
Propósito e Impacto
Etapa New York City 



Conhecer os projetos de maior 
impacto e escala em âmbito 
global

Conversar com especialistas e 
tomadores de decisões que 
impactam o rumo dos 
acontecimentos. 
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25 a 30 de Julho de 2019



ESTE PROGRAMA É PARA VOCÊ QUE ESTÁ:
!

Em Busca de si mesmo 
Em Busca de seu Propósito  
Em Busca do seu potencial de  
Impacto no Planeta 

FORTALECER PESSOAS COM GRANDE PODER!
DE INFLUÊNCIA, PARA QUE  AMPLIEM O !
SEU IMPACTO NO MUNDO

NOSSO OBJETIVO 



COMO?
- Combinamos um conjunto de metodologias de impacto para promover 
uma experiência única!

- Usamos o método exclusivo de coaching desenvolvido por Adriana 
Netto, uma das precursoras desta área no Brasil, combinado com 
princípios da aprendizagem para adultos e do “case-in study”, 
metodologia de um dos cursos mais premiados da Harvard Kennedy 
School. !

- O Programa está desenhado para oferecer uma jornada de experiência 
única, que surpreenda, inspire e transforme os participantes. 
 



AGENDA 

Domingo 28/07 - manhã - sessão de coaching em grupo com Adriana Netto  
                            almoço - Diana Chambers  
                            tarde - reunião exclusiva com Jonah Wittkamper 

Segunda  29/07 -  manhã - reunião exclusiva com Sid Efromovich   
                          -  tarde -  sessão de coaching em grupo com Adriana Netto

Terça      30/07 - manhã - reunião exclusiva com Margarita Escoto   
                        - tarde - fechamento do Programa com Adriana Netto 

www,nexusglobal.org

Quinta    25/07

Sexta      26/07

Sábado 27/07

NEXUS GLOBAL SUMMIT 2019

Processamento diário com Adriana Netto



- 2 entrevistas individuais, de uma hora cada, para entender 
necessidades e customizar a experiência de cada um.!
-Sessões exclusivas com profissionais de destaque na área 
da Filantropia.!
-Encontro inicial do grupo - 8hs de duração 

1.PREPARAÇÃO!
datas a serem  definidas

2. VIAGEM - 25/7 a 30/7 -Participação no Nexus Global com sessões individuais diárias de 
coaching e acompanhamento personalizado!
-Palestras com profissionais de destaque na área de impacto 
social!
-Sessões individuais diárias de coaching. Se necessário sessões 
extras.

3. PÓS VIAGEM!
datas a serem  definidas

- Encontros para processamento do grupo - 8hs de duração !
-2 sessões de coaching individual!
-Encontro para apresentação de projetos de impacto na 
sociedade - 8hs de duração

PROGRAMA EM TRÊS ETAPAS



NEXUS GLOBAL - 2019
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PALESTRANTES!
( ordem alfabética )
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QUEM SOMOS?

Adriana Netto Mali Ribeiro 

Coach de herdeiros e executivos 

Autora do Livro “Coaching -   
Pessoas em busca de si mesmas”

Especialista em eventos com o foco  
em desenvolvimento de pessoas.  
!
Formação na Franca e atuação internacional.


