Mensagem do Presidente
Caros

associados,
parceiros
e
mantenedores
Em meio à tragédia
humanitária trazida pela
COVID-19 no ano de 2020,
e pelo desrespeito contínuo
às liberdades individuais
e ao Império da Lei, que
somente agravaram a situação já caótica trazida pela
doença, foi possível perceber o principal desafio da
sociedade brasileira: a formação de liderança embasada em valores.

A esse propósito serve o
Instituto de Formação de
Lideres de São Paulo e em
seu benefício eu e minha
diretoria trabalhamos ao
longo do ano, tornando os
obstáculos desse complexo
contexto de 2020 em oportunidades para o instituto
expandir sua atuação. Com
muito orgulho compartilho
um resumo das entregas
que vocês poderão ver
com mais detalhes ao longo
desse relatório.
1. Recebemos 33 novos
associados, promovemos
53 no ciclo de formação e
formamos 19 no ciclo completo, fazendo do ano de
2020 o que mais formamos
na nossa história;

2. Para otimizar o ciclo de
formação criamos: (1) a estrutura de gerencias, uma
etapa mandatória no ciclo
que exige a liderança de
projetos e de times como
parte da formação e (2) o
programa de tutoria, mentoria que acelerou o onboarding de novos membros;
3. Expandimos a criação
de conteúdo, aumentando
a carga pratica e teórica
para os associados assim
como nosso alcance com:
(1) o crescimento da produção de artigos, com 39
publicados em canais de
grande circulação como
Infomoney e Estadão, (2) a
criação do podcast IFL-SP,
(3) o aprimoramento do

nosso livro anual e lançamento conjunto da versão e-book,
(4) um aumento na frequência do IFL-SP Reads, o nosso
clube de leitura e discussão
e a (5) formatação do Curso
Avant, contando com 47
alunos formados,
4. Aumentamos o nosso impacto digital e na mídia tradicional
através dos seguintes projetos:
(1) “Quem é John Galt?” gerando 475 mil visualizações a
nível nacional, (2) IFL-SP entrevista, com mais de 50 mil visualizações em 11 edições (3) Novos
conteúdos do Aula Livre e do
Dia da Liberdade de Impostos,
que juntos somaram mais de
3 mil visualizações, (4) Fórum
Liberdade e Democracia Sessions, co-realizado
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com diversos institutos parceiros e resultando em mais
de 8 mil visualizações e (5) recorde de exposição na mídia
com 140 aparições em veículos como Gazeta do Povo,
Exame, Folha de SP, Estadão;
5. Migramos o nosso maior
projeto, o Fórum Liberdade
e Democracia, para um formato digital. Vendemos mais de
3 mil ingressos, impactamos
milhares de indivíduos, com
alto NPS (88%) e validamos
a efetividade do conteúdo
com os resultados inéditos
da pesquisa de mudança de
crenças (Por exemplo, ao
fazer perguntas do tipo “o
capitalismo tornou a vida
dos pobres melhor?”, antes e
após a visualização do Fórum,

tivemos mudança de percepção com validade estatística em todos os casos). Além
disso, foi a primeira vez que
contamos com um grant do
Atlas Network, um dos mais
renomados Think Thanks do
meio liberal, além de novos
parceiros como Avenue, Nox
Bitcoin, Startse, Matrix Energia, Empiricus, Soap, Enext,
Allidem e Mirach;
6. Apoiamos a criação do
IFL-SP Jovem, um projeto
focado na formação de futuros líderes entre 14 e 22
anos de idade;
7. Por fim, apesar da queda
de arrecadação, aumentamos em quase 15 vezes nosso
superávit sendo possível

separar o primeiro seed para
o nosso endowment, além
da aprovamos o novo estatuto para sustentar uma governança mais sólida para a perpetuidade do instituto;
Sem o apoio de todos os
mencionados nesse relatório,
dos quais agradeço novamente aos parceiros e mantenedores pelo contínuo
apoio, nada das entregas
resumidas acima teriam
sido possíveis. Espero que
todos possam compartilhar
o orgulho de pertencer e
que tenham as esperanças
renovadas para o propósito
de formação de lideranças
embasadas nos valores da
liberdade cujos frutos certamente vamos colher.

