


As atuais mudanças no mercado de trabalho tornam os desafios

para identificar talentos e garantir a empregabilidade temas de

extrema importância.

Em um cenário crescente em que os jovens buscam

oportunidades de trabalho em empresas cuja atuação se

enquadre em seus propósitos de vida e ideais, a FEASP (Feira

de Empresas e Escolas Alemãs de São Paulo), se apresenta

como uma excelente plataforma.

Tendo como objetivo expor ao jovem o dia-a-dia de atuação dos profissionais nas diferentes áreas 

fornecendo insights nas escolhas das profissões para que a escolha seja mais assertiva, 

reduzindo incertezas e dúvidas na escolha da profissão a seguir. A medida que as empresas 

conhecem mais sobre as expectativas e anseios destas novas gerações, facilitando assim a 

comunicação com este público tão importante que futuramente estará no mercado de trabalho.

Este relatório tem por objetivo apresentar as ações realizadas durante o evento, bem como as 

empresas participantes que fizeram exposição de seus produtos e serviços, destacando os 

patrocinadores ouro, Faber-Castell, Festo e LANXESS, e os patrocinadores prata, Allianz 

Seguros, Bayer, Grupo Bertelsmann, Deutsche Bank, HDI Seguros, Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz, HTB Engenharia, Pinheiro Neto Advogados, Robert Bosch, Senatyr Turismo e Rittal 

Sistemas Mecânicos, em seguida abordando os patrocinadores prata, e colaboradores 

palestrantes de empresas associadas nos mais variados temas. Com um público total de 500 

participantes entre alunos, professores e pais de alunos a edição da FEASP 2018 foi um evento 

de sucesso. Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo para a edição 2019 a ser realizada no 

colégio Humboldt.

Desejamos uma boa leitura.

Patrícia Caires
Diretora do Centro de Competência Formação Profissional
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História

A Feira de Empresas e Escolas Alemãs foi criada, em 2010, pela Câmara de Comércio e

Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, em conjunto com os Colégios Visconde de Porto

Seguro e Humboldt. Com frequência anual, ela reúne centenas de estudantes do Ensino

médio das principais escolas alemãs localizadas em São Paulo e região.

O intuito da feira é oferecer orientação para a escolha profissional, despertar o interesse pela

economia, pela ciência e pela tecnologia e mostrar aos alunos quais são as oportunidades

profissionais para jovens que detêm conhecimentos do idioma alemão e como eles podem

aproveitá-las. Além de oferecer insights que servem de inspiração na escolha de suas futuras

carreiras por meio do contato com empresas e instituições alemãs.

Durante o evento os alunos têm a possibilidade de assistir palestras e participar de

workshops relacionados às áreas de seus interesses, além de visitar os estandes e

conversar com colaboradores das empresas e universidades.
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A FEASP



Empresas
Faber-Castell

Deutsche-Bank

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Leschaco

thyssenkrupp

Inatel

Senator Turismo

Veralana - Recursos Humanos

FEASP 2017

Instituições de Ensino
Universidade Anhembi Morumbi

Cásper Líbero

Escola Britânica de Artes Criativas

ESPM

FAAP

FEI

HULT - International Business School

Insper

Mackenzie

Mauá

Poli - USP

Senac

TU Münschen

German University of Applied Sciences

Uni Potsdam

Vancouver Film School

DAAD

Escolas participantes
Colégio Visconde de Porto Seguro

Colégio Humboldt

Colégio Benjamin Constant

Escola Suíço-Brasileira de São Paulo

450 alunos 
participantes 

8 empresas
participantes 

17 instituições de 
ensino participantes 
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Empresas
Faber-Castell

Festo

LANXESS

Allianz Seguros

Bayer

Grupo Bertelsmann

Deutsche Bank

Figwal

HDI Seguros

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

HTB Engenharia

Pinheiro Neto Advogados

Robert Bosch

Senator Turismo

Rittal Sistemas Eletromecânicos

FEASP 2018
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Instituições de Ensino
Belas Artes

Cologne Business School

DAAD

ESPM

FAAP

FIA

FGV

TU Berlin

Uni Potsdam

Uni Münster

Uni München

Escolas participantes
Colégio Visconde de Porto Seguro Unidade Morumbi

Colégio Visconde de Porto Seguro Unidade Panamby

Colégio Visconde de Porto Seguro Unidade Valinhos

Colégio Humboldt

Colégio Benjamin Constant

Escola Suíço-Brasileira de São Paulo

Colégio Imperatriz Leopoldina 450 alunos 
participantes

15 empresas
participantes 

11 instituições de 
ensino participantes 



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2017 2018

Instituições de Ensino Empresas Colégios

FEASP 2017/18

5



Feedback alunos

A FEASP correspondeu às suas expectativas?

