
 

 

Metodologia	do	Índice	Dell	Women	Entrepreneurs	(WE	
Cities):		

Medindo	a	capacidade	de	uma	cidade	de	atrair	e	apoiar	
Mulheres	Empreendedoras	de	Alto	Potencial	

	

Introdução	
Como parte de sua liderança de pensamento e compromisso com as Mulheres 
Empreendedoras, a Dell se propôs a comparar e classificar as cidades em sua capacidade de 
atrair e apoiar Mulheres Empreendedoras de Alto Potencial (HPWE), definidas como mulheres 
empreendedoras que estão escalando e expandindo os negócios existentes com o potencial de 
romper a marca de US$ 1 milhão ou mais em receita anual.   

Em 2016, a Dell contratou a IHS Markit, agora parte da S&P Global, para desenvolver um índice 
que pontuasse e classificasse as cidades globais em sua capacidade de atrair mulheres 
empreendedoras de alto potencial. O piloto do Índice WE Cities incluiu 25 cidades globais.  Em 
2017, o Índice foi expandido para 50 cidades globais.  Para o Índice WE Cities de 2023, cinco 
cidades adicionais são adicionadas, elevando o total de cidades pontuadas e classificadas para 
55. 

O Índice 2023 é composto por 90 indicadores, mais de 90% deles estão no nível da cidade, mais 
de 50% estão no nível de gênero e a grande maioria dos dados é de 2019-2022.1 

Antecedentes da construção: para obter mais informações e perspectivas sobre o que os 
HPWEs precisam, a Dell fez uma parceria com o Dr. David S. Ricketts, do Centro de Tecnologia e 
Empreendedorismo de Harvard (TECH), Palisades Media Ventures e IHS Markit para sediar um 
simpósio de pesquisa em 5 de abril de 2016, no Harvard Club, em Nova York.  O simpósio foi 
apenas para convidados e reuniu as principais partes interessadas e especialistas, incluindo 
mulheres empreendedoras bem-sucedidas, formuladores de políticas com foco no apoio a 
empresas de propriedade de mulheres, capitalistas de risco que investem em empresas com 
fundadoras, organizações que treinam empreendedores e profissionais de mídia e 
pesquisadores que estudam empreendedorismo, questões das mulheres e desempenho 
econômico das cidades globais. 
 
O simpósio forneceu uma nova visão sobre as maneiras pelas quais as necessidades das 
mulheres empreendedoras diferem das de seus colegas do sexo masculino e a importância de 

 
1 Existem poucas cidades e indicadores para os quais os últimos dados disponíveis são de 2016. 



 

 

aspectos específicos do ambiente operacional e propício em que vivem e trabalham, por ex.: 
acesso a crowdfunding, políticas de licença paternidade, as próprias expectativas das mulheres 
sobre sua capacidade de ter sucesso nos negócios e a coleta de dados de gênero.   
 
Com base em temas destacados na literatura anterior sobre este tópico e no Simpósio de 
Pesquisa da Dell de abril em Nova York, a IHS Markit foi contratada pela Dell para desenvolver 
um índice (WE Cities) para comparar as seguintes 25 áreas metropolitanas globais sobre sua 
capacidade de atrair e apoiar a HPWE:  

Austin 
Pequim 
Deli 
Hong Kong 
Istambul 
Jacarta 
Joanesburgo 

Londres 
Cidade do 
México 
Milão 
Munique 
Cidade de Nova 
Iorque 

Paris 
Região da Baía 
de São Francisco 
São Paulo 
Seattle 
Seul 
Xangai 

Cingapura 
Estocolmo 
Sydney 
Taipé 
Tóquio 
Toronto 
Washington D.C. 

 
Em 2017, mais 25 cidades foram adicionadas: 
1. Pittsburgh 
2. Boston 
3. Chicago 
4. Los Angeles 
5. Miami/Ft. Lauderdale 
6. Minneapolis 
7. Portland (OR) 
8. Houston 
9. Atlanta 

10. Vancouver 
11. Amsterdã   
12. Belfast 
13. Berlim 
14. Copenhague 
15. Dublin 
16. Barcelona 
17. Varsóvia 
18. Melbourne 

19. Nairobi 
20. Tel Aviv 
21. Dubai 
22. Kuala Lumpur 
23. Bangalore 
24. Guadalajara 
25. Lima 

 
Em 2017, mais cinco cidades foram adicionadas: 
Montpellier, França 
Mumbai, Índia 
Hamburgo, Alemanha 
Auckland, Nova Zelândia 
Wellington, Nova Zelândia 
 
Uma pesquisa anterior da Dell em conjunto com a Dell Women's Entrepreneur Network 
(DWEN) encontrou quatro pilares críticos para a HPWE: Mercados, Capital, Talento e 
Tecnologia.  Após o Simpósio e a própria pesquisa da IHS Markit sobre os subcomponentes 
desses pilares (e métricas ou indicadores correspondentes que poderiam ser utilizados para 
medir cada um), a IHS Markit propôs a inclusão de um quinto pilar: Cultura.  Este pilar capta 
os modelos, redes, atitudes e expectativas das mulheres, bem como as políticas que ajudam 
a moldar uma cultura em que as mulheres são vistas como iguais e têm condições de 
concorrência equitativas. 



 

 

Construção	da	Classificação	
A classificação foi construída para medir o Ambiente Operacional e Propício que cada cidade 
oferece para as mulheres empreendedoras.  Entre essas duas categorias fundamentais, mais 
de 90 indicadores são divididos entre cinco pilares principais da seguinte forma: 
 
 
 

 
 
Os dados coletados para apoiar cada um desses indicadores foram realizados pela IHS 
Markit, agora parte da S&P Global, consultores, analistas e especialistas em países que se 
baseiam em mais de dez escritórios globais da S&P Global e sua própria familiaridade com o 
idioma, a cultura e os bancos de dados locais da cidade ou do país.  Além disso, para 
compensar o desafio de encontrar dados globalmente comparáveis, sancionados pelo 
governo, em nível de cidade e específicos de gênero, a IHS Markit desenvolveu indicadores 
substitutos quando necessário e usou técnicas inovadoras de análise de mídia social e 
raspagem de sites para extrair informações do banco de dados de artigos de notícias da 
Factiva e de outros sites que desempenham um papel no apoio ao crescimento de empresas 
de propriedade de mulheres. 
 
