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Mensagem da Presidente
Iniciamos 2020 trazendo muitos sonhos, ideias e 
expectativas para a ampliação dos programas sociais do
Instituto Nelson Wilians (INW). Com apenas 3 anos de
fundação, já impactamos mais de 10 mil pessoas em 
20 cidades brasileiras. 

Nossas iniciativas estão sempre pautadas na justiça 
social, acessada por meio da educação e do direito. 
Escolhemos investir nos jovens e no protagonismo das 
juventudes. É maravilhoso perceber o quanto eles estão 
engajados na mudança das suas realidades e sabemos 
do poder que eles têm de participar da construção de um 
mundo com mais oportunidades.
 
O Instituto Nelson Wilians conta com três frentes de 
atuação: voluntariado, pro bono e apoio a projetos 
sociais. O voluntariado conta com o apoio fundamental 
da Nelson Wilians & Advogados Associados (NWADV). 
Junto com os colaboradores do escritório, viabilizamos o 
Programa Compartilhando Direito: voluntariado social. 

Já o Pro bono garante às instituições parceiras a assessoria 
jurídica do escritório NWADV sem custos. 

O apoio a projetos sociais se dá por meio da articulação 
com as instituições parceiras que realizam trabalhos de 
excelência em sintonia com a missão, visão e valores do INW.
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Em 2018 e 2019, foram executados cinco programas nessa 
frente de atuação, contribuindo para o empoderamento 
social de adolescentes, jovens e adultos. 

Estamos cada dia mais confiantes na nossa missão de 
democratizar oportunidades a partir da educação e do 
direito. E você é convidado a fazer parte dessa jornada. 

Neste relatório você terá acesso às principais informações 
dos projetos que foram aplicados nos últimos 2 anos.

Boa leitura!
 
Dra. Anne Carolline Wilians
Fundadora INW
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William Ruiz Patrício de Lima
Gerente de Projetos Sociais  

Quem faz
o Instituto 0 3

Quem Somos

Tr a n s p a r ê n c i a

I n o v a ç ã o

É t i c a

E q u i d a d e

R e s p e i t o

  J u s t i ç a  S o c i a l

Ser uma organização protagonista no empoderamento 
social de adolescentes, jovens e mulheres em situação 
de vulnerabilidade social, atuando como referência e 
com credibilidade em programas educacionais, pro 
bono e advocacy para organizações do Terceiro Setor. 
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Verônica da Silva Arantes
Assistente de Projetos Sociais

                         
Perante doadores, parceiros e à sociedade em geral. 

Razão de nossa existência, nosso propósito indeclinável.

Todas as nossas ações são pautadas por modernidade, 
tecnologia, eficácia e escala. 

Não é possível fazer o bem utilizando caminhos que 
possam estar associados com o mal. 

A desigualdade social tem origem na falta de 
oportunidades iguais entre os cidadãos. 

Ao ser humano e à sua dignidade, seja qual for sua
raça, crença, gênero ou condição social.

  

Fomentar o empoderamento social por meio de 
programas e ações com foco em educação inclusiva 
e equitativa de qualidade para pessoas em estado de 
vulnerabilidade, visando a redução das desigualdades 
sociais e o respeito ao próximo.                                
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Barueri – SP
Campinas – SP
Poá – SP
Osasco – SP
Santana de Parnaíba – SP
Campo Alegre – AL
Pão de Açúcar – AL
Limoeiro de Anadia – AL
São Paulo – SP
Recife – PE
Curitiba – PR
Fortaleza – CE
Irecê – BA
Brasília – DF
Salvador – BA
Belo Horizonte – MG
Arapiraca – AL
Rondonópolis – MT
Eldorado – SP
Jaboatão dos Guararapes – PE

Onde
Estamos

Beneficiários diretos

Beneficiários indiretos

  

Nossos
Números

9.919
97.088
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O Programa Compartilhando Direito: voluntariado social 
surgiu a partir da percepção de que os territórios 
economicamente vulneráveis e com maior densidade 
habitacional encontram maior dificuldade no acesso aos 
seus direitos fundamentais e, não raro, sequer têm 
conhecimento sobre eles.