CESARE
IACOVONE
Presidente
IFL-SP
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Mantenedores

Apoiadores

Parceiros

2020
gestão
Novembro de 2019
a Outubro de 2020

Cesare Rollo Iacovone
Lucas Magalhães
Ariel Mehler
Guilherme Molina
Bernardo Alvarenga
Alexandre Serpa
Marcio Ramos

04

Vice-Presidência

Cesare
Iacovone
Presidente

Lucas
Magalhães

Vice-Presidente

2020
gestão

Natália
Gusman

Gerência Geral

Mariana
Nascimento
Comunicação

Diretoria Financeira

Rodrigo
Leite

Parcerias
estratégicas

Bernardo
Alvarenga

Diretor Financeiro

Adriano
Machado

Adm Financeira

Mauro
Andrade

Fundo Patrimonial

Felipe
Madruga
Jurídico

Diretor de Formação

Diretoria de Projetos

Novembro de 2019
a Outubro de 2020

Essas são as pessoas
que fizeram os resultados da gestão de
2020 do IFL-SP.

Katelline
Curvelo

Gerente Executiva

Alexandre
Serpa

Diretor de Projetos

Caroline
Sanflorian
Aula Livre

Roberto
Ludovico
Avant

Camila
Braune

Prod. Conteúdos

Ariel
Mehler

Diretor de
Formação

Diretor de Fórum

Mariana
Nascimento
Mídia

Tomás
Botelho
Conteúdo

Larissa
Bomfim
RI/RP

Podcast e Livro

Sergio
Tufik
Tutoria

Felipe
Passero
Artigos e
Resenhas

Diretor de Eventos

Diretoria de Fórum

Marcio
Ramos

Stefano
Frontini

Gabriel
Cantu

Planejamento

Guilherme
Molina

Helena
Masullo

Diretor de Eventos Jantar Debate

Edaurdo
MikiJantar

Debate (CRM)

Gustavo
Goldshmidt

Eventos Internos
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Vice-Presidência

LUCAS MAGALHÃES
Vice-Presidente
IFL-SP

A gestão de 2020 foi muito
desafiadora, tivemos que
reinventar o Instituto e
a forma de se relacionar
com os associados e com a
mídia externa. Tenho muito
orgulho e felicidade de
saber que mesmo em um
cenário de pandemia com
uma série de restrições,

conseguimos bater grandes
marcos para o IFL, como o
alcance e relevâncias nas
mídias, aumento do engajamento interno, crescimento
no número de gerências e
membros de comitês.
O time de 2020 teve uma
execução impecável e mostrou que a união e o proposi-

to podem superar situações
adversas. Sou muito grato
aos meus colegas de diretoria pela parceria e compromisso nessa jornada e ao
Cesare pelo convite para
participar dessa gestão, que
tenho certeza que foi muito
importante para história do
Instituto.
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IFL Entrevista
O lançamento do IFL Entrevista atingiu público de 50 mil
visualizações, nos aproximou
de influencers do meio liberal
e impulsionou também nossa
exposição nas mídias sociais.
• Público acumulado de 50
mil pessoas impactadas em
11 edições.
• Convidados recebidos:
Fernando Conrado, Ana
Paula Henkel, Renata

Barreto, Murilo Duarte
(Favelado Investidor),
Mariana Brito, Ana Laura
Magalhães (Explica Ana),
Bruno Garschagen, Vinicius Poit, Rogério Chequer,
Cris Arcangeli, Francisco
Milagres.
Crescimento em mídias
sociais
• Aproximadamente 2,7
mil seguidores no Linkedin

1

Live com a
Ana Laura
Magalhães,
do canal
Explica Ana.
(crescimento
de>10X em relação ao ano
anterior);
• Aprox. 16 mil seguidores no
Instagram (crescimento de
aprox. 30% em relação ao
ano anterior);
• Aprox. 3.5 mil seguidores
no FB (crescimento de 10%
em relação ao ano anterior);
• Mais de 1.100 compartilhamentos das postagens;
• Mais de 1.300 comentários
orgânicos.
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2

Live com
Renata
Barreto.

