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INTRODUÇÃO

Em 2007, nascia o PROA, uma ONG com o objetivo de criar
oportunidades para que jovens de baixa renda pudessem
se desenvolver e se tornar protagonistas de suas próprias histórias
por meio da empregabilidade. De lá para cá, muita coisa mudou,
mas nosso objetivo continua o mesmo: promover a inclusão
produtiva do jovem brasileiro de baixa renda.
Em 2022, o PROA comemora 15 anos de existência. Ao longo
desse período, contamos com um time engajado, colaborativo e
apaixonado que busca incansavelmente atuar como ponte entre
o jovem e o mercado de trabalho, possibilitando que ele encontre
seu caminho e veja sua vida ser transformada.
É graças a um time que inclui nossa equipe, mas também nossos
parceiros, financiadores, apoiadores, voluntários e empregadores,
que conseguimos ver, ao longo dessa trajetória, mais de 9.500
vidas renovadas e impactadas. São jovens com poucas
oportunidades, mas cheios de sonhos guardados, que mudam
completamente seus destinos com a ajuda do PROA.
Os desafios enfrentados nessa caminhada foram muitos,
mas olhar para o rosto de cada jovem que se desenvolve conosco,
se forma e alcança objetivos - por vezes não imaginados - é o que
nos move. Há momentos em que relembrar o passado nos dá
a certeza de que estamos no caminho certo e nos estimula
a continuar no presente para construir o futuro.
2021 foi um ano desafiador, mas também um divisor de águas
para o PROA, em que pudemos reforçar nosso papel e compromisso
com a sociedade. Nesse sentido, repensamos nosso impacto
e decidimos que era o momento de fazer muito mais pelos
jovens e, consequentemente, por toda a sociedade.
Com isso, colocamos como meta impactar 300 mil jovens até 2027.
E o que parecia apenas um sonho, começou a tomar forma com o
início da nossa expansão por meio do projeto Plataforma PROA.

Partindo de São Paulo, embarcamos rumo ao Estado
do Rio de Janeiro com o objetivo de transformar a vida
e levar oportunidades de desenvolvimento também
aos jovens fluminenses.
Além disso, foi também um ano de muitas realizações,
como a consolidação de nosso curso voltado à programação,
o PROPROFISSÃO, que desenvolve competências
comportamentais, culturais e técnicas em Programação Java,
permitindo que 285 alunos se formassem programadores
e 81% deles pudessem, assim, iniciar sua jornada de trabalho
na área da tecnologia.
Para os jovens de São Paulo e, posteriormente,
do Rio de Janeiro, trouxemos a Plataforma PROA, um curso
on-line e 100% gratuito em que jovens podem desenvolver
as competências profissionais necessárias para chegarem
prontos ao mercado de trabalho. Por meio da Plataforma PROA,
tivemos 5.366 jovens aprovados no Rio de Janeiro e mais
de 5.494 jovens aprovados em São Paulo.
Em 2022, mais um ano da nossa história está sendo escrito
e não será diferente: continuaremos com nossa missão
de transformar a vida de milhares de jovens por meio da escala
e da tecnologia. Chegar aos 300 mil jovens impactados pelo
PROA até 2027, para nós, mais do que um desafio ou um
número, é um sonho que ajudará a mudar vidas a curto
e longo prazo, impactando toda a sociedade.
Grandes transformações começam com pequenas ações,
e nós temos certeza de que, aos poucos, ao lado de jovens
tão cheios de energia e talentos, seremos capazes
de mudar o mundo!
Que seja um ano de comemoração para o PROA, para os
nossos jovens e para todos que nos acompanham nessa
jornada de mudança. Saber que colocar um ponto final no ciclo
de estagnação em que muitos jovens brasileiros se encontram
está em nossas mãos é o que nos move e continuará
nos movendo sempre!
Desejamos a todos uma boa leitura!
Conselho Diretivo
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2021 NO PROA