No Índice de 2017, alguns indicadores foram adicionados e alguns substituíram indicadores 
no Índice de 2016 devido a: (1) foi encontrada uma fonte de dados de melhor qualidade que 
foi mais comparável para todas as 50 cidades ou (2) foi encontrada uma nova fonte de dados 
que forneceu uma melhor medida de substituto de uma subcategoria (3) um novo indicador 
foi identificado através do nosso processo de entrevista  
 
Todos os dados são padronizados em uma escala de 0 a 100 e, em seguida, ponderados nos 
níveis de indicador, subpilar, pilar e ambiente. O ambiente global propício e operacional, 



 

 

bem como os pilares, subcategorias e indicadores individuais foram ponderados utilizando 
quatro (4) critérios: 

1. A relevância do indicador para medir o que se pretende medir (por ex.: a sua 
capacidade de refletir as características do nível da cidade contra as do país). 

2. A qualidade dos dados subjacentes a esse indicador (por ex.: comparabilidade 
entre cidades, metodologia de coleta de dados etc.)  

3. Sua singularidade no índice (por ex.: se está medindo algo que também é 
capturado por outros indicadores incluídos na classificação).  

4. O componente específico de gênero (por ex.: se está medindo algo 
importante para mulheres empreendedoras em vez de empreendedores em 
geral) 

 

Diferenças	entre	o	Índice	WE	Cities	de	2017	e	2019	
Em 2019, devido a mudanças em algumas fontes, alguns indicadores precisaram ser 
ajustados ou alterados dependendo da disponibilidade e comparabilidade dos dados.  No 
entanto, todos os pesos foram mantidos os mesmos e o índice continua a ter 71 indicadores.  
Os indicadores que mudaram estão anotados abaixo.   

Além disso, devido a algumas mudanças na metodologia, onde refinamos um indicador ou 
alteramos a fonte 4, os indicadores não são diretamente comparáveis com o indicador 
correspondente de 2017. Estes também são observados nas descrições abaixo.  Todavia, 
dado que cada indicador se destina a representar (dar informações sobre) o subpilar global, 
acreditamos que essas classificações ainda são comparáveis entre os dois anos. 

Diferenças	entre	o	Índice	WE	Cities	de	2019	e	2023	
Como parte da atualização do Índice WE Cities de 2023, foi realizada uma pesquisa 
aprofundada sobre o componente tecnológico do ecossistema.  Esta pesquisa não só 
confirmou o quão onipresente a tecnologia se tornou para escalar um negócio, mas também 
mostrou que os indicadores atuais no índice não estavam captando as principais mudanças 
na tecnologia que ocorreram nos últimos anos, à medida que a economia global transita da 
era da informação para a era digital. 

Assim, em 2023, novos indicadores no pilar de tecnologia foram adicionados e um novo 
subpilar que analisa especificamente as questões de igualdade no uso da tecnologia foi 
adicionado.  Cinco novos indicadores foram adicionados, alguns que substituíram os dados 
anteriores do Banco Mundial em nível de país.  Esses dados vêm da GWI e utilizam sua 
principal pesquisa, a Core, que é o maior estudo do mundo sobre o consumidor digital. Os 
dados representam mais de 2,7 bilhões de usuários da Internet, oferecem mais de 57 mil 



 

 

pontos de dados e rastreiam marcas com mais de quatro mil em 48 mercados (e crescendo). 
Por serem dados baseados em pesquisas, eles são distribuídos estatisticamente para a 
população.  A distribuição estatística é baseada na demografia em nível de estado ou país e, 
portanto, pode não ser uma representação exata no nível da cidade.  Esses dados também 
são uma pesquisa com pessoas que já estão usando a internet.  No entanto, fornece 
informações valiosas sobre questões relacionadas a como mulheres e homens estão 
utilizando a Internet, particularmente na era digital para os negócios. 

Com o novo subpilar, reponderamos os outros três subpilares na categoria de tecnologia.  
Também aumentamos o peso no próprio pilar da tecnologia de 40% para 50% do ambiente 
propício.    

Adicionalmente, devido a alguns conjuntos de dados não serem mais suportados, ou 
mudanças nos sistemas de API, bem como novos conjuntos de dados que se tornaram 
disponíveis, adicionamos, descartamos e substituímos indicadores.  Com base nos quatro 
critérios de ponderação acima referidos, os indicadores individuais foram reponderados 
conforme necessário devido à eliminação ou substituição dos indicadores. 

Todos os indicadores são substitutos para ajudar a medir o subpilar de interesse.  Por 
conseguinte, embora as comparações diretas entre indicadores possam não ser possíveis de 
ano para ano, a nível do subpilar e do pilar as pontuações são comparáveis.  Abaixo está a 
lista de indicadores e fontes de 2023. 

Indicadores	e	Fontes	
Pilar (subpilar) Indicador Descrição Fonte 

MERCADOS 
(Tamanho) 

População da cidade Este indicador dá um 
tamanho geral do mercado. 

ONU, agências 
estatísticas 
governamentais 
(Eurostat, US Census 
Bureau etc.) 

MERCADOS 
(Tamanho) 

BPF Este indicador dá um 
tamanho geral do mercado e 
oportunidade. 

Agências de estatística 
do governo 

MERCADOS 
(Tamanho) 

Taxa de crescimento 
econômico prevista da 
cidade/região ou país nos 
próximos cinco anos  

Este indicador dá um 
tamanho geral do mercado e 
oportunidade. 

Previsões Regionais e 
Mundiais da IHS 



 

 

MERCADOS 
(Custo) 

Taxa de Imposto de 
Renda Corporativo  

Esse indicador é invertido de 
tal forma que alíquotas mais 
baixas de imposto de renda 
são mais benéficas para atrair 
e apoiar o 
empreendedorismo. 

Deloitte, PWC 

MERCADOS 
(Custo) 

Custo de Vida (invertido) Este indicador é invertido de 
tal forma que valores mais 
elevados indicam menor 
custo. 

Índice de Custo de 
Vida do Expatistan 

MERCADOS 
(Custo) 

Custo do Aluguel 
(Numbeo - invertido) 

Este indicador é invertido de 
tal forma que valores mais 
elevados indicam menor 
custo. 

