
Palestras



PALESTRANTES

Bianca Andrade Gabriela Prioli Giovanna Antonelli Kyra Gracie Maria Prata



BIANCA
ANDRADE

EMPREENDEDORISMO
MARKETING DIGITAL

Influenciadora e empresária, com 18,4 milhões
de seguidores no Instagram e 5,7 milhões de
inscritos no Youtube, Bianca é um símbolo
feminino da atualidade. Ela começou na
internet há 11 anos, com vídeos de tutoriais de
maquiagem e, desde então, se reinventou
diversas vezes. Hoje, é dona da holding Boca
Rosa Company, que engloba as marcas Boca
Rosa Hair e Boca Rosa Beauty. Em 2022, Bianca
foi considerada uma das 20 mulheres de
destaque do ano pela Forbes.
Em sua palestra, Bianca fala sobre sua jornada
no Marketing Digital, estratégias de Marketing e
empreendedorismo.



GABRIELA
PRIOLI

COORPORATIVO
LIDERANÇA/ LIDERANÇA FEMININA

Advogada criminalista, mestre em Direito Penal
pela USP, autora Best-Seller, palestrante e
apresentadora do programa À Prioli, na CNN
Brasil. Gabriela é movida por uma inquietação
intelectual e por uma vontade de promover a
reflexão. Em suas palestras, Gabriela
compartilha um vasto conhecimento político
social e experiências que atraíram milhares de
seguidores em suas redes sociais.

"Nossa, as nossas expectativas estavam super
altas e conseguiu superar! Foi demais! Pessoal
adorou, a forma leve que ela trouxe o tema, a
interação que eles tiveram na live, a dinâmica..
tudo!" - Grupo Boticário

REVIEW



GIOVANNA
ANTONELLI

Giovanna Antonelli, mãe, atriz, empresária, uma
mulher que, desde criança, aprendeu a
transformar momentos difíceis para chegar
onde planejou.
Não foi fácil, nem foi sorte, e ela não desistiu.
Quebrou crenças e enfrentou suas barreiras
mentais. E resolveu montar este projeto para
compartilhar com o público um pouco da sua
trajetória numa palestra que considera uma
troca com as pessoas da plateia, trazendo
histórias sobre carreira, vida, desafios e
intimidades. Ao longo de sua carreira, participou
de mais de 25 novelas e, nos cinemas, atuou em
mais de 10 filmes, como “Bossa Nova”,
“Budapeste” e “S.O.S Mulheres ao Mar”. Além de
atriz, Gio é super empreendedora e assinou
linhas exclusivas de esmaltes, semijoias,
perfumes, roupas e bolsas.

EMPREENDEDORISMO
MOTIVACIONAL



KYRA
GRACIE
PALESTRA: O DESAFIO CONSTRÓI UMA NOVA HISTÓRIA
PALESTRA: DESPERTE A CAMPEÃ QUE EXISTE EM VOCÊ
(focada no público feminino)
Kyra compartilha sua história de vida, superação,
disciplina e perseverança, conseguindo fazer seu
nome ser conhecido mundialmente em um
esporte onde, em 4 gerações, apenas os homens
da família Gracie praticavam. Hoje, aos 34 anos,
casada com o ator Malvino Salvador e mãe de 3
filhos, a atleta comemora o sucesso de sua
academia Gracie Kore.

WORKSHOP DE DEFESA PESSOAL FEMININA

As estatísticas de agressão às mulheres e
feminicídio têm aumentado de forma
significativa nos últimos anos. E, com base
nessas estatísticas, Kyra tem viajado o Brasil
dando aulas de defesa pessoal feminina. São
aulas que não dependem do preparo físico ou de
habilidade para esportes. As mulheres podem
aprender técnicas para se defenderem no dia a
dia e se sentirem mais seguras. Adquirindo
coragem, autoconfiança e equilibrio emocional.



MARIA
PRATA

MODA
INOVAÇÃO
EMPREENDEDORISMO

Considerada uma das pessoas mais influentes
da moda mundial pelo The Business Of
Fashion, Maria Prata é jornalista e consultora
de inovação, empreendedorismo e moda,
atualmente, e diretora editorial do Grupo
Iguatemi e também criadora de conteúdo
digital, com mais de 230 mil seguidores nas
redes sociais. Por cinco anos, foi
apresentadora e editora-executiva do
programa  Mundo S/A e comentarista do
Estúdio 1, na Globo News. Já integrou a equipe
de grandes meios de comunicação enquanto
editora de moda da Vogue e diretora de
redação da Harper's Bazaar. No Grupo Turner/
Time Warner e como editora-chefe do canal
Fashion TV.



marina@house.com.vc
house.com.vc


