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PALAVRA DO PRESIDENTE

Quando fui eleito Presidente do Instituto CEO do Futuro, tive
medo de não estar à altura do desafio e não corresponder
às necessidades do instituto.
Ocorre que, no desempenho de minhas atribuições, tomei
emprestada a sabedoria coletiva e a força de todos os
voluntários que me receberam de braços abertos e se colocaram ombro a ombro comigo neste desafio. E foi assim,
ombro a ombro que juntos construímos o ano de 2019, o qual
foi sem dúvida um grande marco na nossa história, pois foi
neste ano que tivemos a maior turma de alunos do instituto, a
consolidação do modelo do VimVer e demos início ao projeto
de reestruturação do ICF, dentre outras conquistas que vocês
poderão vislumbrar ao longo do relatório.
Nesse sentido, já que não presidi o instituto sozinho, mas
sim com a ajuda de todos os voluntários, pedi para que eles
trouxessem as palavras que definem o instituto sob a ótica
deles e é com essas palavras que eu abro o relatório de 2019.

Podem parecer palavras coladas aleatoriamente, mas estas
palavras funcionam como “lentes” que deverão ser utilizadas
quando da leitura deste relatório. Elas não têm apenas a força
e o significado que cada um de nós coloca nelas quando as lê,
mas tem a força e o significado das pessoas que as escreveram.
Pegue-as emprestadas e tenha uma boa leitura!
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INSTITUTO CEO DO FUTURO
Com 17 anos o Instituto CEO do
Futuro já impactou a vida de
muitas pessoas.

Além dos milhares de jovens que receberam a grande
oportunidade para ser tornarem protagonistas de suas vidas
ao participarem do seu Programa de Desenvolvimento, a
ONG beneficia a comunidade através dos projetos criados
e executados pelos seus alunos durante o curso.
E esse resultado se deve ao trabalho, comprometimento e
dedicação de pessoas que acreditam que o trabalho voluntário
pode mudar o mundo em que vivemos, afinal nosso time de
colaboradores é formado 100% por voluntários, que doam
seus talentos e tempo para fazer a diferença para o próximo.
Além da ajuda de nossos associados ao longo de nossa
jornada tivemos empresas que acreditaram em nossa missão e
nos apoiaram para que conseguíssemos atingir nossas metas.

03

NOSSA HISTÓRIA
Em 2001, um grupo de executivos foi reconhecido com o prêmio
“CEO do Futuro”, pela Revista Você S/A e pela agência de
recrutamento Korn/Ferry, e eleitos como potenciais CEOs.
Tinham o sonho de desenvolver jovens para uma carreira de
sucesso. A ssim, após quase dois anos de evolução do modelo
de negócio e da regulamentação da ONG, em 2002 nasce o
Instituto CEO do Futuro. Inicialmente, o foco estava em desenvolvimento de adolescentes de Ensino Médio, através de um
programa anual com 10 participantes, cujo objetivo era inspirar
estudantes de escolas públicas a persistirem na escolha da
carreira e na busca de uma vaga nas universidades desejadas. Psicólogos, engenheiros, administradores e outros profissionais se uniram neste desafio, que resultou na aprovação
de alguns destes adolescentes em universidades públicas.
Porém, em 2006, a diretoria da ONG decidiu que poderia melhor
contribuir, focando no segmento de estudantes universitários.
Pois os estudantes do Ensino Médio não estavam no momento
da vida mais adequado para receber o conteúdo que lhes era
oferecido. Essa mudança também foi motivada pela lacuna
existente entre o que os jovens, formados pelo nosso sistema de
ensino, tem a oferecer e a demanda das empresas. O sistema de

ensino atual não prepara completamente os
jovens brasileiros para as exigências que encontrarão no mercado de trabalho. As expectativas de seus futuros empregadores mudaram.
Logo, é necessário buscar uma formação mais completa,
para que estes jovens possam competir entre si e com
pares de outras regiões do mundo. Assim, o principal
objetivo social passou a ser elevar a empregabilidade
dos jovens universitários brasileiros, através de um
programa de desenvolvimento pessoal e profissional
totalmente gratuito composto por encontros presenciais
e um projeto extraclasse: o “Programa CEO do Futuro”.
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2019
2019 foi um ano de mudanças
na Academia de Talentos.
O Instituto CEO do Futuro foi fundado sob os valores da
excelência, protagonismo, independência, diversidade e a
responsabilidade social. Para continuar fiel aos nossos valores e
buscar aumentar o nosso impacto social, reavaliamos algumas
de nossas estruturas operacionais e introduzimos novos
métodos e sistemas de avaliação do programa Academia de
Talentos. Desde a turma 29, mudamos a estrutura programática
e prática dos projetos sociais, selecionamos a comunidade de
Heliópolis para fazer o piloto e incorporamos métodos ágeis,
focando nos problemas reais da comunidade.
Além das mudanças no projeto social, também incorporamos
uma sistemática de avaliações semanais usando o NPS (net
promoter score), para ter uma percepção mais clara do impacto
de cada aula. Esta métrica foi desenvolvida em 2003, pelo
consultor da Bain & Company, Fred Reichheld, em colaboração
com a Satmetrix, para medir os níveis de lealdade do cliente.
Além do NPS também implementamos um sistema de feedback aberto por parte dos alunos, em que eles podem falar
livremente sobre suas percepções do programa, suas dificuldades e também sugerir melhorias.

