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Obrigado por se interessar pelo 
impacto que o Instituto Bold 

causou no ano de 2022


Esse relatório de atividades traz um compilado do impacto 
provocado pelo Instituto Bold no ciclo de 2022. Em caso de 
sugestões, esclarecimentos ou dúvidas, entre em contato 

pelo e-mail  =)
contato@institutobold.com

Acelerando pessoas e projetando 
talentos no mercado de trabalho

Atividades 2022

Parceria entre Instituto Bold e Sanofi + Mercado Livre 
capacitam a formação de +600 jovens



O Programa Acesso e Programa MeLi, aceleraram no ano de 
2022 +600 jovens de baixa renda, com foco na 

empregabilidade.



O Instituto Bold deu início a duas novas parcerias com a Sanofi 
Consumer Healthcare e com o Mercado Livre, com o objetivo 

de capacitar os jovens de baixa renda através de uma 
educação humana e inovadora.
 


	O ano de 2022 foi de transformação e impacto, conseguindo 
impactar cerca de 1 mil jovens diretamente, o que representa 

um crescimento de 78%, e transformar a vida de 5 mil pessoas 
indiretamente, trazendo +300hrs de capacitação da nossa 

educação humanizada e inovadora.

#ouseserbold

Esses foram os KPIs do 
BOLD em 2022:

7.340 estudantes inscritos nos programas


4.840 estudantes impactados indiretamente


964 estudantes impactados diretamente


96 nps dos estudantes


165 mentores que participaram dos 
programas


4 empresas parceiros


16 projetos de impacto social desenvolvidos 
no ano

O Instituto Bold tem a 
 com base no autoconhecimento, na inteligência 

emocional e no intraempreendedorismo. Através da inclusão social 
e apoiando a transformação da realidade de acesso do jovem ao 

mercado de trabalho no Brasil, atuamos como ponte entre jovens e 
empresas conectando-os talentos ao mercado de trabalho.


missão de acelerar e expandir o potencial 
de jovens talentos

Nosso programa digital e  é direcionado para estudantes 
de , provenientes de escolas públicas, de 16 a 30 

anos de idade que buscam 
 e profissional e tenham interesse em ingressar ou se 

desenvolver em grandes organizações


online
baixa renda

acelerar seu desenvolvimento 
pessoal

fomentar equidade através da aceleração por meio da 
educação e projeção de talentos no mercado de trabalho.

Impactar positivamente 50 mil estudantes até 2025.

OuseSerBold (Destaque e Protagonismo), Ser 1% 
melhor a cada dia (Mindset de crescimento), Impacto 

Positivo (Contribuição e Inteligência coletiva).

Desde 2017, o Instituto Bold potencializou 
 através 

do fomento de um olhar empreendedor, do 
protagonismo e da criação de projetos 
colaborativos e inovadores.



O Programa de Aceleração do BOLD visa preencher 
a lacuna entre o que as escolas oferecem e o que 
as organizações buscam, desenvolvendo “soft 
skills” como 

, a partir de projetos reais. Os 
estudantes que mais se destacam recebem ainda 
mentoria e formações complementares para maior 
alinhamento com as expectativas profissionais.



“Sonhamos com uma sociedade onde todos 
possam desenvolver seus talentos, 
independentemente de sua classe social. O Bold 
conecta jovens que não tiveram acesso a 
universidades renomadas às grandes empresas. E 
as corporações, por seu lado, ganham equipes mais 
diversas e prontas para enfrentar os desafios cada 
vez mais complexos do mercado”, explica 

1.500 
estudantes diretamente em todo o Brasil

autoconhecimento, pensamento 
crítico, comunicação, priorização e organização, e 
trabalho em equipe

Thiago 
Samu, fundador e CEO da entidade.