3

Live com o
Murilo Duarte,
“Favelado
Investidor”.

4

Live com
Fernando
Conrado.

08

IFL na mídia
Também expandimos a exposição na mídia tradicional
atingindo o recorde de 140
aparições.
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IFL-SP Jovem
1

Página do IFL
Jovem SP no
Instagram.
2

Apoiamos o lançamento do
IFL Jovens SP ajudando na
construção da estratégia,
governança,
formato operacional e do
ciclo de formação.

Primeira live
do IFL Jovem
SP com
Álvaro Schocair como
convidado.
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Tive o prazer de ajudar a desenvolver o projeto do IFL Jovem SP
em 2020 junto com o Victor Assis, que

3

Apresentação do
IFL Jovem para associados do IFL-SP
em 26/10

foi o primeiro presidente desse instituto. É incrível ver que em tão pouco
tempo tínhamos um grupo de jovens
focados em fazer acontecer, com uma
energia cativante e alinhados com os
valores da liberdade. Aprendi muito
com esses jovens e tenho certeza que
o IFL-SP também ganha muito
com a criação do IFL Jovem SP.

André
Vasconcellos,
Associado do
IFL-SP
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1

Melhoramos a comunicação
interna do instituto,
estruturando conferências
mensais com os gerentes,
e lançando a newsletter
mensal com highlights do
IFL-SP.

Newsletter
do IFL-SP.
Envio bimensal
para associados,
com primeira
edição em
Maio e 5 envios
realizados em
2020.

print
da newsletter
pendente
2

Reunião
trimestral
com gerentes,
oportunidade
recorrente da
gestão para
compartilhar
resultados e
aprendizados.
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Formação

ARIEL MEHLER
Diretor de Formação
IFL-SP

Participar da diretoria do
IFLSP no ano de 2020
me ensinou muito sobre
liderança e trabalho em
equipe. Passamos por
momentos extremamente
turbulentos e com muitas
incertezas devido a pandemia. O fórum, que seria
realizado presencialmente
em Setembro de 2020, já
estava com sua elaboração

extremamente avançada e
tivemos que reiniciar todo
o trabalho e adaptá-lo
para um formato digital.
Mesmo com todas as
adversidades o time não
perdeu o ritmo, muito pelo
contrário. Aceleramos e inovamos em diversos aspectos, sempre com muita obstinação, ambição, resiliência e trabalho em equipe.

Foi um imenso prazer
trabalhar com todos os
diretores e gerentes. Sem
eles e os ensinamentos que
compartilharam, nada seria
possível. Agradeço a todos
e em especial ao Cesare,
presidente da gestão de
2020 e ao Lucas, vice-presidente da gestão 2020, pela
oportunidade de participar
desse time de gigantes.
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Formação
Ciclo 2019

Ciclo 2020

Associados

Associados

117

Melhorar a formação de
associados foi uma das prioridades da gestão, tendo
atingido um recorde de
pessoas promovidas (53),
e consolidando o grupo de
Alumni com 12 formados.

Honorários
Associados 2
Associados 1

Além disso, fizemos diversas iniciativas, tais como:
• Automatizamos processos
de cobrança e alertas de
prazos do ciclo de formação,
reduzindo tempo alocado
do time nessas atividades;
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Prospects

• Concluímos o Assessment de liderança com
a Santé em 24/06 imple-

53 promoções
no ciclo
+ Entrada de
33 novos
- 31 desligamentos

mentamos o piloto (15 aplicações entre os gerentes);
• Internalizamos a execução

do processo seletivo, avaliando 158 indicados em 2
janelas de entrada.
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Formação
Foi muito gratificante a
missão de estruturar o projeto de Tutoria do IFL, porque
eu sabia do impacto positivo

Para acelerar o onboarding
dos novos prospects no
ciclo de formação e na integração de com associados,
implementamos o bem avaliado programa de Tutoria
do IFL-SP.

que esta iniciativa geraria nos
recém-chegados ao instituto, facilitando a sua integração com
o grupo e tornando mais rápida
a sua imersão nos projetos existentes. Os resultados vistos com
a primeira turma de prospects
foram bastante animadores, um
expressivo 4,8 em 5, mesmo em

Ao lado, a primeira reunião
realizada em 22/04 com tutores e novos prospects.

tempos de pandemia e isolamento social.