2021
NO PROA

2021 começou ainda com as incertezas trazidas pela pandemia
no horizonte do mundo inteiro. Se por um lado, havia uma
perspectiva boa em relação ao início do processo vacinal, por outro
ainda não era possível saber o que esse ano preparava. Mas quem
disse que desistir está entre as palavras do vocabulário do PROA?
Mesmo nesse contexto, os projetos prosseguiram, ainda
que à distância.
Assim, os jovens puderam continuar a se desenvolver e
se qualificar com a excelência e o cuidado que o Instituto PROA
oferece, de modo que pudessem estar preparados para esse novo
momento do mercado de trabalho.
Sabe-se que quem está buscando uma vaga de emprego,
principalmente em meio à pandemia, tende a encontrar
dificuldades, especialmente os jovens ainda sem experiência.
Pensando nisso, o PROA manteve-se firme em seu propósito de
transformar vidas por meio da educação para garantir um futuro
melhor a tantos jovens brasileiros cheios de sonhos,
mas com poucas oportunidades de realizá-los.
E é a educação o único caminho para garantir aos jovens uma
chance de sonhar e realizar, além de construir um futuro melhor.
Assim, firme em seus ideais, o PROA deu continuidade ao processo
de inclusão produtiva de jovens com o objetivo de promover
o crescimento de cidadãos e o desenvolvimento de profissionais
mais completos, que possam transformar não só sua realidade,
mas a da sociedade como um todo.
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Tendo isso em mente, o PROA, mesmo diante dos desafios
impostos pela pandemia, deu continuidade ao seu projeto
de expansão e, em 2021, deu início a sua escala de
crescimento, chegando a mais um Estado, o Rio de Janeiro,
com o objetivo de oferecer também aos jovens fluminenses
uma oportunidade de qualificação para o mercado
de trabalho e conexão com empregadores
e vagas de emprego.
2021 também foi um ano de encerramento de ciclos.
O projeto PROACOINS, que tinha como objetivo ampliar
o repertório cultural dos jovens, e o Jovens a Bordo
do Futuro, que levou a metodologia de formação do PROA
para escolas públicas e o Centro Paula Souza, chegaram
ao fim, encerrando uma temporada de sucesso, conquistas
e realizações para muitos jovens.
O foco de 2021 foi retomar as nossas raízes de inclusão
produtiva e iniciar a nossa escala. Todo nosso esforço
foi focado em facilitar o desenvolvimento dos jovens
brasileiros e viabilizar um futuro mais promissor para eles
e a sociedade em geral. Contamos com você nessa jornada!
Alini Dal’Magro
CEO do Instituto PROA
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PROPROFISSÃO
2021 foi um ano de consolidação do curso do PROPROFISSÃO
focado em tecnologia, o que foi ao encontro desse momento em
que, cada vez mais, o mercado de trabalho se abre para profissionais
dessa área, oportunidades surgem a todo instante e até mesmo
novas profissões estão sendo criadas para se adequar às novas
necessidades das empresas.
300 vagas foram abertas para que jovens de baixa renda de São Paulo
pudessem participar de um curso de qualificação profissional gratuito
voltado para a programação, tecnologia e inovação.
No contraturno escolar, o curso realizado de maneira on-line,
com duração de 6 meses, é voltado para quem deseja aprender
a programar e trabalhar com tecnologia.
Ao longo das aulas, competências técnicas, comportamentais
e culturais são desenvolvidas para que o aluno possa sair preparado
para um mercado competitivo. Assim, o jovem aprende sobre
a linguagem Java, lógica de programação, entre outras habilidades
técnicas por meio de trabalhos em grupo, vivências corporativas,
projetos e atividades. Paralelamente, tem a oportunidade
de aperfeiçoar seu repertório cultural, ampliar seu autoconhecimento,
melhorar a sua comunicação, descobrir seu propósito, pensar sobre
sua carreira e aprender mais sobre o mercado de trabalho.
Ainda em 2021, o PROA deu os primeiros passos para uma futura
expansão que levará o PROPROFISSÃO para Pernambuco em 2022,
abrindo portas para que mais jovens possam ter a oportunidade
de uma formação em tecnologia que ampliará suas
oportunidades profissionais.
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EU JÁ SABIA QUE QUERIA
TRABALHAR NA ÁREA
DE TI. O PROA VEIO PARA
FACILITAR O MEU CAMINHO
E AJUDAR A ME ENCONTRAR.

JULIA DE JESUS DOS SANTOS
Desenvolvedora back-end no Banco PAN
e estudante de Análise e Desenvolvimento
de Sistemas na FATEC-SP.

Ao entrar na faculdade, Júlia e seus pais combinaram que aquele
seria o último ano em que ela se dedicaria apenas aos estudos;
a partir daquele momento, ela deveria sair em busca de uma
oportunidade de trabalho. Assim, por indicação de sua mãe,
que já conhecia o PROA, a jovem se inscreveu e foi passando
por todas as etapas do processo seletivo até que, finalmente,
deu certo: ela acabava de se tornar uma PROANA.
A jovem, que já sabia que queria trabalhar na área de TI, encontraria
no PROA as informações necessárias para escolher melhor sua área
de especialidade: “Eu já sabia que queria trabalhar na área de TI.
O PROA veio para facilitar o meu caminho e ajudar a me encontrar”.
No PROPROFISSÃO, Julia teve a oportunidade de aprender mais sobre
linguagem Java, UI, UX, além de desenvolver suas habilidades de
comunicação: “Eu sempre fui tímida e tinha dificuldade em expressar
o que eu pensava. As aulas de comunicação do PROA foram bastante
práticas e me ajudaram muito. Hoje percebo que a minha desenvoltura
ao me comunicar está muito melhor”.
Hoje, Julia está no terceiro semestre de Análise e Desenvolvimento
de Sistemas na concorrida FATEC-SP, além disso já atua em
sua área, trabalhando como desenvolvedora back-end numa
equipe antifraude do Banco PAN, um dos financiadores do PROA.
Para o futuro, a jovem tem muitos planos, mas principalmente
especializar-se em sua área para ser uma profissional cada
vez mais completa e dedicar-se a outras atividades, como aprender
inglês, que possam complementar sua formação e trazer novas
oportunidades profissionais... quem sabe fora do país.
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Jovens PROA no Evento
de Encerramento do
PROPROFISSÃO na FAAP.
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ENTREI NO CURSO PARA APRENDER
POR CURIOSIDADE. MAS A EQUIPE
DO PROA FEZ COM QUE ME
APAIXONASSE PELA ÁREA.
DEPOIS DISSO, TIVE A CERTEZA
DE QUE ESSA ÁREA É ALGO
QUE EU QUERO PARA MINHA
CARREIRA E PARA MINHA VIDA.

ERICK SANTOS ROCHA
Estagiário na Stefanini e estudante de Análise
e Desenvolvimento de Sistemas no Senac Santo Amaro.

