
Um documento que apresenta como 
um programa gratuito para jovens de 
sete países da América Latina procura 
responder à desigualdade de gênero 
no setor de tecnologia, impulsionando 

jovens mulheres a criarem soluções para 
os problemas que as rodeiam.

Um programa do
Em 
parceria 
com



É um programa do Mercado Livre realizado em 

parceria com Chicas en Tecnología e {reprograma}. 

Esta iniciativa surge da dedicação conjunta para 

estimular o interesse e aumentar as oportunidades 

das jovens da região nas áreas de tecnologia.

Esta publicação e mais informações estão disponíveis em: conectadaslatam.la

O uso de uma linguagem que não discrimine por gênero é uma das preocupações 
deste material. Entende-se que todas as menções no feminino genérico representam 
sempre as diferentes pessoas que se identificam com o gênero feminino ou como 
pessoas não binárias.
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A tecnologia está presente em diversos momentos 
do nosso dia a dia e é uma ferramenta de 
transformação indispensável para construirmos 
um futuro inclusivo e sustentável.

No Mercado Livre, junto com Chicas en Tecnología 
e {reprograma}, queremos colocar a tecnologia 
nas mãos de jovens de toda a América Latina,
para que a utilizem para idear soluções aos 
problemas que elas veem ao redor. Assim surge 
Conectadas.

Criamos este material para apresentar esta 
proposta de transformação que nasceu com a 
participação de 1.200 jovens de 7 países da 
América Latina durante o ano de 2021.

À medida que a indústria tecnológica avança 
globalmente, a desigualdade de gênero continua 
sendo visibilizada quanto ao acesso e à participação 
do gênero feminino.

Um relatório da UNESCO (2019) demonstra 
que as meninas perdem interesse nas disciplinas 
STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 
na sigla em inglês) com a idade, especialmente 
entre os primeiros e os últimos anos da adolescência. 
Aos 15 anos só 0,5% das mulheres no mundo 
deseja ser profissional da ciência e tecnologia, 
comparado com 5% dos homens (OCDE, 2018).

As mulheres jovens acreditam que não estão 
formadas para utilizar a tecnologia e os recursos 
digitais, e se percebem como menos capazes 
de desempenhar determinados trabalhos 
vinculados a disciplinas STEM do que os 
homens, independentemente de serem 
igualmente competentes ou contarem com 
melhores desempenhos acadêmicos (Equals, 2018). 

Alguns dos fatores que levam a isso são os 
estereótipos familiares e sociais que enfrentam 
desde a infância, bem como a falta de visibilidade 
de mulheres profissionais nessas áreas. Isso 
provoca um afastamento da tecnologia e gera 
uma barreira no momento de pensar na escolha 
da formação acadêmica, o que leva a uma 
persistentedesigualdade. Mundialmente, só 30% 
das mulheres optam por estas disciplinas para 
sua formação superior (UNESCO, 2019).

Por esses motivos, precisamos gerar 
entornos inclusivos que promovam 
a aproximação de meninas e adolescentes  
com a tecnologia.

Isso permitirá que as jovens latino-americanas 
tenham acesso a novos horizontes de formação 
e a uma indústria em constante expansão e se 
tornem criadoras de seu futuro, de seu mundo.
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COM MAIS TECNOLOGIA,  TEMOS 
MAIS MULHERES EM TECNOLOGIA?



Sabemos que a diversidade de perspectivas é a 
semente da inovação. Como sociedade, ainda 
nos resta um longo caminho a percorrer para 
que a todas as pessoas tenham a garantia, na 
prática, de uma vida livre de discriminação, 
assédio e violência e com igualdade de acesso e 
representação em todos os setores da sociedade, 
inclusive no âmbito da tecnologia.

Iniciativas que fomentem a diversidade e a 
inclusão no setor tecnológico são fundamentais 
para promover ambientes educacionais e 
profissionais mais equitativos. Equipes mais 
diversas produzem soluções mais inovadoras e 
com melhores resultados.

Nas empresas, há um vínculo muito concreto 
entre diversidade e vantagem competitiva.  
Aquelas que investem em diversidade de gênero 
nas equipes executivas têm estatisticamente 
21% mais de probabilidades de ter uma receita 
superior à média e 33% de probabilidade de 
um desempenho superior quando estas 
equipes são étnica e culturalmente diversas. 
(McKinsey, 2018).

