INTENT - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTEGRADA PARA LIDERANÇA EMPREENDEDORA

MINHA VIDA, MEU FUTURO
Daniela Peixoto se define como uma pessoa mais responsável com seus projetos, sincera com seus sentimentos e empática com seus companheiros de trabalho depois do Intent.
Apesar das indecisões quanto ao amanhã, aprendeu que não pode controlar todos os encontros da vida, mas espera que estes sejam ricos em oportunidades. Assim, pensa que as situações serão mais claras, colaborativas e concretas, e as vivências mais suaves e gratificantes.

Palmeirense desde pequeno, Vítor Bellani é amante de esportes, principalmente futebol, vôlei e tênis. Cauteloso, costuma pensar muito bem antes de tomar decisões e almeja encontrar uma rotina de trabalho que lhe agrade, buscando posição em uma empresa onde a hierarquização não seja rígida e consiga expor suas ideias, especialmente em
áreas como economia, gestão de pessoas e sociologia, que o atraem bastante.

Carolina Tannus tem grandes chances de seguir carreira no setor educacional. Por outro lado, gestão de pessoas também vai ao encontro de “uma pessoa tocada pela história
do outro, que enxerga profundidade nas relações humanas e prioriza um ambiente de
trabalho colaborativo”, como diz sua mãe. Uma coisa é certa: sempre resolverá os problemas de maneira instintiva e criativa, buscando soluções por vezes inusitadas, mas sempre práticas.

Paulista de alma, Gabriel Oliveira tem o piano como um dos seus principais hobbies
e faz aulas focadas em jazz, blues e samba, além de praticar percussão em vários instrumentos. Sonha empreender com colegas que compartilham da sua ideologia e valores. Também anseia entrar no mundo da educação para disseminar seus aprendizados
e experiências por meio de uma metodologia diferenciada, inovadora e mais inclusiva.

Com grande capacidade de adaptação a diferentes situações, “assemelhando-se a um camaleão”, segundo sua namorada, Antonio Biselli “sabe dialogar, escutar, propor e motivar, criando um clima de companheirismo e confiança para um bom trabalho em equipe”, diz seu ex-chefe. Apaixonado pela cozinha, principalmente por carnes, sonha em ter
seu negócio e trabalhar com hambúrgueres.

Apaixonado pela família e por futebol, Rubens Souza é perfeccionista e proativo,
tem desenvoltura para lidar com situações adversas, sempre com um sorriso no rosto.
Estuda pós-graduação em Administração de Empresas e se interessa cada vez mais por
marketing empresarial, buscando acompanhar profissionais do setor e aplicar seus conhecimentos no CEDEA, da FGV EAESP, onde trabalha atualmente.
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Introspectivo, altruísta e espontâneo, Rafael Mendes “é um cara com quem se pode
contar para tudo”, de acordo com seu melhor amigo. Possui grande aura artística.
Fez aulas de música, canta e é compositor, além de gostar de teatro. Tudo indica que seguirá por esse caminho, principalmente pelo fato de que “o trabalho que ele escolher deve
ter um sentido pelo qual se apaixone, não apenas para pagar as contas”, como diz seu
ex-professor de teatro.
Quando criança, Letícia Figueiredo era amiga de toda a vizinhança. Líder da turma,
coordenava shows, desfiles, peças de teatro. Durante dois meses, esteve imersa em uma
comunidade na Croácia participando de um programa com foco em melhorar a educação local por meio do ensino de línguas. Desde cedo aprendeu sobre escassez de recursos naturais e consciência ambiental. No futuro, se vê trabalhando com empreendedorismo social ou educação.

“Ele é um aventureiro. Ama a natureza, a liberdade, viajar e, sobretudo, se relacionar com
as pessoas. Está sempre em busca de novas experiências”. Assim Leonardo Ritshel é
definido pela família. Prestativo e fácil de lidar, tem como suas inspirações Rene Zahr,
por seu espírito aventureiro e exemplo de como levar a vida – já que tirou do papel o
sonho de viajar o mundo e conhecer novas culturas –, e Elon Musk, por seu espírito
empreendedor.
De origem sul coreana, Laura Kim é conhecida por sua determinação: quando traça um
objetivo ninguém consegue pará-la. Libriana, sociável e livre, é verdadeira com seus desejos e respeitosa com seus limites. Acredita que o preconceito impede as pessoas de
conhecerem seres humanos incríveis. Longe de entrar em uma empresa só pelo dinheiro, deseja seguir para a área de marketing e trabalhar com algo que ajude e cause impacto na vida das pessoas.

Felipe Cabral tem um apreço especial pela família e por relações de cumplicidade.
“É vegetariano, inteligente, curioso, com valores sólidos e opiniões fundamentadas.
Tem força de vontade, é disciplinado e planeja os próprios passos”, segundo seu pai.
Dono de boa oratória, possui facilidade de falar em público e, profissionalmente, quer desenvolver algo que seja relevante para o mundo por meio do empreendedorismo social.

Laura Amaral nasceu na capital, mas “tem o coração na roça”. Cresceu rodeada de animais e natureza em uma chácara no interior paulista. Depois de um intercâmbio voluntário com crianças na Costa Rica, percebeu que quer trabalhar com causas sociais ou negócios de impacto ambiental, já que se apaixonou por sustentabilidade em seu primeiro
contato com a área. Apesar das incertezas, sente que seu gosto por ajudar pessoas falará
mais alto na escolha da carreira.

Apaixonado por tênis, Cauê Gimenes jogou durante anos e até tentou carreira profissional no esporte. Mas, lesionado, precisou buscar novos caminhos. Para ele, a faculdade é
o momento certo para conhecer opções, testar alternativas e decidir o que será do futuro.
Só há uma certeza: quer trabalhar com seus propósitos, promover o aprendizado, impactar o mundo e deixar um legado.
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