Numbeo 

MERCADOS 
(Custo) 

Facilidade de iniciar um 
negócio; Custo (% de 
rendimento per capita) 

Reduzir as barreiras para 
iniciar um negócio é um 
primeiro passo para o 
dimensionamento. 

Banco Mundial 
Fazendo Negócios, 
ASU Fazendo Negócios 

MERCADOS 
(Custo) 

Facilidade de iniciar um 
negócio; Tempo (Dias)  

Reduzir as barreiras para 
iniciar um negócio é um 
primeiro passo para o 
dimensionamento. 

Banco Mundial 
Fazendo Negócios, 
ASU Fazendo Negócios 

MERCADOS 
(Custo) 

Facilidade de iniciar um 
negócio; Procedimentos 

Reduzir as barreiras para 
iniciar um negócio é um 
primeiro passo para o 
dimensionamento. 

Banco Mundial 
Fazendo Negócios, 
ASU Fazendo Negócios 

MERCADOS 
(Acesso) 

A maioria das 
empreendedoras como % 
das startups na cidade  

Pesquisas e nossas entrevistas 
com mulheres 
empreendedoras mostram 
que ter mais mulheres 
empreendedoras na cidade 
pode ajudar a fomentar o 
empreendedorismo feminino. 

Crunchbase 

MERCADOS 
(Acesso) 

Aceleradores (com WOB) Os aceleradores fornecem 
uma maneira poderosa para 
os empreendedores 
escalarem seus negócios por 
meio de redes, treinamento e 
acesso ao capital. 

Aceleradores Seed-DB; 
F6S; Gan; Diretório 
Galidata Accelerator 

MERCADOS 
(Acesso) 

% Membros do Conselho 
de Administração da 
Empresa que são do sexo 
feminino 

Quanto mais mulheres nos 
conselhos de administração 
das empresas sinaliza a 
vontade das empresas de se 

S&P Global CapIQ 



 

 

envolverem com a 
diversidade. 

MERCADOS 
(Política) 

Presença de um 
portal/site da cidade para 
a criação de negócios 
(processo transparente, 
informação centralizada 
etc.) 

Um obstáculo para iniciar e 
crescer um negócio é muitas 
vezes apenas saber como 
obter as licenças e o registro 
certos, bem como saber quais 
recursos a cidade fornece.  
Muitas cidades estão 
fornecendo portais como 
balcões únicos para os 
proprietários de empresas 
encontrarem todas as 
informações relevantes de 
que precisam. 

Pesquisa no Google e 
pesquisa de sites da 
prefeitura 

MERCADOS 
(Política) 

Setor privado; programas 
de fornecedores 
corporativos que tentam 
fazer com que as 
empresas de propriedade 
das mulheres sejam 
fornecedoras 

Muitos empreendedores 
alcançam escala tornando-se 
um fornecedor para uma 
empresa maior.  Um 
obstáculo é que as empresas 
de propriedade das mulheres 
são frequentemente 
discriminadas 
(intencionalmente ou não) 
quando se trata de ganhar 
contratos lucrativos.  Grandes 
empresas em uma cidade que 
estão comprometidas com 
diversas cadeias de 
suprimentos podem ajudar as 
mulheres empreendedoras a 
alcançar escala. 

Pesquisa de sites das 
cinco maiores 
empresas da cidade 

MERCADOS 
(Política) 

Metas governamentais 
para a aquisição de WOB 

Como as empresas do setor 
privado, muitos governos 
municipais estão aprovando 
decretos para garantir que 
tenham uma cadeia de 
suprimentos diversificada e 
dar às empresas de 
propriedade de mulheres a 

Pesquisa no Google e 
pesquisa de sites da 
prefeitura 



 

 

oportunidade de garantir 
contratos. 

MERCADOS 
(Política) 

Índice de Serviços On-line 
do Governo  

Como a importância de ter 
uma maneira acessível de 
registrar uma empresa, 
serviços governamentais 
abrangentes que são 
acessíveis on-line podem 
facilitar a vida e a 
administração de um 
empreendedor. 

Índice de Serviços On-
line Locais da ONU 
(LOSI) 

TALENTO 
(Habilidade e 
Experiência das 
Mulheres) 
 

Taxa de participação na 
força de trabalho 
(mulheres com mais de 
15 anos) 

A capacidade das mulheres de 
participar da força de 
trabalho é muitas vezes um 
primeiro passo para ganhar a 
experiência necessária para 
administrar um negócio. 

Eurostat, sítios 
estatísticos 
governamentais 

TALENTO 
(Habilidade e 
Experiência das 
Mulheres) 
 

Cursos ou programas de 
treinamento em gestão 
de negócios ou finanças 
para a WE ou mulheres 
executivas 

A capacidade das mulheres de 
escalar muitas vezes exige 
habilidades em finanças e 
gestão de negócios. 

Rede de Mulheres 
Profissionais (PWN) 
Redes Municipais; 
Goldman Sachs 10.000 
Pequenas Empresas; 
Escritórios Distritais de 
Administração de 
Pequenas Empresas 
dos EUA; 100 
Mulheres em 
Finanças, pesquisas no 
Google 

TALENTO 
(Habilidade e 
Experiência das 
Mulheres) 
 

Razão de Indivíduos do 
sexo feminino/masculino 
com MBA's 

Abandonou Abandonou 

TALENTO 
(Habilidade e 
Experiência das 
Mulheres) 
 

% da população feminina 
com formação terciária 
ou acima 

Esta é uma indicação da 
própria educação das 
mulheres e da igualdade 
educacional que sinaliza se as 
mulheres estão recebendo 
oportunidades educacionais 

Eurostat; Agências 
estatísticas 
governamentais; IHS 
Markit; OCDE; Banco 
Mundial 



 

 

que poderiam ajudá-las a 
escalar um negócio. 

TALENTO 
(Habilidade e 
Experiência das 
Mulheres) 
 

Relação 
Mulheres/Homens com 
Experiência Executiva 

Esse indicador mostra se as 
mulheres estão ganhando 
proporcionalmente 
experiência executiva que 
poderia ser transferida para a 
expansão de um negócio. 

LinkedIn 

TALENTO 
(Habilidade e 
Experiência das 
Mulheres) 
 

Corpo docente feminino 
nas melhores escolas de 
negócios (%) 

Estudos mostraram que uma 
das razões pelas quais as 
mulheres abandonam os 
programas da escola de 
negócios é devido à falta de 
modelos femininos do corpo 
docente. 

