Folder Institucional produzido com apoio do CMDCA

-Cartão de Boas Festas.
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•

Apoio à área de DI Mobilização na gestão das seguintes parcerias:
-Programa VOA – Divulgação de eventos realizados no em todas as mídias;
-Doar Fashion – Divulgação nas mídias e e-mail marketing e voluntariado;
-Desafio de Robótica com Wilson Sons, Zona Sul e Servenco – Cobertura fotográfica e
divulgação;
-Rio Design Leblon – Divulgação e cobertura fotográfica do evento NASA Science Days;
-BNY Mellon – Divulgação do apoio e sistematização de um relatório;
-Motorola Solutions Foundation – Divulgação do apoio e sistematização de um relatório;
-SBCI – Divulgação da parceria;
-Criança Esperança – apoio na estruturação de conteúdo e divulgação;
-Wilson Sons – Divulgação da parceria e cobertura fotográfica dos eventos em conjunto.

EVENTOS
O IRS, buscando ser referência no campo das Altas Habilidades/Superdotação, promove eventos
institucionais, internos e externos para a disseminação do tema. A área de DI Comunicação apoia a
organização/logística/produção dos eventos, realizando a cobertura fotográfica, produção de peças
institucionais, divulgação e produção de relatórios pós-eventos. Em 2019, o uso do formulário de
pesquisa de satisfação foi continuado, servindo para medir o grau de aceitação dos participantes,
egressos, egressos e parceiros que frequentam os eventos e identificar as falhas e oportunidades de
melhoria em nossos processos.
Investimento: R$ 64.752,97
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• TREINAMENTOS
-Prevenção de acidentes do trabalho para designados da Cipa.

• INSTITUCIONAIS
-IRS TECH (15/07/19)

O evento IRS Tech, realizado no dia 15 de julho na sede do IRS, apresentou os trabalhos produzidos
pelos participantes utilizando Big Data como tema principal. As Oficinas de Criação, Codificação,
Robótica, Jornal, Desenvolvimento Expressivo, Empreendedorismo e Desenho exibiram os projetos
feitos com base no STEAM (do inglês, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Os
projetos e as apresentações dos jovens ilustraram o quanto o primeiro semestre de 2019 fortaleceu o
desenvolvimento dos jovens. A criatividade e o interesse pela pesquisa tecnológica inspiraram os
participantes na criação de projetos como: Detector de Mentiras; Pulse Senser (medidor de pulsação
cardíaca), entre outros. Um dos destaques do dia foi a palestra “Big Data” destinada para os
participantes do Ensino Médio, ministrada por Rafael Lychowski, professor da FGV. Neste ano, o
evento contou com a presença de cerca de 300 convidados, entre participantes, egressos, familiares e
parceiros e, para sua execução, contou com o apoio da Motorola Solutions Foundations, da United
Way WorldWide em nome do BNY Mellon, do Supermercado Zona Sul e da Servenco, mantenedora da
Instituição.

-Mostra de Talentos (09/12/2019)
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A Mostra de Talentos aconteceu no IRS no dia 09 de dezembro e marcou o encerramento das
atividades das Oficinas no ano de 2019. As oficinas de Criação e Codificação apresentaram “A Cidade
de Tuhu”, inspirado no maestro Heitor Villa-Lobos e no projeto “Brasil de Tuhu” que há mais de 10
anos trabalha para ampliar e fortalecer a educação musical em todo o Brasil. Os participantes da
Oficina de Desenvolvimento Expressivo apresentaram peças com o tema “A Evolução da
Comunicação”, desdobrando-se no avanço dos meios de comunicação e na importância da linguagem.
A Oficina de Xadrez apresentou o projeto “Descobrindo o Xadrez” e as Oficinas de Empreendedorismo
e Desenvolvimento Positivo criaram o “Escape Room – 18 meses”, jogo imersivo que teve a
sustentabilidade como foco. As Oficinas de Robótica apresentaram projetos como “Jogos Robóticos –
Corrida de Carros Autônomos”, “Motor Ecológico”, entre outros. O evento contou ainda com
exposição de projetos das Oficinas de Codificação, Empreendedorismo e Desenho. A Oficina de Jornal
estava ativa no evento com uma redação e os participantes estavam atentos na cobertura para o
Jornal IRS. Além disso, a Oficina de Jornal apresentou um mural das edições antigas e distribuiu o
livreto “Poesia: Palavras ao Vento” recheado de poemas escritos pelos participantes das Oficinas de
Criação e Jornal.
-Formatura IRS (19/12/2019)

O IRS celebrou, em 19 de dezembro, a 2ª Formatura do Programa Desenvolvendo Talentos. A data
marcou o encerramento do segundo ciclo do principal programa do Instituto, desde sua reformatação
e 85 participantes encerraram as etapas I, II ou Ensino Médio. Familiares, colaboradores e voluntários
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do IRS comemoraram a conquista dos jovens na cerimônia que aconteceu no Ginásio da PUC-Rio,
cedido de forma pro bono pela universidade. O evento também contou com o apoio do Clube de
Flores, Sucos Life Mix, Cláudio Martins Gastronomia, Adriana Ortega e Margarida Alves.
• EXTERNOS
-Doar Fashion - 21 e 22/10/2019