Ótimo - 50% Bom - 36% Regular - 14%

Sobre as informações fornecidas pelas empresas

Ótimo - 40% Bom - 53% Regular - 7%
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EXPECTATIVAS SOBRE A 
FEIRA

Correspondeu - 60% Plenamente - 40%

Feedback expositores

SUPORTE DA AHK

Ótimo - 75% Bom - 25%

“Os alunos saem do dia-a-dia de estudo 
tradicional deles para se conectar com o 
mercado de trabalho.”

- Thiago Curvelo (Affero Lab)

“ A energia do jovem é algo contagiante. E,
se você conseguir de alguma forma tirar uma
dúvida desse jovem, ou conseguir esclarecer
um ponto em que ele estava em dúvida e, ele
opta por uma determinada opção, eu acho
que a nossa missão foi cumprida.”

- Adilson Raul Silva (Allianz)

“Esses estudantes, hoje, são os profissionais
da Bosch do futuro (...). As vezes tem alguns
insights, algumas coisas que a gente vai
trazer para eles, que eles vão conseguir se
identificar (...) E isso, eu vejo que contribui
para a carreira profissional deles”

- Cintia Cazelato (Bosch)

“Qualquer orientação para ajudar as pessoas
na escolha de uma carreira é extremamente
válida, porque a escolha de uma carreira
envolve diversos aspectos que, não tão
somente, os aspectos técnicos relativos à
aquela carreira (...) mas sim, muitos aspectos
ligados à relação humana.”

- Erique Miranda (Bayer)
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Patrocinadores Ouro
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PATROCINADOR OURO

Tema da Palestra: Desafios e novas tendências do marketing

Palestrante: Marcelo Salles Vecchi, Gerente de Comunicação

LOGO PATROCINADOR
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Tema da palestra: Mecatrônica e a Indústria 4.0

Palestrante: Oscar Isayama, Consultor de Aplicação

PATROCINADOR OURO

10



Tema da palestra: Engenharia Química

Palestrante: Ricardo Paulo, Business Unit Rhein Chemie Technical Sales

PATROCINADOR OURO
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Pré evento

Inserção do logotipo do patrocinador em todo o material informativo do evento

Post LikedIn

Site AHK
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Site Colégio Porto Seguro

Site Colégio Humboldt

LinkedIn AHK

Mídias Sociais:

Pré evento
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Banners individuais dos expositores nos stands

Banner na entrada do evento, na entrada 
dos prédios e no auditório

No evento

14



Flyer de divulgação

Camiseta Staff AHK

No evento
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Credenciais alunos que 
não permitiram uso de 

imagem

Credenciais alunos que 
permitiram uso de 

imagem

Credenciais expositores Credenciais palestrantes

No evento
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Pós evento

Fotos de divulgação do evento em mídias sociais e site

Release Brasil-Alemanha News 

Release Brasil-Alemanha News 
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Patrocinadores Prata
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PATROCINADOR PRATA

Deutsche Bank

Tema da palestra: Finanças
Nome do palestrante: Fernanda Brunstein e Yuriy Szymanskyj

Robert Bosch

Tema da palestra: Psicologia
Nome do palestrante: Cintia Cazelato
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HTB Engenharia e Construção

Tema da palestra: Engenharia Civil
Nome do palestrante: Thomas Diepenbruck

HDI Seguros

Tema da palestra: Gestão de Riscos: o principio da incerteza aplicado à dinâmica 
corporativa
Nome do palestrante: Cora Castelo Branco de Francisco Reynaud dos Santos
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Berteslmann Brasil

Tema da palestra: Programação e Desenvolvimento de Apps
Nome do palestrante: Sylmara Verjúlio e Thiago Curvello

Figwal Transportes Internacionais

Tema da palestra: Logística
Nome do palestrante: Deonísio T. Petry
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Pinheiro Neto Advogados

Tema da palestra: Direito
Nome do palestrante: Leonardo Baracat Bedicks

Allianz Seguros

Tema da palestra: Gestão de Riscos e Ciências Atuariais
Nome do palestrante: Adilson Raul Silva
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Rittal Sistemas Eletromecânicos

Tema da palestra: Engenharia Mecânica
Nome do palestrante: Fernando Gomes da Silva

Bayer

Tema da palestra: Medicina/Farmácia
Nome do palestrante: Sandra Navarro e Erique Miranda
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Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Tema da palestra: Enfermagem
Nome do palestrante: Elisabete Calabuig Ohara

Senator Viagens e Turismo

Tema da palestra: Turismo
Nome do palestrante: Carlos Henrique Dezen
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Pré evento

Inserção do logotipo do patrocinador em alguns materiais informativos do evento

Flyer de divulgação

Site AHK
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No evento

Banner na entrada do evento

Banners utilizados pelos expositores nos stands
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Banners utilizados pelos expositores nos stands
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Confira o vídeo do evento no link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=whpRKqupiaE

Pós evento
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