A partir da parceria com a NWADV, colaboradores 
altamente qualificados passaram a visitar organizações 
parceiras do INW para compartilhar, voluntariamente, 
informação e conhecimento sobre 5 temas principais:

A atividade proporciona um ambiente de troca e 
transformação: o voluntário conhece novas realidades, 
contribuindo para sua formação como cidadão, ao mesmo 
tempo em que promove uma rede de pessoas 
empoderadas, autônomas e responsáveis pelo meio em 
que vivem. Quanto às organizações, tornam-se mais 
competentes para atuar na defesa de direitos dos seus 
atendidos, e aptas às articulações conforme demandas que 
emergem após as ações.

Compartilhando Direito:
voluntariado social

Com isso, organizações sociais e seus públicos atendidos 
tornaram-se aptos a reivindicar o cumprimento de leis 
e políticas públicas, ampliando o acesso aos seus direitos 
e, dessa forma, mitigando as desigualdades sociais.
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Direito Internacional
  Direito de Família
Direito da Mulher 
 Direito do Trabalho
Acesso à Justiça
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Compartilhando Direito em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco



Organizações:

A advogada voluntária foi bastante didática e elencou os 
tópicos mais importantes após a última reforma 
trabalhista. Contribuiu no entendimento do trabalhador 
sobre seus direitos.”

“Essa experiência possibilitou aos atendidos conhecimento 
sobre seus direitos e deveres, encorajando-os a buscar 
por eles.

Voluntários:

Estar em contato com pessoas que realmente precisam 
de conhecimento e amparo intelectual proporcionou-me 
novas experiências.”

”Foi gratificante participar do programa e observar como 
os ouvintes se interessam, se identificam e se aproximam 
de nós, demonstrando muita gratidão.”

“Nenhuma das partes sai igual, e isso é o mais incrível. Os 
ouvintes traziam dúvidas que, para nós, pareciam 
simples, mas que para eles  mudavam o entendimento 
sobre determinado assunto.

12organizações atendidas

14 encontros realizados

4cidades
 

41voluntários

1.369jovens e adultos beneficiados

Nosso Impacto
em Palavras

Números
e Organizações0 6

0 7
1 2

...
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Por meio do Programa Pro Bono o INW, em parceria com 
a NWADV, oferece gratuitamente serviços de assessoria 
jurídica para organizações sociais parceiras. 

A NWADV, por meio dos seus advogados especializados em 
Direito do Terceiro Setor e Direito Societário, oferece às 
organizações sociais segurança jurídica na profissionalização 
de sua gestão e no cumprimento da ampla e particular 
legislação do Terceiro Setor.

Para a Dra. Renata Mourão, sócia diretora da filial 
Belo Horizonte, “contribuir com a profissionalização dessas 
entidades, mediante a assessoria jurídica, permite-nos 
finalizar nossa jornada com a satisfação de fazermos parte 
de cada projeto desenvolvido. Esse é um dos maiores 
enriquecimentos profissional e de vida. Não se precifica."

Na mesma filial, Dra. Renata Veneranda complementa que 
“é gratificante saber que por meio de cada atendimento 
estamos fomentando as políticas públicas em nosso país, 
além de contribuir com o fortalecimento do Terceiro Setor.”

Dra. Wilmara Lourenço, especialista no tema, conta que 
“o Terceiro Setor se dá por meio de uma legislação bem 
específica, quanto das suas características e estrutura, 
o que leva as entidades sociais precisarem de um 
suporte técnico jurídico que tenha expertise na área

Pro Bono 0 9
para auxiliá-las nas demandas recorrentes. Nesse sentido, 
foi implantada pela NWADV o Núcleo Especializado do 
Terceiro Setor, que, em parceria com o INW, realiza o 
atendimento das entidades sociais ligadas ao instituto de 
forma gratuita com todo esmero e dedicação. Temos 
muito orgulho em engajar esse trabalho, principalmente 
pelo impacto social que ele reverte para a sociedade.”

  

1 41 3

Grupo Nelson Wilians, em São Paulo
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O INW opera como articulador, apoiador e facilitador 
do programa, que fortalece institucionalmente as 
organizações sociais em assuntos jurídicos e de 
gestão. A parceria entre NWADV, INW e OSC garante a 
realização de trabalhos eficientes e relevantes na 
transformação social.

