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SOBRE A

JUNIOR ACHIEVEMENT
Somos uma das maiores organizações
sociais incentivadoras de jovens do mundo.
Estimulamos e desenvolvemos estudantes
para o mercado de trabalho, por meio do
método "aprender-fazendo. Nós geramos
caminhos para que os jovens estejam
preparados para os desafios e carreiras da
economia globalizada.
A JA foi fundada em 1919, há mais de 100
anos, e é uma das primeiras organizações a
trazer programas de empreendedorismo
para crianças e jovens da América Latina.
Estamos presentes em mais de 100 países e
já beneficiamos mais de 12,4 milhões de
jovens.
No Brasil, estamos presentes desde 1983, na
cidade de São Paulo. Nosso grande
objetivo é impulsionar o futuro dos jovens
por meio do empreendedorismo, da
educação financeira e da preparação
para o mercado de trabalho.
Temos muito orgulho em ver
nossos alunos seguindo seus
caminhos, abrindo seus negócios e
realizando seus sonhos.

Juntos, impulsionamos o
futuro de milhares de
jovens todos os anos!

SOMOS A 7ª

MELHOR ONG DO MUNDO
A NGO – Organização Independente
baseada em Genebra, que desde 2012
analisa instituições sem fins lucrativos,
divulgou recentemente a lista das ONGs
mais influentes do mundo. A avaliação
considerou critérios como inovação,
impacto e governança, e garantiu a JA o
sétimo lugar no ranking mundial pela
terceira vez consecutiva.
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EDITORIAL

PALAVRA DA DIRETORIA
2020 foi um ano particularmente
desafiador para todos, um ano em
que a JA São Paulo mostrou ainda
mais resiliência e determinação em
cumprir o nosso propósito de
impulsionar o futuro de diversos
jovens.

Com certeza, um ano de muitos
aprendizados e crescimento para a
JA São Paulo e que nos mostrou que
somos capazes de transformar o
presente e o futuro num mundo cada
vez mais globalizado e conectado por
plataformas digitais.

Para uma organização como a JA,
com 101 anos de atuação e que já
passou por diversas crises e recessões,
foi mais um ano onde continuamos
exercendo nosso propósito de
transformar futuros.

Um agradecimento especial a todos
que fizeram parte da nossa jornada e
que nos fortaleceram nesse
momento. Estamos cada dia mais
comprometidos para seguir
educando e formando jovens com
mentalidade empreendedora,
atributos sólidos de liderança e
conduta ética.

Com o entusiasmo e vontade de fazer
a diferença, reformulamos a nossa
forma de atuação para um formato
online, digitalizando os programas
para serem aplicados de forma virtual
e novos projetos para apoiar os alunos
e professores.
E mesmo com todo esse cenário de
volatilidade, incertezas,
complexidade e ambiguidade, nossos
parceiros continuaram se engajando
com a nossa causa, nossos voluntários
continuaram doando seu tempo e
conhecimento, escolas continuaram
acreditando em nosso objetivo de
abrir portas e gerar novos caminhos
para que milhares de jovens estejam
mais preparados para os desafios de
um futuro desconhecido, como
mercado de trabalho, economia
globalizada, empreendedorismo e
educação financeira.
01

Esse será o melhor legado que a JA
São Paulo deixará para o país e para o
futuro dos jovens.

Carlos Santa Cruz, Presidente
do Conselho Diretor e Cibele Lara, Diretora
Executiva da JA São Paulo.
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INSTITUCIONAL

NOSSOS PILARES
Utilizamos três pilares de atuação em
nossos programas, levando para a sala de
aula o que é preciso para capacitar jovens
e torná-los conscientes sobre seus futuros
pessoais e profissionais.
EMPREENDEDORISMO
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
PREPARAÇÃO PARA O
MERCADO DE TRABALHO

JA E ODS
Com o poder de erradicar a pobreza, construir resiliência financeira e profissional
e se preparar para os empregos do futuro, os 17 Objetivos Globais das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável visam fazer um mundo melhor até
2030. Veja com quais ODS estamos alinhados:
ODS 4 - Educação de qualidade: Assegurar a educação inclusiva e
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.
ODS 5 - Igualdade de Gênero: Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas.
ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico: Promover o
crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego
pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.
ODS 10 - Redução das desigualdades: Reduzir a desigualdade
dentro dos países e entre eles.
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RESULTADOS

