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 Um dos importantes feitos de 2017 foi a realização da pesquisa “O jovem CDE e a 
educação profissional”, em parceria com o ICB e o Instituto Plano CDE. Além de analisar 
dados secundários sobre o tema, a pesquisa ouviu coordenadores, professores e jovens do 
entorno das unidades da AFESU, o que nos trouxe segurança sobre o trabalho que vem 
sendo feito e sobre os planos para o futuro, principalmente no que diz respeito aos principais 
focos da metodologia pedagógica da AFESU.

 Entre os principais apontamentos da pesquisa, decisivos para o direcionamento do 
trabalho da instituição, estão a existência da demanda dos jovens por cursos na área de 
gastronomia e informática; a alarmante deficiência do ensino básico da educação pública, 
principalmente em português e matemática; o papel do Ensino Técnico para a inserção 
de jovens no mercado de trabalho; e a constatação de que há uma forte demanda dos 
empregadores para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e de soft skills dos 
jovens candidatos à entrada no mercado de trabalho.

 Outros pontos marcantes de 2017 foram os lançamentos de novos projetos nas 
unidades. O Projeto Empreendedorismo na Gastronomia, para jovens do 3º ano do Ensino 
Médio, tem como objetivo desenvolver competências de empreendedorismo para viabilizar 
a geração de renda no setor. Já o Projeto Vida ampliou a faixa etária atendida pela AFESU, 
para crianças a partir de oito anos, e veio justamente suprir a defasagem escolar com o 
ensino de habilidades como cálculos matemáticos, leitura e escrita, o que certamente 
impactará na vida escolar e na futura vida profissional das beneficiárias.

DESSA FORMA, COM OS OLHOS NO AMANHÃ E UMA 
TRADIÇÃO ASSEGURADA POR SEUS MAIS DE 50 ANOS DE 

HISTÓRIA, A AFESU APRESENTA NESTE RELATÓRIO AS 
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017.

Boa leitura,

Fernanda Figueiredo, 
Diretora Executiva da AFESU

 A AFESU, ao longo de seus 54 anos de história, vem deixando um 
importante legado nas comunidades em que atua. Sempre conectada às 
mudanças sociais e à inserção da mulher no mercado de trabalho, seus 
projetos de formação cidadã, educacional e profissional já marcaram a vida 
de milhares de beneficiárias, oferecendo a elas uma melhor perspectiva de 
futuro e a possibilidade de se tornarem protagonistas de suas histórias.

 Com uma expertise cada vez mais robusta, baseada em um passado de 
realizações, a AFESU cresce em seu desejo de transformar vidas e olha para 
o futuro com planos inovadores e que acompanham as transformações da 
sociedade. Em 2018, a entidade lançará novos cursos de Tecnologia, com 
técnicas de programação, empreendedorismo, criação de sites e aplicativos. 
Além disso, vai ampliar seu trabalho na área de gastronomia e se prepara para 
consolidar sua metodologia pedagógica por meio de uma nova qualificação 
de instrutores que desenvolvam cada vez melhor, por meio de preceptorias, o 
projeto de vida e as habilidades socioemocionais das beneficiárias.

 Os planos para 2018 só são possíveis graças a importantes metas 
alcançadas com sucesso no recente ano de 2017, que se encerra com 
relevantes ações, com destaque para a consolidação das boas práticas de 
gestão e governança da instituição, construídas em parceria com atores de 
peso, entre eles o Instituto Carlyle Brasil (ICB). 

Carta da Direção

Maria Bernardita Troncoso
Presidente

Maria Esther Britto
Vice-Presidente

Caroline Bonacin
2ª Vice-Presidente

Elza Maria Giannico
Tesoureira

Aneliese Herrmann
Secretária

Fernanda Figueiredo
Diretora Executiva

C orpo
Diretivo
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VISÃO
Promover a dignidade humana 
através do estudo, do trabalho e do 
serviço à sociedade.

MISSÃO
Transformar vidas por meio da 
valorização pessoal e da formação 
de excelência, para a promoção 
social e a inclusão de mulheres no 
mercado de trabalho.VALORES 

Respeito à individualidade e à 
personalidade
Serviço às pessoas e à sociedade
Valorização da família
Virtudes e valores éticos
Coerência entre valores e ações

Sobre a AFESU
A AFESU é uma organização não governamental sem fins lucrativos que, desde 
1963, trabalha para promover a dignidade humana por meio da formação 
cidadã, educacional e profissional de mulheres – crianças, adolescentes e 
adultas – em situação de vulnerabilidade social.