Sergio Tufik
Associado do
IFL-SP
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Campanha “Quem é John Galt?
Nos juntamos à iniciativa
nacional da campanha do
“Quem é João Galt?”.
A contribuição do IFL-SP ao
movimento foi focado na exposição em digital impactando 475 mil visualizações.

Resultados e alcance da
campanha realizada entre
18/06 e 10/07 de 2020:
Valor arrecadado:
33 doações totalizando
R$ 7.360.
Produção de Vídeos:
5 (1 teaser e 4 explicativos).
Alcance*: 476.707 visualizações únicas e 36.344
cliques de acordo com a distribuição a seguir.

Facebook

Instagram

Linkedln

Total

Mídia
Impulsionada

291.391

179.456

-

470.847

Redes Sociais
IFL-SP

1.480

2.970

371

4.821

Total

1.480

179.456

371

475.668

* O alcance das divulgações dos associados e de outros parceiros
não estâ incluído. Números atualizados no final da campanha.
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Campanha “Quem é John Galt?
Parceiros
• Dennys Xavier, do Instituto
Mises Brasil e LVM Editora
• Roberto Rachewsky do
Instituto Liberdade
• Pedro Fernandes do Observatório do empreendedor
• Renato Dias do Ranking
dos Políticos
• Matheus Paccini do Objetivismo Brasil.
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Produção de conteúdo
Crescemos na produção
de conteúdo
• Aumento da publicação de
artigos nos canais IFL-SP
• Parcerias com novos canais
como Estadão e Gazeta do
Povo
• Criação de novos formatos.

Produção de artigos

Podcast IFL-SP

IFL Reads

Criamos um pipeline de
avaliação e produção de
artigos autorais com:

Lançamos o canal de
Podcast do IFL-SP com:

Internamente, fortalecemos o clube do livro do
IFL-SP no formato online,
batendo recorde na quantidade de edições e público médio:

• Publicação do livro
anual do IFL-SP em formato inédito de e-book
(aprox. 500 downloads)
• 31 publicados na Infomoney
• 06 publicados na
Gazeta do Povo
• 01 publicado no Estado
de São Paulo
• 01 publicado no portal
Poder 360

•12 programas lançados
• 10 canais de distribuição disponíveis
(como canal no Spotify,
Apple Music, etc.)
• Atingimos público
acumulado de aprox.
1,244 downloads

•9 edições
• Média de 16 associados
por edição
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*Dados atualizados em 06/11/2020.

Parcerias internacionais
Fechamos parcerias de
colaboração de conteúdo,
palestrantes e doações
com alguns dos principais
think tanks liberais dos
EUA que tem atuação na
América Latina.

Inauguração do
1º Bastiat Society
of Brazil

Acesso gratuito a
conteúdo e
palestrantes

Oportunidade de
grant após
realização de 6
eventos

Aprovação no programa de grant
para projetos de maior potencial de
impacto na América Latina (7º FLD)
Aproximação
para distribuição
de conteúdo
Aula gratuita
compartilhada
entre associados
do IFL-SP
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Eventos

GUILHERME MOLINA
Diretor de Eventos
IFL-SP

Proporcionar aos associados a oportunidade de escutar,
aprender e debater com grandes lideranças dos mais diversos setores consolidando os valores e conhecimentos do
ciclo de formação, e gerar valor para a experiência desses
convidados ao entrarem em contato com a rede do IFL-SP.
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Agenda
2020