O Doar Fashion, evento de moda 100% beneficente, no qual toda a renda arrecadada é revertida
integralmente para as instituições beneficiadas e apoia o IRS desde 2013, ocorreu nos dias 21 e 22 de
outubro, no Salão Nobre do Jockey Clube. Na ocasião, representantes das áreas de Desenvolvimento
Institucional e Gerência do IRS estiveram presentes como voluntárias no evento.
O IRS articulou com a empresa Afghan a arrecadação de peças novas da marca para doação ao bazar.
Além disso, o IRS foi responsável por intermediar o contato da organização do evento com o Rio Design
Leblon para que a influenciadora Joana Nolasco pudesse estar presente no evento. A iniciativa
arrecadou, em 2019, aproximadamente R$950.000,00, que serão divididos entre 28 instituições e o
caixa Doar Fashion 2020. A doação revertida para o IRS será investida nas Oficinas do Programa
Desenvolvendo Talentos e apoiará a transformação de vidas de mais de 358 crianças com Altas
Habilidades/ Superdotação, provenientes de famílias de baixa renda do Rio de Janeiro.

-Desafio de Robótica IRS – maio, agosto, setembro e dezembro de 2019
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O Desafio

de Robótica IRS, iniciativa de
voluntariado reverso do Instituto,
uma ação de troca entre participantes
empresas parceiras Wilson Sons,
Servenco. Como iniciativa de
"voluntariado reverso", os jovens
compartilharam o que aprendem na
Robótica para os funcionários das

promoveu
e
as
Zona Sul e

Oficina de
empresas.

- NASA Science Days – março de 2019

O IRS esteve presente na 2ª edição do NASA Science Days, que aconteceu nos dias 16 e 17 de março,
no Rio Design Barra. O evento celebrou os 50 anos da chegada do homem à Lua e, em homenagem à
missão espacial, os participantes Caio Cesar, João Sakamoto, Nathalia Ramos, Samuel Fraga, Ellen
Matos e Julia Gabriela apresentaram o Projeto “Apollo 11: Um salto para o futuro”. Os jovens,
baseados nos aprendizados da Oficina de Robótica, criaram uma réplica do módulo de comando do
Apollo 11 em escala e reproduziram algumas das tecnologias aplicadas na missão. O evento ainda
trouxe a Exposição NASA de itens raros utilizados em expedições da agência espacial, além de prêmios,
documentos e fotos históricas exibidas para o público brasileiro pela primeira vez. Além disso, na
ocasião, os jovens e os colaboradores do IRS tiveram a oportunidade de interagir com representantes
oficiais das agências espaciais, como Jefferson Michaelis, diretor da área de Educação da NASA.

MÍDIA
Em 2019, o IRS conquistou os seguintes espaços na mídia:
Revista Nós – Os gênios invisíveis – Março
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TV Câmara – Matéria Institucional – Abril

O Globo – Intercâmbio na Suíça – Abril
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O Globo – Criança Esperança – Agosto

TV Globo – Show da Criança Esperança – Agosto
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TV Globo – Encontro com Fátima Bernardes – Agosto

