ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura que conduz o IOS
A governança corporativa do Instituto tem modelo baseado na colaboração. As deliberações internas são partilhadas entre a
Diretoria, a Gestão Executiva, a Gestão Operacional e os coordenadores do IOS. Assim, o processo de tomada de decisões mantém
uma estrutura sólida e menos centralizada, garantindo um olhar para toda atuação e relevância estratégica dos diferentes aspectos
de gestão da organização.
Os diretores são eleitos pelos fundadores, pelas empresas mantenedoras e pela equipe de Gestão do IOS, de acordo com critérios
que consideram seu conhecimento e engajamento com o terceiro setor.
Em 2018, o IOS recebeu a Certiﬁcação de Entidade Beneﬁcente de Assistência Social (CEBAS) do Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS), a maior certiﬁcação que uma Organização Social pode conquistar, recebendo assim reconhecimento
em âmbito federal.
Em 2019, foi consolidada a importância da mudança estrutural do ano anterior que desdobrou a Gestão em dois focos, Gestão
Operacional e Gestão Executiva, que garantiu maior relevância estratégica aos dois pilares.
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A gestão de riscos, impactos e oportunidades é pautada pelo Planejamento
Estratégico e por um mapa de auxílio à gestão e à tomada de decisão, elaborado a
partir de pesquisa realizada com os stakeholders.

Relações
humanas

A Diretoria e o Conselho recebem os resultados e o planejamento do IOS mensalmente
e semestralmente. Nestas reuniões de alinhamento semestrais, os membros da alta
governança apontam as oportunidades e riscos para a operação e estratégias
deﬁnidas.
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Gestão Executiva e Operacional
Uma das essências da desenvolvimento social é o trabalho coletivo. Aﬁnal, não é possível imaginar uma instituição que não tenha a
presença de proﬁssionais que, em geral, atuam juntos para proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral dos alunos

Kelly Christine Barbosa do Valle Lopes
Conselho Consultivo
Empreendedora Social, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e MBA em Gestão de
Recursos Humanos pela FMU; Especializações em Gestão Estratégica de RH pela FGV, em
Responsabilidade Social e Sustentabilidade pela FGV e em Marketing para o Terceiro Setor
pela ESPM; Pós graduada em Liderança e Coaching na Universidade Católica Dom Bosco e em
Gestão de TI pela FIAP; e graduada em Tecnologia da Informação. Com carreira anterior em TI,
há 18 anos exerce a liderança de equipes e projetos. Atua na gestão do IOS desde 2008, sendo
hoje responsável principalmente pela deﬁnição da estratégia da Organização. Quando assumiu
a Gestão do IOS a Organização formava cerca de 300 alunos anualmente e em 2018 a
Instituição formou cerca de 3.000 alunos. De forma voluntária, é fundadora e atual VicePresidente do PAC – Projeto Amigos das Crianças.

Valter Espinola Junior
Relações Governamentais
Valter tem 26 anos de experiência no Terceiro Setor. Já atuou como gerente de captação de
recursos da Fundação Dorina Nowill e hoje é quem administra a equipe de Relações
Governamentais no nosso Instituto. Além de representar o IOS nas mais diversas instâncias
governamentais, Valter é nossa referência em Advocacy e Compliance. Mestre em
Administração de Empresas, por mais uma década foi professor universitário nos cursos de
Comércio Exterior e Administração.

Alecsandra Neri de Almeida Meira
Gestão Operacional
Licenciada em Matemática pelo Centro Universitário Metropolitano de São Paulo e pósgraduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, possui experiência de
mais de uma década na área administrativo-ﬁnanceira. Atua há mais de treze anos no terceiro
setor, onde implantou projetos em parceria com empresas privadas e o poder público com foco
em educação para jovens e geração de renda. É gestora do Instituto da Oportunidade Social
(IOS), onde está à frente da estratégia de execução dos projetos e gerenciamento dos recursos
das áreas de negócio. Nos quase quatorze anos que integrou a equipe do IOS, Alecsandra
idealizou e realizou muito do que hoje é a instituição, participando da elaboração dos
conteúdos dos cursos, de treinamentos para os professores, da implantação do software de
gestão educacional e do programa IOS Aprendiz.