Janeiro

Fevereiro

Março

Jantar Debate

Jantar Debate

Jantar Debate

Dennys Garcia
27/01/20

Tom Palmer
03/02/20

Edson Rigonatti
02/03/20

Março

Abril

Abril

Maio

Feriado

Feriado

Sexta-Feira Santa
10/02/2020

Dia do Trabalho
01/05/2020

Junho

Debate Online
Paulo Batista
01/06/2020

Associados do IFL-SP
Jantar Debate

Jantar Debate

Debate Online

Florian Hagenbuch
10/02/20

Artur do Val
09/03/20

Thiago Mitraud
13/04/20

Evento cancelado
Jantar Debate
Rogério Chequer
17/02/20

Feriado
Dia do Trabalho
24/02/2020

Devido a COVID-19
16/03/2020

Evento de Posse
de Diretoria

A favor ou contra o
Lockdown pelo "bem
geral" da população?
04/05/20

Privatizações
Salim Mattar
e Helio Beltrão
09/06/2020

O ano de 2020 contou
com 41 jantares debates,
todos fechados e sigilosos,
dos mais diversos temas.
Nosso encontro semanal
conta sempre com um alto
engajamento, que mesmo
no desafio da pandemia,
alcançou em média 72
pessoas por jantar debate,
mais de 50% da base total
de associados em cada
evento.

Debate Online
Estudo de Livro
"As Seis Lições"
20/04/2020

Feriado

Marcelo Fedak, Rodrigo
Sancovsky e Luiz Aranha
11/5/2020

Debate Online
Sandra Costa
15/06/2020

Debate com
Candidatos

Debate Online

Filipe Sabará
e Marina Helena
18/05/2020

André Maciel
22/06/2020

Cancelado devido
ao COVID-19
16/03/2020

Tiradentes
21/02/2020

Debate Online

Debate Online

Debate Online

Hélio Beltrão
31/03/20

Jair Ribeiro
27/04/2020

Andrea Matarazzo
25/05/2020

Debate Online
Edilson Osorio Jr.
29/06/2020

Inauguração do
formato de Debate
Online, que aconteceu
em 31/03, com Hélio
Beltrão (Instituto
Mises Brasil).
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Agenda
2020

Julho

Agosto

Setembro

Março

Outubro

Feriado
IFL Talks

Debate Online

Associados IFL-SP
06/07/2020

Guilherme Benchimol
03/08/2020

Dia da Idenpendência
07/07/2020

Abril

Novembro

Dezembro

Feriado
Evento Híbrido
Daniel Rossi
05/10/2020

Finados
02/11/2020

Evento Híbrido
Fernando Holiday
16/11/2020

Feriado
Debate Online

Debate Online

Júri Simulado:

Márcio França
13/07/2020

Stelleo Tolda
10/08/2020

Interinstitutos Liberais
14/09/2020

Nª Srª Aparecida
07/07/2020

Evento Híbrido

Evento Híbrido

Prof. Ubiratan
Jorge Iorio
09/11/2020

Paulo Godoy
23/11/2020

Feriado
Debate Online

Debate Online

Evento Híbrido

Mauro Not
20/07/2020

Gugga Stocco
17/08/2020

Rafael Abud
21/09/2020

Debate Online

Debate Online

Evento Híbrido

Bruno Garfinkel
27/07/2020

Rodrigo Marinho
24/08/2020

Eduardo Ricotta
28/09/2020

Estudo de Livro
"Democracia
na América"
19/10/2020

Proclamação
da República
15/11/2020

Evento Híbrido
Fernanda Magnotta
30/11/2020

Evento Híbrido

Evento Híbrido

Raphael Romanini
26/10/2020

Paulo Uebel
07/12/2020

Debate Online que
aconteceu em 03/08,
com Guilherme Benchimol (CEO e Fundador Grupo XP).

Debate Online
Márcio Villar
31/08/2020
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Novos formatos de eventos
Apesar dos impactos do
isolamento, mantivemos a
agenda dos debates semanais, deixando o legado de
novos formatos tais como:
• Evento híbrido
Público restrito presencialmente com transmissão ao
vivo.
• Eventos com institutos
parceiros
Em conjunto com IEE, ILA,
IFL-BH, IFL-SC e IFL-BSB
realizamos evento exclusivo
aos associados.

Evento sobre o tema de privatizações, com mais de 240
participantes.
Estudo de Livro – Democracia na America, de Alexis de
Tocqueville, inaugurando o formato de modelo híbrido.