Ao terminar o Ensino Médio, Erick estava apenas fazendo alguns cursos,
mas ainda não havia conseguido uma oportunidade de trabalho.
Foi quando sua tia viu uma matéria sobre o PROA na TV e, sabendo
que ele era um garoto que gostava de estudar, recomendou que ele
procurasse mais informações. No mesmo momento, o jovem entrou
no site e, ao descobrir que havia um curso voltado para programação,
não perdeu tempo e se inscreveu.
Com o incentivo da mãe, que sempre quis que ele entrasse na faculdade,
mesmo que tivesse que trabalhar mais para realizar esse sonho,
Erick foi em busca de sua realização e conquistou uma bolsa integral
de 100% no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
do Senac Santo Amaro.
O conteúdo técnico aprendido no PROA fez toda a diferença
na faculdade, pois, segundo Erick, o PROA deu uma base bem
estruturada para ele no PROPROFISSÃO. Além disso, o jovem
conseguiu enxergar seu desenvolvimento em relação a outras
habilidades, como organização de tempo e comunicação,
essenciais para o seu dia a dia.
“Aprendi bastante sobre relacionamento interpessoal. No PROA,
a gente sempre tem que trabalhar em equipe, o que não é fácil.
Eu era uma pessoa extremamente tímida, que tinha dificuldades
até em tirar dúvidas; hoje, consigo fazer isso com mais facilidade.”
Atualmente, Erick atua como estagiário na equipe do Banrisul na
empresa de TI Stefanini, onde quer se tornar um desenvolvedor
full-stack. Para além disso, carrega um coração cheio de sonhos:
“Pretendo me desenvolver cada vez mais na área e quero conseguir
atingir o topo para proporcionar uma vida melhor para minha família,
retribuindo tudo que minha mãe fez por mim”.
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Jovens PROA no Evento
de Encerramento do
PROPROFISSÃO na FAAP.

10

PROPROFISSÃO

MAS HÁ COISAS NA VIDA QUE SURGEM
PARA MUDAR O RUMO. O PROA FOI
UMA DELAS. ME VEJO SAINDO
DO PAÍS, CONSTRUINDO UMA
CARREIRA LÁ FORA. ACREDITO
QUE TODA BASE QUE EU TENHO
HOJE E QUE VOU USAR PARA
CONSTRUIR MEU FUTURO
TEVE INÍCIO NO PROA.
HUGO VINICIUS MATOS DA SILVA
Assistente de desenvolvimento voltado a CRM e estudante
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

No fim de 2020, Hugo estava no terceiro ano do Ensino Médio
integrado com Mecânica no Instituto Federal de São Paulo, mas essa
não era uma profissão que queria seguir. Ao terminar o Ensino Médio,
ainda sem saber direito qual caminho seguir, o jovem prestou vestibular
para Economia na Unicamp, mas acabou desistindo porque ainda
não era o que queria.
O Instituto PROA apareceu na vida de Hugo há algum tempo, mas ele
nem imaginava que um dia seria um PROANO. Uma amiga sua havia feito
PROA e, ao encontrar Hugo um pouco sem saber qual caminho seguir,
contou a ele que o PROA estava com vagas abertas para um curso de
tecnologia. Foi nesse momento que a chave virou: “Eu resolvi ir para
o PROA para ter certeza do que eu queria. O PROA foi um guia para mim.
Quando terminei, vi que era o que eu queria para a minha vida.
Se não fosse o PROA para me dar essa direção, talvez até hoje
eu estaria me perguntando o que eu ia fazer da minha vida”.
Além de proporcionar seu desenvolvimento em comunicação
e redação, o PROPROFISSÃO possibilitou que Hugo tivesse
aprendizados técnicos que são utilizados até hoje por ele, como
lógicas de programação, manipulação de banco de dados, entre outros.
O jovem que não tinha confiança suficiente para mergulhar de cabeça
em suas empreitadas adquiriu mais força após o PROA: “Eu tive duas
oportunidades de fazer faculdade, mas acabei não fazendo nenhuma.
Depois do PROA, me senti confiante em começar a faculdade
e até entrar no mercado de trabalho”.
O PROANO, agora, cursa Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas no Instituto Federal de São Paulo e trabalha como
assistente de desenvolvimento voltado a CRM na Cadastra.
“Entrei nesse trabalho sem nem uma semana de faculdade,
então todo o aprendizado inicial que me levou a esse emprego
tive no PROA.”
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O PROA ME FEZ ENXERGAR UM
OUTRO LADO DA VIDA E CORRER
ATRÁS DOS MEUS SONHOS
SEM DESISTIR.

CECILIA OLIVEIRA NEVES
Programadora júnior na HDI Seguros e estudante
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FIAP.

