
  
TREINAMENTO DE NEGÓCIOS  
PARA MULHERES EMPREENDEDORAS

Gratuito – leve suas habilidades de negócios para  
o próximo nível com o programa educacional online 
da Goldman Sachs 10,000 Women. 
Devido às mudanças mundiais e em resposta à crise mundial de saúde, os cursos online estão cada vez 
mais importantes. 10,000 Women é um programa online inovador livre de custos, projetado para ajudar 
mulheres a expandir suas habilidades de negócios através de um treinamento prático. 

O programa cobre todos os aspectos de negócios, desde finanças e operações até liderança,  
marketing e negociação. 

Participando do 10,000 Women, você também terá acesso a uma poderosa rede de network com outras 
mulheres de negócios como você – se conectando a uma rede global crescente de empreendedoras que 
estão transformando as suas comunidades.

Os cursos oferecem uma experiência verdadeiramente flexível de treinamento online. Você tem a liberdade 
de interagir com o programa da maneira que funcionar para você – faça somente um curso ou uma 
combinação de cursos para atender às necessidades individuais de crescimento do seu negócio.  



DESTAQUES 
DO PROGRAMA

Cresça seu Negócio  
com 10,000 Women

Os Fundamentos de 
Finanças de Negócios

Os Fundamentos da 
Liderança

Os Fundamentos de 
Clientes e Concorrência

Os Fundamentos do 
Planejamento Financeiro

Os Fundamentos de  
Vendas e Marketing

Os Fundamentos de 
Operações

Os Fundamentos da 
Administração

Os Fundamentos do 
Financiamento

Os Fundamentos da 
Negociação

OS  
CURSOS

Cada curso fornece a você um conjunto completo de 
estruturas, ferramentas e modelos das áreas-chaves  
de negócios:

• faça análises práticas e exercícios de planejamento

• melhore suas habilidades como líder de negócios 

•  aprenda a mapear seus concorrentes e analise sua  
vantagem competitiva

 
 

•  aprenda a negociar com confiança e trabalhe através de um  
cenário prático de negociação

•  desenvolva habilidades para fazer uma boa solicitação de 
financiamento a fim de viabilizar o crescimento do seu negócio

•  desenvolva um Plano de Crescimento para seu negócio combinando 
os conhecimentos de todos os dez cursos

Conclua todos os dez cursos e seja 
elegível para se juntar à Comunidade 

Alumni das 10,000 Women

SOBRE 
O PROGRAMA

Coleção de cursos 
reconhecidos 
globalmente  

Disponível em  
inglês, espanhol  

e português 

Uma rede de  
líderes de negócios 

do mundo todo 

Totalmente  
flexível 

Sem limite  
de tempo



GOLDMAN SACHS 
 10,000 WOMEN

Goldman Sachs 10,000 Women é uma iniciativa global que fomenta o crescimento 
econômico através do fornecimento de um treinamento de negócios e administração, 
mentoria e networking, além de acesso a capital para mulheres empreendedoras  
no mundo todo.

O programa foi fundado pelo entendimento que investir em mulheres empreendedoras 
resulta em crescimento econômico e em comunidades mais fortes. Desde 2008, 
 10,000 Women tem treinado e empoderado mais de 10,000 mulheres líderes 
de negócios em mais de 100 países, as graduadas deste programa constantemente 
relatam sobre crescimentos econômicos imediatos e sustentáveis.

Comece hoje

“ Quando o 10,000 Women me solicitou o meu plano de negócios fiquei 
chocada por admitir que não tinha nenhum. Depois de concluir este 
programa me sinto com melhor controle e mais segura. É necessário 
ver todas as partes do seu negócio – isso é essencial.”

Mónica Barcena
Ulalight, México

“ O que me levou ao Programa  
de 10,000 Women da Goldman 
Sachs era o treinamento de 
liderança pessoal combinado  
com finanças, previsões, fixação  
de metas e como administrar  
um time.”

Seanice Lojede 
Blu Flamingo Digital Africa, África do Sul 

Perguntas mais frequentes
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“Após ter concluído o programa tive uma nítida compreensão de 
administração, finanças e recursos humanos, e comecei a pensar 

como uma líder. Ele me deu um mapa de direção para o futuro  
da minha empresa.”

Sweta Kesur 
Miemaw Technologies, Índia 

ou visite coursera.org/10000women

ou visite coursera.org/10000women  
para obter mais informações

https://www.coursera.org/launch/10000women
https://www.coursera.org/launch/10000women
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