
RE LATÓR IO
ANUAL

https://institutooportunidade.org.br





SU
MÁ

RIO
04.

07.

05.

09.

06.

10.

11.

Mensagem Presidente

Nossos Pilares

Governança

Visão de Impacto

Princípios institucionais

Programas 

Nosso Impacto 2022

12.

14.

15.

Primeira Turma Programa
Oportunidade Tech

Aula Inaugural

Expandindo Oportunidades

16. Atividades e Eventos

19.

20.

Quem faz o IOB Conosco

Como Apoiar

21. Porque Apoiar

22. Parceiros



INSTITUTO
OPORTUNIDADE
BRASIL

04

Para nós, nunca fez tanto
sentindo a frase de Margaret
Mead:  "Nunca duvide que um
pequeno grupo de pessoas
conscientes e engajadas possa
mudar o mundo'. 
E foi assim, com pessoas
engajadas que, em 2022, o
Instituto Oportunidade Brasil
começou com suas atividades
presenciais. Inauguramos esse
marco no estado do Espírito
Santo, sermos a única
instituição  com o propósito de
aumentar a inclusão de jovens
negros em situação de
vulnerabilidade social nos
cenários educacional e
profissional, com foco na área 
 de Tecnologia da Informação
(T.I).
Enfrentamos vários desafios.
Um dos principais foi fazer os
jovens, tão cansados das
batalhas enfrentadas no
decorrer da vida,   acreditarem
que eles são capazes de
construir um futuro diferente do
seu presente. Sabemos, assim
como eles, que às vezes uma
oportunidade é tudo que
precisamos. 
Uma Oportunidade pode mudar
nosso destino. 
 

RELATÓRIO  ANUAL 2022

MENSAGEM 
           PRESIDENTE

Às vezes, uma
oportunidade é tudo 

que precisamos.
 

" O saldo do ano de 2022 é muito positivo.  Muitas
vitórias, aprendizados, ensinamentos, erros e 
 acertos. Acreditamos em um 2023 com ainda
mais impactos e transformações de realidades".
 

https://www.pensador.com/autor/margaret_mead/
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GOVERNANÇA

CONSELHO FISCAL

CONSELHO CONSULTIVO

Verônica  Lopes
Diretora Presidente

Luiz Claudio
Diretor Financeiro

Gustavo Wiermann Patrício Baioco Ricardo Paixão

Betsi  Coutinho Carlos  Brandão Claudia  Duarte

Kátia  Vasconcelos Marcelo  Pereira Paulo  Vinicius
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Propósito
Aumentar a inclusão de jovens negros
em situação de vulnerabilidade social no
cenário educacional, profissional e
promover ações de igualdade racial.

O Instituto Oportunidade Brasil trabalha na inclusão produtiva, promovendo

oportunidades de acesso ao mercado de trabalho a jovens negros, de 14 a 24 anos, em

situação de vulnerabilidade socioeconômica. Garantindo, assim, que tenham acesso à

capacitação profissionalizante e, posteriormente, às variadas vagas de emprego que

possam surgir. Possibilitando a geração de renda digna, ampliando o poder de escolha,

garantindo ganho de qualidade de vida e contribuindo para aumentar a produtividade

do país.

 

Acreditamos que é necessário construir caminhos para que os jovens possam

aperfeiçoar suas potencialidades individuais e coletivos, aprendendo, inovando,

participando e contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico de seus territórios

e do país.
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Visão
Ser reconhecida como instrumento de
cidadania e inclusão da população
negra.

Valores
Equidade
Protagonismo
Ética
Inclusão
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NOSSOS  
 PILARES

 

CONHECIMENTO TÉCNICO:
 Os projetos oferecem os conhecimentos
técnicos necessários para um bom
desempenho escolar e para a inserção no
mercado de trabalho. Também estão
estruturados para desenvolver as
habilidades cognitivas necessárias à
aquisição de novos conhecimentos ao
longo da trajetória educacional e
profissional dos alunos.

 As ações formativas são referenciadas no
desenvolvimento de habilidades
intrapessoais – a relação consigo mesmo –
e interpessoais – a relação com os outros –
no meio individual, familiar e profissional.
Aprender a praticar as melhores
atitudespara controlar emoções,alcançar
objetivos, demostrar empatia, manter
relações sociais positivas e tomar decisões
consciente

HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS:

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA, PERTENCIMENTO ÉTNICORRACIAL.
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NOSSOS
PILARES

 

MENTORIA
Acompanhamento individualizado para o desenvolvimento integral dos beneficiários. Os
encontros periódicos ajudam, por meio do diálogo, a alcançar autoconhecimento, estabelecer
metas de desenvolvimento pessoal, vivenciar virtudes e valores, além da preparação para a
vida profissional.
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Visão

impacto

Maior inclusão de jovens negros no mercado de trabalho.

