
 

 
Razão Social: CIEDS - Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento 
Sustentável 

Ramo de Atividade: Terceiro Setor 

Ano de Fundação: 1998 

Endereço Completo: Rua Conselheiro Saraiva, n° 28 – 8° andar – Centro – Rio de Janeiro 
– RJ – Cep: 20021-130 

Número de empregados: 1.400 profissionais 

Breve descrição da organização:  

O CIEDS, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, 
fundado em 1998, é uma Instituição Social Sem Fins Lucrativos, filantrópica, signatária do 
Pacto Global da ONU, com status de Consultor Especial do Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas – ECOSOC e membro do Grupo Consultivo da Sociedade Civil do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – ConSOC Brasil do BID. Foi eleito, em 2020, 
pelo prêmio TOP 500 NGOs, do NGO Advisor, a  2ª ONG mais relevante do Brasil e 54ª do 
mundo. 

O CIEDS, por meio de parcerias estratégicas com governos, instituições, empresas e 
sociedade civil, constrói redes para a prosperidade, entendendo prosperidade como mais 
educação, mais alimentação, saúde, informação, conectividade e, principalmente, mais 
confiança no futuro. 

A organização cria e articula tecnologias sociais que possibilitam políticas públicas mais 
efetivas e um investimento social estratégico. Sua missão é construir redes para a 
prosperidade de pessoas e de comunidades gerando maior confiança no futuro e a visão é 
um mundo mais equitativo, mais democrático, mais sustentável e com maior e melhores 
oportunidades sociais e econômicas para todos. 

O conjunto de ações empreendidas pelo CIEDS tem gerado impactos positivos para todos 
os seus públicos, contribuindo para o aumento da confiança no futuro, aumento da 
participação cidadã e ainda para o fortalecimento de organizações da sociedade civil de 
base comunitária. 

Com foco em gestão de excelência em 23 anos de história, foram mais de 627 projetos 
realizados, mais de 2 milhões e 212 mil beneficiários diretos, mais de 3.900 comunidades 
atendidas, mais de 17 mil funcionários e mais de 692 parceiros. 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: Jornada Prosperidade 360º: Inovação organizacional para mais confiança no 
futuro 
 
RESUMO: Aqui, relatamos a experiência ‘Jornada Prosperidade 360º’, do CIEDS - Centro 
Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, organização social 
que atua há 23 articulando soluções e parceiros estratégicos para a criação de redes para 
prosperidade e maior confiança no futuro.  

A Jornada Prosperidade 360º reúne um conjunto de metodologias, práticas e ações de 
inovação institucional e transformação digital, sobretudo em meio à pandemia da Covid-19, 
com vistas à construção de uma instituição mais ágil, horizontalizada, colaborativa e 
conectada aos desafios da sociedade contemporânea com o foco de ampliação dos 
impactos positivos para os públicos com os quais trabalhamos.   
 
O mundo do trabalho está mudando. A pandemia da Covid-19 acelerou mudanças que já 
vinham acontecendo gradativamente e impôs às organizações adaptações em suas formas 
de atuação, interna e externamente.  

A identidade do CIEDS é ser plural, criador e implementador de tecnologias sociais, 
parcerias e ações integradas. Por nossa resiliência, abertura à mudança, inovação e 
cuidado com os colaboradores, beneficiários e parceiros, mergulhamos, em 2020, em uma 
Jornada de transformação que foi nomeada por nosso público interno de Jornada 
Prosperidade 360º. Toda essa transformação busca, principalmente, qualificar nossos 
processos para gerar maior valor compartilhado, fortalecer a democracia e promover maior 
e melhores oportunidades sociais e econômicas para todos.  

Acreditamos que cada um tem em si um grande potencial de transformação social. Assim 
enxergamos os mais de 2 milhões e 212 mil beneficiários ao longo da nossa história e 
assim também que enxergamos nossos colaboradores. Por isso, nossa gestão da mudança 
considera os melhores saberes de cada um para melhores resultados positivos para a 
sociedade, a fim de fortalecer redes para a prosperidade e confiança no futuro.  

