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Brascol em Parceria Com o Projeto Empreendedoras 55 Faz Evento Gratuito Em Santos
Clique aqui para ver a notícia no site

O evento terá como tema central o mercado de trabalho e o empreendedorismo pós maternidade A
Brascol, líder atacadista de moda bebê e infanto juvenil da América Latina, em parceria com o projeto
Empreendedoras 55 faz evento, gratuito, sobre empreendedorismo, na terça, 14 de maio, a partir das
14h, no My Dream Party Buffet, em Santos. O empreendedorismo feminino vem crescendo a cada ano, já
representando mais de 50% dos empreendedores brasileiros, e a maternidade, de fato, é um dos
principais gatilhos. Numa pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora em 2017, 75% das
empreendedoras mães decidiram por esse caminho após darem à luz. Essa realidade vem reforçada pela
busca por uma maior flexibilidade de horário para acompanharem o crescimento dos seus filhos mais de
perto, e as portas fechadas de muitas empresas para as mães – segundo pesquisa da FGV, 48% das
mulheres são demitidas após a licença maternidade, tornando o empreendedorismo, muitas vezes, uma
necessidade. Portanto, seja a partir de uma oportunidade de negócio, de uma necessidade ou de um
desejo, o empreendedorismo materno é uma realidade no Brasil e no mundo. “Buscamos sempre
participar, apoiar e promover eventos com o tema empreendedorismo, e nos colocamos à disposição
levando conteúdo para quem busca começar um novo negócio. Acreditamos em sonhos, e a Brascol
colabora para que se tornarem realidade. Sabemos da luta das mulheres e somos extremamente
solidários, por isso nossa presença é certa em iniciativas como essa proposta pelas Empreendedoras
55.”, afirma Antonio Almeida, superintendente da Brascol. O evento contará com um bate papo com as
principais influenciadoras maternas da região sobre mercado de trabalho e empreendedorismo após a
maternidade. Além da presença da jornalista Luciane Angelo, do consultor Mario Guimarães e do
empresário Marco Riveiros. Segundo Fabiana Gonçalves, presidente das Empreendedoras55 e editora do
@diario.dafa, “O evento é uma oportunidade de colocar as mães empreendedoras da Baixada Santista
em evidência, e mostrar que Santos, vai além de uma cidade turística.” · Ana Claudia Alonso –
@blogmoms2moms; · Fabiana Gonçalves – @diario.dafa; · Fabiana Tucunduva – @arealmaternidade; ·
Rhuana Drigo – @rhuanadrigo; · Vanessa Marietto – @vanmarietto; · Marcelly Abreu – @marcelly_aa; ·
Bianca Coimbra – @bicoimbra; Luciane Angelo Atua como jornalista há mais de20 anos, nos segmentos
de moda e comportamento. Trabalhou como editora, reporter, produtora de conteúdo e realização de
editoriais de moda. Atuou como editora de capa e comportamento da revista Marie Claire. Antes de
migrar para o titulo, era editora do online da mesma marca. Trabalha com digital desde 2008, participou
dos principais portais de moda e comportamento, como Glamurama e Erika Palomino. Na Isto É Gente
implementou o site da marca. Atualmente produz matérias de comportamento/sexo/saúde para diversos
veículos.É criadora do projeto "Mais Prazer, Sim!" (autoconhecimento & prazer com palestras e
worskshops sobre sexualidade). Mario Guimarães Atua como consultor, sua carreira está 100% focada
em aplicar e-Consulting (e-Business como Lojas Virtuais, Clubes de Assinatura, Plataformas Web,
Aplicativos, Blogs, Implantações Web...), treinamentos, outsourcing, desenvolvimento de pessoas,
Product Manager/Owner e Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia. Já atuou em clientes como:
SONY, Brasil CT (Disney e Mattel), Connect Parts, Saraiva, Whirlpool (Brastemp, Consul, Compra Certa),
Universal Shop, Multilaser, Semp Toshiba, Lenovo, Mercado Livre, Carrera (GM Chevrolet), Mormaii,
QualitySP, ABID, H2O Purificadores, Mega Mamute, Máquina de Vendas (Ricardo Eletro), Assurant, SP
Auto Peças, Mercado do Mecânico, Decor Peças, Birô, Post2B, Buy2B, LOI Brasil, 00K e-Business Tools,
Centauro, entre outros. Marco Riveiros CEO a mais de treze anos, em Empresas de segmentos
financeiros e educacionais e tecnológicos. Especialista em design de produtos e serviços utilizando dados
cadastrais com foco em análise de credito, risco de fraude e estratégias de recuperação de créditos.
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Atua fortemente em projetos de alto impacto e transformação digital, construindo carreiras e
desenvolvendo pessoas. Meus últimos feitos contam com a fundação e desenvolvimento de ONGs
educacionais, organização financeira de consultores em projetos de software. Atual Presidente da Zero
Treze Innovation Space, CEO da Resolv Risk e Presidente da ONG Projeto AmiGU de educação
tecnológica Informações evento Mães Empreendedoras 013 · data – 14 de maio (terça-feira); · horário -
14h; · local - My Dream Party Buffet (Ponta da Praia); · entrada – gratuita; · inscrição no site das
empreendedoras55 www.empreendedoras55.com Sobre a Brascol A Brascol, maior atacadista e
distribuidor de produtos no segmento bebê e infanto-juvenil, completou 30 anos de existência em 2018.
Conta com um DNA inovador e pioneiro. Pertence a um grupo que atua nos setores de shopping centers e
hotéis e é líder em seu segmento. Presente no mercado desde a década de 80, com clientes em todo o
Brasil e alguns países do exterior, a Brascol foi a primeira empresa do setor de moda atacadista a
implementar a tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) otimizando a logística da compra. Com
esse feito, foi case de sucesso fora do país sendo convidada para ministrar palestras no exterior. Essa
tecnologia é um grande sucesso no mundo todo e empresas consagradas no mercado do varejo já foram
até a Brascol para conhecerem melhor a sua funcionalidade na prática. Tem entre seus valores o respeito,
ética, confiabilidade, compromisso, inovação e flexibilidade. Possui e-commerce para lojistas, com a
finalidade de tornar mais ágil a reposição automática de produtos entre os varejistas. Além de atuar como
grande facilitadora nas negociações com os lojistas, buscar sempre a inovação e estimular o
empreendedorismo, a Brascol promove também um novo comportamento no setor atacadista investindo
constantemente na modernização de seu sistema operacional apresentando recursos tecnológicos para
atender com agilidade e excelência a clientela tradicional, porém, atenta também em acompanhar o modo
de consumo das novas gerações.

 