As Classificações do 
Financial Times 
Business School; Sites 
de escolas de negócios 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

Percentual de matrículas 
femininas nas melhores 
universidades 

Trata-se de uma indicação da 
igualdade de oportunidades 
para as mulheres no ensino 
superior.  É um substituto 
para a atratividade da cidade 
para as mulheres em geral e 
mulheres empreendedoras 
especificamente. 

As Classificações de 
Reputação Mundial de 
Ensino Superior do 
The Times; US News 
and World Report 
Melhores 
Universidades do 
Mundo 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

% da população com 
formação terciária ou 
acima 

Uma força de trabalho 
educada é muitas vezes um 
pré-requisito para obter o 
talento que uma empresa de 
propriedade de mulheres 
precisa escalar. 

Eurostat; Agências 
estatísticas 
governamentais; IHS 
Markit; OCDE; Banco 
Mundial 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

% da força de trabalho 
em serviços profissionais 
(finanças, marketing, 
contabilidade, direito) 
dentro da cidade 

Esta é uma indicação de se o 
talento necessário está 
disponível para as mulheres 
que querem escalar seus 
negócios. 

LinkedIn 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

Número de escolas de 
negócios credenciadas na 
cidade 

Muitos novos negócios 
nascem em escolas de 
negócios, onde escrever 
planos de negócios e 
administrar um negócio faz 
parte do currículo. 

Encontrar-MBA 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

Número de escolas de 
negócios mais bem 
classificadas globalmente 
na cidade 

As escolas de negócios com 
classificação superior tendem 
a atrair pessoas com talento e 
visão que podem ser 

Classificações do The 
Financial Times 
Business School 



 

 

catalisadores para escalar um 
negócio. 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

Número de universidades 
globais mais bem 
classificadas na cidade 

As universidades mais bem 
classificadas atraem talentos 
para a cidade. 

US News and World 
Report Melhores 
Universidades do 
Mundo 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

Universidade mais bem 
classificada nessa cidade 
(de 2000 globalmente) 
(invertida) 

As universidades mais bem 
classificadas atraem talentos 
para uma cidade. Esse 
indicador é invertido para que 
as cidades com universidades 
mais bem classificadas 
recebam pontuações mais 
altas. 

US News and World 
Report Melhores 
Universidades do 
Mundo 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

% da força de trabalho 
que são profissionais de 
TI 

No ambiente atual orientado 
para a Internet e o software 
corporativo, as empresas que 
desejam escalar precisam de 
uma equipe de TI sofisticada. 

LinkedIn 

TALENTO 
(Acesso a 
Pessoal 
Qualificado) 

Número de escolas de 
negócios credenciadas na 
cidade com maior 
credenciamento 
internacional 

Muitos novos negócios 
nascem em escolas de 
negócios, onde escrever 
planos de negócios e 
administrar um negócio faz 
parte do currículo. Isso inclui 
apenas programas que 
possuem acreditação AACSB, 
AMBA e/ou EQUIS. 

Encontrar-MBA 

CAPITAL 
(Número/Valor) 

Valor dos fundos de 
capital de risco dados a 
empresas com pelo 
menos 25% de executivas 
do sexo feminino 

Indica relativamente o quão 
bem as empresas de 
propriedade das mulheres 
estão atraindo financiamento 
de capitais de risco (uma 
poderosa fonte de capital 
para dimensionamento e 
onde as mulheres 
historicamente não se saíram 
comparativamente bem). 

“S&P Capital IQ Pro”  

CAPITAL 
(Número/Valor) 

Número de fundadoras 
ou executivas na 2.ª 
rodada ou rodada de 
financiamento superior 
na cidade 

Indica relativamente quantas 
mulheres na cidade estão 
tentando escalar e seu 
sucesso em chegar a rodadas 
mais altas de financiamento. 

“S&P Capital IQ Pro” 



 

 

CAPITAL 
(Número/Valor) 

Empresas de capital de 
risco corporativas mais 
ativas (top 25) 

O Capital de Risco corporativo 
é uma outra fonte de capital e 
a sua prevalência em uma 
cidade indica um ponto de 
acesso adicional para o 
capital. 

“S&P Capital IQ Pro” 

CAPITAL 
(Número/Valor) 

Número de mulheres que 
abriram empresas de 
capital de risco 

Pesquisas mostram que 
empresas de investimento ou 
capitais de risco com 
mulheres executivas ou sócias 
tendem a investir mais em 
mulheres empreendedoras. 

Crunchbase 

CAPITAL 
(Número/Valor) 

Valor arrecadado em 
sites de financiamento 
colaborativo 

O financiamento colaborativo 
pode ajudar a nivelar as 
condições de concorrência 
para as mulheres 
empreendedoras quando se 
trata de atrair capital.  Os 
valores relativos financiados 
na cidade são um substituto 
para um maior acesso ao 
capital para a WE. 

Kickstarter; Conjunto 
de dados do Web 
Robot Kickstarter 

CAPITAL 
(Proporção de 
Gênero) 

% de empresas da cidade 
na 2.ª rodada ou rodada 
de financiamento 
superior com uma mulher 
fundadora ou executiva 

Isso indica se as mulheres 
estão proporcionalmente 
chegando a rodadas mais 
altas de financiamento 
(escala). 

“S&P Capital IQ Pro” 

CAPITAL 
(Proporção de 
Gênero) 

% de fundos de capital de 
risco dados a empresas 
com pelo menos 25% de 
executivas do sexo 
feminino 

Isso indica se as mulheres 
estão recebendo acesso 
proporcional ao 
financiamento. 

“S&P Capital IQ Pro” 

CAPITAL 
(Proporção de 
Gênero) 

% do total de empresas 
de investimento com, 
pelo menos, uma mulher 
executiva 

Pesquisas mostram que 
empresas de investimento ou 
capitais de risco com 
mulheres executivas ou sócias 
tendem a investir mais em 
mulheres empreendedoras. 

“S&P Capital IQ Pro” 

CAPITAL 
(Proporção de 
Gênero) 

Medida de Igualdade: 
renda auferida estimada 
internacional US$ 1.000 

O indicador é um substituto 
para quanto comando as 
mulheres têm sobre os 
recursos econômicos de um 
país. 