Nosso Manifesto

Nosso propósito é proporcionar aos jovens uma oportunidade 
para conquistar o seu lugar de destaque no mundo, seja a 

carreira dos sonhos, empreendendo, possibilitando o acesso 
ao mercado de trabalho pela porta da frente. A inovação, a 

educação socioemocional e o intraempreendedorismo são os 
três principais pilares da formação Bold que oferece 
gratuitamente mais de 300 horas de capacitação.


Competências socioemocionais:

Conhecimento de negócio:

Networking:

 desenvolver habilidades 
requisitadas pelo mercado de trabalho, prática de melhores 
atitudes e habilidades; desdobrando em melhor gerenciamento 
de emoções, alcance de objetivos, manter relações sociais 
positivas, tomada de decisão de maneira responsável, ter ciência 
de si e direcionar sua atuação, entre outras.



 desenvolver o 
intraempreendedorismo, a importância de uma cultura de 
inovação. Aprimoramento de soft e hards skills mais relevantes 
para o mercado de trabalho, gerando assim maiores chances de 
empregabilidade através de experiências adquiridas durante a 
Jornada (um ambiente de teste controlado, onde é possível errar 
e em conjunto estruturarmos ações).



 conectar os jovens com mentores, trazendo essa 
rede suporte que irá potencializar a formação de cada estudante 
e maximizar a chances do tão sonhado primeiro emprego nas 
organizações.


NOSSOS PRINCIPAIS 
OBJETIVOS:

Oferecemos para o jovem 
 em:+300h de formação

Jornada do Conhecimento (7 Jornadas em 2022 
com duração mensal):


O jovem explora, identifica e reconhece suas 
habilidades para o mercado de trabalho e lapida as 
competências para conquistar o trabalho dos sonhos, 
aprimorando sua autogestão, tomada de decisão, 
oratória, cooperação, argumentação e ética. São 
propostos exercícios de auto-observação, auto empatia 
e visão de desenvolvimento do plano de carreira. Essa 
Jornada é inspirada no método Design Your Life/
Career®.

Jornada do Impacto (2 Jornadas em 2020 com 
duração 3 à 8 semanas):


Jornada dedicada ao desenvolvimento de perfil 
empreendedor e intraempreendedor. Os jovens, postos 
em grupos, propõem soluções para dores/problemas 
reais e desenvolvem projetos (From Zero to Hero) 
alinhados a uma ou mais das 17 ODS da ONU 
promovendo impacto direto às empresas parceiras, 
comunidade e suas famílias. 


Os projetos são acompanhados e apresentados para 
organizações e empresas que naturalmente convertem 
a experiência do jovem em empregabilidade. Essa 
Jornada tem base nas metodologia ágeis, e métodos de 
exploração como Design Thinking e Design Sprint - com 
foco em impacto e na resolução de problemas 
complexos.

Jornada do Potencial (mensal):


Nessa jornada o jovem será apoiado na sua trajetória no 
mercado de trabalho. Os jovens passam por um 
processo de mentoring, consolidam aprendizados e 
passam a ser embaixadores do Instituto Bold, 
multiplicando o impacto com seus pares e sendo 
referência para outros jovens. 


Onde colocamos em prática o protagonismo social e o 
senso de comunidade, onde reconhecem a importância 
do quanto que se desenvolveram dentro do Instituto e 
chega o momento de devolver um pouco para o mundo 
das boas práticas que vivenciaram.


Ao longo de cada uma das Jornadas, os jovens são apoiados por 
mentores voluntários de mercado que provocam a importância do 

autoconhecimento na vida do jovem, promovem assistência 
personalizada que facilita a conquista do emprego ideal do jovem Bolder.



Após a Jornada da Consciência, do Conhecimento e do Impacto, o 
jovem , considerado formado no Instituto Bold, ingressa na Jornada do 

Potencial.

KPIs 2022

 4565 inscriçõe
 871 alunos impactado
 Entregas: Diagnóstico de Felicidade - entrada e 

saída, Teste de habilidades do futuro com base no 
Fórum Econômico Mundial e Canvas  Meu Caminho - 
fotografia do Projeto de Vida com reflexões sobre 
passado, presente e futuro.