Além disso, realizamos o primeiro Júri Simulado interinstitutos liberais.
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CRM
Implementamos um CRM
e consolidamos o histórico dos últimos 5 anos de
todas as pessoas que participaram em nossos eventos, com 228 palestrantes
e aproximadamente 11 mil
no consolidado total.

Para a execução dessa
frente, foram realizados

• Benchmark de melhores práticas e ferramentas de mercado
em gestão de CRM
•Definição do modelo
de dados e processo
de relacionamento
• Resgatamos 100%
do histórico dos últimos 5 anos do IFL-SP
(planilhas, troca de
e-mails, etc.)
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Projetos

ALEXANDRE SERPA
Diretor de Projetos
IFL-SP

O ano de 2020 ficou marcado como o ano das transformações. Do dia para
a noite mudamos nosso
modo de viver em casa, no
trabalho e na vida. Assim
também foi na diretoria
de projetos. Aulas presenciais se transformaram
em cursos de educação a
distância, ações de rua em
debates virtuais. Consolida-

mos a vocação educacional do IFL-SP por meio dos
projetos Aula Livre e Avant
e impactamos professores
do ensino superior e técnicos do Ministério da Educação, em parceria com o
movimento Docentes Pela
Liberdade. Alicerçamos o
Avant para o seu próximo
estágio de expansão. Com
as ferramentas digitais, po-

tencializamos o impacto de
nossas ações, alcançando
mais de 3.000 pessoas em
todo o país. Mas nada disso
seria possível sem Cesare,
Lucas, meus amigos de
diretoria, Camila, Carolina,
Roberto, Adriana e todos
os associados do IFL-SP.
A vocês, deixo meu muito
obrigado por levarem o
IFL-SP a crescer mais.
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DIA DA
LIBERDADE DE
IMPOSTOS
1,2 mil
visualizações

Aula Livre
2

Mantivemos uma forte
agenda de conteúdo
online com Aula Livre e a
adaptação do Dia da Liberdade de Impostos. Conjuntamente atingiram um público de mais de 3 mil visualizações.

1

AULA LIVRE – 1687
pessoas impactadas
em 12 edições

Aula Livre tema: Telessaúde - Lições Aprendidas
em tempo de crise. Participação das médicas e
associadas ao IFL-SP, Renata Rothbarth e Monica
Pugliese, e mediação do Psicólogo e Diretor de
projetos do IFL-SP, Alexandre Serpa.

3

Primeiro Dia da Liberdade de Impostos realizado
online em parceira com o Instituto Mises Brasil.
Debate sobre a necessidade de reformulação e
redução da carga tributária no brasil, com Hélio Beltrão, Alexandre Serpa e Roberto Germanos

Aula Livre tema: Qual o momento de mudar o
modelo de negócios?. Participação da associada
ao IFL-SP, Thais Carminatti, e mediação da associada Adriana Teixeira.
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Curso Avant
Consolidamos o programa
completo do Avant em 8
aulas e expandimos o projeto desde o seu piloto a 3
.turmas formadas com um
total de 47 alunos.
PROGRAMA DO
CURSO AVANT
Aula 1 – Introdução aos conceitos de Liberdade, Estado,
império da lei e vida: Introduzir aos alunos o liberalismo e suas diferenças com o
conservadorismo e outras
correntes de pensamento.
Aula 2 – Estado e Mercado:
Despertar o questionamen-

to sobre o poder estatal
e construir os conceitos
de livre iniciativa e livre
mercado.
Aula 3 – As 6 lições de
Mises: Apresentar e debater o livro clássico de Mises.
Aula 4 – Como cuidar do
seu dinheiro: Apresentar
ferramentas de planejamento familiar e finanças
pessoais.
Aula 5 – Introdução ao objetivismo: Apresentar o objetivismo de Ayn Rand e
desmistificar as crenças do
coletivismo contrárias ao

papel do indivíduo.
Aula 6 – O poder dondivíduo: Apresentar ferramentas de desenvolvimento pessoal, comunicação
assertiva e não agressiva.

1

Primeira Aula do Avant em parceria com
DPL (Docentes Pela Liberdade), ministrada pela associada Mariana Peringer.

2

Terceira Aula do Avant em parceria com
UniÍtalo, ministrada pelos associados
Adriano Machado e Eduardo Miki.