Também tivemos mudanças importantes no time de voluntários,
com troca do diretor executivo. Robson Del Fiol deixou o
cargo de Presidente Executivo e assumiu como Head de
Operações e Felipe Novak foi escolhido como Diretor Presidente, pelo Conselho de Administração. Na Diretoria Educacional assumiu Fabiana Santos, que já era voluntária nesta
mesma diretoria e estava atuando próxima a Caroline Aguiar,
que deixou o Instituto. E para atender às necessidades do
Projeto VimVer foi instituída uma nova estrutura dentro da
área educacional, com a liderança da Karen Martins, Muryllo
Louzano e Nathalia Baraldi. Na Diretoria de Gente e Gestão,
o Diego Ribeiro, que estava estruturando um trabalho de
diversidade e acolhimento para melhorar a retenção de
voluntários, deixou o instituto e deu lugar a Fabiana Gorenstein que reestruturou por completo a diretoria. Por fim, um
dos voluntários que estava nos apoiando, com análise de
dados, foi convidado para desenvolver a nossa de área de
Ciência de Dados. Assim, Zhang Yi Ling recrutou um grupo de
voluntários e deu o pontapé inicial para esta importante iniciativa.

ESTRUTURA
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NOSSO TIME
São ao todo 55 voluntários
envolvidos

Adir Ribeiro
Alessandra Silva
Alexandre Oliveira de Mattos
Allan Flores De Jesus
Andre Akio
Brenda Sant Ana Ribeiro
Camila Miki Osanai
Carolina Alves Marques
Carolina Leite de Moraes
Carolina Silva Farias
Cássio Oliveira de Souza
Celina Souza Alves dos Santos
Daniele Garcia De Araújo Da Costa
Débora Santille
Érica Estevez Ebner
Fabiana Falcão
Fabiana Leal Dias Ribeiro Santos
Fábio Munakata

Felipe Novak
Gabriel de Freitas Saraiva Silva
Gabriela Pereira Lopes
Greyce Kelly Paulo Dos Santos
Italo Alberto do Nascimento Sousa
Juliano Pereira Sales
Karen Souza Martins
Larissa De Souza Lemos Farali
Leandro R. Faria
Leticia Fernandes da Silva
Luiz Carlos Mendes Junio
Luiz Claudio Eurique da Rocha
Lupercio Fernandes De Moraes
Mario Mafra
Monica Pontes
Maicon Cassio de Andrade
Marcela JacobMarcelo Boldrini
Marcia Maria Machado Baeta
Neves

Maria Elisa da Silveira
Marilia Fockink
Marineis Jacob
Marjorie Oliveira Damasco
Mateus Astun Cirino
Muryllo Albuquerque Louzano
Natalia Reynde Baraldi
Pablo Alves de Jesus
Robert Wong
Robson Del Fiol
Rodrigo Ferreira dos Santos
Sergio Diniz
Stephanie Oliveira
Tania Maria Rodrigues Datti
Thammy Marcato
Waldir Carlos dos Santos
Zhang Yi Ling

PARCEIROS
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PARCEIROS
O trabalho colaborativo faz parte do DNA do CEO do Futuro. Nós acreditamos na transformação da sociedade, por meio da
educação. Nesses últimos 17 anos de experiência não fizemos tudo sozinhos. Ao longo de nossa jornada tivemos empresas que
nos apoiaram e, por isso, neste momento gostaríamos de agradecer a todos os nossos parceiros. Os parceiros de 2019 foram:

Agência de publicidade responsável pela criação da nova
identidade visual da marca do Instituto CEO do Futuro;
desenvolve algumas peças publicitárias para nossas
campanhas.

Responsável pela ferramenta de gestão de documentos
do Conselho do Instituto CEO do Futuro
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PARCEIROS
Agência de Publicidade responsável pela criação da nova identidade
visual da marca do Instituto CEO do Futuro, desenvolve algumas peças
publicitárias para nossas campanhas.

Responsável pela cessão de espaços físicos para a realização de aulas
do programa Academia de Talentos e eventos do Instituto CEO do Futuro.

Responsável pelos registros fotográficos dos eventos do Instituto CEO
do Futuro.
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PARCEIROS

Responsável pela assessoria jurídica do Instituto CEO do Futuro.

Sede Administrativa do Instituto CEO do Futuro além de disponibilizar
salas de reunião e treinamentos.

Responsável pela assessoria Contábil, Fiscal e Financeira do Instituto
CEO do Futuro.

NOVIDADES
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IMPACTO SOCIAL - VIMVER
Formamos jovens com uma visão ampla e humana, por
meio do aprendizado de um semestre de imersão em
uma comunidade periférica, conhecendo as diferenças e
desafios para os quais, juntos, fomos procurar soluções.
Perseguindo sempre a igualdade de oportunidades e
acreditando no fortalecimento dessas comunidades,
para a autotransformação. Exercitando a nossa capacidade de empatia, escuta ativa e respeito pelo diferente. Sendo protagonistas, no combate à pobreza e a
desigualdade social.
Realizamos um projeto itinerante, que busca impactar
os cantos mais esquecidos da cidade de São Paulo.
Com projetos sustentáveis, buscamos ampliar nossa
presença, sendo as comunidades e suas lideranças
peças chaves neste processo.
Desenvolvemos o projeto nas seguintes etapas: conhecimento do local; escuta da comunidade; entendimento
sobre a real necessidade da comunidade (com foco no
que é problema para os moradores e não para quem
os observa); construção conjunta de um projeto que
atenda este público; validação prática para ajustes da
solução; e execução do projeto.