Moradora de Presidente Altino, em Osasco, no terceiro ano do Ensino
Médio, Cecilia se deu conta de que era o momento de ir em busca de
um trabalho ou de fazer um curso que fosse um facilitador para que
ela encontrasse seu caminho.
Foi uma amiga de sua mãe que, vendo que a jovem estava em busca
de uma oportunidade, contou a ela sobre o Instituto PROA. A primeira
tentativa de Cecilia foi ainda quando o PROPROFISSÃO era voltado para
a área de Administração, mas, infelizmente, naquele momento, seu
sonho ficou pelo caminho, quando a jovem não conseguiu passar na
penúltima fase do processo seletivo. Mas isso não a fez desistir: quando
soube que o PROA estava oferecendo vagas para a área de Programação,
tentou novamente e foi aprovada: “A partir daí, minha vida mudou
completamente”.
No começo, a jovem tinha uma rota traçada em sua mente, que era fazer
o curso e ir para a faculdade, mas quando entrou no PROA, numa aula
em que o professor os orientou a fazer um mapa de sua trajetória, ela
percebeu que podia ir além de só fazer uma faculdade. Assim, a jovem,
que tinha dúvida se faria Medicina ou alguma faculdade ligada à
tecnologia, teve a certeza de qual seria o seu caminho.
Atualmente, Cecilia é estudante de Análise e Desenvolvimento
de Sistemas na FIAP e trabalha como programadora júnior na HDI
Seguros, onde aproveita para utilizar os conhecimentos obtidos
no PROA e fazer seu networking: “Os conceitos de programação
que aprendi no PROA e as dicas de comunicação me ajudam no
meu dia a dia no trabalho, facilitam na hora de pedir ajuda
e me auxiliam no networking”.
Para o futuro, a jovem sonha alto e deseja desenvolver projetos
com outras pessoas, além de trabalhar e viver em Nova York:
“Já estou estudando inglês. Além disso, quando comecei a trabalhar,
comecei também a me organizar financeiramente e a montar
um planejamento para fazer intercâmbio”.
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EM NÚMEROS

2021 EM
NÚMEROS

Os números do PROPROFISSÃO
mostram o esforço, a dedicação
e o comprometimento que
os jovens PROANOS têm com
o curso desde o processo seletivo.

1

PROCESSO SELETIVO

6.951
1.208
jovens entrevistados

jovens inscritos

Prova on-line
Desafio Tech

23

Entrevista individual
Banca de avaliação
Reunião com os responsáveis

2

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

candidatos

vaga

Técnico em Programação
Web Java

300

jovens selecionados

6

meses

2%
de evasão

Comportamental
Cultural
Prático
Demo Day (TCC)
(Carga horária de 436h)
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EM NÚMEROS

3 EMPREGABILIDADE

81%

R$ 1.930,00

jovens empregados

salário inicial

3

Oportunidade de emprego

anos
de acompanhamento

Orientações
Coaching
Eventos
Rede Alumni PROA
(ex-alunos)
14
7

4 PLATAFORMA PROA
PLATAFORMA

PROA

Desde o início de sua trajetória, o Instituto
PROA tem atuado como um agente transformador e facilitador que busca fazer com que
nenhuma dificuldade enfrentada pelo jovem
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Institutosonhos
PROA
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formação e capacitação profissional 100%
Em 2021, foi lançada a Plataforma PROA com
gratuita em um ambiente on-line.

o objetivo de preparar jovens de baixa renda para
o primeiro emprego de forma on-line e 100%
Assim,
três meses,
por meio
um
gratuita.durante
Assim, durante
três meses,
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meio
modelo
de aprendizagem
ativaativa
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interde um modelo
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PROANO
começa
interativos
e dinâmicos,
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a
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como acomo
conquista
de umde
primeiro
começa
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na prática.
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na prática.
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de em
desempregaUma
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IBGE
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que,que
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dos, sendo
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é de
desempregados,
sendo que
o índice
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maior entre os jovens:
entre
14 e 17
é
maior
entre os em
jovens:
entre
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36,4%
46%
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busca
de 14
trabalho
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em busca
de trabalho
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passado;
passado; entre
os jovens
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a 24
31%
entre
os jovens
de 18 a 24 anos, 22,8% estiveram
estiveram
desempregados.
desempregados.

Os números são altos e por isso oferecer um
curso rápido com atividades práticas em que
o jovem pode desenvolver as principais
habilidades e competências necessárias no
Os
números são preocupantes e seguem numa
mercado de trabalho, além do acesso a um portal
crescente todos os anos, por isso oferecer um
de vagas exclusivo é essencial para que jovens
curso rápido com atividades práticas em que o
possam se sentir mais confiantes em busca
jovem
pode desenvolver as principais habilide oportunidades.

dades e competências necessárias no mercado
de
além do acesso
a umo portal
Em trabalho,
2021, a Plataforma
PROA com
apoio de
vagas
para que jovens
da P&G,exclusivo
SEEDERI éRJessencial
e CODIN desembarcou
no
possam
se sentir
mais
confiantes
buscar
Rio de Janeiro
numa
primeira
fase depara
expansão
oportunidades.
da Plataforma PROA com o objetivo de aprovar
8.500 jovens nos dois estados. Para 2022, dois
novos
Estados
serão inseridos,
Catarina
Em
2021,
a Plataforma
PROA,Santa
com apoio
da
e Rio Grande
doeSul.
P&G,
SEDEERI
CODIN desembarcou no Rio de