Jovens negros atuantes no mercado de Tecnologia da

Informação (T.I.).

Negros com participação expressiva em cargos de

liderança.

Um país com menos desigualdades sociais.

 

 

 

   RESULTADO DE LONGO  PRAZO



PROGRAMAS 

 

 O que

oferecemos
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PROGRAMA 
OPORTUNIDADE TECH

PROGRAMA 
EQUIDADE BRASIL

 Complementação do ensino
médio e educação
profissional, através de curso
de programação, com duração
de 2 anos e  preparação para
o mercado de  trabalho.

Formação para jovens
atenderem às exigências do
mercado de trabalho,
fortalecendo a autonomia e o
protagonismo da própria vida.
 
 

Público
foco de trabalho.

Jovens negros em situação
de vulnerabilidade social, de
14 a 24 anos, oriundos de
escolas públicas. 
 
 
 

Curso de
programação

gratuito

Vale
Transporte

Curso 
de 

inglês

Atividades
culturais

Parceria
Senai

qualificação

Bolsa
Auxílio

Trilha de 
carreira

Formação
socio-

emocional

Reforço
escolar

Mentoria
3 anos
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112 inscritos
12 selecionados

300 pessoas impactadas

Mulheres que Inspiram 
Sessão de cinema exclusiva mulheres negras
periféricas. 
Palestrante Nacional, Nath Finanças.

 

PROCESSO SELETIVO

PALESTRAS E WORKSHOPS

EVENTOS

NOSSO 
IMPACTO  2022

VOLUNTÁRIOS
+ 40  PESSOAS

ALUNOS PROVENIENTES DA SERRA, VITÓRIA,
CARIACICA E VILA VELHA.
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PRIMEIRA TURMA  
 PROGRAMA 

OPORTUNIDADE TECH

 

Foram dois meses de processo seletivo.
Percorremos escolas públicas da Grande Vitória,
trabalhamos em rede com outras instituições e
tivemos ajuda dos Centros de Referência de
Assistência Social (Cras) e dos Centros de
Referência da Juventude (CRJs) de várias 
 regiões. Finalmente, no dia 25 de agosto, os 12
alunos da primeira turma foram anunciados.
Desde então, durante dois anos, eles têm a
oportunidade de aperfeiçoamento e acesso a um
mundo tecnológico.
 
São moradores da Grande Terra Vermelha; além
de Alecrim e Guaranhus, em Vila Velha. Da
Serra, são iobianos dos bairros de Feu Rosa e
Barcelona. Já da capital, temos estudantes do
Bairro da Penha, Bonfim, Santo Antônio, São
Pedro, Caratoira e Maria Ortiz. De Cariacica, do
bairro Aparecida.
 
 
 

“Essa parceria oferece muitos benefícios. Não
somente para o aluno, mas também para a
comunidade. O curso Desenvolvedor Mobile,
que está dentro da área de Tecnologia e
Informação, possibilita ao aluno uma
oportunidade em empresas e indústrias, pois o
mercado está aquecido com a necessidade de
mais profissionais. O empreendedorismo
também é uma possibilidade no qual o aluno
pode ser protagonista em seu próprio negócio.
Dessa forma, a comunidade também é
beneficiada pela transformação dessas vidas,
fazendo com que os negócios sejam
impulsionados”, destaca o especialista da
gerência de Educação Profissional do Senai
ES, Edgar Monteiro Segundo.

Processo seletivo

Alunos aprovados no processo seletivo e famílias

Processo seletivo

Parceria Senai
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O objetivo do Projeto Legado é apoiar e acelerar o impacto de iniciativas com propósito social
e/ou ambiental positivo.  O programa oferece  ferramentas de planejamento e gestão, além de
uma rede colaborativa para impulsionar as ideias, consolidar a sustentabilidade financeira e
expandir o impacto positivo que iniciativas com relevância social e ambiental geram na sociedade. 
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Expandindo 

Oportunidades
Proporcionar Experiências
práticas que enriqueçam o
repertório cultural dos
jovens.

RELATÓRIO  ANUAL 2022
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No mês de maio, o IOB participou da cerimônia de
premiação da segunda edição do Prêmio Mulher,
promovido pela ArcelorMittal, com objetivo de
valorizar o protagonismo feminino. A presidente da
entidade, Verônica Lopes, foi uma das 37 finalistas. 
 