KPIs 2022

 91 estudantes formado
 +20 estudantes empregados

KPIs 2022

 103 alunos formados

O Instituto Bold finalizou em 2022 sua décima primeira 
turma do Programa de Aceleração, capacitação que 

ajuda jovens talentos de baixa renda a disputar vagas 
nas grandes empresas em condições mais igualitárias. 


As jornadas que compõem 
a formação BOLD são:

Veja a manifestação de 
alguns dos concluintes do 

Programa de aceleração Bold.


Para acelerar e projetar os talentos no mercado de 
trabalho, a formação Bold tem duração quadrimestral e 
foco na aprendizagem ativa. Nos inspiramos em 
metodologias de referência mundiais de Stanford, MIT, 
Babson, além de termos um time forte de mentores 
voluntários com um grande know how de mercado, 
empresas apoiadoras e palestrantes renomados.



A experiência Bold é dividida em quatro grandes jornadas 
que ocorrem em formato digital e online - podendo ser 
eventualmente presenciais.

ao programa. “De onde eu vim, os jovens não são incentivados a 
sonhar grande, acredito que essas vitórias que estou tendo até 
agora vão tocar no coração de outros jovens no programa de 
embaixadores”.

“Participar do Programa de Aceleração foi 
uma experiência maravilhosa. Eu nunca 
pensei que um dia teria acesso ao mundo 
corporativo. Sempre via nos filmes aqueles 
prédios enormes e achava incrível, mas não 
pensava que um dia teria a oportunidade de 
fazer parte”, afirma Marcio Santos Bernadino, 
estudante de Ciências da Computação que 
tornou-se estagiário na Kimberly-Clark graças 

Após a Jornada do Interior, os 75 participantes da plataforma de 
aprendizado do Bold seguirão com as 

, totalizando  até o fim 
do ano. “Nosso programa começa pequeno, transformando a vida de 
um grupo de estudantes, mas eles são preparados para que, além de 
mudar as perspectivas da própria família e de seu entorno, possam 
impactar outros jovens. 

O estudante de Engenharia de Materiais Jonathas Gabriel dos 
Santos Bernardo já havia tido experiências profissionais em estágios, 
mas considera muito mais impactante o aprendizado obtido no Bold. 
“É uma rede muito bacana, que faz a gente se sentir parte de algo 
maior. Agora como embaixador vejo o quanto eu amadureci 
observando os novos alunos. Eles estão vivendo a mesma euforia que 
eu senti, a mesma vontade de aprender. É muito bom poder dar e 
receber conhecimentos”.


Jornadas do Impacto e do 
Potencial 300 horas de capacitação gratuita

Nossa meta é impactar 50 mil jovens até 
2025”, afirma.



Junto com empresas parcerias – como Kimberly-Clark, Porto 
Seguro, Ambev, Ernst & Young, entre outras - o Instituto Bold 
busca abrir oportunidades profissionais para indivíduos de 
diferentes origens, tornando o ambiente corporativo mais 
diverso e inclusivo.



Preparamos os talentos do futuro, desenvolvendo habilidades 
necessárias em um mundo cada vez complexo e que muitas 
vezes não são ensinadas nem mesmo nas melhores 
universidades.



Entre em contato e entenda como podemos ajudar na 
contratação de jovens talentos aptos a transformar as 
corporações: contato@institutobold.com.


Rede de multiplicadores visa impactar 

“Os embaixadores têm a missão de manter os novos alunos 
motivados, encorajando-os com sua própria experiência com a 
capacitação. Eles representam, na prática, o exemplo da 
mudança que cada um pode fazer em sua vida”, explica 

50 mil jovens até 2025.



Thiago 
Samu.