CIDADES ATENDIDAS
Estivemos presentes em 33 cidades do Estado de São Paulo, veja as cidades por
onde passamos:
Americana
Araçatuba
Atibaia
Bragança Paulista
Caçapava
Campinas
Carapicuíba
Cotia
Diadema
Francisco Morato
Guarulhos
Hortolândia
Jacareí
Mauá
Mogi das Cruzes
Nova Odessa
Osasco
Pindamonhangaba
Praia Grande
Ribeirão Pires
Santa Bárbara d'Oeste
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São José do Rio Preto
São José dos Campos
São Paulo
Socorro
Sorocaba
Sumaré
Suzano
Taboão da Serra
Taubaté
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RESULTADOS

NOSSOS NÚMEROS
Alunos impactados

15.044

Participações voluntárias

898

Turmas

318

Instituições de ensino

126

Cidades

33

Parceiros

23

Apesar das incertezas
causadas pela
pandemia, conseguimos
atingir mais de 15 mil
alunos, contando com o
apoio de parceiros que
se mantiveram
compromotidos com
propósito de fazer a
diferença e impulsionar
o futuro dos jovens.

Programas aplicados

Alunos

Voluntários

O Futuro do Trabalho

7.001

303

Conectado com o Amanhã

1.808

127

Meu Dinheiro Meu Negócio

1.735

124

As Vantagens de Permanecer na Escola

819

82

Montando sua Carreira

473

29

JA Startup

312

81

Outros programas

2.896

152

TOTAL

15.044

898
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06

PARCERIAS

CONHEÇA

NOSSOS PARCEIROS

07

NOSSOS PROGRAMAS

O FUTURO DO TRABALHO
O Futuro do Trabalho é um programa que provoca nos alunos a reflexão sobre
quais são os principais impactos sociais e culturais que a 4ª Revolução Industrial
tem causado no mercado de trabalho. São apresentados possíveis cenários do
futuro, onde as carreiras profissionais de alto crescimento estão alinhadas com
as áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e onde as soft
skills são mais exigidas do que as hard skills.
Parceiros que apoiaram o programa:

American Tower
Facebook - Estação Hack
Estação Hack na Estrada
KPMG

7.001
participações
de alunos

Marsh & McLennan Companies
Motorola Solutions
PPG
Sabic
Suzano
Consultoria CYBK / TRIGG

303
participações
de voluntários

Assista os
depoimentos
dos alunos e dos
voluntários da
Suzano sobre o
programa

Ultragaz

PROJETO ESPECIAL
O projeto Estação Hack na Estrada expandiu as
fronteiras físicas e levou o programa O Futuro do
Trabalho para 49 escolas das cidades de
Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara D'Oeste,
no interior do estado, que receberam o
treinamento sobre o tema. Esta expansão
permitiu proporcionar aos alunos do Ensino Médio
de toda rede pública da região, uma experiência
similar a que os alunos da rede pública da cidade
de São Paulo já vinham experimentando na área
de tecnologia e inovação.
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NOSSOS PROGRAMAS

CONECTADO COM O
AMANHÃ
O programa Conectado Com o Amanhã possibilita aos alunos um momento de
reflexão sobre seu futuro, oferecendo perspectivas de carreiras e informações
sobre quais são as competências comportamentais desejadas no mercado de
trabalho.