Fomos uma das primeiras organizações sociais brasileiras criadas com a 
missão de formar mulheres de maneira integral, possibilitando sua inserção 
no mercado de trabalho e formando líderes transformadoras de sua realidade.

UPE UPM

MECCMDCA

CEBAS

COMAS

1964 1970 1970

19981995 2002
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Metodologia Pedagógica
 Um dos grandes diferenciais da AFESU é o seu modelo pedagógico, uma vez que as beneficiárias são 
formadas de maneira integral, em diferentes dimensões de sua vida, tanto estudantil e profissional quanto 
familiar e social.
 Além de serem formadas com excelência em disciplinas do ensino básico e técnico, as atendidas 
crescem em valores humanos e éticos, o que causa um impacto profundo e permanente em suas vidas e as 
prepara para serem multiplicadoras de conhecimento e transformadoras da realidade em seu entorno. 

A metodologia pedagógica da AFESU é dividida em quatro pilares:

“Depois que a Ana começou a participar do projeto, ela 
melhorou muito em matemática e passou a ser mais 

responsável e organizada nos estudos.”
Everton Aparecido Zorante, 

pai da Ana Paula,  jovem do Projeto Vida

Acreditamos que a participação da 
família no desenvolvimento das 
beneficiárias é fundamental. Por isso, 
realizamos palestras e atendimentos 

particulares com seus familiares.

Participação da Família

As beneficiárias são vistas em 
todas as dimensões de seu 
desenvolvimento: cognitiva, física, 
afetiva, social e moral.

Aprendizagem Significativa
Os nossos valores são a base de 

todos os nossos projetos: respeito, 
serviço às pessoas e à sociedade, 

virtudes, valores éticos e coerência.

Valores Éticos

Oferecemos sessões individualizadas de 
preceptoria, em que as atendidas são 
encorajadas a traçarem um plano de 
vida e superarem seus desafios pessoais.

Preceptoria

atendimentos
de preceptoria

realizados em 2017

1329

“As atividades para os pais são interessantes porque nos 
ajudam a entender e ajudar os filhos. Gostei muito de 
uma palestra sobre personalidade.”
Elisangela Santos Soares, 
mãe da Ana Paula, jovem do Projeto Vida
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Validação da Metodologia Pedagógica
A efetividade da Metodologia Pedagógica da AFESU foi validada pela Bain & Company por meio de uma 
pesquisa* que entrevistou ex-alunas da organização sobre o impacto que os projetos tiveram em suas vidas 
em relação ao desenvolvimento de soft skills.

* Pesquisa realizada em dezembro de 2017.

das alunas são promotoras do projeto, ou seja, 
deram nota 9 ou 10 ao serem questionadas 
sobre a probabilidade de recomendá-lo a 
outras pessoas.

82%

das ex-alunas entendem que ter respeito e ser 
respeitado pelos outros é a base para criar um 
bom relacionamento com as pessoas.

90%

das ex-alunas reconhecem que estudar é 
importante para ter oportunidades e um 
futuro melhor.

86%

das ex-alunas acreditam que é necessário 
ter força de vontade, dedicação e superação 
para crescer e evoluir.

92%

Trajetória AFESU

1963
Início do ensino voluntário de técnicas de 
artesanato para mulheres de baixa renda 
do bairro Jardim Taboão, em São Paulo.

Década de 1970
Inauguração da sede da AFESU Morro 
Velho, primeira unidade da AFESU.

2004 - Lançamento do Curso de 
Auxiliar e Técnico em Enfermagem, na 
AFESU Veleiros.

2010 - Lançamento de atividades 
complementares no contraturno 
escolar para crianças a partir de 10 
anos, na AFESU Veleiros.

2014 - Início do atendimento para 
meninas mais novas, a partir de 11 anos, 

na AFESU Moinho.

2017
Lançamento do projeto “Empreendedorismo na 
Gastronomia”, para adolescentes de 17 e 18 anos, na 
AFESU Moinho, e ampliação do “Projeto Vida”, para 
crianças a partir de 8 anos, na AFESU Veleiros.

2018
Lançamento dos projetos “Tecnologia

 Básica” e “Gestão e Tecnologia Aplicada”, na 
AFESU Veleiros, e do “Projeto Primeiro Emprego 

- Informática”, na AFESU Moinho, ambos para 
adolescentes de 14 e 15 anos.

2001 - Início das atividades da AFESU 
Veleiros, de promoção social para a 

comunidade da Vila Missionária.