Rio TV Debate – Debate Superdotados – Agosto

5.2- DI MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
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A área de Desenvolvimento Institucional (DI) – Mobilização de Recursos, que existe no
Instituto Rogerio Steinberg (IRS) desde maio de 2011, visa contribuir com a missão do IRS de
“Despertar e Desenvolver Talentos para Transformar Vidas” ao trabalhar em prol de obter recursos
monetários e não monetários para a instituição. A área tem o propósito de buscar oportunidades para
garantir a sustentabilidade da organização no intuito de propiciar as condições necessárias à execução
de sua missão e visão.
Para realizar essa proposta, DI – Mobilização de Recursos tem como estratégia angariar
recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, desenvolvendo ações contínuas como apoiar ações da
gerência e do comitê gestor, incluindo as que visam atender ao principal mantenedor; Prospectar
doações; Elaborar projetos que contemplem desde leis de incentivo (Lei Rouanet, Fundo dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA, entre outros) á editais de empresas e/ou fundações (nacionais
e/ ou internacionais); Inscrever o IRS em prêmios; Estabelecer parcerias institucionais que
representem a disponibilização de recursos, bens ou serviços para o IRS, ou formação para seus
colaboradores e beneficiários. A gestão deste processo engloba, além da prospecção de recursos, a
gestão física e financeira dos projetos e posterior elaboração de relatórios de prestação de contas, e a
fidelização dos doadores, parceiros e financiadores conquistados.
• Atividades
-Utilizar efetivamente as ferramentas de gestão e controle de oportunidades (painel de editais e
prêmios, pipeline e sumário);
-Identificar empresas/instituições para captação de recursos financeiros;
-Prospectar doações de pessoas físicas e jurídicas e apoiar as estratégias de fidelização;
-Potencializar a captação de recursos via Campanha Padrinhos;
-Definir o modelo de abordagem para cada potencial parceiro, realizando inclusive contatos, reuniões,
trocas de experiências e envio de propostas customizadas;
-Inscrever projetos do IRS em editais (empresas e/ ou fundações), seleções públicas, prêmios e
concursos;
-Divulgar para a equipe técnica oportunidades como editais, seleções públicas, prêmios e concursos
voltados à participação de facilitadores e beneficiários;
-Executar controle físico-financeiro de projetos, garantindo a correta prestação de contas;
-Buscar, sempre que possível, a renovação de parcerias;
-Apresentar resultados/prestação de contas obtidos com o investimento dos parceiros institucionais;
-Investigar oportunidades de enquadramento de projetos do IRS junto às Leis de Incentivo que estejam
no escopo da missão do IRS (ISS, CONANDA, FIA, Rouanet, CEDCA, FUNDEB);
-Mapear apoiadores institucionais e parceiros (atuais e perdidos);
-Assegurar a participação do IRS em Rede, articulando com outras instituições sociais;
-Apoiar a gerência e comitê gestor na elaboração de relatórios de prestação de contas para
apresentação junto ao conselho e ao principal mantenedor da instituição.
• Objetivos
-Pilar econômico: captar recursos para assegurar a sustentabilidade.
-Pilar social: fortalecer alianças institucionais para ampliar o posicionamento do IRS no intuito de
buscar garantir a sua visão que é ser reconhecido como referência em desenvolvimento de crianças e
jovens talentosos de famílias socialmente vulneráveis, oferecendo oportunidades que possam
transformá-los em profissionais de sucesso.
-Pilar comunicacional: apoiar a divulgação da causa IRS.
• Resultados Obtidos
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-Inscrição de projetos do IRS em 12 oportunidades de mobilização de recursos entre editais e prêmios;
-Reuniões com as organizações Escola Americana do Rio de Janeiro (EARJ); Escola Eleva; Instituto da
Criança; Agência do Bem; Rio Energy; Equinor; Dell; Fundação Estudar; Oracle; Wilson Sons; Doar
Fashion; Supermercado Zona Sul; Realytics; Rio Design Leblon e Barra, e BNY Mellon, para
apresentação da iniciativa, prospecção de oportunidades de parceria e renovação de ações já em
andamento para 2020;
-Ampliada a base de parceiros institucionais do IRS de 25 para 30 entre organizações nas esferas
acadêmica, empresarial, governamental e do terceiro setor por meio de reuniões realizadas ao longo
de 2019 que trabalharam oportunidades e geraram iniciativas para desenvolver os pilares da área de
mobilização: financeiro, social e comunicacional. Todos os contatos realizados em 2019 terão
continuidade no decorrer de 2020 para novas perspectivas e consolidação de parcerias;
-Renovado sem qualquer custo para o Instituto o prazo de vigência do contrato de prestação de
serviços do Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro – SESI
para implementação do Programa SESI Matemática, contemplando o fornecimento de kits de
materiais didáticos e licenças dos games, formação de docentes e supervisão técnica e pedagógica
pelo período de 12 meses, entre 05 de março de 2019 a 04 de março de 2020;
A metodologia do IRS somada a uso da plataforma SESI Matemática tem como objetivo primordial
alavancar o conhecimento da matemática de forma lúdica, interativa e estimulante, com o propósito
de contribuir positivamente para que jovens de escolas municipais, estaduais e federais possam se
sentir estimulados pela Matemática através de recursos tecnológicos e games digitais.
-Renovada até 2021 parceria com a Binah Auditores Independentes que se comprometeu em executar
a auditoria financeira do IRS para os anos de 2019 e 2020. Até o momento, foram realizadas as
auditorias de 2017 e 2018, a de 2019 acontecerá em 2020. Este serviço pro bono representa uma
doação in-kind no valor de R$ 9.500,00 para cada auditoria;
-O IRS recebeu doações de mobiliário da Oracle, empresa multinacional de tecnologia, no mês de
junho. Com as peças doadas, entre TVs, cadeiras e mesas, a ação da Oracle apoiou a modernização no
atendimento aos participantes do Programa Desenvolvendo Talentos;
-Estabelecida parceria com Realytics, empresa de inteligência de
negócio para o varejo, para propiciar o compartilhamento de
informação e conteúdos na área de inteligência, negócios e educação
por meio de ações voluntariado corporativo, além de permitir o
recrutamento e mentoria de egressos do Instituto. Em 2019, o sócio da
empresa e professor da FGV Rafael Lychowski palestrou sobre Big Data
no evento IRS Tech em 15 de julho e o egresso do IRS Caio Cesar Soares
foi contratado como jovem aprendiz pela Realytics;

Palestra sobre Big Data com Rafael Lychowski da Realytics

63