Para os alunos que viveram esta experiência de conhecer
e imergir em uma realidade completamente diferente
daquelas a que estão acostumados, não são questionados apenas os seus princípios e desafios pessoais.
Os alunos desenvolvem uma visão humanizada de
público alvo, sendo instigados, a todo momento, a
desenvolver sua capacidade executora e podendo
experimentar as mais diversas soluções planejadas.
Recebendo feedbacks contínuos sobre seus posicionamentos individuais, sua capacidade de trabalho
em grupo e sobre a pertinência do que está sendo
desenvolvido para a comunidade, ao final do projeto,
de forma prática e natural, nossos alunos adquirem
conhecimentos técnicos de design thinking, design
de produtos e serviços, técnicas de prototipação,
implementação da metodologia ágil (com foco em
entregas contínuas), análise da causa raiz de problemas e desenho de soluções não convencionais.
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IMPACTO SOCIAL - VIMVER

Atentando para a aplicação em um problema real,
apontado por uma persona real que, por viver esta
situação, possui propriedade para contribuir na criação
conjunta dos projetos e na avaliação das propostas
de sustentabilidade e impacto, toda esta jornada de
transformação social é amparada por mentores, que
possuem experiência em desenvolvimento de projetos
para o terceiro setor e que direcionam os alunos,
visando possibilitar a execução de tudo o que foi
proposto. Sendo a interface da comunidade para com
o grupo - ressaltando o que está sendo dito pelas
personas reais, evidenciando os pontos de viés do
grupo. Sendo também a interface do grupo para com
o mercado - apontando possíveis parceiros e soluções
já existentes, que possam ser adaptadas à realidade
trabalhada. E sendo, ainda, a interface do grupo para
com ele mesmo, atuando na resolução de conflitos e
evidenciando o que realmente está de acordo com os
princípios do Instituto CEO do Futuro e com aquilo com
que o grupo se comprometeu para atingir seus objetivos.

VIM VER

EVENTOS
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ICF Talk Show: Startups - Por onde Começar
13 de abril 2019

A 6ª Edição do
ICF Talk Show discutiu o mundo das Startups

O ICF Talk Show tem como objetivo disseminar ideias
e compartilhar experiências inspiradoras para gerar
discussões profundas e reflexões entre todos os
participantes. Nesta edição do evento falamos sobre
o ecossistema brasileiro de startups e, para isso,
contamos com um time de palestrantes inspiradores,
que nos propiciaram debates importantes para o futuro.
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ICF Talk Show
O poder de um ecossistema:
case Zeroonze

O mindset do empreendedor
Camilla Pádua, fundadora da Tech Talent, Infinity Institute e do grupo
Fundadoras.Digital, palestrou sobre os primeiros passos para transformar necessidades em transformações reais, além de compartilhar
seus conhecimentos sobre o que é uma Startup e como começar.
Camila Pádua

Camilla acredita
que empreender
é uma questão
de mindset: transformar locais por
onde passamos,
deixando legados
para que outros
possam construir
e voar mais alto.

Lilian Natal, co-fundadora da
Play2sell, startup cuja solução
é um “app gamificado” para
treinamento de times de
vendas. Lílian falou, em sua
palestra, sobre o poder de um
ecossistema, usando como
case a Zeroonze uma comunidade de startups de São Paulo.
Lilian é jornalista, especialista em marketing e
Lilian Natal
negócios, é também mentora no Founder Institute, uma das organizadoras do
programa Silicon Drinkabout São Paulo, organizadora de Startup Weekend em
São Paulo e participa da Zeroonze, a comunidade de startups de São Paulo.
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ICF Talk Show
O que é investimento anjo?
Roberto Patriarca
trouxe informações
sobre as diferentes
modalidades de
fonte de capital
para startups, além
de explicar onde o
investimento anjo se
encaixa neste ciclo
e como pode ajudar
os empreendedores e o ecossistema empreendedor
brasileiro. Roberto
Roberto Patriarca
é membro da
Anjos do Brasil desde 2016 e atualmente conclui seu mestrado
em administração no INSPER. Sua dissertação tem como
tema a relação entre investidores anjo e empreendedores,
no período pós-investimento (smart-money). Além do investimento anjo, sua atuação no empreendedorismo inclui o investimento na gestão da empresa familiar (Cook it® – www. cookitemcasa.com.br), sociedade em um restaurante e incubação de
startup de sobremesas (London Pie - www.londonpie.com. br).

A importância da Aceleração para o
Investimento em startups?
A resposta para essa pergunta foi o tema abordado na apresentação
de Marco de Biasi, mentor e investidor de diversas startups no Brasil
e na Itália. Marco é Diretor do Founder Institute em São Paulo, a maior
aceleradora pre-seed do mundo e Managing Partner da LAAS Latin
America Angels Society. Foi responsável pelo startup administrativo,
financeiro e comercial de empresas multinacionais no Brasil e na Argentina. Profissional altamente qualificado em administração, finanças e
consultoria de gestão, com mais de 25 anos de experiência. Especialista
em consultoria de gestão, investimentos, seleção e avaliação de startups,
Marco de Biasi é profundo conhecedor do ecossistema de startups.