Fórum Econômico 
Mundial; PNUD; Banco 
Mundial; Eurostat; 
sites estatísticos do 



 

 

governo; Cálculos de 
S&P 

CAPITAL 
(Base Capital 
Feminina) 

Número de semanas de 
licença parental 
remunerada 
(remuneração integral ou 
parcial) 

Tirar uma folga para começar 
e crescer uma família faz com 
que as mulheres percam a 
renda que fornece uma base 
para construir riqueza. Na 
medida em que essa renda 
não é interrompida, as 
mulheres são mais capazes de 
acumular riqueza para investir 
em seu próprio negócio ou 
em outros. 

Sites do governo; 
OCDE; pesquisas no 
google; artigos de 
notícias 

CAPITAL 
(Base Capital 
Feminina) 

Número de potenciais 
investidores (população 
de HNWI) 

As mulheres muitas vezes 
dependem de amigos e 
familiares para o 
financiamento.  Isso indica a 
prevalência de investidores 
qualificados na cidade que 
poderiam ser potenciais 
investidores para mulheres 
empreendedoras. 

Cavaleiro Frank 

CAPITAL 
(Base de Capital 
Feminina) 

Medida de igualdade: 
exceto em uma 
instituição financeira ou 
utilizando uma conta de 
dinheiro móvel (% de 
idade acima de 15) 

O indicador mede a 
proporção de gênero da 
porcentagem de 
entrevistados que relatam 
economizar ou reservar 
dinheiro em um banco ou 
outro tipo de instituição 
financeira ou usar uma conta 
de dinheiro móvel para 
economizar no ano passado. 

Banco de Dados 
Global Findex do 
Banco Mundial; 
Cálculos de S&P 

CAPITAL 
(Base de Capital 
Feminina) 

Total de Projetos em 
Sites de Financiamento 
Colaborativo 

O financiamento colaborativo 
pode ajudar a nivelar as 
condições de concorrência 
para as mulheres 
empreendedoras quando se 
trata de atrair capital.  Na 
medida que sites estão ativos 
na cidade é um substituto 

Kickstarter; Conjunto 
de dados do Web 
Robot Kickstarter 



 

 

para um maior acesso ao 
capital para a WE. 

CULTURA 
(Acesso a 
Mentores e 
Modelos) 

Presença de modelos: n.º 
de WEs bem-sucedidas 
reconhecidas 
mundialmente 

As mulheres muitas vezes não 
sonham alto porque não 
veem outras mulheres 
escalando negócios.  Isso 
indica quantos modelos locais 
as mulheres na cidade têm 
quando se trata de ser uma 
empreendedora bem-
sucedida. 

Forbes 100 Mulheres 
Mais Poderosas  

CULTURA 
(Acesso a 
Mentores e 
Modelos) 

Prefeitas nos últimos três 
mandatos 

As mulheres na liderança 
política podem ser modelos e 
ajudar a influenciar a 
legislação que proporciona 
condições equitativas para as 
mulheres. 

Sites municipais, 
wikipedia 

CULTURA 
(Acesso a 
Mentores e 
Modelos) 

Rede Empreendedora 
(população com 
experiência 
empreendedora) 

Nossa pesquisa descobriu que 
ter outros empreendedores 
por perto era valioso para 
fazer networking e fornecer 
ajuda e aconselhamento. 

LinkedIn 

CULTURA 
(Acesso a 
Mentores e 
Modelos) 

Número de grupos de 
networking, advocacia ou 
desenvolvimento de 
fornecedores em nível 
nacional especificamente 
para a WE ou mulheres 
empresárias 

Organizações que defendem a 
WE e/ou ajudam a WE a 
garantir contratos com 
governos e empresas maiores 
ajudam a WE a escalar e 
ajudam a mudar a percepção 
sobre a WE.  As cidades não 
operam no vácuo e, muitas 
vezes, as políticas e a cultura 
em nível nacional podem 
permear as cidades. 

Pesquisas on-line 

CULTURA 
(Acesso a 
Mentores e 
Modelos) 

Número de organizações 
a nível municipal 
especificamente para a 
WE ou mulheres 
empresárias 

As organizações de nível 
municipal podem fornecer 
redes, educação e advocacia 
valiosas que podem ajudar a 
WE a escalar. 

Pesquisas on-line  

CULTURA % de mulheres nos 
conselhos de 

Ter mulheres em conselhos 
de associações empresariais 

Pesquisas on-line 



 

 

(Acesso a 
Mentores e 
Modelos) 

administração das 
principais associações 
empresariais (por ex.: 
Câmara ou outro grupo 
empresarial influente) 

ajuda as mulheres a se 
relacionarem melhor com 
outras empresas e ajuda a 
promover um ambiente de 
negócios mais diversificado na 
cidade. 

CULTURA 
(Acesso a 
Mentores e 
Modelos) 

Número de mulheres 
líderes das principais 
associações empresariais 
da cidade 

Ter mulheres em associações 
comerciais ajuda as mulheres 
a se relacionarem melhor com 
outras empresas e ajuda a 
promover um ambiente de 
negócios mais diversificado na 
cidade. 

Sites de associações 
comerciais 

CULTURA 
(Acesso a 
Mentores e 
Modelos) 

% das principais 
associações comerciais da 
cidade por líderes 
mulheres 

Embora os números absolutos 
sejam importantes, a 
representação também é 
fundamental.  Isso mostra se 
as mulheres estão 
proporcionalmente 
representadas na liderança na 
comunidade empresarial da 
cidade. 

Sites de associações 
comerciais 

CULTURA 
(Atitudes e 
Expectativas) 

Frequência de eventos da 
cidade para a WE ou 
mulheres empresárias 

Eventos em nível de cidade 
para a WE ou mulheres 
empresárias ajudam as 
mulheres a fazer networking e 
a adquirir habilidades críticas. 

Meetup.com; 
pesquisas on-line 

CULTURA 
(Atitudes e 
Expectativas) 

% de artigos relevantes 
sobre "mulheres 
empreendedoras" bem-
sucedidas na mídia para 
essa cidade 

Ouvir sobre modelos na mídia 
é outra maneira que ajuda as 
mulheres a sonhar grande. 