Aula 7 – Trajetória empreendedora: Praticar
a oratória e inspirar os
estudantes por meio da
trajetória de vida de empreendedores de sucesso.
Aula 8 – Revisão dos conceitos e fechamento das
atividades: Revisão do
conteúdo, esclarecimento
das dúvidas, apresentação
das atividades finais.
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Fórum

MARCIO RAMOS
Diretor de Fórum
IFL-SP

O legado que nós queremos deixar é de um Brasil
mais prospero e livre
e fazemos isso através
da transformação, da
formação e da ação dos
nossos associados e formados. A nossa formação
tem aspectos teóricos e
práticos e ambos são fundamentados pelos nossos
valores e princípios; o res-

peito à vida, à liberdade
individual, à livre iniciativa,
à propriedade privada e ao
império da lei. Diante disso,
o Fórum Liberdade e Democracia tem dois grandes
objetivos; é desenvolvido
pelos nossos associados,
sendo assim uma experiencia prática de execução e
liderança imensurável para
quem participa e tambem

é um dos maiores eventos
de debates do mundo, é
um início para muitos que
querem aprender sobre
as bases fundamentais
de um líder e também é
um encontro para os que
já iniciaram essa jornada
conhecerem novas ideias,
indivíduos e se aprofundarem ouvindo, discutindo e
fazendo.
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Resultados

O 7º Fórum Liberdade e
Democracia – Pioneirismo:
os indivíduos que mudam
o mundo, teve sua transmissão digital nos dias 1, 2
e 3 de setembro e contou
com mais de 700 minutos
de conteúdo distribuídos

em palestras, workshops e
um mini-session com o
Salim Ismail. O evento teve
um NPS (Net Promoter
Score) de 88% (90% promotores e um aumento de
26pp vs 2019) e contou
com a presença de 17 palestrantes (3 internacionais). Salim Ismail, fundador
da Sigularity University, foi
o keynote do evento.
Além disso, todos os participantes receberam um

certificado após o evento
com a quantidade de
horas, assinatura do IFL-SP
e o seu nome customizado.
Vendas: +3.200 ingressos
vendidos.
Alcance: +3.500 usuários
impactados (ao-vivo e
sobre demanda).
Eficiência: R$113K de superávit (O Fórum mais superavitário da história do

IFL-SP, um aumento de
22%/20KBRL vs 2019).
Permutas & Parceiras:
R$200.000,00 em permutas e novos parcerias como
legado para o futuro.
Impacto &
Transformação:
Pesquisa de crenças e valores liberais realizado
antes e depois do evento
com variação positiva em
todas as 8 perguntas.
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Palestrantes e Workshops
Painel 2

Painel 1

Pioneirismo na era
da exponencialidade

O Brasil Pioneiro

02/09/2021

01/09/2021

Jayme
Garfinkel

Porto Seguro

Jorge
Caldeira

Jornalista e
Cientista Político

Jose
Galló

Renner

Jeffrey
Tucker
AIER

Florian
Hagenbuch
Loft

Hernan
Kazah

Kaszek Ventures

Painel 3

O legado do pioneiro

03/09/2021

Jorge Paulo
Lemann
Empresário e
Filantropo

Edu
Lyra

Gerando Falcões

Ari
de Sá

Arco Educação

Keynote

Organizações Exponenciais

03/09/2021

Salim
Ismail

Singularity
University
Autor do best-seller
“Organizações
exponenciais”

Carlos
Burle

Big Wave Rider

Mediador
Leandro
Narloch
Jornalista e
Escritor

Cristina
Junqueira
Nubank

Mediador
Helio
Beltrão

Instituto Mises
Brasil (IMB)

Gustavo
Franco

Economista e
Ex-Presidente do
Banco Central

Mediador
Rogerio
Chequer

SOAP e Vem
Pra Rua
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Fórum na mídia digital
Impressões

Resultados na mídia*

Engajamento

Cliques

A experiência como Gerente
de Comunicação do Fórum e
Institucional foi muito desafiadora,

Mais de 4,5 milhões de
usuários foram impactados com alguma mídia
do 7º Fórum Liberdade e
Democracia. O evento foi
divulgado através do Facebook, LinkedIn, Instagram,
Youtube, Mídia Programática (display/banner) e
Google Search.