8organizações assessoradas

2cidades

 2áreas do Direito envolvidas

9.672 beneficiários 
atendidos pelas OSCs assessoradas

Nossos
Números

Nosso Impacto
em Palavras
A assessoria Pro Bono oferecida pela NWADV, 
via INW, reforçou a identidade pioneira do SOS 
Ação Mulher e Família no enfrentamento e na 
prevenção da violência doméstica e intrafamiliar, 
além de contribuir para uma tomada de decisão 
imprescindível para a continuidade da organização. 
- SOSAMF

1 0
Grupo Nelson Wilians, em São Paulo
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A parceria com o Instituto Alair Martins (IAMAR) marcou 
o primeiro passo do Programa de Empreendedorismo INW, 
a partir do programa eZAPe! Virtudes Empreendedoras. 
Trata-se de uma tecnologia educacional que evidencia 
as qualidades individuais e estimula o relacionamento 
interpessoal por meio de iniciativas empreendedoras. 
O INW disponibiliza gratuitamente às organizações sociais 
parceiras o acesso a essa formação.

Conhecida como Pedagogia da Presença, a metodologia 
influencia os alunos de forma criativa, construtiva e 
solidária, para que alcancem autonomia enquanto pessoa, 
cidadão e futuro profissional. O percurso envolve uma 
série de virtudes empreendedoras como visão de 
sustentabilidade, proatividade e liderança. Além da vivência 
na plataforma, os educandos passam pela experiência 
prática de montar um projeto em equipe.

Para complementar a formação dos beneficiários, o INW 
acrescentou 3 etapas no processo de formação. A aula 
inaugural marca o início da formação semestral. Nela, os 
alunos são convidados a refletir sobre a importância de 
desenvolver novas competências por meio de temas 
contemporâneos e transversais, ampliando a visão desses 
temas e seus desdobramentos nos ambientes individual, 
coletivo e profissional. 

Programa de
Empreendedorismo INW

Já a feira de empreendedorismo é momento de 
celebração, que coroa o encerramento do programa. 
É a oportunidade para adolescentes, jovens e adultos 
exercerem o protagonismo, aplicarem as competências 
socioemocionais desenvolvidas, compreenderem sua 
evolução profissional e apresentarem os melhores modelos 
de negócios construídos durante o processo do Programa 
eZAPe! Virtudes Empreendedoras.

1 2

Feira de Empreendedorismo em Arapiraca, Alagoas



Nosso Impacto
em Palavras

21 organizações atendidas

70educadores capacitados

12 cidades

25 aulas inaugurais

48 feiras de empreendedorismo

17 encontros com mentores

4.073 educandos capacitados 

Por fim, a mentoria torna-se uma oportunidade de 
compartilhar conhecimentos e experiências com 
profissionais qualificados de diversas áreas, permitindo 
a abertura das redes de contatos e a ampliação da visão 
de mundo.

A soma dessas parcerias já resultou no desenvolvimento 
das virtudes empreendedoras de muitos jovens, tendo 
alguns deles ingressado no mundo do trabalho ou também 
empreendendo nos seus territórios com iniciativas geradas 
no programa.

O programa acrescentou conhecimentos e despertou 
talentos que eu tinha escondido”.

“Identifiquei meus pontos fortes e fracos, também ampliei 
minha visão sobre profissões e empreendedorismo”

“Pude observar conhecimentos e habilidades sendo 
desenvolvidas durante o programa e principalmente no 
dia da feira”.

“Eu nunca confiei no meu potencial criativo e social. 
Ao desenvolver o projeto, percebi minhas habilidades 
sendo desenvolvidas.

1 31 2 Nossos
Números

Feira de Empreendedorismo em São Paulo



O “Multiplicadores do Saber: construindo pontes” surgiu a 
partir da percepção de que, no mundo moderno, os 
modelos de ensino pré-concebidos já não dialogam mais 
com as expectativas dos alunos.
 
Ao observar o cenário educativo no Brasil, o INW, 
juntamente com a psicóloga Fernanda Rizzo e o professor 
e terapeuta Fernando Magalhães do “Seja Você a 
Diferença”, construiu no início de 2019 o programa que se 
desdobra em 3 processos.