O compromisso com a diversidade e a inclusão 
é um caminho que traz benefícios para toda a 
sociedade. É importante apoiar as pessoas do 
gênero feminino para que possam experimentar, 
vivenciar e encontrar seu lugar na tecnologia, 
sempre em ambientes seguros, de respeito e 
empatia. Desta maneira, podemos nos certificar 
de que as inovações que forem projetadas 
agora e para o futuro, aquelas que moldam o 
nosso mundo, contemplem multiplicidade de 
olhares e enfoques e se tornem as soluções 
que precisamos.
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TECNOLOGIA COMO 
ESPELHO AUMENTADO



Conectadas é um programa imersivo de formação, 
que visa aproximar as adolescentes da América 
Latina do mundo da tecnologia para que possam 
se apropriar de ferramentas para criar soluções 
inovadoras diante dos problemas que elas 
identificam localmente e que, geralmente, são 
semelhantes nos diferentes países.

O objetivo é transformar paradigmas: 
que cada vez mais mulheres descubram 
todas as possibilidades que a tecnologia 
pode oferecer para elas e para o mundo.

Queremos que as mulheres latinoamericanas 
vivam desde a adolescência esta experiência, 
para que possam desenvolver o desejo e as 
habilidades que lhes permitirão ingressar no 
mundo tecnológico. Conectadas é o primeiro 
passo diante do enorme potencial que o setor 
tem para elas. Esse programa as conecta com 
um futuro melhor, onde elas são protagonistas. 
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“Adorei a experiência! 
Também gostei que trouxessem 
mulheres que se dedicavam 
à tecnologia, isso ampliou 
a experiência para mim.”
Oriana, 16 anos



Conectadas consiste em uma imersão digital 
de aproximadamente 30 horas, nas quais são 
tratadas temáticas que introduzem as jovens no 
mundo da tecnologia: 

Ao longo dos encontros virtuais, as jovens 
também têm acesso ao testemunho e à troca 
com mulheres profissionais que hoje trabalham 
no Mercado Livre, líderes em tecnologia, 
especialistas e referências em diferentes áreas. 
Além disso, participam de painéis, oficinas e 
palestras, e interagem com pares de diversas 
regiões para tirar dúvidas e trocar experiências.

Como parte essencial da proposta de Conectadas, 
as participantes pensam em soluções de base 
tecnológica com impacto social para resolver 
problemáticas que elas mesmas identificam ao 
observar o seu entorno e pesquisar. Elas 
desenvolvem este projeto junto com 
participantes de diferentes regiões e contam 
com a mentoria de uma facilitadora. Ao finalizar 
o processo, cada equipe tem a oportunidade de 
apresentar sua solução a mulheres que são 
referências em posições tecnológicas no 
Mercado Livre, que de forma voluntária 
participam do programa. O feedback sobre 
estes trabalhos faz parte do processo de 
aprendizagem. 
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“Agora tenho a certeza de que 
fazendo alguma coisa, sem 
importar se é pequena, sinto 
que realmente posso mudar 
um pouquinho, um pedacinho 
do mundo, da realidade de 
minha comunidade, da 
situação na qual vivemos!! 
Fiquei muito feliz :)” 

“Um extra é o fato de conviver 
com meninas de toda a América 
Latina e poder se reunir com 
profissionais que contem como 
foi sua experiência e o que 
fazem no Mercado Livre.”

Martina, 18 anos

María, 15 anos
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Cultura e 
transformação

digital

UX research 
e dados

Desenvolvimento de 
projetos e negócios 

digitais de impacto social

Marketing  
digital

Transformação digital, 
nova economia e 
sustentabilidade

Design centrado
no usuário

Modelos de negócios
e projetos

Ferramentas de
comunicação
e marketing

CONTEÚDOS

SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4SEMANA 2



 

 

Argentina

Uruguai

Brasil

Colômbia

Chile

Peru

México

Para participar, não era necessário que tivessem 
conhecimentos prévios na área, apenas:

Para a seleção das participantes priorizamos a 
representatividade geográfica, a diversidade, 
a multiplicidade de interesses e variedade de 
idades.

Disponibilidade horária 

Motivação para criar soluções 
inovadoras baseadas em tecnologia
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ALCANCE

294
43

205

92

17

124

165
63

36

5
34

3

120

26

No primeiro ano, o programa foi dirigido a:

As jovens participantes, 
até o momento, representam 
quase 300 localidades 
dentro dos 7 países 
convocados.

mulheres

anos

Argentina

Brasil

Uruguai

Chile

Colômbia

México

Peru

1200

14-18

48% das mulheres tinham entre 17 e 18 anos, 
uma faixa etária chave para a proposta, já que é 
uma fase determinante na definição de estudos e 
planejamento profissional.