Implementamos, assim, metodologias mais ágeis, fluidas e maior horizontalidade, espaços 
de integração e autocuidado, rotinas de governança envolvendo colaboradores de 
diferentes setores e cargos e seguimos implementando uma política de portas - e agora 
também telas - abertas.  

Nossa jornada de transformação tem, assim como todas nossas ações, o ser humano no 
centro. Com equipes em diferentes regiões do país, criamos mecanismos dialógicos de 
gestão e de participação e usamos a tecnologia e a inovação para seguir fortalecendo 
ações conjuntas efetivas, tendo como elemento central o aspecto humano.  
 
Aqui contamos como a Jornada Prosperidade 360º aportou inovação, escuta e conexão 
entre as equipes no processo de transformação organizacional, tornando-se uma boa 
prática institucional e nos levando a resultados relevantes para a sociedade, em um 
período tão desafiador da História.  
 
 
 

 
 
 



 

2020 foi difícil para todos. No início do ano, o Brasil foi atravessado pelo 
coronavírus, que já apresentava seus desafios desde o fim de 2019 em outras partes do 
planeta. Governos, empresas e organizações sociais se mobilizaram para criar alternativas 
viáveis para a crise sanitária, econômica e social, reinventando e implementando soluções 
junto às pessoas que mais precisavam. Como todos, aqui no CIEDS, tivemos que criar 
alternativas para lidar com os inúmeros desafios, olhando para nossos públicos 
beneficiados, para o contexto global e para dentro da organização.  
 
 Assim, desenvolvemos uma série de ações para instituir mudanças organizacionais 
necessárias, minimizar os impactos da Covid-19 em diversas frentes institucionais, 
sobretudo, junto aos nossos públicos internos, e aportar inovações em nosso modelo de 
gestão que promovessem uma instituição mais ágil, fluída e horizontalizada. Essa série de 
estratégias institucionais se tornou a Jornada Prosperidade 360º, que recebeu este nome 
por meio da escolha dos próprios colaboradores, em processo de co-criação em um dos 
espaços de governança compartilhada implementado, a reunião ampliada - espaço que 
reúne mais de 100 colaboradores quinzenalmente para compartilhar saberes, informações, 
avanços e desafios do modelo de gestão.  
 
 Nossa Jornada ganha este nome e escopo em 2020, mas começa um pouco antes 
disso. Atentos às tendências no mundo do trabalho, aos novos modelos de gestão, à 
automação, à tecnologia, e às pessoas, buscamos sempre nos aprimorar e nos dedicamos 
a revisitar processos estruturantes para nos adequar às novas realidades. Em meados de 
2019, iniciamos um percurso de aprendizado e melhoria junto ao Programa VOA, da 
Ambev, que tem como objetivo fortalecer instituições do Brasil que atuam em causas 
diretamente ligadas aos ODS da ONU. Fomos uma das 115 organizações participantes ao 
longo de 2019 e 2020. Essa atuação contou com ampla participação do nosso corpo 
diretivo no desenvolvimento de estratégias nos pilares ‘Gente, Gestão e Governança’, 
promovendo impactos e transformações em grande parte dos processos institucionais. 
 
 Mais um processo fundamental para nos fazer chegar naquilo que denominamos de 
Jornada Prosperidade 360º foi nossa participação em 2020 no Diagnóstico Regenerativo, 
junto a outras 11 organizações sociais, proporcionado pela Vamos! e acompanhado pela 
Pacto - Organizações Regenerativas, que mapeou caminhos para nosso desenvolvimento 
e maior impacto social, a partir de um Mapa Regenerativo da instituição, que se desdobrou 
em planos de ação. Esta foi uma importante ocasião para pensarmos nos desafios do setor 
junto a pares da sociedade civil, em momentos de co-criação, coletivos e individuais, 
fundamentais para nos perceber como ecossistema. 
 
 O Mapa Regenerativo nos indicou caminhos importantes a serem trilhados, que nos 
levaram a buscar apoio externo para nos assessorar na Gestão da Mudança, incluindo a 
revisão dos processos de governança, a instalação de novas capacidades e o desenho de 
um modelo de gestão próprio, mais fluido, horizontal e participativo. É aí que nasce a 
Jornada Prosperidade 360º que ganhou esse nome e se desdobrou em planos envolvendo 
toda a instituição.  