O treinamento vivencial oferece aos profissionais da 
educação, especialmente professores e educadores, 
ferramentas pedagógicas e humanizadoras que permitem o 
autocuidado, de modo que esse cuidado seja reverberado 
nos educandos.

Também propõe metodologias para o alcance de metas no 
cenário profissional e realização de sonhos na esfera 
pessoal. A formação oferece, ainda, sugestões para a gestão 
do tempo e o resgate dos sonhos individuais.

Durante a formação, os participantes receberam o livro 
de mesmo título do programa. No livro, é possível reforçar 
tudo o que foi aprendido na vivência, bem como adentrar
 

Multiplicadores do Saber:
construindo pontes 

em novos temas como: gestão das emoções, comunicação 
não-violenta, psicologia positiva e mindfulness.

Todos os temas são acompanhados de atividades que 
podem ser aplicadas com educandos e alunos nos 
espaços educativos e com potencial de expansão em 
seus meios sociais.
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Curso realizado em Irecê, Bahia

Também é dada aos integrantes a possibilidade de 
acessar o conteúdo por meio de uma plataforma de 
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Nosso Impacto
em Palavras

332 profissionais capacitados

116 instituições impactadas

14 treinamentos vivenciais

9 estados da Federação

12 cidades

1.500 exemplares do livro
“Multiplicadores do Saber: construindo pontes”

58.904 alunos e educandos 
alcançados indiretamente

Percebi muitos pontos em que as técnicas e orientações 
me ajudaram a corrigir, sobretudo, na comunicação mais 
efetiva.”

“Foi um encontro comigo mesmo, o que estava 
adormecido despertou de forma tão positiva que hoje me 
sinto capaz de fazer a diferença na vida de outras 
pessoas.”

“O livro nos auxilia na caminhada. Facilita bastante na 
aplicação dos testes e ajuda a relembrar o que foi vivido 
no encontro.”

“Vivenciar o encontro presencial, ampliar a reflexão
no material EAD e também no livro favoreceram um 
processo reflexivo, intenso e cuidadoso.”

ensino a distância (EAD), que permite aos profissionais 
complementarem seu processo de capacitação no curso. 
Nesse projeto, o INW recupera o foco e a motivação 
dos profissionais da educação, que passam a ter novos 
olhares sobre si mesmos e sobre seus públicos atendidos, 
especialmente alunos e educandos. Os profissionais 
saem providos de estratégias diversificadas para novas 
abordagens no plano de ensino e práticas educativas. 

“As atividades foram provocativas e convincentes. 
Implementei mudanças significativas em minha maneira 
de pensar, agir e interagir.

1 5

Nossos
Números



Iniciado em 2018, o projeto com duração prevista de 6 anos 
viabiliza o financiamento integral da graduação de Direito 
a uma jovem da periferia da cidade de Poá-SP, fruto de 
uma parceria com o Instituto Gerando Falcões. 

O objetivo do projeto é a formação acadêmica integral, do 
ingresso à conclusão da graduação, incluindo o acesso ao 
mundo do trabalho, já que a selecionada está também 
admitida no quadro de estagiários da NWADV.

Para o desenvolvimento desse projeto, os jovens atendidos 
pelo Instituto Gerando Falcões que tinham aptidão e gosto 
pelo Direito apresentaram-se para uma equipe técnica do 
INW, que comtemplava recursos humanos, pedagogo, 
advogados e membros da organização social, com o 
desejo de ingressar nesse projeto. Após três etapas de 
avaliação, o INW, junto com a NWADV, escolheu a jovem 
Mariana Minghini dos Santos para ser a primeira 
beneficiada do programa.

Assim, torna-se possível que mais uma jovem tenha 
oportunidades equitativas de desenvolvimento humano, 
intelectual, cultural e social. O programa atende à 
demanda de recursos humanos do NWADV e à premissa 
de educação de qualidade do INW.

O Instituto sabe da importância do acesso ao mundo do 

1 6Fazendo Vencer
trabalho e a NWADV já possui uma política de 
recrutamento e seleção que valoriza competências, 
habilidades técnicas e socioemocionais, oferecendo 
oportunidades de empregabilidade de forma equitativa. 