DEPOIMENTO

Parceiros que apoiaram o programa:

Disney
Facebook - Estação Hack
Gerdau
PPG
Tate & Lyle

1.808
participações de
alunos e 127 de
voluntários

"Gostei de saber mais
sobre graduações e sua
importância na prática
no mercado de
trabalho, a aula abriu
minhas perspectivas."
Giovanna Vicentin Guimarães
- aluna do programa

MONTANDO SUA CARREIRA
Esse programa foi realizado em parceria
com a Johnson & Johnson, dentro do
projeto Wistem2D Youth Pillar, com os
alunos da região de São José dos
Campos. O programa acontece por
meio de um jogo online que motiva e
desperta os jovens para as carreiras nas
áreas de STEM (Ciência, Tecnologia,
Engenharias e Matemática).
Foram impactados 473 estudantes e 29 voluntários com este programa.
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NOSSOS PROGRAMAS

MEU DINHEIRO MEU
NEGÓCIO

O programa tem como objetivo ajudar os alunos a desenvolver habilidades para
lidar com o dinheiro e estimulá-los à conscientização da importância de ampliar
seus conhecimentos em finanças, além de se prepararem para enfrentar os
obstáculos proporcionados pela busca de uma vida financeira saudável.
O diferencial desse programa é um aplicativo exclusivo e gratuito que foi
desenvolvido para smartphones, que tem o objetivo de complementar as aulas e
ajudar na fixação do conteúdo.
Parceiros que apoiaram o programa:

Claritas Investimentos
Franklin Templeton
PPG

1.735
participações
de alunos

124
participações
de voluntários

BAIXE O GAME E JOGUE TAMBÉM!

Para baixar o
aplicativo na
plataforma Android

Para baixar o
aplicativo na
plataforma IOS
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NOSSOS PROGRAMAS

AS VANTAGENS DE
PERMANECER NA ESCOLA
O programa As Vantagens de Permanecer na Escola tem como objetivo
conscientizar os jovens sobre a importância de continuar os estudos, fornecendo
informações educacionais e apresentando opções de carreira. Também
apresenta aos alunos os custos e as vantagens de frequentar a escola através da
análise de gráficos, elaboração de um orçamento pessoal, planejamento de
carreira e discussão sobre dilemas reais.
O jogo VUCA - o jogo das grandes decisões foi criado para complementar o
aprendizado dos alunos, que tem como desafio ajudar os personagens a se
formarem na escola e a decidirem quando entrarem no mercado de trabalho.
Durante o game, os alunos terão que fazer escolhas e encontrar fontes de
inspiração para conquistar 1.000 pontos e chegar ao Portal Z: O portal das
oportunidades.
Jogue online:
Parceiros que apoiaram o programa:

Accenture
PPG

819 participações de
alunos e 82 de
voluntários

O jogo está disponível
em versão mobile e web.

+ de 400 usuários jogaram o
game em 2020.

PROJETO ESPECIAL - VAI PASSAR
O projeto foi realizado em parceria com a Accenture Brasil e teve a participação de 6
escolas, 43 professores e cerca de 600 alunos!
Foram 5 meses marcados por 4 oficinas de
formação socioemocional aos professores,
realizadas pela Ana Luiza Raggio Colagrossi,
Erika Rodrigues Colombo e Nara Helena Lopes,
e pelo programa Vantagens de Permanecer na
Escola, aplicado aos alunos em combate ao
abandono escolar.
As ações foram voltadas ao desenvolvimento das
habilidades socioemocionais dos professores e dos
alunos auxiliando e fortalecendo vínculos neste
período em que estamos vivenciando.
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"Valeu muito a pena participar das
oficinas. Além de não me sentir
sozinho na jornada desgastante do
professor, ajudou também os alunos
com o projeto para evitar a evasão
escolar. As meninas além de
atenciosas estavam sempre prontas
para ouvir e aceitar sugestões de
mudança e adequação quando
essas eram pertinentes."
- Wu Francisco - professor

NOSSOS PROGRAMAS

JA STARTUP
O JA Startup, é um programa de educação e empreendedorismo, onde os
alunos conhecem e praticam os modernos conceitos, as ferramentas, o hacks e
desenvolvam as habilidades necessárias para transformar suas ideias em
startups de alto impacto.
Os alunos participam de aulas e mentorias para desenvolverem suas startups e
se prepararem para o Demoday.
Parceiros que apoiaram o programa:

