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Outward Leaders

Quem somos? O que fazemos?
Temos como propósito ajudar as pessoas a desenvolverem todo seu potencial, ampliando seus sonhos e
limites, ao viverem jornadas desafiadoras na natureza. Acreditamos que há mais em cada um de nós do que
imaginamos. A Outward Bound Brasil (carinhosamente chamada de OBB) faz parte de uma rede mundial
de escolas de Aprendizagem Experiencial ao Ar Livre. Do mar ao topo da montanha, do deserto à floresta,
desafiamos mais de 150 mil participantes por ano a saírem de suas zonas de conforto e vivenciarem uma
jornada outdoor única e transformadora. Outward Bound é um termo náutico e descreve o momento em
que um navio deixa o porto seguro, rumo aos desafios do mar aberto…
Oferecemos programas abertos em formato de expedições para famílias, jovens e adultos. Também trabalhamos
com programas customizados para grupos fechados, para ONGs, para empresas e para escolas e universidades.

Programa de caiaque oceânico
para Bounders (alumni) que
visa desenvolver e aprofundar a
liderança e tomada de decisão
em cenários incertos e de
constante mudança.

Expandindo
a Zona de Conforto
Experiência de três ou quatro
dias desenhada para adultos
(re)conhecerem o seu potencial
através de desafios fora da zona
de conforto.

FEAL
A jornada mais transformadora
para adultos desenvolverem
suas habilidades e capacidades
socioemocionais em expedições
de 14 dias em diferentes
cenários naturais do Brasil.
Uma experiência
extremamente marcante, que
me guiou ao caminho que estou
percorrendo atualmente – uma
mudança de comportamento para
a vida. O FEAL abriu as portas
de muitas coisas na minha alma
e de muitas outras experiências.
Aprendi a ser sincero e a tratar
as dificuldades com alegria.
Thiago Paiva Brito, Bounder
desde 2015

Desafio OBB
Expedição de 12 dias durante
as férias para adolescentes de
15 a 18 anos com o objetivo
de desenvolver a resiliência
e a compaixão, além de
desconstruir barreiras sociais.

PROGRAMAS

OBB go!

OBB Kids

Pais e filhos

Uma primeira experiência
segura e divertida para
famílias com crianças entre
3 e 6 anos criarem um
vínculo emocional positivo
com vivências na natureza
durante um fim de semana.

Vivência na natureza para famílias
com crianças e adolescentes
de 7 a 14 anos que buscam
aprofundar e ressignificar as
relações familiares durante
feriados prolongados.

É muito especial entrar
neste mundo da fantasia, do
descobrir e do conhecer pelo
olhar das crianças – estamos
ali pela magia de viver estas
histórias juntos. Ao focar nas
crianças e nas suas atividades,
automaticamente os pais se
envolvem de uma forma muito
fluida e natural.
Fabi Pereira, Instrutora
Outward Bound Brasil

Mini-expedições de 5 dias
com diferentes modalidades
para desenvolver a
independência e autoestima
de pré-adolescentes entre
11 e 13 anos.

Orientação & Navegação

Master LNT

Curso que desenvolve as
habilidades de orientação
e navegação usando
principalmente mapa e bússola,
mas também outros recursos.

Formação com certificação
internacional dos princípios
de mínimo impacto na natureza
pela Leave No Trace.

WFA/WAFA

Curso de Instrutores

Treinamentos de Primeiros
Socorros em áreas remotas
para profissionais e amadores
que buscam uma melhor gestão
de segurança em atividades
ao ar livre.

Formação de instrutores para
o time da Outward Bound
Brasil que aborda soft e hard
skills além de sistemas de
gestão de risco e a história
da instituição.

Ser pré-adolescente não
é fácil! Uma transição entre
criança e adulto: hora pedem
colo, hora querem independência
– é preciso entender estes
momentos. Em uma expedição,
eles aprendem fazendo coisas
que não estão tão acostumados
no dia-a-dia: como carregar peso,
colaborar na cozinhar, cuidar
da natureza e ajudar os colegas.
Esta é a experiência OBB GO!
Desafiadora e uma grande
conquista.
Lia Olival, conselheira
Outward Bound Brasil

OBB EM NÚMEROS
Participantes dos Programas Abertos

Receitas x Despesas

Receitas x Despesas

Resumo dos Programas Abertos

Comparativo 2017 x 2018 x 2019

33

347

1.686

40.464

programas

participantes

dias

horas

Participantes de todos os Programas
Comparativo 2017 x 2018 x 2019

SOCIAL

PARCEIROS & DOADORES

Programas de Bolsas

Parceiros

Fundo de Bolsas

Borboleta Azul

Entorno

Nosso caráter social e a
diversidade nos nossos grupos
são fortalecidos por meio do
nosso Fundo de Bolsas, que
permite e democratização
do acesso à uma experiência
Outward Bound para que mais
e mais pessoas possam viver
suas jornadas de transformação
na natureza.

Parceira entre o Instituto
Jô Clemente (antiga APAE SP)
e a OBB que desenvolve a
autonomia, independência
e autoconfiança de jovens
e adultos que estão no
processo de inserção no
mercado de trabalho.

Uma expedição de 6 dias
que estimula o jovem do
ensino médio a conhecer o
entorno natural de sua região
para estreitar a relação com
a natureza ao tempo que
desenvolve habilidades e
capacidades como liderança,
compaixão ou pró-atividade.