1998 - Inauguração da AFESU 
Moinho, com Curso Técnico em 

Hotelaria e Cozinha para jovens de 17 
a 23 anos, com duração de dois anos.

Década de 1980
Criação de projetos socioeducativos 
para crianças e adolescentes, na 
AFESU Morro Velho.
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Utilizar o excel, falar em público, postura profissional, fazer apresentações e mandar 
um e-mail formal
São as habilidades exigidas pelo mercado e não encontradas nos candidatos.

Informática e ensino técnico
Estão entre os cursos mais valorizados pelos jovens entrevistados.

Atenção à saúde humana, fabricação de produtos alimentícios, serviços da tecnologia 
e da informação
São os cursos com maior potencial de vagas no mercado de trabalho.

 As unidades da AFESU ficam 
localizadas em bairros de vulnerabilidade 
social que apresentam inúmeras 
deficiências básicas. A pesquisa promovida 
pela AFESU em parceria com o Instituto 
Plano CDE e o Instituto Carlyle Brasil, “O 
jovem CDE e a educação profissional”, 
trouxe uma importante visão sobre as 
carências da região e as áreas de estudo 
que interessam aos jovens.

Números AFESU 2017Nossas Unidades

+ de
crianças, jovens e 
adultas atendidas

650
+ de         mil

familiares impactados 
pelos projetos

2,5

Principais Problemas Identificados nas 
Comunidades do Entorno:

O que o Mercado e os Jovens Procuram

45%

92%*

90%

+ de 70%

37%

das meninas de 19 anos não estudam nem trabalham.
Principal motivo: gravidez na adolescência.

*Pesquisa realizada com alunas que concluíram os cursos técnicos entre 2014 e 2017.

das ex-alunas estão trabalhando e/ou estudando.

das ex-alunas afirmam ter recebido formação diferenciada em 
valores e Ética.

de aumento na renda familiar mensal ocorre após a aluna ingressar no 
mercado de trabalho.

dos jovens entre 15 e 17 anos das classes C, D e E sai 
do Ensino Médio com conhecimento inadequado 
para a idade escolar.

Apenas 27% tem 
conhecimento suficiente 
em Português.

Apenas 9% tem 
conhecimento suficiente 
em Matemática.
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Oficinas Complementares no 
Contraturno Escolar
Projeto Aprender
Apoiar o processo de aprendizagem e a capacidade de 
protagonismo nos projetos de vida, além de oferecer apoio 
escolar.

Público: adolescentes de 12 a 14 anos
Duração: 1 ano | 480 horas

Projeto de Iniciação Profissional
Projeto Primeiro Emprego
Capacitar jovens com uma preparação diferenciada e de 
qualidade para o ingresso no mercado de trabalho.

Público: adolescentes de 15 a 17 anos
Duração: 1 ano | 480 horas

Apoio a Gestantes
Projeto Vida Nova
Ajudar mulheres grávidas a vivenciarem de modo saudável 
e educativo a fase da gravidez, disseminando informações 
básicas e orientativas.

Público: gestantes
Duração: 1 semestre | 24 horas

Localizada no Jardim Taboão, bairro no 
sudoeste da capital paulista, a AFESU Morro 
Velho atende jovens que moram em uma 
região com aproximadamente 110 mil 
habitantes, a maioria mulheres, e cujas 
escolas públicas estão em situação
de alerta ou atenção.

AFESU
Morro Velho

Assista ao vídeo 
institucional sobre a 
AFESU Morro Velho

Projetos
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A AFESU Moinho está localizada em Cotia, 
região metropolitana de São Paulo com 
aproximadamente 170 mil habilitantes – a 
maioria mulheres. Quanto ao rendimento 
da população, 37% não possui renda e 27% 
vive com apenas até 1 salário mínimo. Das 
escolas públicas das atendidas, 75% estão 
em situação de alerta ou atenção.

AFESU
Moinho

Oficinas Complementares
no Contraturno Escolar
Projeto Vida
Apoiar o processo de aprendizagem e a capacidade de 
protagonismo nos projetos de vida, além de oferecer apoio 
escolar.

Público: adolescentes de 12 a 14 anos
Duração: 1 ano | 540 horas

Projetos de Iniciação Profissional
Projeto Primeiro Emprego – Recepção e Eventos
Capacitar jovens para o ingresso no mercado de trabalho, com 
foco em recepção e eventos.