 

  

Reprodução Relatório Anual CIEDS 2020 

 
 Frente à Covid-19 e os riscos enfrentados por todas e todos, aderimos ao trabalho 
home office para todos os colaboradores em atividades em que era possível, 
disponibilizando apoio financeiro para a internet e equipamentos para parte destes times, 
readequamos atividades presenciais de projetos para formatos online, desenvolvendo 
plataformas digitais e aumentando capacidades para novas formas de trabalho. 
Entregamos máscaras e kits de higiene, garantindo os cuidados necessários e 
distanciamento social para aqueles que se mantiveram em trabalho presencial, sobretudo 
nossas equipes que seguiram atuando com compromisso e responsabilidade junto a quem 
mais precisava em Serviços de Saúde e Assistência Social, cujo papel do CIEDS é a 
promoção da inclusão e reinserção social desses públicos, através da cogestão junto a 
secretarias municipais do Rio de Janeiro, serviços esses que atendem mais de duas mil 
pessoas, em situação de extrema vulnerabilidade social.   

 
 Além de nos orgulharmos de ter passado esse período sem cortes e demissões, em 
um momento em que a diminuição dos quadros de colaboradores era uma realidade em 
muitas organizações, alcançamos resultados positivos em dois importantes indicadores 
institucionais em relação ao quadro profissional, quando a pandemia impactou ainda mais 
os grupos tidos como minorias: no que tange a mulheres cis e trans na instituição, 
chegamos a 66%, sendo 38% em cargos de chefia e destas 14% negras, com base em 
fonte de dados BSC (Balanced Scorecard) CIEDS. 



 

 

Reprodução Relatório Anual CIEDS 2020  
 
 Na perspectiva de uma gestão mais próxima dos colaboradores instituímos rotinas e 
mecanismos dialógicos, a fim de garantir alinhamento entre as equipes no desafiador 
contexto do isolamento social. Adequamos as reuniões de governança para formato online 
e ampliamos para 100% do nosso time, envolvendo todos os cargos e funções em dois 
encontros mensais, a Reunião Ampliada, com a perspectiva de apresentação de projetos e 
resultados pelas equipes, e a Reunião 360º, que aborda aspectos institucionais de 
governança com todos os times.  
 
 Baseados em um modelo de gestão inspirado pela sociocracia, implantamos 4 
Círculos de trabalho, espaços semi-autônomos de construção de estratégias 
compartilhadas (Círculo de Liderança, Círculo de Sustentação, Círculo de Geração de 
Valor, Círculo de Gente e Cultura), início de um mindset ágil, transversal e que possibilita a 
criação de soluções inovadoras, maior agilidade, estímulo à inovação e à inteligência 
coletiva e promoção da integração.  

Criamos um GT (Grupo de Trabalho) de Transformação Digital, instância consultiva 
e propositiva, responsável pelo desenho e apoio à implementação de um Plano de 
Transformação Digital, que contemplou cinco áreas a partir de uma abordagem sistêmica e 
integrada. Nosso objetivo maior é nos adequar a mudanças repentinas, garantindo o 
impacto positivo gerado na sociedade, sobretudo para aqueles que estão no centro de 
nossas ações, os beneficiários e para aqueles que são responsáveis por todo nosso 
impacto positivo gerado, os colaboradores.  
 
 Ainda no escopo da Jornada Prosperidade 360° e atenta aos impactos na saúde 
emocional, mental e física de nossos funcionários e seus familiares, a Diretoria de Gente e 
Cultura estruturou o Bem Viver CIEDS,  espaço virtual voltado para saúde física, emocional 
e mental dos colaboradores em tempos de pandemia e de isolamento social, 
proporcionando troca e reflexão, tendo como objetivo a aproximação, o apoio e a 
adaptação pessoal e profissional mais qualificada.  