No total, 297 projetos foram inscritos por mulheres do
Espírito Santo e de Santa Catarina, em diversas
áreas. Durante 30 dias, as finalistas participaram de
um curso de capacitação com o tema "Jornada da
Aprendizagem”, para que os projetos desenvolvidos
por elas ganhem ainda mais força. A noite foi
marcada pela homenagem à juíza Hermínia Maria
Azoury, titular da Vara Criminal de Vila Velha,
responsável pela Coordenadoria de Combate à
Violência Doméstica e Familiar.

Luiz Claudio (diretor IOB), Verônica Lopes (presidente IOB)
 e Claudia Duarte ( conselho estratégico).

 

2º Prêmio Mulher

O objetivo do Projeto Legado é apoiar e acelerar o
impacto de iniciativas com propósito social e/ou ambiental
positivo.  O programa oferece  ferramentas de
planejamento e gestão, além de uma rede colaborativa
para impulsionar as ideias, consolidar a sustentabilidade
financeira e expandir o impacto positivo que iniciativas
com relevância social e ambiental geram na sociedade. 
 
Em 2022, foram mais de 160 iniciativas inscritas, 44
selecionadas, mais de 130 horas de capacitação e 16
finalistas, entre elas o Instituto Oportunidade Brasil.
"Todas as iniciativas que participaram do programa são
exemplos de mobilização de propósitos para construção
de um mundo melhor”, afirmou a facilitadora de impacto
do Instituto Legado, Ágatha Rocha.
 
"Foi uma experiência transformadora ", pontuou Luiz
Claudio, diretor executivo do IOB.
 
 

Instituto Oportunidade 
selecionada para Projeto Legado.

Atividades e
 Eventos
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1 - Palestra Nath Finanças; 2 - Treinamento terceiro setor na ArcelorMittal; 
3 - Primeiro Jantar Beneficente IOB; 4 - Segundo Jantar Beneficente IOB, Hotel Senac. 
 5 - Nossa parede recebendo a arte de @handersonchic.

ATIVIDADES
E EVENTOS

1

2 3

4 5
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ATIVIDADES
E EVENTOS
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No dia 29 de outubro, o Instituto Oportunidade Brasil realizou em parceria com a
ArcelorMittal, uma sessão de cinema exclusiva e gratuita para mais de 90 mulheres pretas
e pardas da Grande Vitória, do filme " A Mulher Rei".
O filme foi seguido de um debate sobre "Os desafios da mulher negra nos dias atuais". 
Um grande trabalho coletivo fez esse dia marcante acontecer. 
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QUEM FAZ O IOB 

CONOSCO

Voluntários, apoiadores e parceiros

RELATÓRIO  ANUAL 2022
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EMPRESAS
 
COTAS DE PATROCÍNIO EMPRESAS 
 
APOIADOR de aluno R$20.400,00 ano /
R$1.700,00 mês 1 aluno 
PATROCINADOR BRONZE R$40.800,00 ano /
R$3.400,00 mês 2 alunos 
PATROCINADOR PRATA R$81.600,00 ano /
R$ 6.800,00 mês 4 alunos 
PATROCINADOR OURO R$122.400, 00 ano /
R$ 10.200,00 mês 6 aluno

Pessoa Física
Doação 

Mentorias
Palestras
Workshop
Campanhas no seu aniversário

Voluntariado
PIX: 40.242.693/0001-43

 
Assinatura

Mensal PicPay:
@iob_mensal

 
 

Cartão - Site: institutooportunidade.org.br
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Selo Compromisso com a
Equidade é uma certificação de
responsabilidade social que
mostra a seus parceiros e clientes
que sua empresa trabalha pela
diversidade e inclusão. É
destinada a empresas de
diferentes portes e segmentos,
que apoiam o Instituto
Oportunidade Brasil com
Investimento Social (patrocínio
financeiro), Parcerias, e na oferta
de serviços que auxiliam no
funcionamento e
desenvolvimento do IOB.

21 PORQUE APOIAR

Prover políticas de inclusão e
diversidade, promovendo  impacto
positivo na comunidade.

 Possibilitar a geração de renda digna  e
contribuir para aumentar a
produtividade do país.

Apadrinhar turmas com o nome de
sua empresa.

Selo de Compromisso com a
Equidade Racial.

 Logo da empresa na página de
parceiros do Instituto e no Relatório
Institucional Anual.

SELO DE COMPROMISSO COM A EQUIDADE RACIAL.

*o selo e ofertado a empresa que doam acima de R$10.000 ao ano.
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Rua Desembargador Lourival de
Almeida, 51. Bairro: Praia do Suá 

 Vitória/ES Cep: 29.052-240
Telefone: (27) 99299-0852

E-mail : iob@institutooportunidade.org.br

https://institutooportunidade.org.br

@institutooportunidadebrasil

institutooportunidadebrasil