Marco de Biasi
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ICF Talk Show
Case da Cervejaria Baden Baden
Alberto Ferreira, um dos fundadores da Cervejaria Baden Baden, tendo forte e decisiva participação na construção da primeira marca de cerveja
gourmet fabricada no país, bem como na criação do
segmento Super Premium de cervejas no mercado
brasileiro, nos contou como começou a cervejaria,
que hoje faz parte do portfólio mundial da Heineken.

Um doce intervalo

Terminadas as apresentações
dos nossos convidados,
os participantes do evento
puderam degustar os deliciosos
picolés da Sorvetes Rochinha,
que patrocinou o evento.

Painel com palestrantes
Para finalizar, tivemos um painel
com os palestrantes, aberto para
perguntas do público, com o objetivo de troca de conhecimentos.
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TRAJECTORY DAY - Turma 30
04 de maio de 2019

Nada melhor que bons exemplos para nos
motivar a ir mais longe, não é mesmo?

No CEO do Futuro nós acreditamos que histórias e testemunhos inspiradores transformam vidas e podem nos
levar muito mais longe. Por isso, trazemos convidados
muito especiais, para compartilhar toda sua experiência
e contar como conquistaram a posição que têm hoje!
Este é o evento que o Instituto CEO do Futuro realiza a cada turma
do Programa Academia de Talentos, com objetivo de trazer CEOs
e Empreendedores para compartilhar suas trajetórias profissionais, a fim de inspirar nossos alunos fazendo com que eles
possam aprender com quem trilhou um caminho bem-sucedido.

Nesta edição, tivemos como convidados Alberto Ferreira,
Clayton de Oliveira e Robson Amorim
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TRAJECTORY DAY - Turma 30
Alberto Ferreira
CEO de empresas multinacionais, tais como Carlson
Wagonlit/Accor Group, SAP Brasil, Damovo do Brasil
e Teleperformance.
Possui mais de 35 anos de experiência profissional
diversificada, tendo trabalhado em diferentes indústrias,
como de bens de consumo, farmacêutica e travel
management. Teve participação decisiva nas indústrias
de telecomunicações, fixa e móvel, e tecnologia da
informação. Iniciou sua carreira na IBM e com passagem
na Johnson & Johnson (Brasil e EUA), Digitel, Diveo,
Intelig, Telesp Celular, Vivo Empresas, Carlson Wagonlit
– Accor Group, SAP Brasil, Damovo do Brasil, Teleperfomance e Almaviva do Brasil. Em 2008 foi membro do
Advisory Board da Nokia Siemens Networks no Brasil.
Participou ativamente de boards da fornecedora de
tecnologia Cisco: Latin America Executive Exchange
Board e Global Operations Advisory Board, ambos entre
2011 e 2014. Atualmente é board member da OnYou,
empresa especializada em auditoria de qualidade,
utilizando-se da metodologia de Cliente Oculto. Conhecido por sua visão estratégica, energia e forte habilidade em desenhar e executar estratégias competitivas
de negócios e construir times de alta performance.

23

TRAJECTORY DAY - Turma 30
Clayton de Oliveira

Empreendedor fundador de 3 startups e workaholic por
paixão, viciado em aprender sobre negócios e novas
tecnologias para tentar aplicar em suas empresas.

Robson Amorim
Ex-aluno do CEO do Futuro, palestrante e coach de
Carreira, autor do livro “Dedique-se mais, reclame
menos!” Formado em RH e pós-graduado em psicologia organizacional. Formação em coaching pela
Sociedade Brasileira de Coaching. Ministra treinamentos
e palestras com foco em aumento de performance e
desenvolvimento profissional.
Possui experiência internacional em países da Europa
e América do Sul.

Alberto, Robson e Clayton respectivamente.

Para finalizar, tivemos um painel com os palestrantes com o objetivo de troca de conhecimento aberto para perguntas do público.
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FORMATURA - Turma 30
06 de julho

Tivemos o prazer de formar mais uma turma
de jovens que participaram do Programa
Academia de Talentos.
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FORMATURA - Turma 30

Iniciamos nosso evento com a palestra dE Francesco Weiss, CCO e sócio
fundador da Intellibrand, hub global de colaboração entre indústrias,
marcas e varejistas na convergência de processos de trade marketing
físico para digital.
Logo após sua fala, os ICFers (como carinhosamente se auto reconhecem
os alunos das turmas do Instituto CEO do Futuro) apresentaram os projetos
sociais, realizados por eles ao longo do Programa.

E para finalizar tivemos a entrega dos certificados e fotos
com os formandos.
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TRAJECTORY DAY - Turma 31
28 de setembro de2019

Nada melhor que bons exemplos para nos
motivar a ir mais longe, não é mesmo?

Aqui, no CEO do Futuro, nós acreditamos que histórias e testemunhos
inspiradores transformam vidas e podem nos levar muito mais longe.
Por isso, trazemos convidados muito especiais para compartilhar toda
sua experiência e contar como conquistaram a posição que têm hoje!
Este é o evento que o Instituto CEO do Futuro realiza a cada turma
do Programa Academia de Talentos, com objetivo de trazer CEOs e
empreendedores para compartilhar suas trajetórias profissionais, a
fim de inspirar nossos alunos e dar a eles a oportunidade de aprender
com quem trilhou um caminho bem-sucedido.