Janeiro numa primeira fase de expansão com o
objetivo de atingir até 6 mil jovens. E a ideia é
que, em 2022, jovens de outros Estados, como
Santa Catarina e Rio Grande do Sul possam
também se conectar a essa oportunidade
e concretizar sonhos.
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HOJE EM DIA, ME CONHEÇO MAIS E ISSO ME AJUDA MUITO
A ME DESENVOLVER. QUERO TER UMA CARREIRA
BOA E ESTÁVEL NA ÁREA DE MARKETING
E TAMBÉM NA ÁREA ACADÊMICA.
MARIANA VASCONCELOS
Jovem aprendiz no Estratégia Concursos
e estudante de Publicidade na UNIP.
Foi nas primeiras turmas que Mariana entrou
para a Plataforma PROA. Recém-saída do Ensino
Médio, a jovem queria entrar no mercado de
trabalho, mas, até então, nunca havia trabalhado.
Na Plataforma PROA, a jovem viu seu
desenvolvimento nas mais diversas áreas, mas foi
o autoconhecimento que fez toda a diferença em
sua vida. Foi graças ao desenvolvimento dessa
competência que a jovem PROANA conseguiu
se conhecer melhor e entender seus limites:
“Eu sempre deixava de fazer muitas coisas porque
tinha medo, mas, no PROA, eu aprendi a me
organizar e agora consigo fazer mais atividades
de forma eficiente, sem procrastinar”.
Sem saber como seriam as aulas do PROA,
Mariana foi de braços abertos para receber
o conteúdo das aulas e viu que, se aproveitasse
bem essa oportunidade, realizando as atividades
e exercícios poderia crescer bastante.

Aprender a utilizar o Excel, escrever melhor
e construir o currículo foram apenas alguns
conhecimentos que fizeram toda a diferença em sua
vida profissional. Quando chegou ao fim do curso,
Mariana percebeu quanto o PROA a ajudou em seu
desenvolvimento: “Se eu consegui meu trabalho
hoje e tenho destaque nele, é graças ao PROA”.
Antes de conhecer o PROA, Mariana não sabia
ao certo qual faculdade faria, apenas sabia que
gostaria de fazer algo relacionado à comunicação.
Por meio das aulas de autoconhecimento do PROA,
a jovem conseguiu identificar o que realmente
gostaria de fazer: publicidade. Aluna do curso
de Publicidade na UNIP, Mariana conseguiu seu
primeiro emprego pelo PROA, atuando como jovem
aprendiz no setor de Marketing da empresa
Estratégia Concursos.
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Jovens PROA no
Evento de Encerramento
da Plataforma PROA
em São Paulo.
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PLATAFORMA PROA

QUERO INICIAR UMA GRADUAÇÃO E ME QUALIFICAR
PARA CHEGAR CADA VEZ MAIS PREPARADO AO MERCADO
DE TRABALHO, O QUE VAI POSSIBILITAR QUE EU PROPORCIONE
UMA CONDIÇÃO MELHOR AOS MEUS FAMILIARES E À COMUNIDADE.
MARCUS VINÍCIUS SANTOS DE ASSIS
Jovem aprendiz na Via e estudante do curso
técnico em Meio Ambiente no Senac Jabaquara.
Morador do Grajaú, extremo sul da zona sul
de São Paulo, Marcus conheceu o Instituto
PROA pela televisão enquanto fazia as
atividades escolares e resolveu se inscrever.
A princípio, o jovem achou que faria um curso
comum, igual aos outros, mas percebeu que
o apoio dado pelo PROA aos alunos dentro
e fora do curso era completamente diferente.
Por meio da Plataforma PROA, Marcus pôde
parar e pensar sobre seus pontos fortes e
fracos, além de analisar suas habilidades
comportamentais, ajudando-o a melhorar
suas soft skills e desenvolver hard skills:
“O curso me fez abrir os olhos para um futuro
profissional e me ajudou a estruturar um
caminho para alcançar meus objetivos”.

Através do PROA, o jovem recebeu um
e-mail com uma oportunidade de fazer
curso técnico em Meio Ambiente no
Senac, fez sua inscrição e foi aprovado.
Além disso, atualmente, trabalha como
jovem aprendiz na área administrativa
da Via, empresa parceira do PROA
desde 2015.
Após o curso técnico, Marcus já tem
planos: “Quero iniciar uma graduação
e me qualificar para chegar cada vez
mais preparado ao mercado de trabalho,
o que vai possibilitar que eu proporcione
uma condição melhor aos meus
familiares e à comunidade”.
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PLATAFORMA PROA

ANTES DO CURSO TERMINAR, EU JÁ TINHA CONSEGUIDO
MEU PRIMEIRO EMPREGO. ACREDITO QUE, NO PROA,
FIQUEI MUITO MAIS COMUNICATIVA, APRENDI A CONFIAR MAIS
EM MIM, A USAR MINHAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS,
ME ORGANIZAR MELHOR E TRAÇAR PLANOS.
BEATRIZ QUEIROZ DE JESUS
Jovem aprendiz no Santander e estudante
de Ciências Econômicas na Universidade São Judas.
Foi durante a quarentena que o PROA entrou na vida
de Beatriz. A jovem estava no terceiro ano do Ensino
Médio, tinha feito o cursinho pré-vestibular e estava
decidida a encontrar um emprego naquele momento.
Para isso, foi em busca de cursos que a preparassem
para o mercado de trabalho e foi nas redes sociais
que encontrou o PROA.
Ao começar o curso, a jovem PROANA estava insegura,
com muitas dúvidas sobre o que iria fazer e acreditava
que essa seria apenas uma oportunidade de se
preparar para um trabalho, mas, ao longo de sua
trajetória no PROA, percebeu que era muito mais:
“O PROA realmente pode mudar a vida de muitos
jovens e fazer com que eles sonhem com o futuro”.
Durante o curso, realizado on-line na Plataforma PROA,
Beatriz teve a oportunidade de se conhecer melhor e
desenvolver habilidades de comunicação, organização
e como se comportar no mercado de trabalho.