Público: adolescentes de 15 e 16 anos
Duração: 1 ano | 240 horas

Projeto Empreendedorismo na Gastronomia
Oferecer ferramentas técnicas de produção e formação 
empreendedora, visando a geração de renda. 

Público: adolescentes de 17 anos
Duração: 1 ano | 240 horas

Cursos Técnicos
Técnico em Cozinha
Formar profissionais que dominem técnicas culinárias em 
equipe, aplicando normas de higiene, produção e manipulação 
de alimentos. 

Público: jovens de 17 a 23 anos
Duração: 1 ano | 800 horas

Técnico em Hospedagem
Capacitar em hotelaria e no domínio de técnicas de governança, 
lavanderia e recepção, além de desenvolver a habilidade de 
trabalhar em equipe. 

Público: jovens de 17 a 23 anos
Duração: 1 ano | 800 horas

Projetos e Cursos

Assista ao vídeo 
institucional sobre 
a AFESU Moinho
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Oficinas nos Finais de Semana
e no Contraturno Escolar
Projeto Vida
Apoiar o processo de aprendizagem e a capacidade 
de protagonismo nos projetos de vida.

Público: crianças e adolescentes de 8 a 13 anos
Duração: 1 ano | 562 horas

Projeto Final de Semana
Promover atividades de recreação, lazer e cultura durante 
os fins de semana através de ações voluntárias.

Público: crianças e adolescentes de 7 a 14 anos
Duração: 1 ano | 87 horas

Projetos de Iniciação Profissional
Tecnologia Básica
Oferecer atividades de lógica, computação, programação, 
desenvolvimento de aplicativos e robótica.

Público: adolescentes de 13 e 14 anos
Duração: 1 ano | 288 horas

Gestão e Tecnologia Aplicada
Desenvolver as habilidades de empreendedorismo, 
programação e elaboração de aplicativos e de redes.

Público: adolescentes de 15 anos
Duração: 1 ano | 445 horas

Gastronomia e Eventos
Promover atividades nos ramos de buffet, alimentação, 
gastronomia, hospedagem e eventos.

Público: adolescentes de 16 a 17 anos
Duração: 1 ano | 445 horas

Cursos Técnicos
Auxiliar e Técnico em Enfermagem
Capacitar jovens com aulas teóricas e práticas em 
laboratório especializado, localizado na própria unidade.
Público: jovens de 17 a 23 anos
Duração: 2 anos | 1800 horas

A AFESU Veleiros está localizada na Vila 
Missionária, bairro na zona sul de São Paulo 
cujo distrito possui 270 mil habilitantes – a 
maioria mulheres e com rendimento de meio 
a 1 salário mínimo, uma média 31% menor 
que a da cidade de São Paulo. A maioria das 
escolas públicas onde estudam as atendidas 
está em situação de alerta ou de atenção.

AFESU
Veleiros

Assista ao vídeo 
institucional sobre 
a AFESU Veleiros

Projetos e Cursos
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Semana da
Hotelaria

Semana da 
Gastronomia

Os projetos profissionalizantes da AFESU 
possuem em sua grade curricular diversas 
atividades que aproximam as alunas do 
mundo do trabalho, de forma a aprofundar 
o conteúdo aprendido em sala de aula. 
Uma das atividades realizadas com esse 
objetivo em 2017 foi a Semana da Hotelaria 
que, apadrinhada pelo Hotel Hilton, 
contou com palestras de profissionais 
de diferentes áreas da empresa, entre 
elas recursos humanos, atendimento 
ao hóspede, banquetes e governança. 
Participaram das atividades as jovens dos 
Cursos Técnicos em Hospedagem e em 
Cozinha e do Projeto Empreendedorismo 
na Gastronomia, que aprenderam 
sobre as últimas tendências da área 
de hospitalidade e, no encerramento, 

Estar em contato com empresas e pessoas 
que atuam na área de alimentação é 
essencial para a formação profissional 
de jovens que pretendem ingressar nesse 
mercado de trabalho e atualizá-los sobre 
as principais tendências do setor. Foi 
pensando nisso que a AFESU Moinho 
realizou a Semana da Gastronomia, 
em que participaram as alunas dos 
cursos Técnico em Cozinha, Técnico em 
Hotelaria e do projeto Empreendedorismo 
na Gastronomia. Com o tema “Vinho, 
Chocolate e Queijo”, as atividades 
tiveram a participação de especialistas 
da Libbra, empresa de consultoria de 

marketing e gestão para negócios de 
foodservice, da SICAO Callebaut e da 
Queijo Tirolez, além de um crítico de 
enologia. No encerramento, as jovens 
realizaram uma visita técnica à região 
vinícola de São Roque, onde conheceram 
a produção industrial de vinho na Vinícola 
Góes e a produção artesanal na Adega e 
Restaurante Quinta do Olivardo.

realizaram uma visita técnica ao Hilton São 
Paulo Morumbi, hotel de luxo considerado 
um dos melhores em sua categoria na 
cidade.