Nesta edição, tivemos um trio feminino para inspirar
nossos jovens: Ingrid Barth, Karen Nogueira e Luana
Segato
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TRAJECTORY DAY - Turma 31
Ingrid Barth
Co-founder da Linker, fintech
de pagamentos, focada em
empreendedores. Atua no
mercado financeiro há mais
de 15 anos, trabalhando em
bancos internacionais como
Santander e JPMorgan.
Trabalhou como head de
negócios na fintech Neon
Pagamentos e na Foxbit.
Advisor da Cosmos Blockchain. Também é delegada
brasileira para blockchain
na ISO, do ITU ONU. Diretora da ABFintechs e do comitê jovem
empreendedor da FIESP. Estudou economia e engenheira civil, com
MBA em empreendedorismo e inovação pela FIA-USP. Conquistou
o primeiro lugar no Fórum de Empreendedorismo FEA-USP em
2016, com a ideia de startup mais inovadora. Tem especialização em
serviços de tesouraria em Nova York e Chicago (JP Morgan University) e especialização em inovação e design thinking (HiveLab SP).

Karen Nogueira

Ex-aluna do CEO do Futuro,
apresentadora do programa
“Espaço de Ideias” da TV
RVC. Palestrante e coach de
autoestima para mulheres.

Bacharel em Administração e pós-graduada em Psicologia Organizacional, foi aluna da turma 16 do Instituto CEO do Futuro. Já atendeu individualmente coachees de diversos estados brasileiros. Já esteve em 15
países. Lidou com diferentes culturas e impactou mais de 2.500 pessoas
em suas palestras, treinamentos e cursos. Executive Coach licenciada
pela Sociedade Internacional de Liderança e Coaching e hipnoterapeuta, formada pelo Instituto Brasileiro de Formação em Hipnose.
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TRAJECTORY DAY - Turma 31
Luana Segato
Palestrante e educadora
executiva, com 18 anos de
carreira em multinacionais
e em grandes corporações,
como Unibanco, Santander
e Vivo. Fez carreira nas
áreas de vendas e gestão
de equipe. Possui 5 de anos
de experiência em consultorias de estratégias de
melhoria de lucratividade.
Graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em
Gestão Estratégica de Negócios, é especialista em análise de
perfis comportamentais com certificação internacional. Mentora
e Master Coach para executivos e empresas. Facilitadora
de conhecimento em temas de empoderamento feminino;
Pesquisadora do comportamento humano e das influências
cognitivas e emocionais do estresse, na saúde mental. Atua
como palestrante e educadora executiva em treinamentos
e capacitações para aumento de produtividade, confiança,
engajamento, relacionamento, processos e equilíbrio organizacional, por meio da neuroliderança.

Painel com palestrantes
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Workshop - Como se destacar nos processos seletivos
19 de outubro de 2019

Realizamos um workshop de um dia inteiro de
desenvolvimento profissional, com diversas dicas
sobre processo seletivo, abordando temas como:

- Como a escolha da empresa, em que você quer atuar, ajuda você
a ter sucesso no processo seletivo e a ser mais feliz na carreira.
- Dicas para aumentar a sua chance em um processo seletivo.
- Como conseguir um estágio ou emprego sem ter experiência.
- Storytelling e apresentação pessoal: como contar sua história, de
modo a encantar o recrutador.
- Como responder às principais perguntas dos processos seletivos.
- Como sua imagem pessoal impacta no sucesso do seu processo
seletivo.
Desenhado para quem está buscando sua primeira oportunidade ou
buscando uma recolocação profissional. Ou ainda, para quem quer
mudar de emprego. Foram passadas várias dicas e realizadas atividades práticas, para que os participantes saíssem mais preparados
para encarar os processos seletivos das mais diferentes empresas.
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Workshop - Como se destacar nos processos seletivos
Laís Machado

Gabriel Vinholi

Consultora de imagem e estilo pós-graduada pelo Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo, formada em Negócios
de Consultoria de Imagem e Moda na Fashion Business
School de Portugal. Jornalista graduada pela Universidade
Positivo e especialista em marketing pela PUC-PR. Com
mais de dez anos de experiência em comunicação corporativa, marketing institucional e branding, passando por
cargos de gestão, hoje dedica sua vida a ajudar pessoas a
se sentirem mais seguras e autoconfiantes, por meio de uma
comunicação não verbal consciente, estratégica e assertiva.

Autor do O Livro Negro dos Estágios, livro mais vendido
da Amazon Brasil. Trabalhou em startup de recrutamento
e seleção da Cia de Talentos, desenvolveu um curso de
processos seletivos para a Fundação Estudar e atualmente é responsável pelo RH da Crescimentum, além
de atuar como consultor de desenvolvimento de lideranças para grandes empresas multinacionais e nacionais.
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Café com oratória
30 de outubro de 2019

Encontro de networking para profissionais de diversas áreas,
acompanhado de uma aula aberta de oratória, conduzida por
Fernanda Sanches. Os participantes entraram em contato com
técnicas poderosas para o aprimoramento do desempenho
ao falar em público.

Fernanda Sanches
Atrız e comunıcadora, com maıs de 20 αnos de carreıra. Atuou em
maıs de 30 peças teatraıs além de trabalhar em TV, cınema e
publıcıdade. Tem experıêncıa também como dıretora, roteırısta
e professora teatral. Na área da comunıcação, atua como apresentadorα, locutora, dubladora, mestre de cerımônıas e palestrante.
Mınıstra cursos de oratórıa e expressıvıdade, técnıcas teatraıs,
apresentação para vídeos, além de treınamentos personalızados
para empresas e aulas partıculares. Gerencıa o canal de conteúdo
“Aprenda a Falar em Públıco” no Instagram e no Facebook.
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Jantar Beneficente

27 de novembro

Primeira edição do jantar anual do Instituto
CEO do Futuro: Do sonho à realidade.
.
Para nos ajudar a continuar cumprindo com a nossa
missão de desenvolver jovens em idade universitária,
para assumirem o protagonismo e transformar a sua
realidade, realizamos nosso primeiro jantar beneficente.