Carla Samile Machado Trucolo Trindade
Gestão Educacional
Mestra em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), é especialista em Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS), bacharel e licenciada em Letras. Durante sua carreira lecionou literatura,
língua portuguesa e temas transversais, foi corretora de redações e elaboradora de avaliações
em cursinhos pré vestibulares e atuou em projetos educacionais voltados para pessoas com
deﬁciência. Coordenou o projeto “Nossa Língua Portuguesa” na área de assistência social da
Universidade de São Paulo e foi pesquisadora no grupo de produção escrita e psicanálise da
Faculdade de Educação da USP, com tema voltado à comunidade surda. No terceiro setor há
mais de 10 anos, atualmente coordena a área Educacional do Instituto da Oportunidade Social,
onde é responsável pelas unidades de atendimento e também pelas equipes de produção de
conteúdo, gestão escolar, oportunidades, escritório de projetos e psicossocial.

Renata Aureli Mendes
Gestão Administrativo-Financeira
Energética, conﬁável e ágil; são essas as palavras que resumem nossa Coordenadora
Administrativo Financeira. Bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Finanças
Corporativas pelo Mackenzie, com um MBA em Recursos Humanos (Universidade Paulista), ela
tem mais de dez anos de atuação proﬁssional na área de controle ﬁnanceiro. Desde 2014
Renata integra a equipe IOS. Seu maior desaﬁo é tomar as decisões ﬁnanceiras sem perder a
sensibilidade frente aos desaﬁos humanos que o Instituto enfrenta. Foi durante a sua gestão
que nós implementamos nossas políticas de Administração de Gente e realizamos nossa
primeira auditoria externa.

Marcos César Pires Gomes
Gestão de Infraestrutura e Tecnologia
Graduado em Processamento de Dados pela Universidade Mackenzie, com MBA em Gestão
Empresarial pela FGV, Marcos César atuou 17 anos na TOTVS, dos quais 14 anos na liderança
de projetos de desenvolvimento de software ERP. Empreendedor social e membro fundador do
PAC - Projeto Amigos das Crianças, há 5 anos ele coordena as áreas de TI e Infraestrutura do
nosso Instituto. Desde então, contribui para o aperfeiçoamento da nossa gestão educacional,
com a implementação da computação em nuvem (cloud) para nossos alunos (salas virtuais). E
com a otimização de recursos através da modernização de ferramentas administrativas.
Focado e leal à nossa causa, Marcos César trabalha lado-a-lado com todas as outras equipes
do IOS para garantir maior eﬁciência no atendimento ao nosso público.

Vivian Campesi
Gestão de RH
Formada em Administração com Ênfase em Recursos Humanos pela UniSant’Anna e pósgraduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Mackenzie. Tem um senso de
dono apurado, empatia, dinamismo e carisma, além de experiência de mais de 10 anos de na
área de Recursos Humanos e consultoria em RH. Atuou em grandes empresas como Heineken,
DDB Brasil Publicidade e Dentsu Latin America. Atua no IOS desde julho de 2019, com o
objetivo de desenvolver os colaboradores (internamente, chamados de participantes), os
incentivando em parceria com a Liderança, a atingir cada vez mais melhores resultados, o que
impactará indiretamente nos alunos da Organização.

Mariana Martinez Leite
Gestão de Comunicação
Publicitária pela ESPM, especialista em planejamento pela Miami Ad School e cientista social
pela PUC-SP. Mestranda em Empreendedorismo pela FEA-USP. Agitada, repleta de ideias e
sempre pensando em como fazer diferente, passou por agências de Comunicação como a
Sunset (hoje SunsetDDB) e Mood; na Ricca Consultoria em Sustentabilidade e pelo Marketing
da TOTVS. Atua no IOS desde 2014, quando escolheu trazer um propósito social para o seu
trabalho. Liderou as equipes de Comunicação e Empregabilidade do IOS e hoje está à frente da
equipe de Relações Institucionais, com foco em captação de recursos e geração de
oportunidades para os alunos formados no Instituto – foco em trabalhabilidade e continuidade
nos estudos.