Mídia orgânica

153.345

12.170

1.206

me tirou da minha zona de conforto
e me fez aprender muito sobre comunicação, uma área que não é a que eu tra-

Mídia paga

4.442.570

74.748

46.688

balho. Além disso, foi gratificante ver
os resultados e o impacto do 7º Fórum
Liberdade e Democracia em um

Total

4.595.915

* Dados até setembro de 2020.

86.918

47.894

ano tão desafiador quanto 2020.

Mariana
Nascimento
Associada do
IFL-SP
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1

Post do Maestro Adriano Machado, fundador
da OSVL, parceiros
que realizaram uma composição personalizada
para o 7º FLD.

2 Tivemos engajamento
ativo dos parceiros que
puderam participar da
gravação do evento,
como nesse caso da
Juni.

3 A experiência positiva dos palestrantes gerou engajamento expontaneo como nos casos acima de Carlos Burle e
Cris Junqueira.
33

Financeiro

BERNARDO ALVARENGA
Diretor Financeiro
IFL-SP

A visão de longo prazo na construção de uma Instituição
passa pela busca constante da sua sustentabilidade financeira, e não há melhor forma de atingir essa sustentabilidade do que gerando valor para os indivíduos alinhados
com nosso propósito e valores.
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527 mil

Financeiro

* R$
251 mil
230 mil
183 mil

Seed reservado
para endownment
de R$ 300 mil

156 mil

Superávit do
exercício

14 mil
2018

Novos apoiadores
e parceiros
10 instituições se juntaram
ao nosso propósito pela primeira vez nesse ano e, em
conjunto com nossos tradicionais apoiadores e amigos
do IFL-SP, foram fundamentais para os resultados.

Caixa acumulado

2019

2020

Controles e processos

Solidificação da governança

Implementação de um
processo de forecasting
orçamentário e revitalização
do programa de gestão de
centro de custos que descentralizou e tornou mais eficiente a alocação de recursos.

Para garantir perpetuidade
dos resultados alcançados,
revisamos nosso estatuto,
estabelecendo pela primeira
vez a assembléia de associados honorários e a eleição do
conselho deliberativo e do
conselho fiscal , assim como
o dispositivo do endowment.

* Resultados financeiros do IFL-SP são auditados pela auditoria independente Baker Tilly.
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BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

ATIVO

Financeiro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020

2019

527.367

250.944

Contas a receber

16.857

15.416

Obrigações trabalhistas e tributárias

Créditos diversos

-

6.104

Total do passivo circulante

544.224

272.464

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE

IFL-SP é auditado desde
2018 seguindo padrões
de governança para a
gestão de suas contas.
A transparência com os
stakeholders e a qualidade
da informação são parte
integrante da cultura de
longo prazo que o Instituto
busca trazer à sociedade.

Imobilizado

1.722

-

Total do ativo não circulante

1.722

-

545.996

272.464

TOTAL DO ATIVO

2020

2019

31.350

18.797

273

831

31.623

19.628

Provisão para riscos

64.000

33.000

Total do passivo não circulante

64.000

33.000

Patrimônio social

219.896

205.772

Superávit do exercício

230.477

14.064

Total do patrimônio líquido

450.373

219.836

TOTAL PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO

545.996

272.464

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores e contas a pagar

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 | VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)

A partir dos eventos
realizados em 2020 e
com resultados incríveis
conseguimos dobrar nossos
recursos mesmo em meio
a crise que afetou nossos
principais eventos.

2020

2019

1.292.956

1.786.428

Eventos e palestras

248.850

1.070.177

Administrativas e comerciais

793.623

675.993

20.006

26.194

230.477

14.064

RECEITAS OPERACIONAIS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas e receitas financeiras

Demonstrações aprovadas
sem ressalvas financeiras

Superávit do exercício
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http://iflsp.org

iflsp@iflsp.org

https://forumsp.org

@iflsp

/iflsaopaulo

/company/iflsp