Atividades
AFESU

Novos Cursos
de Tecnologia

Orientação
às famílias

A tecnologia já é parte crucial do 
dia a dia da nossa sociedade e traz 
constantemente novas demandas para as 
empresas e para o mercado de trabalho. 
Para atender a essas transformações e 
preparar o público das comunidades 
com as quais atuamos para esses novos 
desafios profissionais, a AFESU vai lançar 
em 2018 dois cursos de tecnologia 
para jovens de 13 a 17 anos: Tecnologia 
Básica e Gestão e Tecnologia Aplicada, 
na unidade AFESU Veleiros. Os conteúdos 
abrangem diferentes competências 
exigidas pelas empresas, como lógica, 
robótica, inglês para informática, 
programação, empreendedorismo e 
administração. Trabalhar com esses 
temas já se mostrou eficaz em uma 
primeira experiência realizada em 2017 
com as participantes do Projeto Vida 
I, para meninas de 8 a 10 anos, com a 
introdução de atividades como construir 
e explorar máquinas e mecanismos, o 
que trabalhou habilidades em tecnologia, 
mecânica, ciências, física e matemática. 
O trabalho aconteceu por meio de uma 
parceria com a Agnus Educação, que doou 
kits da Lego Education, composto por 
peças da Lego System.

Uma das principais frentes de atuação da 
AFESU é a formação de pais e familiares 
das participantes dos projetos. Os 
responsáveis têm, comprovadamente, 
papel fundamental no desenvolvimento 
das beneficiárias e seu envolvimento 
na vida estudantil das atendidas 
impacta de maneira significativa em seu 
desempenho escolar. Foi pensando nisso 
que as unidades da AFESU realizaram 
periodicamente, ao longo de 2017, 
reuniões de pais, além de palestras com 
temas que os ajudam a ter um papel mais 
ativo na vida das jovens. Os encontros 
abordaram conteúdos com dicas práticas 
para o cotidiano, como o que fazer para 
fugir do comodismo e não se satisfazer 
com um trabalho de qualidade mediana, 
além de orientar sobre como se formam os 
hábitos nas crianças.

Assista à reportagem da 
Globo News sobre o trabalho 
da AFESU Moinho
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Aulas especiais com
Carol Fiorentino
A chef confeiteira Carol Fiorentino, madrinha da unidade AFESU Moinho, 
ministrou aulas especiais de confeitaria para as alunas do Curso Técnico em 
Cozinha. Apresentadora do programa de televisão Bake OFF Brasil: Mão na 
Massa, transmitido no SBT e no Discovery Home & Health, Carol é formada em 
gastronomia e especialista em bolos e doces, tendo comandado durante 10 anos 
a cozinha da doceria La Vie en Dolce. Com a professora do curso, Eda Tavares, 
elas ensinaram as alunas como confeccionar um bolo em formato de melancia, 
com uso de pasta americana, tinta comestível e pincel. Outra técnica trabalhada 
foi a temperagem de chocolate para a confecção de bombons. As aulas contaram 
também com a participação de Marli Silva, especialista em design de flores de 
açúcar, que trouxe às alunas técnicas internacionais de produção do enfeite para 
bolos e doces.

Promoção à saúde 
da comunidade
Desde sua fundação, em 2001, a AFESU 
Veleiros realiza atividades para os 
moradores da Vila Missionária com o 
objetivo de orientar sobre cuidados básicos 
com a saúde para a prevenção de doenças. 
Além de promover uma integração da 
organização com a comunidade, essas 
práticas proporcionam às alunas do Curso 
de Auxiliar e Técnico em Enfermagem o 
aperfeiçoamento das técnicas aprendidas 
nas aulas e no laboratório especializado da 
unidade, além do desenvolvimento de um 
olhar humano e atento às necessidades 
dos pacientes. Em 2017, as jovens também 
realizaram estágios curriculares não-
remunerados em unidades básicas de 
saúde, hospitais, CAPS, CECCO e AMAS. 
Outra ação que merece destaque é a visita 
realizada ao lar de idosos Associação Viver 
Melhor, onde realizaram atendimentos aos 
residentes, como aferição de sinais vitais, 
e deram orientações específicas a esse 
público, como dicas sobre alimentação, 
hidratação da pele e como prevenir 
hipertensão e diabetes.