AO3
Dell

312
participações
de alunos

ELO
Gerdau
Seed Incorp

81
participações
de voluntários

STARTUPS QUE SE DESTACARAM
Yellow Help (turma da Etec Polivalente - AO3): Plataforma que oferece assistência
psicológica virtual para pessoas que precisam ou sentem necessidade de ajuda
profissional, disponível para os sistemas Android e IOS.
ENTREGA AÍ (turma da Etec Maria Cristina Medeiros - ELO): Aplicativo que conecta
empresas, correios e entregadores para realização de entregas em locais de risco.
Auxiliando a população local para que consigam acesso e o recebimento dos seus
pedidos.
DIOB (turma da Etec Jorge Street - Gerdau): Aplicativo com o objetivo para apoiar os
serviços autônomos, como distribuição, divulgação e visibilidade de currículos dos
profissionais. A plataforma também conta com conteúdos com dicas de como obter
um emprego ou vender seus serviços.
Helping (turma da Etec Carapicuíba - Seed Incorp): Plataforma que promove a
acessibilidade digital aos deficientes visuais por meio de um programa que auxilia no
acesso a sites e aplicativos.
Rocketing (turma de inscrição online - Dell): Aplicativo que ajuda, auxilia e estimula as
pessoas a não desistirem de empreenderem.
Opportunity it (turma de inscrição online - Dell): Plataforma que aborda temas sobre
oportunidades educacionais e networking voltados para jovens.
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NOSSOS PROGRAMAS

INNOVATION CAMP
No programa Innovation Camp, os alunos são organizados em equipes, e
precisam entregar soluções inovadoras para um desafio específico, utilizando
um conjunto de métodos e ferramentas criativas de Design Thinking e durante o
desenvolvimento da ideia, as equipes contam com o apoio e mentoria de
voluntários.
As soluções propostas pelas equipes são apresentadas em forma de pitch para
uma banca de avaliadores que elege a equipe vencedora da competição.

Parceiros que apoiaram esse programa:

Facebook - Estação Hack
Estação Hack na Estrada
Instituto C.C.P
Motorola Solutions
PPG

297 participações
de alunos e 109 de
voluntários

Assista o depoimento
da Sabrina sobre o
programa Innovation
Camp com a PPG

DESTAQUE
Em parceria com a Estação Hack, do Facebook, aconteceu uma edição especial do
programa com o objetivo de aproximar os jovens estudantes de qualquer instituição de
ensino do estado de São Paulo dos temas de inovação e empreendedorismo.
O desafio dos alunos, foi baseado na ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável:
Como promover o acesso de pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a
alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano?
E a solução vencedora foi a ideia do jovem Davi Espinola que elaborou a criação de uma
instituição chamada TELEFOME.
"Junto com as nações e outras instituições poderíamos mapear as áreas em que há
vítimas da fome e subnutrição, e colocar esses dados em um site, com acesso público.
Após mapearmos, vamos criar centrais, com sistema de telefonia com um número
próprio, em todos os países... A ideia do mapeamento é também encontrar essa
população e manter a observação e a ajuda constantes, partindo das centrais mais
próximas", disse Davi em seu pitch.
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PROGRAMA ESPECIAL - AIG

DIVERSIDADE E
MERCADO DE TRABALHO
Em parceria com a AIG, jovens participaram
de sessões virtuais para discutir temas
específicos ligados à questão de igualdade de
gênero, direitos da comunidade LGBTQI+ e
conscientização racial, com temas
relacionados aos interesses dos jovens que
estão no início de carreira.
Os voluntários, membros dos grupos de diversidade da AIG e executivos seniores
da seguradora, compartilharam conteúdos e práticas empresariais para mostrar
oportunidades com mais inclusão e representatividade.
Os temas discutidos foram: educação financeira e protagonismo; o
fortalecimento da comunidade LGBTQI+ e seu impacto no mercado de trabalho;
a desconstrução de vieses de gênero ou raciais, boas práticas empresariais e
dicas para ingressar no mercado de trabalho.