Contou com a participação especial de Robert Wong
nosso fundador, com a palestra do Ivan Moré e os depoimentos de Karen Nogueira e Robson Amorim, ex-alunos
do Instituto, que tiveram suas vidas transformadas. Os
apoiadores que compraram os convites e participaram
do jantar puderam desfrutar da gastronomia típica
gaúcha da Churrascaria Fogo de Chão.

O evento teve o patrocínio da JCS Group e da
Sorvetes Rochinha.
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FORMATURA - Turma 31
07 de dezembro

No último mês do ano formamos mais uma turma
de jovens que participaram do Programa
Academia de Talentos.
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FORMATURA - Turma 31

Iniciamos o evento com a palestra do ROBERT WONG,
considerado um dos 200 maiores headhunters do
mundo. Formado pela Chapel American School em
São Paulo, graduou-se em Engenharia pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo e recebeu
uma bolsa como um Confederation of British Industry
Scholar para sua pós-graduação na Inglaterra. Além
disso, participou do curso de educação executiva
na Harvard Business School. Foi presidente da Korn
Ferry no Brasil e América Latina, uma das maiores
empresas do mundo, em recrutamento e seleção.
Recebeu reconhecimento por seu genuíno interesse nas
pessoas e no seu talento em descobrir qualificações,
às vezes até desconhecidas pelo próprio candidato.
É membro efetivo de várias ONG’s e escolas, entre
elas: FIA-USP, SIFE, Colégio Sidarta e CEO do Futuro.

Robert Wong é um indivíduo
multicultural: cidadão brasileiro
de origem chinesa, fluente em
inglês, português e chinês.
Autor dos best sellers “O
Sucesso Está no Equilíbrio” e
“Superdicas para Conquistar
um Ótimo Emprego”.
É considerado um dos
palestrantes mais inspiradores
e requisitados do mercado
nacional e internacional.
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FORMATURA - Turma 31

Logo após sua fala, os ICFers apresentaram os projetos sociais
realizados por eles ao longo do Programa Academia de Talentos.
E para finalizar tivemos a entrega dos certificados e fotos com os
formandos.

EXPOSIÇÃO DA MARCA
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EXPOSIÇÃO DA MARCA

Além de realizar eventos para oferecer conteúdo de qualidade,
nós também participamos de eventos voltados para nosso
público alvo ou que trabalhem os temas que são o foco do
Instituto CEO do Futuro, com o objetivo de aumentar nosso
impacto e a visibilidade da nossa marca, divulgar nossos
produtos e proporcionar contatos com futuros parceiros.

Capão Summit

No dia 13 de maio, Felipe Novak presidente executivo do Instituto
CEO do Futuro participou, como palestrante, do Capão Summit,
evento voltado para Empreendedorismo, Inovação e Criatividade,
realizado pelo UNASPinova.
O evento é a junção da Semana de Empreendedorismo (do curso
de Administração) e da TechWeek (do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas) do UNASP campus São Paulo. UNASPinova
é o Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo e Inovação do Centro
Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). O objetivo deste
núcleo é levar o ideal empreendedor e os princípios da inovação e
criatividade para toda a sociedade, começando pela comunidade
acadêmica, estendendo-se à toda a área de influência do campus
do UNASP. Mudar a sociedade através do empreendedorismo e
inovação: esta é a missão do UNASPinova.
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EXPOSIÇÃO DA MARCA

FECAP Managers 4.0

No dia 22 de maio, Felipe Novak palestrou sobre
Organizações com Inovação 4.0, na 4° edição do
FECAP Managers.

"Direito relacionado à questões
vividas por Startups e os desafios
dos novos empreendedores"

No dia 05 de junho, Felipe Novak palestrou para empresários,
advogados e estudantes da região na Faculdade Anhanguera
de Taubaté.

NA MÍDIA
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NA MÍDIA
Location
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NA MÍDIA
Demographics: Overview

ceodofuturo.org.br

Analytics Todos os dados do website

Go to report 

Demographics: Overview
Jan 1, 2019 - Dec 31, 2019

All Users

100.00% Users

Key Metric:

Age

48.87% of total users

Gender

50.12% of total users

female

50%

male

40%

30%
43.5%

20%

56.5%
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0%

18-24
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55-64

65+

© 2020 Google
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NA MÍDIA
Audience Overview

Acquisition: Overview

ceodofuturo.org.br
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Audience Overview
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Acquisition Overview
Jan 1, 2019 - Dec 31, 2019

All Users

Jan 1, 2019 - Dec 31, 2019

All Users

100.00% Users

100.00% Users

Overview

Primary Dimension:

Conversion:

Top Channels

Edit Channel Grouping

Goal 3: Inscrição 1.1

Users
300

Top Channels

200

Users
Organic Search

100

May 2019

July 2019

September 2019

300

Direct

November 2019

Referral
New Visitor
Users

New Users

Sessions

26,158

26,080

33,086

Number of Sessions per User

Pageviews

Pages / Session

1.26

63,508

1.92

Returning Visitor

200

Email

10.00%

(Other)
11.6%

20.00%

Social

36%

21.3%

Inscrição 1.1 (Goal 3
Conversion Rate)