Voluntariado
Os voluntários da AFESU compõem um dos 
principais patrimônios da organização - em 2017, 
aproximadamente 120 pessoas contribuíram 
diretamente com suas atividades. A unidade AFESU 
Morro Velho é referência nesse quesito, pois conta com 
um grande time de voluntárias engajadas na causa.
Algumas delas, inclusive, colaboram com o bazar que 
funciona permanentemente no local, vendendo artigos 
de primeira qualidade. Essa iniciativa é uma importante 
fonte de recursos para a entidade, principalmente em 
datas pontuais como Dia das Mães e Natal, quando são 
realizados eventos especiais.

Assista ao programa Ação e 
Cidadania, da TV Câmara São 
Paulo, sobre o trabalho da AFESU 
e da unidade Morro Velho
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Grupo Essência Bela

II edição do Jantar 
Essência Bela

Blessed Brands – IV Edição

Outras ações

O Essência Bela é um projeto ativo no Instagram desde 
2015 e que visa disseminar o valor das virtudes e promover 
ações beneficentes em prol de organizações sociais 
idôneas. Consonante com os valores da AFESU, o grupo 
composto por amigas adotou a organização e realizou em 
2017 diversas ações em prol da entidade. Fazem parte do 
time Adelzira Malheiros, Ana Paula Zogbi, Andrea Bartelle, 
Bia Kawasaki, Carol Castelo Branco, Claudete Daud, 
Cris Tamer, Denise Andrade, Dora Porto, Flavia Martins, 
Giovanna Maira, Iara Jereissati, Isabella Fiorentino, Juliana 
D’Agostini, Larissa Mokarzel, Livia Leão, Lorena Pires, 
Luciana Funghetti, Malu Vendramini, Manuela Queiroz, 
Maria Beltrão, Mariana Medeiros, Marthina Brandt, Maythe 
Birman, Nazaré Barbosa, Raquel Pitta, Stella Jacintho, 
Solange Wilvert e Suzana Gullo Mion.

Realizado no Shopping JK Iguatemi, 
o evento organizado pela voluntária 
e integrante do grupo Andrea Bartelle 
contou com a apresentação de Isabella 
Fiorentino e decoração de Lívia Leão, 
além de leilão beneficente conduzido por 
Glória Maria e Mônica Salgado e shows 
de Vanessa Jackson e Giovanna Maira. 

O evento de moda com vendas beneficentes aconteceu no Shopping JK Iguatemi e teve a participação 
de mais de 50 marcas do segmento moda, design e lifestyle, convidadas pelas curadoras Andrea Bartelle, 
Stella Jacintho, Isabella Fiorentino e Andressa Cosenza. 

Ao longo do ano, o grupo Essência Bela realizou também diversas ações pontuais em prol da AFESU, em 
parceria com as marcas Andrea Bogosian, Bibiana Paranhos, Claudete e Deca, Emilio Pucci, Fendi, Honda 
Motos, NK Store, Prêt à Louer, Safie Joias e Thelure.

Assista ao vídeo sobre 
a 2ª edição do Jantar 
Essência Bela
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Junior Achievement
São Paulo

Nokia

A unidade AFESU Morro Velho realizou o projeto 
Miniempresa, uma parceria com a Junior 
Achievement São Paulo, associação sem fins 
lucrativos que tem a missão de despertar nos 
jovens o espírito empreendedor. O projeto tem 
como objetivo ensinar as jovens de 15 a 17 anos 
a empreender, levando-as a vivenciar diferentes 
etapas na montagem de um negócio e a assumir 
funções em setores de uma miniempresa, como 
RH, financeiro, produção e marketing. Entre as 
diversas ideias de produtos a serem desenvolvidos, 
o selecionado pelas participantes foi o “BioFlora 
MV”, ou seja, pendentes feitos de resina e flores 
naturais que podem ser utilizados em colares ou 
chaveiros. Além de aprender a trabalhar em grupo, 
as adolescentes desenvolveram habilidades que 
as empresas esperam de um profissional, como 
assumir determinadas funções e tarefas, cumprir 
prazos e metas, administrar despesas e receitas 
e gerir pessoas. Os produtos “BioFlora MV” foram 