Participantes Cidades

14%
14 anos

18%

20%23%

25%

15 anos

16 anos
17 anos

18 anos



Para entender melhor este impacto em cada uma 
das participantes, ao finalizar toda a experiência 
com cada turma, foi feita uma série de perguntas 
baseadas em três eixos chave. Nesta seção, 
compartilhamos os resultados desta enquete feita 
com as participantes que realizaram o programa 
até o momento.  

Conectadas visa proporcionar ferramentas às 
jovens para que possam assumir uma posição 
de liderança em seu futuro e na construção 
de sua realidade. Neste programa vivencial, 
as jovens se envolvem em temas-chave de 
tecnologia; pensam e desenham um projeto 
em equipe e têm contato com mulheres que 
são referências em modelo de carreira. 

Acreditamos que atravessar uma experiência 
como essa influencia na visão que as meninas 
têm de si mesmas, de seu potencial para intervir 
e protagonizar as mudanças que acham 
necessárias e na confiança de que podem 
conseguir isso.
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A EXPERIÊNCIA 
DAS PARTICIPANTES

MELHORIA DE ASPIRAÇÕES 
A FUTURO

RESULTADOS E MUDANÇAS 
POSITIVAS DO PROGRAMA

“Este programa é muito mais 
do que um curso ou processo, 
ele nos abre os olhos e as 
portas. Ele é crucial para o 
desenvolvimento de todas as 
meninas que sonham em ser 
vistas e levadas em conta.”.
 Participante anônima

“Definitivamente, acabei o 
curso com mais confiança 
em mim mesma e com mais 
perspectiva sobre o futuro. Eu 
me sinto mais motivada para 
perseguir meus objetivos. Foi 
uma experiência incrível.”

“O programa abriu a minha 
mente sobre meu futuro 
acadêmico e profissional e, 
além disso, sinto que 
potencializou minhas habilidades 
comportamentais e tecnológicas.”

 Participante anônima

 Irina, 16 anos
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afirmam que, depois do Conectadas, têm 
uma visão mais clara do que querem fazer 
com seu futuro profissional e acadêmico. 

Considerando que grande parte das jovens 
participantes são estudantes do ensino médio,

Esse é um fator que analisamos 
porque sabemos que, para  ter um 
futuro melhor, é preciso acreditar 
e visualizá-lo.

81%



Isso demonstra um efeito concreto sobre 
a forma como as meninas se vinculam 
com a tecnologia.

Essa curiosidade e interesse genuínos são 
chave para que elas continuem seu processo de 
aprendizagem, com segurança e determinação, 
sobre esses temas ao longo de toda sua vida. 

Isso é relevante porque, para poder 
tomar decisões, é preciso conhecer 
as opções, ter informação adequada 
sobre os temas e entender quais são 
as alternativas. 
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AFINIDADE E GOSTO PEL A 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA

AUTOPERCEPÇÃO COM REL AÇÃO 
À TECNOLOGIA 

das participantes manifestaram que 
gostam de pesquisar temas de tecnologia

das meninas, depois de participar do 
programa, conhecem mais sobre as 
opções de formação e desenvolvimento 
profissional em tecnologia.

manifestam uma autopercepção positiva 
com relação às áreas STEM.

E, depois de ter transitado pelo programa,

Depois de participar do Conectadas,

94%

95%

89%

“Este programa me inspirou 
a me inscrever em um cur-
so universitário relacionado 
a tecnologia. Agradeço que 
tenham me ensinado sobre 
isso, abriu muito minha mente 
e estou muito feliz.”

 Jineth, 18 anos

“Minha forma de pensar 
mudou porque eu geralmente 
ouvia muito que a tecnologia 
não é algo para mulheres e 
o curso me mostrou que não 
é assim, que o lugar de uma 
mulher é onde ela quer estar”. 

 Participante anônima
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Ao longo dos encontros de Conectadas, as 
jovens seguiram um processo muito semelhante ao 
que usam as equipes de tecnologia hoje: 
identificação de uma problemática, pesquisa, 
desenho de uma solução e desenvolvimento 
de um protótipo para testá-la e melhorá-la. Esse 
processo foi realizado em equipe, onde cada uma 
contribuiu com seus interesses, preocupações, 
criatividade e habilidades. Como resultado, até 
hoje foram desenhados mais de 150 projetos. 
A seguir, fornecemos informações sobre alguns 
deles. 