Procurei o FEAL logo
após terminar um curso de
guia de turismo, buscava
mais conhecimentos sobre
ecoturismo! Não tinha muita
ideia do que ia enfrentar, me
surpreendi com o conteúdo
e posso afirmar que além de
impulsionar minha carreira,
pois é um curso muito bem
conceituado na área de
turismo, ganhei novos amigos
incríveis, aprendi sobre viver
ao ar livre, testei meus limites,
aprendi sobre os outros e
principalmente aprendi muito
sobre mim mesma! Agradeço
a todos que fizeram com que
isso fosse possível!

O certo, se você quer
realizar um sonho, acredite em
você mesmo, não acredite no
que os outros dizem. Acredite
em você mesmo que um dia
o seu sonho vai se tornar
realidade.
Ricardo Ramos, Participante
do Borboleta Azul

Bolsistas

Comparativo 2017 x 2018 x 2019

A OBB me preencheu por
completo, reavivou a minha
vontade de ajudar, de crescer,
de agradecer, viver e com ela
aprendi que não preciso de
muito para ser feliz! Gratidão
eterna!

O Instituto Acaia envia
todos os anos jovens para o
programa Desafio OBB.

A Curtlo fornece vestimentas
outdoor e mochilas, que são
regularmente consertadas
gratuitamente.

A loja Mundo Terra apoia nas
saídas de programas de jovens
de São Paulo e disponibiliza
espaços para palestras.

Principal e longeva
patrocinadora do programa
Borboleta Azul.

Da Deuter recebemos
mochilas para todas as idades,
inclusive crianças.

A Globalstar aumenta a
segurança em campo através
do telefone satelital e do Spot
doados.

Instituto Jô Clemente

Pisa Trekking

Associação Bem Comum

Aventure Box

Instituto Alana

Solo

Thainá Eduarda,
Participante do Entorno

Camila Romero,
Participante do FEAL

Valores Arrecadados

Comparativo 2017 x 2018 x 2019

Kampa

Pessoa Física
Adelia MM
Adriana MNvUS
Adriane SC
Alexandre AdO
Aline dFG
Alvaro AdM
Ana CAF
Ana dCG
Andre dCD
Andrea W
Andreas GM
Angelika CH
Aparecido MdS
Arthur MdS
Augusto CAC
Beatriz CFB
Bruno BI
Bruno FR
Bruno HG
Bruno N
Caique HCdO
Carla BB
Carol F
Carolina AMMP
Carolina ST
Cesar FAdFS
Christian dSB
Christian F
Christian MM
Christian PK
Claudia dFV
Claudia PdS
Clesio dLS
Daniel L
Daniela N
Dorianna MMVC
Eduardo SBB
Edward H
Erich dFM
Eva HL
Evandro SB
Fabio H
Fabio M
Fabio RdO
Felipe FF
Felipe FM
Felipe GP
Fernanda PR
Fernando dAZ
Flavio TK
Francisco R
Gabriel BM
Gabriela A
Gabriela PACN
Gabriela RS
Guaraci G
Guilherme BG
Guilherme B
Guilherme NV
Guilherme S
Gustavo BC
Heike VB
Helder MFM
Helena R
Henrique LA
Ian TP
Isabela VdA
Ivan AdL
Izabel AS
James TL
Janaina R
Juliana FM

Juliano V
Julien CB
Katja AP
Laura SM
Leandro C
Leomar RP
Leonardo SC
Lia SDdOC
Ligia RGE
Lucas P
Luciana PS
Luciano dCS
Luciano V
Luis CA
Marcela FC
Marcelo AC
Marcelo B
Marcelo VR
Marcio dTP
Marco AGeS
Marcos ACG
Marcus VC
Mariana CA
Marina dMeS
Mario JdCS
Mario RF
Marita S
Marta F
Mauricio HdS
Milena P
Moaci JCD
Monnik CdO
Natalia CML
Neri S
Patricia BR
Patricia MXB
Paulo MRF
Pedro LB
Per ETL
Philippe C
Priscila AB
Priscilla HMC
Rafael AdO
Ralf ES
Raquel T
Regine NT
Renato LT
Rita S
Roberto G
Roberto VC
Rodrigo AB
Rodrigo BR
Rodrigo FZ
Rolf S
Romulo N
Sabrina B
Salvador M
Samir MHN
Sebastiao FBdS
Smilla V
Sonia MIdC
Stephany RdS
Suzana K
Takako K
Tania LN
Thiago A
Thiago PB
Tiago DMR
Tiago SD
Tomas RN
Ulrikei S
Vinicius GLP

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício

Ativo

Passivo

Receitas

Custos

Resultado

2019

62.015

62.015

597.653

598.435

-782

2018

35.245

35.245

651.275

659.218

-7.943

2017

65.972

64.543

580.678

579.249

1.429

Download do Balancete Anual 2019

OUTWARD BOUND NO MUNDO
Desde 1941 temos como propósito ajudar pessoas a descobrir e desenvolver seu potencial para cuidar de si, dos
outros e do mundo ao seu redor por meio de experiências desafiadoras na natureza.
Estamos presentes em mais de 30 países, desafiando todos os anos mais de 150.000 pessoas a saírem de suas
zonas de conforto e vivenciarem uma jornada outdoor única e relevante.

@outwardboundbrasil

outwardboundbrasil

outwardboundbrasil

outwardboundbrasil

12 99122 4452

11 3042 3315

www.outwardbound.org.br
Outward Bound Brasil
Avenida Nove de Julho, 5519
01407-200 - São Paulo – SP
BRASIL

