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Olá, bem vindas à nossa aula do curso “Jornada
Empreendedora”. Na última aula vocês aprenderam sobre a
história da Rede de Compartilhamento de Oportunidades
Entre Mulheres, e sobre a criação do “Entre Elas”. Hoje
vamos dar continuidade à história do Entre Elas, com foco
na experiência da produção do “Kit de Sabonetes”. 
 
É muito importante que vocês saibam com detalhes como
aconteceu a produção para reproduzir a experiência em
ações futuras da Rede, podendo mudar alguns aspectos
como a área de produção ou outro aspecto decidido
conjuntamente.
 
Logo após a decisão que tomamos sobre a criação da marca
“Entre Elas” da Rede de Compartilhamento de
Oportunidades entre Mulheres, decidimos produzir um kit
de sabonetes naturais para as vendas de fim de ano (natal e
ano novo). Para isso, criamos um grupo específico no
WhatsApp com as mulheres interessadas na produção. O
grupo funcionou para coordenar a atividade de forma mais
organizada.
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Contamos com a parceria da Maria Costura, responsáveis
pela produção das embalagens dos sabonetes. Também
tivemos apoio do Banco Comunitário da Estrutural, que
colaborou financeiramente para a compra dos materiais
necessários. A consultora de negócios e finanças Hellen
Freitas, foi responsável pela compra dos materiais,
orientação financeira e distribuição dos lucros no final da
experiência. A Afrogaia Cosméticos nos ofereceu um curso
de produção de sabonetes e orientou a produção, sendo
fundamental para o nosso sucesso. Por fim, o Coletivo da
Cidade cedeu o espaço para a produção dos sabonetes. É
muito importante ressaltar a importância das parcerias no
sucesso do empreendimento. 
 
A produção de sabonetes aconteceu em 2 dias com a
divisão de 2 grupos, assim cada grupo compareceu em um
turno para que todas tivessem tempo suficiente de produzir
os sabonetes sem sobrecarregar a cozinha. A produção das
embalagens aconteceu no próprio espaço da Maria Costura
com os materiais já existentes no local.
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Após a produção, no fim de novembro e início de
dezembro, o tempo ficou curto para as vendas de fim
de ano. Assim, não conseguimos concretizar a ideia
inicial de vender os kits para empresas, que tinha
como objetivo um menor deslocamento e a venda de
vários kits de uma só vez. Então, a equipe da UnB
ficou responsável pelas vendas dos kits que foram
vendidos na “Vitrine do Ernesto”, um espaço de
vendas no Ernesto Café da Asa Sul, que durante 2
dias reuniu vários empreendedores individuais e
coletivos para venderem seus produtos. 
 
Após as vendas dos produtos, fizemos um
encerramento de fim de ano no espaço da Maria
Costura. Além disso, o dinheiro conquistado com as
vendas foi integralmente repassado e dividido
igualmente entre as mulheres envolvidas na
produção.
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- Escolha conjunta sobre o que produzir
- Quais parcerias podemos firmar
- Como coordenar as ações em um grupo somente
com as interessadas, e
- Repassar igualmente os lucros após as vendas

Todas essas etapas envolvem uma construção
coletiva do empreendimento, mas que esteve sempre
atenta aos princípios da Rede. Com isso, esperamos
que vocês levem em consideração essa experiência
como um direcionamento para as futuras ações.
 
Isso é tudo gente! Nos vemos na próxima aula.

Tchau!
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