Assim, por meio do PROA, a jovem começou
a dar os primeiros passos em direção ao mercado
de trabalho, cadastrando-se no LinkedIn e em sites
como o Vagas.com, preparando-se para entrevistas
e desenvolvendo outras competências que a levaram
ao primeiro emprego.
Atualmente, Beatriz é aluna do curso de Ciências
Econômicas na Universidade São Judas, além disso
é jovem aprendiz no Santander, onde atua em uma
equipe de custódia de contas.
O primeiro emprego, para ela, é também um local
de aprendizado: “Tenho aprendido tanto com meu
trabalho, como cuidar do meu dinheiro, me comunicar
mais, trabalhar em equipe. E o PROA me ajudou em
tudo isso. Quando vim para o banco, já vim preparada
para me desenvolver mais e com as habilidades
necessárias para lidar com o dia a dia do trabalho”.
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PLATAFORMA PROA
EM NÚMEROS

1 PROCESSO SELETIVO

2 INICIARAM O CURSO

São Paulo

10.224

5.494

jovens inscritos

jovens aprovados

1,80
candidatos x vaga em SP

São Paulo

Rio de Janeiro

3.306

2.809

jovens iniciaram o curso

jovens iniciaram o curso

Prova on-line
Envio de mensagem de áudio
de motivação

Rio de Janeiro

Reunião com os responsáveis

8.411

5.366

jovens inscritos

jovens aprovados

Onboarding no curso

1,56
candidatos x vaga no RJ
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PLATAFORMA PROA EM NÚMEROS

3 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

TRILHAS TÉCNICAS OPCIONAIS

São Paulo

Rio de Janeiro

Carga horária

931

769

100H

jovens formados

jovens formados

1

TRILHAS BÁSICAS

Autoconhecimento
Planejamento de Carreira
Projeto Profissional

Carga horária

50H

Administração (P&G)

Logística (P&G)

120 jovens formados em SP
30 jovens formados no RJ

35 jovens formados em SP
9 jovens formados no RJ

Varejo (Fundação Casas Bahia)

Análise de Dados (iFood)

28 jovens formados em SP

77 jovens formados em SP

UX Design (Accenture)

Promoção de Marcas (BRF)

113 jovens formados no RJ

7 jovens formados em SP
18 jovens formados no RJ

Raciocínio Lógico
Comunicação
1. Sendo que 168 se formaram em 2021
e 601 iniciaram em 2021 mas se formaram
em janeiro de 2022.
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PLATAFORMA PROA EM NÚMEROS

4 EMPREGABILIDADE

63,3%

R$ 1.022,66

jovens empregados

salário inicial

3

Oportunidade de emprego

anos
de acompanhamento

Orientações
Coaching
Eventos
Rede Alumni PROA
(ex-alunos)
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PROJETO JOVENS
A BORDO DO FUTURO

Em 2021, o Instituto PROA
deu continuidade ao projeto
Jovens a Bordo do Futuro.
Alinhado com os valores da
instituição, o projeto tem como
objetivo levar a metodologia PROA
de formação comportamental voltada
ao mercado de trabalho para jovens
do Brasil inteiro.
Suas atividades tiveram início
por meio de uma parceria com
a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo
e o Centro Paula Souza, formando
177 professores e transformando
a vida de milhares de jovens.
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PROJETO JOVENS
A BORDO DO FUTURO
No Centro Paula Souza, o Jovens a Bordo
do Futuro chegou como parte de um projeto
integrador, buscando guiar o aluno em um
modelo de formação pautado em suas
habilidades socioemocionais. Dessa forma,
ele tem acesso a disciplinas do currículo
escolar e componentes profissionais que
ajudam a direcionar sua vida prática no
ambiente de trabalho e permitem que ele
compreenda a dimensão da área que
escolheu estudar, de sua futura profissão
e sonhar, sem tirar os pés do chão.
Por meio de uma metodologia formatada
pelo Instituto PROA, professores se tornam
tutores e alunos descobrem seus talentos
e novas possibilidades para serem seguidas.
Além das habilidades socioemocionais, que
hoje são muito importantes no mercado de
trabalho, o aluno desenvolve competências
técnicas por meio dos componentes
escolares e adquire a maturidade necessária
para desenvolver um projeto pessoal
e profissional para o futuro.
O projeto Jovens a Bordo do Futuro
facilita a transição da educação formal
para o mercado de trabalho. Nessa relação,
ganham os jovens, que se veem mais perto
de concretizar sonhos, e a sociedade,
que recebe profissionais bem formados
e preparados para contribuir para um
mundo melhor.
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PROJETO JOVENS
A BORDO DO FUTURO
EM NÚMEROS

177
2021 EM
NÚMEROS

professores formados
pelo PROA

Novotec Expresso
(120h)

Novotec Integrado
(60h)

Curso independente de qualificação
profissional, com certificação
e com duração de 120 horas
realizadas em um semestre.

Módulo do curso técnico
integrado às suas aulas e disciplinas
do Ensino Médio, com duas aulas
semanais de Projeto Integrador.

Comunicação e Projeto de Vida
para o Mercado de Trabalho.

91 profissionais formados pelo PROA.