Saiba como tornar sua 
empresa mais diversa

Junte-se a iniciativa e ajude 
doando para impactamos 

mais vidas:


Para mais detalhes, convidamos você a entrar no site: 
www.institutobold.com


Ex-alunos se tornam embaixadores 
para inspirar nova turma de Bolders


Obrigado!

Jornada da Consciência (11 Jornadas em 2022 
com duração mensal): 


Imersão de autoconhecimento dada através de desafios 
diários, onde o participante é convidado a refletir e 
praticar competências ligadas a si mesmo, ao seu 
próximo e ao mundo em que vive. 


Valorizando seu propósito de vida, assumindo 
protagonismo e responsabilidade perante as suas 
escolhas. 


Essa jornada é dividida em três viagens: "Eu comigo 
mesmo”, “Eu com outro” e “Eu com mundo” e foi 
estruturada com base na teoria SEEDS, na teoria U e na 
roda de competências da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

Projetos que marcaram 2022:


O Instituto Bold conquistou o Selo Doar A, 
fornecido pelo Instituto Doar em parceria 


com o Programa VOA da Ambev.

Jornada do Impacto CCR e Sanofi

Jornada do Jovem Consciente 
Mercado Livre

Jovens Contratados pelas empresas 
parceiras em 2022

Jornada da Consciência de Agosto

Jornada do Conhecimento

Ficamos entre os 10 finalistas da 
aceleração do Instituto Legado

Jornada de aceleração profissional 
com o Gerando Falcões

“A área que o Bold mais me ajudou, foi na 
minha relação interpessoal”, Matheo 
Milán, 23 anos, estudante da área de  
Serviço Social

“Crescemos juntos”, Marina Coelho, dentista e mentora do 
Instituto Bold

“O Bold foi fundamental na minha carreira 
profissional”, Ingrid Nogueira, 22 anos, 
estudante de Licenciatura


“Achei o projeto do Instituto Bold quando 
estava procurando vagas de emprego, eu 
queria também algo que me ajudasse a me 
preparar melhor para as entrevistas, 

“Eu, conheci o Instituto Bold de forma 
inusitada, faço parte de grupos de vagas para 
trabalhos no meu estado Salvador- BA, e 
acabei vendo um link de cursos, acabei me

e para o mercado formal em geral. Me inscrevi e acabei sendo 
selecionado para a Jornada da Consciência. 

As Jornadas vão construindo, pouco a pouco, a nossa 
consciência e despertando coisas em nós que nem mesmo 
tínhamos consciência de termos capacidade. Hoje eu aprendi a 
ser mais organizado, e também a me comunicar muito melhor 
com todas as pessoas, e em todas as esferas da minha vida. 
Além de visões de mundo mais amplas e conectadas ao meu 
redor. Cheguei na minha atual empresa sabendo me comunicar 
melhor, sendo organizado e também com plena capacidade de 
realizar projetos que antes seriam muito mais desafiadores se 
não tivesse ingressado no Bold.


 interessando compreendendo a dinâmica de cada jornada e 
ficando cada dia mais encantada pelos aprendizados, 
acolhimentos por parte dos voluntários e descobertas sobre o 
que de fato nem imaginava sobre mim. Trazendo os 
aprendizados posso destacar a autogestão das minhas emoções 
, como posso impulsionar no mercado de trabalho?, fazer um elo 
de melhorias não só pessoal, mas também profissional e o nosso 
lema ainda ecoa 1% melhor a cada dia, tudo isso e entre outros

aspectos de aprendizados, pude aprender no Instituto, pude me

descobrir ainda mais como ser humano.


“Sou mentora desde o início do ano e tem sido muito valioso 
participar e contribuir de alguma forma na formação desses 
jovens. Quando me coloco no lugar deles, percebo que quando 
era estudante tive ajuda para me desenvolver em aspectos 
técnicos, mas faltou o lado do desenvolvimento pessoal. É muito 
boa a troca com os alunos, pois com eles aprendemos muito 
sobre nós mesmos também e crescemos juntos”.
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