Factiva 

CULTURA 
(Atitudes e 
Expectativas) 

“% de entrevistados que 
acreditam que é quase ou 
nunca aceitável “usar 
linguagem sexista ou 
misógina”” 

Esta é uma medida da atitude 
geral da cidade em relação às 
mulheres.  Muitas vezes, as 
mensagens negativas podem 
ter uma influência maior nas 
aspirações e autopercepções 
das mulheres do que as 
mensagens positivas.  Este 
indicador mede a proporção 
de mensagens positivas para 

IPSOS 



 

 

negativas em relação às 
mulheres. 

CULTURA 
(Atitudes e 
Expectativas) 

Nível de Criminalidade 
Numbeo.com (invertido) 

Crime e segurança são as 
principais preocupações para 
qualquer negócio, mas as 
mulheres tendem a avaliar 
sua segurança mais ao decidir 
se devem escalar um negócio. 

Numbeo.com 

CULTURA 
(Atitudes e 
Expectativas) 

Balança de Segurança 
Numbeo.com 

Crime e segurança são as 
principais preocupações para 
qualquer negócio, mas as 
mulheres tendem a avaliar 
sua segurança mais ao decidir 
se devem escalar um negócio. 

Numbeo.com 

CULTURA 
(Atitudes e 
Expectativas) 

Numbeo.com Preocupa-
se em ser atacado 
(invertido) 

Crime e segurança são as 
principais preocupações para 
qualquer negócio, mas as 
mulheres tendem a avaliar 
sua segurança mais ao decidir 
se devem escalar um negócio. 

Numbeo.com 

CULTURA 
(Política) 

Coleta de dados em nível 
municipal sobre renda ou 
emprego por gênero 

Isso fornece uma indicação 
sobre se a cidade está 
preocupada com a igualdade 
de gênero; particularmente 
em questões econômicas que 
são críticas para a WE.  O que 
é medido é gerenciado; por 
isso incluímos esse indicador 
como uma medida de uma 
cultura que valoriza a 
igualdade de gênero. 

Sites municipais; 
plataformas de dados 
abertos; pesquisas on-
line 

CULTURA 
(Política) 

Presença de organizações 
de defesa de políticas em 
nível municipal e/ou 
nacional especificamente 
para questões de 
igualdade das mulheres 

Organizações comprometidas 
com a igualdade e os direitos 
das mulheres ajudaram a 
mudar a cultura e 
proporcionaram às mulheres 
mais liberdade; um pré-
requisito para escalar um 
negócio. 

Pesquisas on-line 

CULTURA 
(Política) 

Política de “remuneração 
igual por trabalho de 

Esta é outra indicação de uma 
cultura que valoriza a 

Banco Mundial, sites 
do governo 



 

 

igual valor” 
(remuneração justa) 

igualdade de gênero.  
Também é fundamental que 
as mulheres ganhem seu valor 
econômico para que possam 
construir suas economias e 
riquezas. 

CULTURA 
(Política) 

Política de “não 
discriminação com base 
no gênero na 
contratação” 

Esta é outra indicação de uma 
cultura que valoriza a 
igualdade de gênero.  
Também é fundamental que 
as mulheres tenham 
oportunidades iguais no local 
de trabalho para que possam 
adquirir habilidades e 
experiências críticas 
necessárias para escalar um 
negócio. 

Banco Mundial 

CULTURA 
(Política) 

Licença de maternidade 
remunerada 

Este é um indicador binário 
(s/n) que substitutos para 
uma cultura que está 
tentando nivelar o campo de 
jogo para as mulheres. 

Banco Mundial 

CULTURA 
(Política) 

Política de licença 
paternidade remunerada 

Este é um indicador binário 
(s/n) que substitutos para 
uma cultura que está 
tentando nivelar o campo de 
jogo para as mulheres. 

Banco Mundial 

CULTURA 
(Política) 

% de mulheres no 
parlamento 

As mulheres na liderança são 
modelos e podem apresentar 
legislação que ajude a nivelar 
o campo de jogo para as 
mulheres. 

IPU 

CULTURA 
(Política) 

% de mulheres nas 
câmaras municipais 

Mulheres eleitas para a 
câmara municipal (o conselho 
tem autoridade para fazer 
políticas e o nível da 
cidade/metrô) 

Sites do governo local 

CULTURA 
(Política) 

Política de transparência 
salarial 

Esta é uma política a nível 
nacional ou local que exige 
que as empresas 

Sites do governo 



 

 

disponibilizem publicamente 
a remuneração de cada 
emprego 

TECNOLOGIA 
(Conectado)  

% de mulheres que usam 
a internet 

O acesso à Internet está se 
tornando uma necessidade 
para se envolver plenamente 
com a economia global.  Este 
indicador mede até que ponto 
as mulheres têm acesso. 

ITU; Banco de Dados 
Mundial de 
Indicadores de TIC de 
Telecomunicações; 
Painel de 
Desenvolvimento 
Digital do Google; 
Dados Estatísticos 
(nível de país) 
“Penetração do uso da 
Internet nos Estados 
Unidos em novembro 
de 2021 por estado” 
para cidades fora dos 
EUA 

TECNOLOGIA 
(Conectado) 

Velocidade média de 
download móvel (mbps)  

A velocidade de download 
refere-se a quantos megabits 
de dados por segundo são 
necessários para baixar dados 
de um servidor. Dado que as 
empresas e startups operam 
cada vez mais on-line e 
através de dispositivos 
móveis, velocidades de 
download lentas podem 
diminuir a produtividade e, 
em última análise, prejudicar 
os resultados. 

Desempenho do teste 
de velocidade 

TECNOLOGIA 
(Conectado) 

Velocidade média de 
upload móvel (mbps)  

A velocidade de upload 
refere-se a quantos megabits 
de dados por segundo são 
necessários para enviar 
informações a partir de um 
computador ou dispositivo 
móvel para outro dispositivo 
ou servidor na Internet. Dado 
que as empresas e startups 
operam cada vez mais on-line, 

Desempenho do teste 
de velocidade 



 

 

velocidades lentas de upload 
podem diminuir a 
produtividade e, em última 
análise, prejudicar os 
resultados. 

TECNOLOGIA 
(Conectado) 

Inverso da latência móvel 
mediana (ms)  

Latência é o tempo que leva 
para os dados passarem de 
um ponto de uma rede para 
outro. Dado que as empresas 
e startups operam cada vez 
mais on-line e por meio de 
dispositivos móveis, a alta 
latência cria gargalos na 
comunicação e nas redes, o 
que pode prejudicar os 
resultados. 

