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FÓRUM Com mais de 3.800 Fóruns, o 
YPO cria conexões confiáveis 
ao redor do mundo, oferecendo 
aos membros uma 
incomparável atmosfera de 
confidencialidade, respeito 
e confiança.



EDUCAÇÃO
(LEARNING)

O YPO oferece um leque infinito de 
oportunidade em termos de eventos e 
seminários.
Como member do YPO Inc., o membro 
tem o direito de participar de 
“Universidades”, “Seminários”, 
“Academies”, cursos e eventos 
promovidos pelo YPO Internacional. 
Tais como o YPO/Harvard Presidents’ 

Program, o Seminário de 
Presidentes YPO-FGV, o YPO 

Stanford GSB Program e 
muitos outros 

treinamentos.



MICROFORUM
O YPO lançou recentemente uma nova iniciativa de 
Fórum chamada Microforum, destinada a todos os 
membros de nossos cinco capítulos baseados em São 
Paulo.

Trata-se de uma plataforma online muito fácil de usar, 
projetada para oferecer aos membros meios de conec-
tar-se individualmente com colegas de seu capítulo ou 
de outros capítulos.

Os encontros entre os membros acontecem de forma 
online.

Boas Práticas:
O membro/ spouse deve ter participado do treinamento de 
Fórum;
Recomenda-se 60 minutos para os encontros que podem ser 
virtuais, neste momento de pandemia, e de 120 minutos para 
os presencias;
O Microforum é uma ferramenta ativa e de engajamento.



Convidamos você a visitar com frequência  o YPO 
Connect www.myypo.org a fim de manter atualiza-
das as suas informações de contato, bem como 
utilizar as facilidades que constam no site ou se in-
screver para algum evento ou outras oportunidades 
que a YPO oferece.

Por meio do Taste of YPO vocês poderão conhecer 
melhor todos os benefícios que a YPO oferece a seus 
membros:  https://videos.ypo.org/virtual-taste-of-ypo  

YPO CONNECT



MENTORING PROGRAM

• Perfil do mentee escolhido é enviado para 
aprovação do Mentor;
• Se aprovado, match concluído;
• Em seguida, informa-se ao mentee o mentor dele, 
colocando-os em contato.

1. MATCHING
Treinamento de 2 horas com as “best 
practices” do Mentoring;
 Primeiro encontro da dupla.

• Encontros 
mensais de até 2 
horas, totalizando 10 
encontros dentro de um ano.

• Avaliação e monitoramento das 
duplas até o 6º mês, a fim de 

verificar se será o programa 
está sendo satisfatório 

para a dupla.

3. KICK OFF MENTORING

• Mandatório fazer a Masterclass se for a 
primeira participação no Mentoring – 5 horas de 
duração.

2. TREINAMENTO MASTERCLASS



GRUPOS DE
WHATSAPP
PARA INTERAÇÃO 
ENTRE OS MEMBROS

• YPO - Mercado - Grand SP                                                
• YPO Tênis/Beach Tênis
• BR YPO & Supercars
• Charuto
• Children Abroad
• Classificados YPO Brasil 1
• Classificados YPO Brasil 2
• Construction Net.BR
• Travel, Food &Wine
• Golf
• Network YPO Brasil 2
• On the Road
• Política
• Relógios YPO
• Talentos YPO

Os grupos de Whatsapp são geridos pelos próprios 
membros.
É necessário informar seu interesse no e-mail 
ypograndsp@ypobrasil.org.br para a liberação da sua 
entrada pelo administrador do grupo. E outros mais: 
pesquise com a secretária do seu Capítulo

• YPO Agro + Pecuária
• YPO Arte & Cultura
• YPO Covid-19
• YPO Crise $$$
• YPO Deal Room
• YPO Fintech Insuretech
• YPO Healthcare Business
• YPO Invesment Club
• YPO Network Imobiliário
• YPO Poker Brasil
• YPO Saúde 1
• YPO Saúde 2 
• YPO Sports Networking
• YPO Vinhos Brasil
• YPOers no Sertões



YPO FAMÍLIA
A YPO oferece oportunidades para os filhos e para 
os cônjugues, que vão desde viagens e eventos por 
todo o mundo até dinâmicas virtuais de networking:

• Fórum para Spouses ;
• Mentoring para Spouses;

• Programa para Spouses e para a 
família;

• Programas relacionados a estudos e net-
working para Youngers;

• Grupos de Networking para Spouses e 
Youngers.



NEW MEMBER
VOUCHER

Ao ingressar no YPO você recebe um voucher no 
valor de dois mil dólares, para utilizar em eventos 
ou cursos da YPO Internacional.

O voucher tem validade de 2 anos a partir da data 
de ingresso na YPO.



O PODER
DO NETWORK
O YPO fornece acesso a experiência únicas, a 
extraordinários recursos educacionais, alianças 
com instituições líderes e networks que dão 
suporte aos negócios de seus membros.



COMO OS MEMBROS FAZEM
NETWORK COM OS PARES
No YPO, aprendizagem vai muito além das 
informações práticas. Os membros do YPO 
desafiam e inspiram uns aos outros para o 
crescimento por meio de oportunidades valiosas 
de aprendizagem.

Os membros também encontram área comum por 
meio do networking, que transcende os limites 
geográficos e expande as possibilidades de troca 
entre os membros.


