo de comunidades
voltadas para mulheres



 

 

Iniciativas para aumentar 
mulheres em programação
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Obrigada <3

        @kamilah_santos    

         in/kamila-santos-oliveira/ 

         @kamila_code

         @kamilahsantos
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Obrigada <3

        @psousaraquels    

         in/raquel-sousa-pereira/ 

         @itisme.raquel

         @psousaraquels