A escolha dos temas dos encontros foi feita pelos próprios profissionais em uma 
dinâmica remota e entre os temas tiveram destaque: saúde mental na quarentena, 
meditação para iniciantes, receitas rápidas e harmonização de cervejas e vinhos. Para 
implementar a estratégia e desenvolver as diferentes temáticas, o CIEDS conta com uma 
rede de profissionais voluntários, dentre eles: fisioterapeutas, coachs, nutricionistas, 
psicólogos, cientistas sociais, comunicadores, educadores, músicos, poetas e outros. 
 

Os ciclos Bem Viver CIEDS proporcionam saúde, bem-estar e aproximação entre as 



 

equipes de todo o Brasil, superando a distância física, além de ser aberto a colegas e 
companheiros dos colaboradores, de forma a levar mais qualidade de vida também para 
aqueles que os cercam. Em seu terceiro ciclo (de maio a dezembro de 2021), os encontros 
se estruturarão em dois grandes eixos: Eu para mim:  assuntos voltados à auto reflexão e 
dinâmicas individuais dos participantes; Eu para o mundo: assuntos que abordam aspectos 
voltados à interação coletiva e propõem dinâmicas entre os participantes.  
 

O engajamento dos times no Bem Viver CIEDS levou à criação de um grupo de 
embaixadores que é responsável por orientar a estratégia e operacionalizar os encontros, 
que contam com pré-produção, produção e pós-produção, com avaliação e instrumentos de 
feedback, nos quais apresentaremos resultados a seguir.  
 
 O café da manhã institucional é outra estratégia da Diretoria de Gente e Cultura, 
espaço mensal que promove celebração de aniversários, diálogo sobre temáticas 
importantes e integração dos funcionários das diversas áreas em um momento informal. 
Estratégia existente há cerca de dez anos, em 2020 foi adequada para versão virtual e 
seguiu gerando valor para as equipes internas.   
 
 Ademais, já em abril de 2020, lançamos o movimento #RedeConfiançanoFuturo, 
com foco no combate aos efeitos sociais do novo coronavírus. Desenhamos projetos 
especiais e convidamos nossas redes e novos parceiros a estarem conosco. Também 
adaptamos nossos projetos e programas para que não houvesse pausa nas formações e 
ações. Por fim, focamos nossas comunicações na disseminação de métodos preventivos e 
na divulgação de nossas ações especiais e de parceiros, a fim de conectar interessados 
em colaborar com as iniciativas e fortalecer a promoção da prosperidade para quem mais 
precisa, afinal, em tempos de crise as desigualdades se acirram ainda mais.  
 

Exemplos como a ajuda humanitária do programa Pessoas e Negócios Saudáveis 
(PNS), mostram a força da nossa atuação em rede, junto a públicos externos e internos. 
Equipes dos projetos se engajaram em dialogar com empresas e instituições parceiras com 
o propósito de possibilitar o financiamento e execução do programa, em um momento em 
que a fome cresceu no país e que empreendedores e organizações de base comunitária 
correram grandes riscos.  
 
          O programa, em meio à pandemia, promoveu a segurança alimentar de famílias, 
aliada ao desenvolvimento de pequenos negócios e ao fortalecimento de organizações 
sociais. Nos unimos a pequenos empreendedores do ramo alimentício e a organizações de 
base comunitária para juntos servirmos refeições diárias a pessoas em situação de rua, 
moradoras de comunidades, favelas e de assentamentos rurais no CE, BA, RN, RJ e SP, 
ES. 
 
  Nossos públicos internos se envolveram na articulação de parcerias, de mentorias e 
voluntários, e na difusão da ação, que conta com o apoio de grandes parceiros como a 
Shell, Instituto Neoenergia, Amil, Instituto C&A, Instituto Unibanco e Itau Social, impactando 
mais de 5.000 pessoas, 55 organizações de base comunitária, 99 empreendedores e 
entregando mais de 600 mil refeições prontas para quem mais precisa. 
 
 Na nossa Jornada Prosperidade 360° também temos um olhar apreciativo, nesse 
sentido aplicamos pesquisas e avaliações em grande parte dos processos, a fim de 
conhecer a percepção de nossos colaboradores, buscando a melhoria contínua.  
 