Observamos que, entre as participantes do 
Brasil, houve uma tendência de trabalhar em 
soluções relacionadas a saneamento, redução 
de desigualdades, fim da pobreza e fome zero. 
Entre as equipes hispânicas, os temas que 
apareceram com frequência foram saúde e 
bem-estar, especialmente saúde mental, 
educação sexual e abandono animal. Outros 
tópicos que apareceram fortemente são meto-
dologias de ensino e inclusão de pessoas com 
capacidades diferentes. 

Quando os temas são cruzados com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
vemos que 14 dos 17 ODS estão representados 
pelos projetos das meninas. Isso demonstra que 
as problemáticas que elas percebem em suas 
comunidades respondem a temas globais. 

Os projetos elaborados pelas jovens que 
integraram o programa tratam diferentes temas:

S A Ú D E  M E N TA L
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“Idear e fazer o produto em 
quatro semanas não foi fácil, 
mas foi extremamente 
enriquecedor. Nós nos 
desafiamos a todo o momento: 
pensando ideias, refletindo 
sobre os problemas que nos 
rodeiam, pesquisando e 
deixando de lado a vergonha 
para compartilhar o resultado 
do que fizemos. Às vezes 
pensava ‘como vamos fazer 
isto?’, ‘Será que vai dar 
certo?’. E dava! Tudo o que 
vivemos aqui me mostrou uma 
coisa: somos capazes de muito, 
de tudo!”
Participante anônima

COM QUAIS TEMAS AS MENINAS 
ESTÃO MAIS PREOCUPADAS? 

12%

8%

7%

6%

5%
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PROJETANDO O FUTURO: 
SOLUÇÕES COM IMPACTO SOCIAL



  

 

RELAÇÃO ENTRE OS TEMAS DOS PROJETOS  E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

26%
22%

13%

8%
10%

6% 5% 3% 2% 5%
CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

IGUALDADE 
DE GÊNERO

VIDA 
TERRESTRE

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

TRABALHO 
DECENTE E 
CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

AÇÃO PELO 
CLIMA

ÁGUA LIMPA E 
SANEAMENTO

OUTROS 
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Saúde mental
Educação sexual
Autoestima
Alimentação saudável
Emergência
Transtornos alimentares

Metodologias de ensino-aprendizagem
Acesso a materiais educativos

Apoio escolar
Orientação vocacional

Inclusão da diversidade
Acesso e segurança digital 

Abandono animal
Meio Ambiente

Inclusão de pessoas com deficiência
Doações
Empatia e não violência

Prevenção à violência de gênero
Desigualdade de gênero tecnológica

Acesso a oportunidades 
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Os grupos elaboraram diversas soluções 
para as problemáticas identificadas. Pensaram 
principalmente em design de aplicativos e sites, 
mas também surgiram alternativas vinculadas 
a ativações em redes sociais (RRSS), jogos 
e extensão para navegadores, entre outras 
ideias.  

62%

31%

5%

2%

Aplicativo

Site

Ativação em
redes sociais

Outros

QUAIS SÃO SUAS SOLUÇÕES? 



Site que visa conscientizar e ensinar sobre os 
perigos do grooming (aliciamento de menores 
através da Internet) para que as crianças façam 
um uso responsável das TICs.

Aplicativo com informações sobre Educação 
Sexual Integral (ESI), guiando crianças e jovens 
sobre formas em que a família pode falar com a 
pessoa envolvida, disponibilidade de ginecologista 
na região e um mentor para responder dúvidas e 
ajudar com o que fazer em cada situação.

Oferece ajuda e informação a adolescentes e 
mulheres que poderiam ser vítimas de violência 
de gênero.

Site para que as mulheres possam comunicar 
e denunciar o assédio no trabalho.
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PROJETOS DESENHADOS 
PEL AS PARTICIPANTES
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Eco-nectadas é um site que busca conscientizar 
a sociedade sobre a importância da reciclagem e 
como praticá-la em casa.

Aplicativo que trabalha a noção de cidadania e 
colaboração entre a vizinhança de um determinado 
bairro. O aplicativo divide bairros em comunidades, 
e permite: gestão de reclamações, troca de 
informação entre vizinhos, prestação de serviços, 
disponibilidade de serviços de voluntariado e avisos 
importantes que podem ser gerados tanto pelo 
governo quanto pelos próprios moradores. 