Desempenho do teste 
de velocidade 

TECNOLOGIA 
(Conectado) 

Velocidade média de 
download fixo (mbps)  

A velocidade de download 
refere-se a quantos megabits 
de dados por segundo são 
necessários para baixar dados 
a partir de um servidor. Dado 
que as empresas e startups 
operam cada vez mais on-line, 
velocidades lentas de 
download podem diminuir a 
produtividade e, em última 
análise, prejudicar os 
resultados. 

Desempenho do teste 
de velocidade 

TECNOLOGIA 
(Conectado) 

Velocidade média de 
upload fixo (mbps)  

A velocidade de upload 
refere-se a quantos megabits 
de dados por segundo são 
necessários para enviar 
informações a partir de um 
computador ou dispositivo 
móvel para outro dispositivo 
ou servidor na Internet. Dado 
que as empresas e startups 
operam cada vez mais on-line, 
velocidades lentas de upload 
podem diminuir a 
produtividade e, em última 

Desempenho do teste 
de velocidade 



 

 

análise, prejudicar os 
resultados. 

TECNOLOGIA 
(Conectado) 

Inverso da latência fixa 
mediana (ms)  

Latência é o tempo que leva 
para os dados passarem de 
um ponto de uma rede para 
outro. Dado que as empresas 
e startups operam cada vez 
mais on-line, a alta latência 
cria gargalos na comunicação 
e nas redes, o que pode 
prejudicar os resultados.  

Desempenho do teste 
de velocidade  

TECNOLOGIA 
(Conectado) 

População coberta por 
pelo menos uma rede 
móvel 3G (observe que, 
embora coletamos esses 
dados, não os 
ponderamos no índice) 

A tecnologia de comunicação 
móvel de terceira geração 
(3G) foi lançada por volta de 
2002 e sucedeu a 2G. Ela 
forneceu melhor velocidade, 
capacidade, largura de banda 
e segurança do que seu 
antecessor. As redes 3G estão 
sendo cada vez mais 
desligadas, já que o 4G se 
tornou o padrão dominante 
de comunicações móveis. 

ITU Digital 
Development 
Dashboard (observe 
que, embora 
coletamos esses 
dados, não colocamos 
peso nesse indicador) 

TECNOLOGIA 
(Conectado) 

População coberta por, 
pelo menos, uma rede 
móvel 4G 

A tecnologia de comunicação 
móvel de quarta geração (4G) 
foi lançada por volta de 2009 
e sucedeu a 3G. Ela forneceu 
melhor velocidade, 
capacidade, largura de banda 
e segurança do que seu 
antecessor. É o padrão de 
comunicações móveis mais 
amplamente utilizado e 
suportado no mundo. Assim, 
o 4G confiável pode ser visto 
como um indicador sobre se 
uma cidade tem a 
infraestrutura móvel 
necessária para iniciar um 
negócio. 

Painel de 
Desenvolvimento 
Digital da UIT 



 

 

TECNOLOGIA 
(Custo) 

Inverso do custo médio 
mensal de Internet 
(velocidade de 8MB) USD 

O custo pode ser um 
obstáculo para o acesso, bem 
como um obstáculo para o 
dimensionamento de um 
negócio, isso mede o custo 
relativo da tecnologia básica. 

Índice de Custo de 
Vida do Expatistan 

TECNOLOGIA 
(Custo) 

Inverso do custo médio 1 
min. da tarifa móvel pré-
paga (sem descontos ou 
planos) USD 

O custo pode ser um 
obstáculo para o acesso, bem 
como um obstáculo para o 
dimensionamento de um 
negócio, isso mede o custo 
relativo da tecnologia básica. 

Índice de Custo de 
Vida do Expatistan  

TECNOLOGIA 
(Custo) 

Número per capita de 
usuários de 
desenvolvimento aberto 

As plataformas de 
desenvolvimento abertas 
fornecem um lugar para 
desenvolvedores e usuários 
de aplicativos de software se 
encontrarem.  Essas 
plataformas de 
desenvolvimento permitiram 
que os empreendedores 
escalassem os negócios mais 
rapidamente e/ou a um custo 
menor. 

Github.com: pesquisar 
usuários em cada 
cidade 

TECNOLOGIA 
(Custo) 

Média de kw/rack em 
datacenters 

Os datacenters são uma peça-
chave de infraestrutura da 
economia digital. O kw/rack 
mede a eficiência do 
datacenter.  Números mais 
altos significam maior 
eficiência e ajudam a reduzir 
os custos de aplicativos como 
nuvem, cidades inteligentes, 
IoT etc. 

S&P Global Market 
Intelligence 

TECNOLOGIA 
(Política) 

Índice de dados do 
governo aberto 
(iniciativas de dados 
abertos) 

Este indicador mede até que 
ponto o governo fornece 
acesso a dados, incluindo 
conjuntos de dados on-line, 
acesso a serviços on-line, 
ferramentas de dados, 
notificações de contratos 

Índice de Dados 
Governamentais 
Abertos OGDI; 
Administração Pública 
da ONU EGov City 
Data 



 

 

públicos e outras informações 
on-line.  

TECNOLOGIA 
(Política) 

Organizações de 
treinamento em 
tecnologia per capita 
para mulheres (máx. = 
10) 

A tecnologia pode ser 
intimidante para qualquer 
um.  As mulheres que querem 
escalar seus negócios 
precisam ter habilidades 
básicas na utilização da 
tecnologia.  Aulas 
especificamente para 
mulheres também são menos 
intimidantes/mais 
convidativas para as 
mulheres. 

Locais de Pyladies; 
Mulheres que 
codificam redes; Rede 
Meninas na 
Tecnologia; Eventos 
Rails Girls; Meninas 
que codificam locais; 
Eventos Django Girls 

TECNOLOGIA 
(Política) 

Organizações de 
treinamento em 
tecnologia para mulheres 

A tecnologia pode ser 
intimidante para qualquer 
um.  As mulheres que querem 
escalar os negócios precisam 
ter habilidades básicas na 
utilização da tecnologia.  
Aulas especificamente para 
mulheres também são menos 
intimidantes/mais 
convidativas para as 
mulheres. 

