
Como apoiar o espírito empreendedor liderado por mulheres

•   Evitar a discriminação com 
análises periódicas de opções 
de investimento e a criação de 
grupos mistos de investidores

•   Garantir maior transparência 
nos processos de solicitação de 
empréstimos, incluindo critérios 
específicos de investimento.

  Aproveitar a tecnologia, incluindo big 
data e aprendizado de máquina para 
avaliar com precisão o risco de crédito

•    Aprovar políticas que proíbam a 
discriminação com base no gênero no 
acesso ao crédito.

•   Fornecer acesso a redes de negócios 
para mulheres para ajudar a facilitar 
conexões de crescimento.

A América Latina é uma região com enorme potencial para 
inovação financeira. Mas há um obstáculo para uma sociedade 
inclusiva e financeiramente avançada:

A maior inclusão das mulheres, com salários iguais e melhor acesso ao 
financiamento, pode aumentar o tamanho da economia em até 22% e 
proporcionar maior estabilidade ao sistema bancário.

a diferença econômica de gênero. 

Para saber mais sobre a tomada de decisão de risco mais 
inteligente e ver exemplos do mundo real de como eliminar a 
diferença de gênero, leia o e-book sobre o espírito empreendedor 
liderado p or mulheres na América Latina. 

Como fechar o gap por meio de decisões de crédito mais inteligentes

$85.638

54%

10+ anos

Acesso desigual ao crédito: apesar de 96% das 
mulheres atenderem aos requisitos de crédito, apenas 
30% das mulheres têm acesso ao crédito, em 
comparação com 70% dos homens.

México: embora as mulheres sejam 
frequentemente consideradas melhores 
pagadoras de crédito, 70% das PMEs lideradas 
por mulheres não recebem empréstimos

Panamá: mais mulheres do que homens têm 
contas de depósito (51,4% contra 48,6%), mas 
os homens tomam mais empréstimos (56,5% 
contra 43,5%)

Brasil: quando se candidatam a um 
empréstimo, muitas vezes as empresárias são 
questionadas sobre suas tarefas domésticas, já 
que 80% dos cuidados domésticos ainda são 
considerados tarefas femininas.

Em 16 países da América Latina, as mulheres estão 
proibidas de fazer o mesmo trabalho que os 
homens.

Data Cloud + Marketplace: 
acesse dados globais 
ricos, incluindo dados 
alternativos para ajudar
os sem banco

Decisioning Cloud: 
tome decisões mais 
inteligentes com mais 
rapidez, com decisões 
instantâneas e 
aprovações 
automatizadas

Insights Cloud: 
inove e teste com 
dados em tempo real, 
análises avançadas e 
aprendizado de 
máquina

Solutions Cloud: 
Combine o poder do 
Salesforce com a 
tecnologia de tomada 
de decisão da 
Provenir.s

Capacitando mulheres para impulsionar a inclusão com a Provenir Cloud Suite

Obtenha o e-book