Aplicativo que conecta as pessoas com objetos 
úteis e em bom estado com pessoas que precisam 
de doações. Também busca conscientizar sobre 
a reutilização dos produtos para evitar a geração 
de resíduos. 

Aplicativo que mostra a localização de animais de 
estimação perdidos, com o objetivo de reduzir o 
número de animais abandonados e incentivar a 
adoção segura e econômica.
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Aplicativo que permite que a sociedade civil 
denuncie problemas de saneamento básico em 
sua comunidade, a fim de tornar visível essa 
situação para o poder público. Grande parte da 
solução depende do compromisso com um plano 
de saneamento básico capaz de satisfazer todas 
as necessidades da comunidade.

Site focado na promoção de saúde mental, 
que oferece ajuda profissional, contatos para 
atendimento e apoio e um fórum para a troca 
de informações entre os usuários.

Beetter é um aplicativo que reúne espaços 
de informação, dicas, rotinas e trocas para 
adolescentes que sofrem de depressão, 
estresse ou ansiedade.

Aplicativo que permite que estudantes adolescentes 
se conectem por meio de diferentes ligações 
em grupo, algumas com finalidade de estudo e 
outras para lazer. Isso ajudaria os estudantes a 
perceber que não estão sozinhos e que podem 
buscar apoio inclusive em diferentes escolas.
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Uma plataforma para ajudar crianças, adolescentes 
e adultos a aprender a linguagem de sinais para 
que eles possam se comunicar com deficientes 
auditivos. O objetivo é que seja utilizada em 
escolas, em ambientes sociais e de trabalho.

Jogo em que o usuário vai conhecendo 
características de diferentes culturas originárias.

Perfil em redes sociais focado em jovens esportistas 
com o objetivo de lhes proporcionar apoio, foco, 
inspiração e suporte na busca por patrocinadores, 
promover campeonatos e também políticas públicas.

Para enfrentar o desemprego juvenil, desenvolveu-se 
a ideia de um aplicativo que sistematiza ofertas 
de emprego, oferece capacitações e treinamentos 
para entrevistas de emprego.
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É a companhia de tecnologia líder em comércio 
eletrônico da América Latina. Através de suas 
plataformas Mercado Livre, Mercado Pago e 
Mercado Envios, ela oferece soluções para que 
indivíduos e empresas possam comprar, vender, 
anunciar, enviar e pagar bens e serviços pela 
internet.

É uma organização da sociedade civil que tra-
balha para reduzir a desigualdade de gênero no 
ecossistema tecnológico-empreendedor da Amé-
rica Latina. Desde 2015, impulsiona programas 
e iniciativas livres e gratuitas que motivam, 
formam e acompanham integralmente jovens e 
adolescentes mulheres entre 13 e 23 anos em 
seu desenvolvimento em áreas STEM.

Fundada em 2016 pela peruana Mariel Reyes 
Milk e suas sócias Carla De Bona e Fernanda 
Faria, a {reprograma} é uma startup social de 
São Paulo que ensina programação a mulheres, 
priorizando as negras e trans.

Mercado Livre oferece seus serviços a milhões 
de usuários e disponibiliza um mercado online 
para a negociação de uma ampla variedade de 
bens e serviços de uma forma fácil, segura e 
eficiente. O site se encontra entre os 50 sites 
com maior quantidade de visitas do mundo em 
termos de páginas vistas e é a plataforma de 
consumo massivo com maior quantidade de 
visitantes únicos nos países mais importantes 
onde atua, de acordo com as métricas fornecidas 
pela comScore Networks. A Companhia tem 
suas ações negociadas na Nasdaq (NASDAQ: 
MELI) desde sua oferta pública inicial, em 2007, 
e é um dos melhores lugares para trabalhar no 
mundo, de acordo com o ranking GPTW.

Também desenvolve pesquisas e gera evidências 
que nutrem o trabalho sistêmico e as mudanças 
culturais necessárias para a ampliação das 
oportunidades profissionais e acadêmicas das 
jovens. Atualmente, trabalha de maneira sistêmica 
por meio de mais de 80 parcerias com governos, 
empresas, universidades e organismos 
internacionais, beneficiando mais de 10.000 
meninas de 18 países na região. Mais informações 
em www.chicasentecnologia.org

Por meio da educação, tem como objetivo reduzir 
o gap de gênero na área de TI. A {reprograma} 
conta com importantes empresas parceiras, como 
Accenture, Creditas, Facebook e iFood, 
entre outras. Mais informações em
www.reprograma.com.br 
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