Users

Paid Search
March 2019

Conversions

100

34.7%

July 2019

Acquisition
88.4%

Avg. Session Duration

Bounce Rate

00:01:26

72.58%

Language

Users
22,548

2. en-us

2,700
365
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26,080

Sessions

33,086

Bounce Rate

72.58%

Conversions
Pages /
Session

Avg.
Session
Duration

1.92

00:01:26

Goal 3
Conversion
Rate

0.90%

1

Organic Search

9,584

69.20%

0.51%

2

Paid Search

9,232

85.52%

0.06%

3

Direct

5,660

65.10%

2.23%

4

Social

1,515

64.24%

1.38%

5

Referral

379

55.39%

4.02%

6

Email

216

68.67%

0.00%

7

(Other)

13

37.50%

0.00%

85.82%
10.28%
1.39%

4. c

116

0.44%

5. en-gb

104

0.40%

72

0.27%

6. pt

Behavior
New Users

26,158

1. pt-br

3. pt-pt

Users

July 2019

7. es-es

49

0.19%

8. en

41

0.16%

9. (not set)

36

0.14%

10. en-au

29

0.11%

To see all 7 Channels click here.

Goal 3
Completion
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Goal 3 Value

R$0.00

ACADEMIA DE TALENTOS
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ACADEMIA DE TALENTOS

O Academia de Talentos é um programa gratuito de autodesenvolvimento, criado para que universitários desenvolvam algumas soft skills (habilidades socioemocionais)
necessárias para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.
Ao longo de 13 encontros presenciais, os jovens talentos são
expostos a temas como Liderança, Planejamento Financeiro,
Propósito, Inovação, entre outros, com o intuito de ampliar a sua
visão de carreira e desenvolvimento pessoal, além de elevar seu
grau de empregabilidade e suas oportunidades de crescimento.
A seguir apresentamos os programas da Turma 30 e da Turma
31 realizadas no primeiro e segundo semestre
respectivamente e nossos palestrantes.
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ACADEMIA DE TALENTOS

O Academia de Talentos é um programa gratuito de autodesenvolvimento,
criado para que universitários desenvolvam soft skills (habilidades sócio
emocionais) necessárias para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.
Ao longo de 13 encontros presenciais, os jovens talentos são expostos a
temas como liderança, planejamento financeiro, propósito, inovação, entre
outros, com o intuito de ampliar a sua visão de carreira e desenvolvimento
pessoal, além de elevar seu grau de empregabilidade e suas oportunidades
de crescimento. A seguir apresentamos os conteúdos e os palestrantes dos
programas das Turma 30 e 31, realizados no primeiro e segundo semestre
de 2019.
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ACADEMIA DE TALENTOS
Palestrantes
- Integração e projetos sociais							

Adir Ribeiro

- Qual é o propósito da sua vida?						

Caê Nobrega

- Inovação - como pensar fora da caixa?					

Cindy Carbbonari

- Trajectory day									

Cristiane Guimarães

- Autoconhecimento - será que me conheço bem?				

Cristiane Guimarães

- Como construir seu planejamento estratégico pessoal?			

Felipe Novak

- Como administrar suas finanças pessoais?					

Felipe Ramos

- Como deixar a minha marca pessoal?						

Ricardo Barboza

- Como me comunicar melhor?							

Robert Wong

- Como ser um líder de sucesso?						

Samantha Rosa

- Como se destacar nos processos seletivos?					

Sérgio Gomes

- Como empreender sua carreira e um negócio?				

Veruska Galvão

IMPACTO
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TURMA 30

Apresentamos a Turma 30 do Programa Academia de Talentos.
São 55 novos alunos que tiveram a oportunidade de desenvolverem e fortalecerem suas competências pessoais e
profissionais.

56 %
Feminino

60 %
Entre 23 e
25 anos
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PERFIL ECONÔMICO

Atividade Remunerada
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PERFIL ECONÔMICO

Renda Pessoal
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BUSINESS CASE - TURMA 30
Fechamento
Concluindo, o projeto VImVER entrega cinco projetos de diferentes impactos e relevância.
Acreditamos que a experiência como todo foi válida, visto os relatos
dos alunos coletados nos NPS’s. A discrepância de projetos, avaliações de mentoria, avaliações de design do projeto e execução
estão diretamente atreladas ao projeto ser piloto, assim como a
inexperiência de manejo de projetos, de alguns mentores, que
fez com que grupos fossem melhor direcionados ou não. As
discussões sobre método de mentoria, eficácia dos projetos e
modelo de desenvolvimento implementado não serão abordados.
Entretanto, nos colocamos a disposição para tal pessoalmente.
Uma vez que este é um relatório de desenvolvimento do projeto
VImVER, para que todos tenham ideia do que foi realizado neste
semestre, não vemos a necessidade desse registro detalhado,
deixando por fim, evidente, mais uma vez, que este projeto não foi
realizado em condições ideais de colaboração dos voluntários do
CEO das mais diversas áreas - nos sobrecarregando em inúmeras
decisões; assim como em time de mentores, por ausência de
habilidade e tempo para tal escolha.