86 profissionais formados pelo PROA.

7
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UM MAR
DE CONTEÚDOS

EM 2021, O PROA CONTINUOU
CRESCENDO NOS MAIS
DIVERSOS CANAIS, COMO AS
REDES SOCIAIS, OFERECENDO
CONTEÚDOS RELEVANTES
PARA O JOVEM PROANO.
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UM MAR DE CONTEÚDOS

2020
14,8 mil

2021
Instagram

30 mil

seguidores

11,3 mil

LinkedIn

25 mil

seguidores

20 mil

Facebook

21 mil

Diariamente, as redes sociais do Instituto PROA
trouxeram conteúdos conectados ao mercado
de trabalho para possibilitar o desenvolvimento dos
jovens, além de memes do momento, parcerias com
influenciadores e destaques da mídia. Dessa forma,
foi possível crescer em número e engajamento,
atingindo o público jovem exatamente no território
onde ele mais marca presença: o digital.
Além disso, em 2021 aconteceu a segunda edição
do PROA Talks, dessa vez 100% on-line, que contou
com a participação de figuras de destaque do
cenário nacional: como a ex-ginasta e comentarista
Daiane dos Santos, o jornalista Alan Severiano,
a advogada e escritora Ruth Manus, o ator e
humorista Mister Emerson, o ator e designer de
interiores Fábio Marxx e a biomédica Jaqueline Goes
que trouxeram histórias e compartilharam um pouco
de suas carreiras para inspirar os jovens PROANOS.

seguidores

4,9 mil

YouTube

8,4 mil

inscritos
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PARCEIROS
JUNTOS, PODEMOS
FAZER MAIS
2021 foi um ano de recuperação e novas
perspectivas se desenhando no horizonte.
Apesar das incertezas em relação ao que viria,
não perdemos forças nem a vontade de transformar a vida
de jovens que dependem diretamente de nós.
Que bom poder contar com nossos parceiros,
financiadores e voluntários nessa trajetória.
Que bom saber que não estamos sozinhos nesse barco.
Que bom saber que há um mar de pessoas dispostas
a se juntar a nós para fazer mais por quem precisa.
Juntos, podemos transformar vidas, renovar
esperanças, construir novos caminhos e concretizar sonhos.
Juntos, podemos fazer mais!
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FINANCIADORES
PESSOAS JURÍDICAS
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FINANCIADORES
PESSOAS FÍSICAS

Abilio e Geyze Diniz

Guilherme Affonso Ferreira

Rodolfo Villela Marino

Alex Pereira Ferreira

Guilherme Cunha

Rodrigo Farias de Oliveira

Alexandre Borin Cardoso

Guilherme Potenza

Taiguara Alécio de Oliveira

Aline Loureiro

Jean Pierre e Jaqueline Zarouk

Taynara Andrade de Proença

Aloysio Miranda Azambuja

Luis e Lilian Stuhlberger

Teresa Cristina Ribeiro Ralston Botelho Bracher

Ana Beatriz Cunha Botelho Hime

Marcel Herrmann Telles

Thiago Landroni Cozzi

Ana Maria Diniz D’Avila

Marcelo Pinto Duarte Barbará

Youssef Melhem Abichabki Neto

Ana Paula de Queiroz Cunha

Marcio Eichenberg Bento

Anna Gabriella Chagas Antici

Maria Isabel Palhares de Paula Machado

Antonio Fernando Azevedo

Mauricio de Souza

Camila Ferreira Foganhol

Mauricio Luis Luchetti

Candido Bracher

Nara Roesler

Denia Salú

Paula Bobrow

Eduardo Ribas

Paula Godinho Pereira Lieberba

Elie Horn

Pedro Cezer

Fabio Ermírio de Moraes
Florian Bartunek
Francisco Ribeiro de Magalhães Filho
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APOIADORES
INSTITUCIONAIS

C6 Bank

Goethe-Institut

Siteware

CIEE

IAB Brasil

Squid

Cinemark

IMOBI

Strategy Manager

CODIN

Life

SUNO United Creators

CPTM

M2 Marcas

Tentáculo Áudio

Criativa Painéis

Machado Meyer

Tomi

Cultura Española

Marcas com Sal

TozziniFreire

Discovery

MeSalva!