PROGRAMA ESPECIAL - SAP
LATIN COD

W

K

O Latin Code Week é um programa educacional que busca inspirar
e preparar os jovens para o mundo do empreendedorismo e capacitação para o
trabalho, e aproximá-los das carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e
matemática (STEM) para se possam se tornar a força de trabalho do futuro.
Durante o programa, foram criados vários
protótipos com diversos temas como reciclagem,
resíduos, mudanças de hábitos, auxílio a vítimas
de desastres naturais, energia solar e alimentação
vegetariana e vegana. A equipe vencedora
criou o “Save”, que propôs uma solução para
oportunizar ambientes gastronômicos em
alimentação vegetariana.
Ao todo 51 estudantes e 10 voluntários participaram das atividades.
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PROGRAMAS ESPECIAIS - ACCENTURE

KIDOVATION
O Kidovation é uma experiência
divertida de hackaton com foco em
aprendizado para crianças, jovens
adultos e suas famílias, que ocorre
online. Os alunos aprendem os
princípios de agilidade, inovação,
codificação e design thinking
usando alienígenas e sua própria
reciclagem doméstica.
Nós os encorajamos a mergulhar profundamente em sua imaginação;
implementar as habilidades criativas e incentivar o pensamento crítico.
23 alunos e voluntários participaram deste programa!

PROGRAMA ESPECIAL - ORACLE

GAMES4GOOD
Foi realizado o Oracle Games4Good,
um evento criado pela Oracle
Education Foundation para a Design
Tech High School, e que trabalha com
o aprendizado em diversas áreas, como
por exemplo a tecnologia.
Realizado de forma online e com o objetivo de usar o design de games e
pensamento analítico para criar protótipos de jogos que lidem com problemas
reais da comunidade, o Games4Good contou com a participação de 45 alunos
da escola de tecnologia ETEC Abdias do Nascimento – que fica no bairro de
Paraisópolis, São Paulo – em sessões de programação, produção de protótipos e
design de jogos. Os games tinham como objetivo incentivar e promover a causa
social da Casa do Zezinho e do Instituto PROA.
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COMUNICAÇÃO

REDES SOCIAIS
Para auxiliar nossos alunos, começamos a realizar uma série de publicações em
nossas redes sociais, com dicas de diversos assuntos ligados a carreira, mercado
de trabalho, saúde, bem-estar e curiosidades.

Nossas redes

Seguidores

Interações*

Publicações

LinkedIn

8.726

2.909

116

Facebook

7.027

27.939

81

Instagram

1.780

3.227

103

17.533

33.529

300

Total

*Interações: curtidas, compartilhamentos e comentários

CONFIRA OS POSTS NAS REDES SOCIAIS:

Instagram
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Facebook

LinkedIn
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NOSSA EQUIPE

CONSELHO QUE FAZ A
DIFERENÇA
Conheça nossos conselheiros que
colaborando com o nosso propósito:
Conselho Diretor
Carlos Santa Cruz (Presidente)
Melissa Wisnik (Vice-Presidente)
Andrea Ajauskas
Eduardo Nieves
Fernando Bertuol Jr.
Guilherme Reischl
Mariana Luz
Mariane Montana

Conselho Consultivo
Michael Morrell (Presidente)
Marcio Grossmann (Vice-Presidente)

Guilherme Xavier
Thais de Siqueira Bertuol
Vanessa Boer

Conselho Fiscal
Marcelo Pires
Miguel Villalobos
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dedicam

seu

tempo

e

experiência

NOSSA EQUIPE

QUEM FAZ A DIFERENÇA
Conheça quem está por trás dos nossos projetos, que faz parte da nossa história
e faz a diferença no futuro de milhares jovens!

Cibele Lara

Jaqueline Sanches

Michelle Maldonado

Ohana Merlo

Diretora Executiva

Gerente de Projetos

Gerente Administrativo

Supervisora de Projetos

Alexandre Toledo

Sherrine Mendes

Marina Bragion

Bianca Liu

Coordenador de Projetos

Coordenadora de Projetos

Coordenadora de Projetos

Analista de Comunicação

Vinicius Correia

Henrique Dias

Nathalia Manoella

Assistente Administrativo

Estagiário de Projetos

Estagiária de Projetos
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Nos acompanhe nas redes sociais:

@jasaopaulo

Junior Achievement São Paulo
@jasaopaulo