É importante ressaltar que admiramos a dedicação despendida
por todos nesta empreitada, mas para proporcionarmos uma
experiência mais fluida e enriquecedora aos alunos, precisamos de entendedores daquilo que eles estão fazendo. Não
adquirimos experiência suficiente realizando um semestre de
projeto social, infelizmente. Assim, se faz necessário profissionais
das diversas áreas de desenvolvimento potencializando e de
fato guiando os alunos para que tenhamos projetos realmente
surpreendentes e transformadores. Próximos passos que pretendemos alcançar dentro da primeira etapa do projeto VImVER.
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TURMA 30
ICFERS DESTAQUE

Através do conceito de missão, visão e valores, os jovens
talentos puderam fazer uma reflexão, imaginando-se como
estariam daqui 5 anos e escreveram suas perspectivas para
o futuro. Partindo deste exercício, puderam compartilhar
suas histórias e ambições com seus colegas de turma, o
que gerou muita emoção e empatia. O artigo escolhido pela
turma 30 foi escrito por Douglas de Oliveira e publicado no
site do Instituto CEO do Futuro.

Ao final de cada Turma do Programa Academia de Talentos os
alunos são estimulados a eleger o “Aluno Destaque”. A ideia
é que o aluno destaque seja aquela pessoa que se mostrou
participativa, teve ações que colaboraram com o aprendizado
e desenvolvimento de todos, por meio de sua exposição de
ideias, perguntas e interação com colegas e palestrantes,
durante os encontros. O aluno destaque deve ser alguém que
se comprometeu com o programa como um todo, palestras e
projetos sociais. Na turma 30 o escolhido foi Raphael Bueno.
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TURMA 31

Apresentamos a Turma 31 do Programa Academia de
Talentos. São 55 novos alunos que tiveram a oportunidade
de desenvolverem e fortalecerem suas competências
pessoais e profissionais.

52 %

Feminino

48 %
Entre 23 e
25 anos
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PERFIL ECONÔMICO
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Renda
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PERFIL ECONÔMICO

Renda Familiar
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PERFIL ECONÔMICO

Renda Pessoal
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TURMA 31
ICFERS DESTAQUE

Através do conceito de missão, visão e valores, os jovens
talentos puderam fazer uma reflexão, imaginando-se como
estariam daqui 5 anos e escreveram suas perspectivas para
o futuro. Partindo deste exercício, puderam compartilhar suas
histórias e ambições com seus colegas de turma, o que gerou
muita emoção e empatia. O artigo escolhido pela turma 31
foi escrito por Patrícia Moino e publicado no site do Instituto
CEO do Futuro.

Ao final de cada Turma do Programa Academia de Talentos
os alunos são estimulados a eleger o “Aluno Destaque”. A
ideia é que o aluno destaque seja aquela pessoa que se
mostrou participativa, teve ações que colaboraram com o
aprendizado e desenvolvimento de todos, por meio de sua
exposição de ideias, perguntas e interação com colegas e
palestrantes, durante os encontros. O aluno destaque deve
ser alguém que se comprometeu com o programa como um
todo, palestras e projetos sociais. Na turma 31 a escolhida foi
Gabrielli Castanho.

ARRECADAÇÕES
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ARRECADAÇÕES

CAMPANHA #diadedoar

O #diadedoar é uma grande campanha para promover a
cultura de doação no Brasil e no mundo. O #diadedoar é
um movimento, uma mobilização nacional para termos
um país mais generoso e solidário, em especial para
com as organizações da sociedade civil. A campanha
buscou incentivar as pessoas a fazerem parte do movimento #diadedoar, através de doações realizadas por
uma plataforma de crowdfunding.
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ARRECADAÇÕES

CAMPANHA: DOE SEU BRINDE

“DOE SEU BRINDE” é o nome da campanha idealizada pelos
sócios do escritório de advocacia Negromonte & Prado, que
pretende, ao final de cada ano, destinar a entidades beneficentes os recursos que seriam gastos com brindes para clientes
e parceiros do escritório. Todo final de ano as empresas e
escritórios investem em brindes que, muitas vezes, acabam
sendo esquecidos em gavetas, doados ou mesmo indo para o
lixo. Foi pensando nisso que o escritório Negromonte & Prado
optou por utilizar esses valores, ajudando a quem mais precisa.
Em 2018, os sócios optaram por contribuir com a formação
humana e profissional de jovens estudantes, escolhendo o
Instituto CEO do Futuro como o beneficiário da campanha.

FINANCEIRO
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FINANCEIRO
Balanço Patrimonial fechado em 31 - dez - 2019 (Expresso em R$)

ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa:					

22.024 		

Patrimônio social: 					

22.024

Bancos conta movimento (recursos livres)			

10		

Superávits de exercícios anteriores			

6.225

Aplicações financeiras de liquidez imediata		
(recursos livres)

22.014		

Superávit do exercício corrente			

15.799

22.024		

Total do passivo						

22.024

Total do ativo							
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FINANCEIRO
Demonstração do resultado findo em 31 de dezembro de 2019 (expresso em R$)

Receitas ordinárias não vinculadas:					

50.927

Contribuições e doações						

50.927

(-) Custos e despesas gerais não vinculados:				

(35.128)

Custos com eventos educacionais				

(19.800)

Despesas gerais e administrativas				

(14.963)

Resultado financeiro líquido					

96

Despesas tributárias						

(461)

Superávit do exercício corrente						

15.799
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COLABORADORES DA EDIÇÃO

Direção de Arte e Design
Lorena Teixeira
Adriano Nogueira de Freitas
Ilustrações
Lorena Teixeira
Texto
Voluntários CEO
Gestão de projeto
Marineis Jacob
Fotografia
Acervo ICF
Ponto de Vista Photo
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