
METEACOLHER 
Tecnologiaparacombateraviolênciacontraasmulheres 
O Mete a Colher é uma startup que utiliza a tecnologia como aliada para combater a
violência contra as mulheres. A ideia nasceuemmarçode2016,emRecife,duranteuma
ediçãodoStartupWeekend,workshopdeempreendedorismodigital.Tudocomeçoucoma
criação de uma página no Facebook, onde o Mete a Colher se disponibilizou a escutar
relatos de vítimas de abuso. As mensagens dasseguidorasnosmostraramaimportância
emdiscutiroassuntoeanecessidadededarapoioàquelasqueprecisam. 
O Mete a Colher atua como uma rede colaborativa, onde as vítimas podem contar seus
relatos, trocarem informações e experiências, e recebem respostas de outras mulheres
dispostas a ajudar de formavoluntária.Aredepormuitotempofuncionaouatravésdeum
aplicativo mobile, que conectavadiretamentemulheresqueprecisamdeajudacomoutras
que podem oferecer apoio de forma voluntária. A interface oferecia três opções para
mulheres que se cadastrarem, para colaborar: apoio emocional, ajuda jurídica e
oportunidadesdetrabalho-quepodeserlibertadorparaquemdependefinanceiramentedo
parceiro. O apperaacessívelapenasamulheres,easconversastrocadaspelasusuárias
eramapagadasem48horas,paragarantirsuasegurançaeprivacidade. 
OAppMeteaColherfoilançadoemjulhode2017,econtoucommaisde15milusuáriase
já ajudou cerca de4milmulheresatéhoje.Infelizmente,atualmenteoappestápassando
por algumas inconsistênciasdevidoafaltademanutenção.Buscandonãoencerrararede
deapoio,em2021lançamosogrupoMeteaColhernaplataformaTelegram.Oobjetivodo
grupo é manter a conexão entre mulheres mulheres que precisam de ajudaparasuperar
umasituaçãodeviolência.Porláasmulherespodemrelatarsuashistórias,contaroqueas
afligem e tirar dúvidas mais específicas porque além das voluntárias, a equipe Mete a
Colher,formadaporpsicólogaseassistentessociais,vaiestardisponívelpararespondere
moderarasconversas. 
A geração de conteúdo educativo sobre relacionamentos abusivos, violência doméstica e
empatiaéooutropilardainiciativa.OMeteaColhertempresençafortenasredessociais,
ondecontacommaisde110milseguidoresaototal.Astartupatendemulheresquefalam
atravésdosinboxnasredessociais(FacebookeInstagram)."MeteaColheracreditamuito
no poder da informação e comunicação. Diariamente conversamos com mulheres sobre
violência, onde buscar ajuda, falamos de delegacias, centros de referência, leis, além de
fazer um acolhimento cheio de empatia. Tecnologia e informação se unem para um bem
maior: auxiliar mulheres que desejam sair dos relacionamentos abusivos que vivem",
comentaRenataAlbertim,CEOdoMeteaColher. 
Em 2019 a empresa lançou um novo produto no mercado, voltado para o ambiente
corporativoeempresarialchamadoTina(www.sobreatina.com).ATinaatuacomoumcanal
de atendimento e tem o objetivo de atender, orientar e acompanhar funcionárias de
empresasquesofremqualquertipodeviolência:doméstica,sexualemoralnoambientede

trabalho. "Esse atendimento voltado para as funcionárias é fundamental porque a gente
consegue dar muitas orientações importantes sobre a rede de enfrentamento à violência
contra as mulheres, os direitos sociais e, principalmente, esse atendimentocontribuipara
queasfuncionáriasnãotenhammedodeserdemitidas,vistoqueéserviçocontratadopela
própria empresa", Fernanda Macedo, Assistente Social do Mete a Colher. A Tina foi
desenvolvida e programada com o Studio de Software Labcodes, em Recife. A empresa
prezoupelasegurançadasusuárias,bemcomopordisponibilizarosresultadoscolhidosde
forma que nos ajude a criar indicadores e mensurar o impacto positivo que a Tina vem
estabelecendocomosnossosclientes.AtualmenteaTinaestádisponívelparaasmaisde1
milhãodeConsultorasdeBelezadaNatura. 
Emquase5anos,aStartupfoiincubadanoPortoDigital,polodetecnologiaeinovaçãoem
Recife/PE e foi acelerada pelos programas HackBrazil,Accelerate2030(PUND)eF-lane,
patrocinadopeloYunusBusinesseVodafoneInstitute. 
O time é formado por 5 mullheres com conhecimentos complementares Renata Albertim
(direção e comunicação); Fernanda Macedo (Assistente Social), Stella Paes (Designer),
Juliana Keila (Psicóloga) e Beatriz Viana (Psicóloga) tem como principal objetivo apoiar
mulheresvítimasdeviolência. 
Apesardocurtotempodevida,oMeteaColhertemsuainiciativareconhecidanãosópela
mídianacionaleinternacional,maspelasociedade.Emmaiode2017,estivemosentreos8
melhoresprojetosnacionaisdeinovaçãotecnológicanaImagineCup,aCopadoMundoda
Computação, promovida pelaMicrosoft.EmJulhodomesmoano,lançamosoappMetea
Colher no Programa Encontro com Fátima Bernardes e no final do ano, em novembro o
Mete a Colher ganhou o prêmio de melhor startup de Impacto Social do Brasil pela
AssociaçãoBrasileiradeStartup(ABS). 
Com a missão de desmistificar a violência doméstica e a responsabilidade da sociedade
nessaquestão,otimesubverteovelhoditado:embrigademaridoemulher,agentemetea
colher! 
_______ 
Nossasredessociais: 
facebook.com/appmeteacolher 
twitter.com/appmeteacolher 
instagram.com/appmeteacolher 