Com o objetivo de ampliar o uso da tecnologia 
em projetos de oficinas lúdicas e pedagógicas no 
contraturno escolar, a AFESU realizou em parceria 
com a Nokia o Projeto Vida Conectada, por meio 
do qual recebeu a doação de recursos financeiros 
e de notebooks com licenças da Microsoft 
Windows e pacote Office. O evento inaugural do 

comercializados na 9ª Feira de Miniempresas da JA 
São Paulo, no Shopping Eldorado, e conferiram ao 
grupo da AFESU Morro Velho o 2º lugar no Prêmio 
Miniempresa 2017, na categoria gestão financeira, que 
analisou rentabilidade, ponto de equilíbrio e saúde 
financeira do projeto. 

projeto contou com a palestra de Cleri Inhauser, 
Diretor Geral da Nokia no Brasil, que contou 
sobre sua trajetória profissional e as qualidades 
necessárias para crescer na carreira, além da 
importância de conciliar as exigências do trabalho 
com os compromissos da vida pessoal e familiar. O 
projeto promoveu ainda uma visita de beneficiárias 
da AFESU à sede da Nokia, em São Paulo, onde elas 
conheceram as diferentes áreas da organização e 
assistiram à palestras sobre os desafios da mulher 
no mercado de trabalho, ética e postura no trabalho, 
marketing pessoal, gerenciamento de tempo e 
educação financeira. A programação foi encerrada 
com uma dinâmica, em que as jovens passaram 
pela simulação de entrevistas de emprego. Outro 
fruto da parceria com a Nokia foi uma ação de 
engajamento da qual participaram mais de 90 
funcionários da empresa e que consistiu na doação 
para a AFESU do valor arrecadado com as vendas 
das cadeiras de escritório antigas dos funcionários.

Parceiros
Instituto
Carlyle Brasil

BrazilFoundation

O Instituto Carlyle Brasil (ICB) renovou pelo segundo 
ano consecutivo a parceria com a AFESU, trabalho que 
consiste em apoiar a organização principalmente nas 
áreas de Sustentabilidade, Gestão e Governança, por meio 
de consultoria e acompanhamento com executivos e 
especialistas que atuam na filial brasileira do The Carlyle 
Group e seus parceiros. Em 2017, a parceria abrangeu 
também investimentos pelo ICB na área de Desenvolvimento 
Institucional da entidade, além de apoio na realização 
de auditoria pela KPMG, de investimentos em assessoria 
pedagógica para o desenvolvimento de novos cursos e de 
aporte financeiro na área de Comunicação e Marketing. Outra 
importante contribuição do ICB foi o patrocínio à pesquisa 
“O jovem CDE e a educação profissional”, promovida pela 
AFESU com o Instituto Plano CDE (saiba mais na pág. 15). 
Ações como essas foram fundamentais para que a AFESU 
avançasse em sua busca para se tornar uma organização 
social com maior credibilidade e visibilidade em meio ao 
terceiro setor, ao público em geral e, principalmente, ao setor 
empresarial. A apresentação de resultados relevantes nessas 

A AFESU foi uma das organizações escolhidas pela 
BrazilFoundation para fazer parte da campanha “Abrace 
o Brasil”, que teve os objetivos de arrecadar recursos para 
organizações sociais e promover a filantropia no Brasil - de 
acordo com dados do World Giving Index, índice global que 
mede a doação da população, o Brasil está em 68º lugar nesse 
quesito. Com o nome “Abrace a educação para meninas”, o 
projeto da AFESU teve como meta arrecadar R$ 8 mil para 
os projetos de apoio escolar oferecidos pela unidade AFESU 
Veleiros. A iniciativa aconteceu de 13 de setembro, data 
do tradicional baile de gala da BrazilFoundation, em Nova 
Iorque, ao dia 28 de novembro, Dia de Doar, movimento 
global também conhecido como Giving Tuesday. Além 
do apoio em marketing, a BrazilFoundation doou para a 
AFESU o valor correspondente às doações recebidas no 

frentes impacta diretamente na captação de 
recursos e na sustentabilidade financeira da 
organização, gerando mais efetividade na 
transformação de realidades sociais.

dia 28 de novembro. Isabella Fiorentino, 
Fernanda Motta, Maythe Birman, Stella 
Jacintho, Cris Tamer e Andrea Bartelle foram 
as embaixadoras da campanha da AFESU e 
difundiram a causa por meio de postagens 
em suas redes sociais.

