Revista Bahia Social - Fotos e eventos sociais da Bahia, Entrevistas, C...

1 de 1

http://www.bahiasocial.com.br/noticias2.php?id=4943

Pagina Inicial | Quem Somos | Contato

Fotos e Eventos

Notícias

Entrevistas

Videos

Colunas

Promoções

Revista Eletrônica

Fale Conosco

21/09/12

Projeto social da Consul comemora 10 anos com resultados positivos
O Consulado da Mulher, ação social da marca Consul que oferece assessoria às mulheres de baixa renda e pouca
escolaridade para que se tornem empreendedoras, comemora neste ano o seu 10º aniversário com ótimos resultados.
Só neste primeiro semestre de 2012, a assessoria do Consulado contribuiu com a geração de renda e melhoria da
qualidade de vida de quase duas mil mulheres em todo o Brasil. Ao todo são 134 empreendimentos distribuídos em 20
estados brasileiros, que tiveram um faturamento médio mensal de R$ 504.966,00, pouco mais de meio milhão de reais,
beneficiando indiretamente 5.137 pessoas, incluindo as famílias das empreendedoras assessoradas e que estão gerando
renda.
No Programa Mulher Empreendedora, onde há atuação de equipes próprias nas cidades de São Paulo (SP), Manaus (AM),
Rio Claro (SP) e Joinville (SC), a renda média mensal cresceu em torno 132% em um período de dois anos de
assessoria. Já no Programa Usinas do Trabalho, que atua por meio de organizações parceiras, são mais de 50 entidades
sociais atuando com a valorização do empreendedorismo feminino em cidades como Afogados da Ingazeira (PE),
Marumbi (PR), Saubara (BA) e Palmópolis (MG).
Para garantir a qualidade na gestão dos empreendimentos, o Consulado monitora mensalmente alguns indicadores
como formalização do negócio, práticas de segurança, ergonomia, saúde no trabalho, acesso a meios de comercialização
e processos de planejamento, sempre orientando no que for necessário.

Sobre o Consulado da Mulher
O Instituto Consulado da Mulher é a ação social da marca Consul, que oferece assessoria a mulheres de baixa renda e
pouca escolaridade. O objetivo é que, com sua atividade empreendedora, possam gerar renda e proporcionar melhores
condições de vida a elas e suas famílias.
O Consulado da Mulher conta com uma metodologia própria de assessoria a empreendimentos populares, reconhecida
pela Fundação Banco do Brasil, Unesco e KPMG como uma tecnologia social, replicável, eficaz e que entrega os
resultados aos quais se propõe.
Presente em 20 Estados do País, o Consulado da Mulher assessora 134 empreendimentos populares, beneficiando
diretamente 5.137 mulheres e suas famílias. Desde sua fundação, em 2002, o Consulado já beneficiou mais de 27 mil
pessoas.
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Outras Notícias
- Exposição e coquetel marcarão festa pelos 30 anos da Bahia Pesca
- Cancelamento "Era do Gelo - o espetáculo"
25/09/12 - Segunda edição do Caruru da Ruy reúne música, gastronomia e responsabilidade social
25/09/12 - Bahia recebe pela primeira vez 10º Congresso Brasileiro de Dor
25/09/12 - Faculdade Ruy Barbosa promove a Semana do Trânsito e conscientiza a população sobre o tema
25/09/12 - Futuros motoristas aprendem noções de trânsito
25/09/12 - Jardim Baiano & convidados apresentam repertório de samba na Varanda do SESI
25/09/12 - Salvador Shopping recebe miniempresários e seus produtos na 11ª Feira de Miniempresas
25/09/12 - Daniela Tourinho em uma sexta animada no Franco Lounge
25/09/12 - Um delicioso axé acústico com o vozeirão de Márcia Short
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