
TRANSFORME SEU TALENTO EM SUCESSO!



• Em 2001, um grupo de executivos foi reconhecido com o prêmio “CEO
do Futuro” pela Revista Você S.A. e pela empresa de recrutamento
Korn/Ferry, eleitos como potenciais CEOs.

• Estes executivos notaram que compartilhavam um sonho comum:
realizar um projeto social. Perceberam que, juntos, formavam um
grande arsenal de competências e conhecimento, que poderia ser
usado no desenvolvimento de jovens.

• Após quase dois anos de desenvolvimento do modelo de negócio e da
regulamentação da ONG junto aos órgãos governamentais, foi
fundado em 2002, o Instituto CEO do Futuro.

NOSSA HISTÓRIA



Apoiar universitários no desenvolvimento de habilidades comportamentais e sócio 
emocionais, através de ferramentas de autoconhecimento, liderança e gestão, 

criando condições para que transformem suas próprias realidades e também o 
ambiente que os cercam.
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NOSSA MISSÃO



Pesquisa feita pelo BID com empregadores
latino americanos apontou que a principal dificuldade é encontrar 

jovens com capacidades socioemocionais desenvolvidas:
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POR QUE TRABALHAR COM ESTAS HABILIDADES?



HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

“...a maioria dos profissionais são 
contratados pelas suas habilidades 
técnicas e demitidos pela falta de 
habilidades comportamentais...” 

Robert Wong
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QUAIS SÃO ESTAS HABILIDADES?



Ofertar um programa gratuito para aprimorar o 
desenvolvimento pessoal e profissional de 

jovens universitários, elevando sua 
empregabilidade e também auxiliando na 

formação de um cidadão mais consciente e 
seguro.

Em contra partida, os alunos durante o curso, 
devem fazer um projeto social para devolver a 

sociedade aquilo que estão aprendendo,  e 
assim, fazer deste projeto um laboratório de 

vivências práticas do conteúdo ensinado.

NOSSO TRABALHO



• Formamos mais de 1000 Jovens 
Talentos

• Foram realizadas 25 turmas do 
programa até o 2º sem. de 2016

• Mais de 65 projetos sociais 
realizados pelos Jovens Talentos

• Mais de 30 colaboradores 
voluntários participam do ICF.

NOSSAS REALIZAÇÕES





NOSSOS PALESTRANTES



QUALIDADE RECONHECIDA

NPS* do programa Academia de 
Talentos é +91! 
• 92% de promotores
• 2% de detratores

• 6% neutros

82% dos nossos ex-alunos declaram que têm

extremo interesse ou muito interesse de

interagir em uma rede de Alumni do ICF.

*Fonte: Pesquisa Interna de Satisfação dos Alunos - ICF 2016 (n=53)





www.icf.org.br

facebook.com/ceodofuturo

E-mail: ceodofuturo@icf.org.br

http://www.icf.org.br/