Assista ao vídeo das embaixadoras 
da campanha da AFESU “Abrace a 
educação para meninas”
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Outras parcerias
Ao longo de 2017 a AFESU contou com o apoio e a participação de muitas empresas 
que contribuíram para a realização de projetos, cursos e materiais de divulgação 
da entidade. Além das organizações já citadas, a entidade teve os seguintes 
apoiadores: Banco do Brasil, Ives Gandra da Silva Martins, Kondor Invest, Grupo 
Comolatti, Omint, Pinheiro Neto Advogados, Priss, Pullse e Rede D’Or São Luiz.

PwC e United Way Brasil

Elo

A PwC e a United Way Brasil realizaram uma parceria 
com a AFESU para a realização do Programa Sou 
Protagonista, que tem o objetivo de estimular jovens 
a identificar as necessidades de sua comunidade e 
o que pode ser melhorado e transformado, trabalho 
que desenvolve habilidades práticas, baseadas na 
interação com sua realidade social, e promove o 
crescimento pessoal, profissional e empreendedor. 
Cerca de 20 adolescentes entre 15 e 18 anos da unidade 
AFESU Morro Velho participaram do programa que se 
dividiu em 5 encontros e um evento de formatura. Nas 
ocasiões, funcionários da PwC contribuíram com seu 
tempo e sua expertise, por meio do compartilhamento 
de conhecimento e da atuação como mentores-
voluntários. Os encontros abordaram os temas “Qual 
é o seu sonho?”, “Que direção você quer seguir?”, 
“Avaliação de Oportunidades e Empreendedorismo”, 
“Educação – O melhor investimento da sua vida” e 
“Painel de Profissões”.

A AFESU realizou o programa de educação 
financeira “Meu Dinheiro, Meu Negócio”, 
multiplicado por voluntários da Elo com 
metodologia da Junior Achievement. Composta 
por dois encontros presenciais que aconteceram 
na unidade AFESU Moinho, com a participação de 
jovens do Projeto Primeiro Emprego – Recepção 
e Eventos, do Projeto Empreendedorismo na 
Gastronomia, do Curso Técnico em Cozinha e 
do Técnico em Hospedagem, a iniciativa teve 
o objetivo de desenvolver nas beneficiárias 
habilidades para lidar com o dinheiro, além 
de estimulá-las a se conscientizarem sobre a 
importância de ampliarem seus conhecimentos 
em finanças para assim estarem mais preparadas 
para os obstáculos que impedem a conquista de 
uma vida financeira saudável.
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Considerações finais
 Gostaríamos de agradecer, em nome de todas as beneficiárias da AFESU, o apoio e o 
envolvimento de todos os voluntários, parceiros e funcionários que acreditaram em nossa missão, 
sem os quais os resultados alcançados em 2017 não teriam sido possíveis.

 Apesar das dificuldades econômicas vividas pelo Brasil neste ano, a AFESU conseguiu cumprir 
com êxito suas metas de consolidar seus projetos e cursos oferecidos, e ainda expandir seu impacto 
social. Temos muito orgulho de olhar para cada uma das 75 beneficiárias do Projeto Vida I, iniciado 
neste ano na unidade AFESU Veleiros, e cuja melhora no desempenho escolar e em diferentes 
aspectos de suas vidas já é claramente percebida.

 Parceiros como o Instituto Carlyle Brasil (ICB) foram fundamentais para o avanço da organização 
em todas as suas frentes. Agradecemos especialmente ao Rodrigo Zanella, gerente executivo do 
ICB, que acompanhou e apoiou a AFESU nesses anos de parceria, fazendo a ponte da entidade com 
o meio empresarial com uma experiente visão sobre o terceiro setor.

 Agradecemos também a todos os voluntários que auxiliaram a entidade na elaboração do 
Endowment AFESU, um fundo de investimentos perpétuo que conta com regulamento próprio e 
gestão de experientes profissionais do mercado financeiro - Rodrigo Veiga, Octávio Magalhães e 
Daniel Venturini. Por meio de doações específicas, ele formará ao longo dos anos um patrimônio 
que será investido no mercado financeiro brasileiro e cujos rendimentos reais (acima da inflação) 
podem ser revertidos em benefício da própria organização. A conclusão do regulamento, feito com 
apoio do escritório de advocacia Pinheiro Neto, traz transparência e credibilidade para mais essa 
ação em prol dos projetos da AFESU.

 Muito obrigada mais uma vez a todos que fizeram e continuam fazendo da AFESU uma 
entidade que forma e transforma vidas de maneira profunda e permanente.
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