1 5 Jovens do Instituto Gerando Falcões
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Nosso Impacto
em Palavras
Está sendo um período de muito aprendizado, mudanças 
e transformações. Com a faculdade e o estágio posso 
trabalhar e reconhecer intensamente meus valores, 
emoções e medo, focando melhor em meus objetivos 
e em minha evolução como pessoa e profissional. Conheci 
ótimas pessoas dentro do escritório, passando por 
algumas áreas do Direito, fazendo análise de processos, 
relatórios e levantamentos de ações que me eram 
solicitadas. Participo de treinamentos e palestras que 
agregam ao meu desenvolvimento e posso dizer que o 
maior retorno desta vivência é minha satisfação e 
crescimento como ser humano.

Esse percurso deve ser trabalhado com muita 
responsabilidade e atenção, valorizando o tempo 
investido e buscando o máximo de conhecimento, não 
deixando de colaborar com meus serviços dentro da 
NWADV e de visitar a organização Gerando Falcões. Por 
meio dessa experiência, estou aprendendo a elaborar 
novas ideias de colaboração não só à empresa, mas a 
mim também, como meio de evolução, a fim de entender 
e interagir no mundo de forma mais consciente e 
proativa.
 

Mariana Minghini dos Santos  



A Cisco é a líder mundial em TI e redes, e todos os 
anos participa do Girls Power Tech Day. No Brasil, a Cisco 
também abre suas portas para jovens mulheres e as inspira 
a seguir carreira em ciência, tecnologia e engenharias, por 
meio da exposição prática às mais recentes tecnologias e 
do envolvimento de profissionais do setor.

Nesse evento, profissionais da Cisco motivam as meninas, 
apresentando carreiras no segmento, contando histórias 
inspiradoras do seu trabalho e proporcionando visitas 
guiadas nas unidades físicas.

É também utilizado o recurso da telepresença, com o 
objetivo de interagir com outras garotas e profissionais 
que participam da mesma ação em outros estados 
da Federação.

Por meio de aporte financeiro ao evento, o INW garantiu 
a presença de 25 meninas, entre 15 e 19 anos, de 
3 organizações parceiras de São Paulo e Campinas, cidade 
do interior do estado de São Paulo. 1 8

Girls Power
Tech Day | Parceria Cisco Brasil

No 2º semestre de 2019, o INW participou da Formação em 
Impacto Social (FIS) do Amani Institute. Além da presença 
do INW, foi possível também oferecer a formação a uma 
representante da organização parceira, a Rede Feminista de 
Juristas – deFEMde.

Como representante da deFEMde, Olga Franco conta
que “ter participado da FIS foi um ponto de inflexão 
em minha vida, porque conheci pessoas que estavam 
dispostas a dar e receber suporte em sua jornada 
enquanto agentes de transformação social. A relação 
de companheirismo durante a formação demonstra 
a importância do vínculo entre organizações que 
trabalham na área social, uma vez que, por 
compartilharem muitas histórias em comum, podem 
crescer e aprender em rede”.

A Formação em Impacto Social (FIS) propõe percorrer 
caminhos (como impactar), apresenta ferramentas
(para impactar), e também tem o diferencial de trabalhar 
a perspectiva pessoal como fundamento para o impacto 
social (eu impactando), com um olhar muito brasileiro
e local. 

Formação
em Impacto
Social  | Parceria Amani Institute



O INW assume posicionamentos firmes com temas 
relacionados ao empoderamento social, às diversas 
desigualdades existentes e à busca pela equidade 
social. Por isso, realiza e participa de eventos que 
produzam conhecimento, compartilhem informações
e formem opinião. 
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#ENGAJANW

Programa “Você é Insubstituível” aplicado aos colaboradores

Março | Mês da Mulher

Em 2018, um encontro oferecido pela Dra. Anne Wilians 
reuniu 60 mulheres empresárias para debater o 
empoderamento feminino.

Já em 2019, o INW ofereceu à equipe da matriz NWADV, 
com transmissão ao vivo para todas as filiais, palestra sobre 
o Direito da Mulher, oferecida pelas advogadas Dra. Isabel 
Delmonte e Dra. Thayná Yarede.

Setembro
Amarelo | Campanha de Prevenção ao Suicídio

O INW articulou a parceria entre a NWADV e a Academia 
de Gestão da Emoção, do renomado profissional 
Dr. Augusto Cury.