T4F

DMS

Metro

Veirano Advogados

Eletromidia

Meu Entrevistador

Veled

Escape60

MITA

Voitto

Espaço Refletir

O2 Filmes

Vulpi

Estuda.com

Otima

Estúdio Grão

Pinheiro Neto

FAAP

Quatro Cinco Um

FEI

SEDUC SP

Flow

SEDEERI RJ

Gauss

Setdoor
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EMPREGADORES

A.C.Camargo

Banco Santander

Deloitte

JLL

Prevent Senior

Tirolez

Abbott

Banqi

DHL

Klabin

Privalia

TIVIT

Accenture

BD

Diageo

KPMG

Prometeon

Ultrafarma

Aché

Besni

DirectLog

Lalamove

Quatá

Unilever

Adidas

BIG

Discovery Networks Brasil

Loft

Quinto Andar

Unimed

ADP

Bradesco

Droga Raia

Loggi

Raia Drogasil

Uninove

AGCO

BRF

Duratex

Makro

Rede D’Or São Luiz

Universidade Paulista

Americanas

Burger King

ESPM

Mary Kay

Renner

UOL

Anhembi Morumbi

C&A

Estácio

Mc Donald’s

Ri Happy

Via

Arcor

C6 Bank

Estadão

Melhoramentos

Roldão Atacadista

Vigor

Arezzo

Cacau Show

Estratégia Concursos

Mercado Livre

Saint Gobain

Vivaz

Assaí

Carrefour

Fast Shop

MetLife

Santander

Telefônica

AstraZeneca

Casas Bahia

Fleury

Método

SBF Centauro

Votorantim

Atacadão

Casa & Vídeo

Garena

Minalba

Serasa

Vunesp

Atento

CBRE

Global Hitss

Mondelez

SGA Toyota

WeWork

Avon

CCR

Globallvox

Natura

Shopper

Zara

Azul

Cecchetto Advocacia

Globo

Nokia

SIE Engenharia

B2W

Cinemark

Goobec

Novelis

Siemens Healthineers

B3 Brasil, Bolsa, Balcão

Coca-Cola FEMSA

GPA

Nubank

SIPEM

Baker Hughes

Colgate-Palmolive

HDI Seguros

OLX

Sonda

Banco BMG

Concentrix

Heineken

Oracle

Starbucks

Banco Bradesco

Cotecna

IBM

Outback

Stefanini

Banco BTG Pactual

Cotton On

Idwall

P&G

Suez

Banco Citibank

Creditas

iFood

Pernambucanas

Syngenta

Banco Credit Suisse

Cruzeiro do Sul

Ipiranga

Phibro

TecBan

Banco GM

Cyrela

J.P. Morgan

PicPay

Teleperfomance

Banco Itaú

Dasa

Jadlog

Ponto.com

Telhanorte

Banco PAN

De Nadai

JK Iguatemi

Porto Seguro

Tembici
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NOS BASTIDORES
CONSELHO

EQUIPE PROA

CRÉDITOS DA PUBLICAÇÃO

Alini Dal’Magro

Kamilly Santiago

Jorge Hohmuth

Alile Onawale

CEO

Estagiária de Marketing

Coordenação

Fotografia

Adriana Lopes

Marcela Magalhães

Kamilly Santiago

Guto Garrote

Analista de Parcerias

Analista de Empregabilidade

Coordenação

Fotografia

Ana Carolina Arnoni

Mariane Oliveira

Marcas com Sal

Hayza Ramos

Analista de Marketing

Assistente de Marketing

Projeto Gráfico

Fotografia

Ana Carolina Miki Martins

Nathália Lobato Pereira

Potira Cunha

José Orlando

Coordenadora de Atendimento

Assistente Executiva

Redação e Revisão

Fotografia

Fernando Shayer

Ana Laura Valerio da Silva

Regiane Tofanello Costa

Lidia Prado

Thiago Martins

Coordenadora de Produto e Engajamento

Gerente de Empregabilidade

Maquiagem

Fotografia

CONSELHO FISCAL

Bruna Barletta

Ricardo Carvalho

Paul Rikes

Rebeca Ukstin

Coordenadora Institucional

Gerente de Escala e Expansão

Figurino

Cenografia

Frederico Albarran

Bruna Palhuzi

Rosani Bertelli Amat

Yakini Rodrigues

Especialista de Dados

Analista de Operações Pedagógicas

Figurino

Érica Miranda Vieira

Thayany Silva

Pedro Henrique Ferreira (Lambuja)

Coordenadora de Empregabilidade

Auxiliar de Projetos

Ilustrações - Plataforma PROA

Ilda Reis

Thayssa Cardoso

Lissa Collins
Presidente

Marcelo Barbará (fundador)

Vice-presidente

Florian Bartunek (fundador)
Susanna Lemann (fundadora)
Agapito Troina

Taiguara Alecio Oliveira

Analista de Empregabilidade

Analista de Empregabilidade

Isis Kalil

Túlio Gomes

Analista de Marketing

Especialista de Produto

Jorge Hohmuth

Wesley Linares

Gerente de Marketing

Coordenador de Desenvolvimento Pedagógico
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PROA 2021

FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO PROA
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(EM MILHARES DE REAIS)

RECEITAS
OPERACIONAIS
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS

R$ 9.882

TOTAL DE CUSTOS

R$ 8.844

SUPERÁVIT BRUTO

R$ 1.038

DESPESAS
OPERACIONAIS

Clique aqui ou aponte
a câmera do seu
celular e confira
o relatório completo
da auditoria KPMG.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS (TRABALHO VOLUNTÁRIO E GRATUIDADES)

R$ 777

OUTRAS DESPESAS

R$ 310

TOTAL DE DESPESAS

R$ 1.087

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

R$ 49

1

1. Seguindo as normas contábeis, o PROA valora as
receitas recebidas com trabalhos voluntários, as quais são
reconhecidas no resultado do exercício dentro das receitas
operacionais e, em contrapartida, valoradas no mesmo
montante nas despesas operacionais.
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SEJA UM
PARCEIRO PROA
Já imaginou poder fazer parte
de histórias de transformação?
Você também pode ter a oportunidade
de transformar vidas de jovens
e construir uma sociedade melhor
para o futuro.

FALE CONOSCO
contato@proa.org.br
PROA.ORG.BR
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INSTITUTO PROA
WEWORK
RUA PEQUETITA, 111 - 2º ANDAR
VILA OLÍMPIA - 04552-060
SÃO PAULO - SP
PROA.ORG.BR