Locais de Pyladies; 
Mulheres que 
codificam redes; Rede 
Meninas na 
Tecnologia; Eventos 
Rails Girls; Meninas 
que codificam locais; 
Eventos Django Girls 

TECNOLOGIA 
(Política) 

Pontuação de segurança 
cibernética de linha de 
base 

Este indicador pontua os 
governos sobre o quão bem 
eles promulgam medidas de 
segurança cibernética de linha 
de base. A proteção de dados, 
a verificação eletrônica e a 
proteção de serviços digitais 
são críticas à medida que 
mais negócios e 
comunicações são conduzidos 
virtualmente. 

Índice Nacional de 
Segurança Cibernética 

TECNOLOGIA 
(Política) 

Inverso da classificação 
da cidade inteligente 
(número de projetos de 
cidades inteligentes) 

Essas cidades foram 
classificadas de um total de 
118 cidades com base em 
Estruturas e Tecnologia 
dentro de várias categorias-

Índice Plan Be Smart 
City 



 

 

chave (saúde e segurança; 
mobilidade; atividades; 
oportunidades; e 
governança). 

TECNOLOGIA 
(Política) 

Implantações comerciais 
per capita de 5G  

Este indicador mede o 
número de implantações 
comerciais de 5G disponíveis 
e em execução nas cidades. O 
5G fornece conectividade 
mais rápida e melhor e, 
portanto, esse indicador 
fornece um vislumbre de 
quais cidades estão 
fornecendo aos 
empreendedores acesso à 
mais recente e mais rápida 
tecnologia de conectividade. 

Teste de Velocidade 
Ookla 5G Mapa 

TECNOLOGIA 
(Política) 

O 5G comercial está 
disponível? 

Este indicador mede o 
número de implantações 
comerciais de 5G disponíveis 
e em execução nas cidades. O 
5G fornece conectividade 
mais rápida e melhor e, 
portanto, esse indicador 
fornece um vislumbre de 
quais cidades estão 
fornecendo aos 
empreendedores acesso à 
mais recente e mais rápida 
tecnologia de conectividade. 

Teste de Velocidade 
Ookla 5G Mapa 

TECNOLOGIA 
(Igualdade) 

Proporção de 
mulheres/homens que 
dizem estar confiantes ao 
utilizar novas tecnologias 
(máx. = 1) 

Isso fornece uma indicação de 
quão confiantes as mulheres 
estão utilizando a tecnologia   

GWI 

TECNOLOGIA 
(Igualdade) 

Proporção de 
homens/mulheres que 
não utilizam serviços de 
pagamento on-line (máx. 
= 1) 

Isso fornece um indicador 
sobre se as mulheres utilizam 
serviços de pagamento on-
line 

GWI 



 

 

TECNOLOGIA 
(Igualdade) 

Igualdade de gênero na 
indústria de tecnologia 
(proporção de 
mulheres/homens em 
papéis-chave) 

Trabalhar na indústria de 
tecnologia fornece 
habilidades-chave que podem 
ser aplicadas a muitas 
empresas diferentes.  A 
indústria tem sido 
tradicionalmente dominada 
por homens, o que limita o 
desenvolvimento de 
habilidades para as mulheres. 

S&P Global CapIQ 

TECNOLOGIA 
(Igualdade) 

Público de anúncios do 
LinkedIn, % de mulheres 

Isso fornece uma indicação 
sobre como as mulheres 
estão igualmente envolvidas 
com os meios de 
comunicação social, que está 
se tornando cada vez mais um 
local de troca de ideias e 
informações. 

Relatório de dados 

TECNOLOGIA 
(Igualdade) 

Proporção de 
mulheres/homens que 
utilizam a Internet para 
gerenciar 
finanças/poupanças 
(máx. = 1) 

Isso fornece uma indicação 
sobre se as mulheres estão 
utilizando a tecnologia para 
gerenciar finanças e 
economias.  

GWI 

TECNOLOGIA 
(Igualdade) 

Proporção de 
mulheres/homens que 
utilizam a Internet para 
pesquisas relacionadas a 
negócios (máx.=1) 

Isto fornece uma indicação 
sobre como as mulheres 
estão igualmente envolvidas 
com a Internet para a 
investigação de relações 
comerciais. 

GWI  

TECNOLOGIA 
(Igualdade) 

Proporção de 
mulheres/homens que 
utilizam a Internet para 
pesquisas relacionadas a 
negócios 

Isso fornece uma indicação 
sobre como as mulheres 
estão utilizando a Internet 
para redes. 

GWI 

TECNOLOGIA 
(Igualdade) 

Igualdade de gênero no 
público de anúncios do 
LinkedIn: proporção de 
mulheres/homens (máx. 
= 1,0) (Igualdade de 
gênero no uso do 

Esta é uma indicação sobre se 
as mulheres estão igualmente 
envolvidas nas mídias sociais 
profissionais. 

Relatório de dados 



 

 

LinkedIn: razão entre 
mulheres/homens (máx. 
= 1,0)) 

 

Sobre	a	IHS	Markit,	agora	parte	da	S&P	Global	
IHS Markit, agora parte da S&P Global (NYSE: SPGI) Markit Intelligence fornece Inteligência 
Essencial: a poderosa combinação dos dados certos, tecnologias conectadas e especialistas 
que permite que nossos clientes tomem decisões com convicção. 

A S&P Market Intelligence reúne a inteligência mais profunda em todo o mais amplo 
conjunto de indústrias e mercados de capital intensivo. Ao conectar dados entre variáveis, os 
nossos analistas e especialistas do setor apresentam aos nossos clientes uma visão mais rica 
e altamente integrada de seu mundo. Somos capazes de isolar causa e efeito, risco e 
oportunidade de novas maneiras que capacitam os nossos clientes a tomar decisões bem 
informadas com maior confiança. A nossa equipe dinâmica inclui mais de 5.000 analistas, 
cientistas de dados, especialistas financeiros e especialistas do setor com experiência em 
vários setores, incluindo posições de liderança em finanças, energia e transporte. A nossa 
equipe de especialistas oferece soluções líderes de dados e tecnologia, em parceria com os 
clientes para fornecer-lhes insights incomparáveis para expandir as perspectivas, operar com 
confiança e tomar decisões com convicção. 