O programa surgiu diante da preocupação com a saúde 
emocional dos diversos profissionais. A formação volta-se à 
prevenção de transtornos psíquicos e do suicídio.
 

1 9A NWADV é o primeiro escritório de advocacia a adotar 
oficialmente o programa.

Assim, durante o mês de setembro, foi possível realizar 
atividades na matriz e elaborar materiais de comunicação 
que se estenderam às filiais. Foi uma valiosa oportunidade 
de dialogar sobre diversos mitos e tabus que envolvem 
as doenças mentais.

Como desdobramento dessa ação, a NWADV lançou o 
programa de Curadoria Emocional, com uma profissional 
capacitada que oferece técnicas de gestão da emoção em 
atendimentos individuais aos interessados.



Em atenção ao Dia da Consciência Negra, o INW convidou 
funcionários da NWADV SP e parceiros do instituto para 
dialogar sobre a promoção e valorização da diversidade 
étnico-racial.
 
O evento foi conduzido pelo Dr. Raphael Vicente, advogado 
e professor da Faculdade Zumbi dos Palmares, que 
ofereceu uma projeção sobre o racismo estrutural no país 
e possíveis meios de solucioná-lo.

Uma parceria entre o INW, a matriz NWADV e o Coletivo 
Juntxs permitiu o engajamento do público interno da 
matriz em uma campanha cujo principal objetivo foi 
ampliar a cultura de doação e a generosidade entre as 
pessoas. 

Foram angariadas 170 peças sociais masculinas e 
femininas, todas destinadas ao programa de guarda-roupa 
coletivo, iniciativa de alunos da Faculdade Zumbi dos 
Palmares.

As filiais NWADV também foram convidadas a realizar 
atividades e campanhas conforme suas realidades locais.

Dra. Anne Wilians abrindo o evento do Dia da Consciência Negra

20 de Novembro | Dia da Consciência Negra Dia de Doar | 03 de dezembro

Doações para o Coletivo Juntxs, da Faculdade Zumbi dos Palmares
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O Instituto fica muito honrado por já ter impactado 
diretamente a realidade de 10 mil pessoas. Mas sabemos 
que é possível fazer mais. Por isso, desejamos ampliar 
o alcance dos programas de voluntariado, pro bono e 
do apoio a projetos sociais.

O Programa Compartilhando Direito, que leva 
conhecimento jurídico para organizações sociais, já 
tem forte aderência na capital paulista. Em 2019, tivemos 
uma experiência muito positiva ao replicá-lo na filial 
da NWADV de Pernambuco. Nossa meta é a ampliação 
para as demais filiais NWADV no Brasil. Para isso, 
contaremos com o engajamento dos colaboradores 
competentes, qualificados e empáticos a essa causa social. 

O mesmo pode ser dito do Programa Pro Bono. 
A demanda das organizações sociais por assessoria jurídica 
gratuita tem aumentado e, com isso, pretendemos ampliar 
o acesso e o alcance em todo território nacional. 

Com relação ao apoio a projetos sociais, seguiremos 
aprimorando nossa articulação com organizações da 
sociedade civil. As parcerias permitem ao INW um maior 
alcance a territórios de alta vulnerabilidade social, e 
às organizações qualidade técnica na execução dos 
seus programas.  

Propósito 2020
Reiteramos nosso convite para que você participe 
desse processo de transformação social. Acreditamos 
em um mundo com menos desigualdades e mais 
respeito. Esse objetivo só pode ser alcançado com a 
contribuição de todos.

Ficamos à disposição para te ouvir, compartilhar 
experiências e ter você junto nessa construção social.  
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Parcerias
Institucionais

Mantenedor

CENTRO EDUCACIONAL
 DOM BOSCO

(Oratório)
JABOATÃO

AÇÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL
 SANTA LUZIA 

JD. NORDESTE - SÃO PAULO - SP
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www.instagram.com/institutonw/
www.linkedin.com/in/institutonw

Av. das Nações Unidas, 12.901
Torre Oeste – 25º andar 

Centro Empresarial Nações Unidas
Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04578-910 

www.inw.org.br
contato@inw.org.br

Falem com a gente! Nos acompanhem!