 

Mesmo em um ano de pandemia, ao aplicarmos nossa anual pesquisa de Clima 
Organizacional, 96% dos colaboradores disse se ‘identificar’ ou se ‘identificar muito’ com a 
missão institucional, enquanto 88% dos colaboradores disse estar ‘satisfeito’ ou ‘muito 
satisfeito’ em trabalhar no CIEDS, esses resultados comprovam o sucesso das estratégias 
implementadas.  
  

Quando perguntados se melhoramos as estratégias de governança e gestão 
compartilhada, mais da metade (58,3%) avalia entre 4 e 5, sendo 5 o maior valor.  
 
 

 

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional CIEDS 2020 

 
Quando perguntados se acreditam que as estratégias digitais contribuem para um 

maior e melhor desenvolvimento dos objetivos do CIEDS, de governança e gestão 
compartilhada, a grande maioria (83,3%) avalia entre 4 e 5, sendo 5 o maior valor.  
 

 

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional CIEDS 2020 
 



 

 
Quando perguntados se estão satisfeitos com o clima organizacional do CIEDS mais 

da metade (51,9%) avalia entre 4 e 5, sendo 5 o maior valor.  
 
 

 

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional CIEDS 2020 
 
Sobre os encontros do Bem Viver, temos relatórios que contam e atestam o impacto 
positivo gerado pela iniciativa:  

 
“Os encontros do Bem Viver CIEDS foram momentos de cuidado tanto individual como 

coletivo que nos abraçou neste primeiro semestre de 2020. Olhar para as necessidades 
latentes das pessoas da casa e possibilitar esse espaço de acolhimento e troca, sem 

dúvidas, foi de grande importância para resgatar e fortalecer a nossa conexão com nós 
mesmos e com os colegas de trabalho em período de distanciamento social” 

 
Jéssica Sá, Coordenadora de Projetos Sociais do CIEDS que, além de participar dos 

encontros, conduziu o encontro sobre ‘meditação guiada para iniciantes’. 

 
 

Fonte: Relatório de Resultados Ciclo Bem Viver CIEDS 



 

 

Fonte: Relatório de Resultados Ciclo Bem Viver CIEDS 

 

 

Fonte: Relatório de Resultados Ciclo Bem Viver CIEDS - resultados até agosto 2021 

 

Sobre o novo modelo de gestão, temos percepções valiosas de nossos públicos internos: 

 

“Há 1 mês participo do Círculo de Sustentação, e fiquei feliz em poder contribuir com a 
experiência que tenho nesses 3 anos no CIEDS, de fato me fez sentir como parte 

integrante do processo e tenho certeza que com a experiência profissional que tenho e no 
projeto que atuo posso contribuir com outras equipes nessa construção. 

Vejo com bons olhos toda essa movimentação de mudanças nos processos, integração e 
estruturação, todos nós estamos aprendendo com esse novo modelo de gestão, ainda 

temos muito trabalho pela frente, mas que com o esforço de todos teremos um excelente 
resultado no final...” 

Luciane é Analista Administrativo/Financeiro e participa do círculo de sustentação 

 



 

“No meu ponto de vista o trabalho de ‘Governança’ que vem sendo desenvolvido dentro do 
CIEDS, atingirá os objetivos almejados.  

Acredito que a automação venha contribuir e acelerar muito os processos da governança, 
visto que facilitará a prestação de contas e a transparência; e desta forma, vai gerar muito 

mais eficiência na gestão da instituição.  

Portanto, este conjunto de mudanças que vivemos hoje dentro do CIEDS, em um futuro 
breve, ampliará o impacto junto aos públicos, facilitará a captação de recursos e criará as 

bases para um crescimento sustentável…” 
 

Rogério é Coordenador de Operação e Desenvolvimento do Coletivo Aprendiz e participa 
do círculo de sustentação e geração de valor 
 

 
Abaixo apresentamos alguns dos impactos institucionais até agosto de 2020, diante 

do início da pandemia de Covid-19, que apresentam nossa grande capacidade de atuação 
rápida, efetiva e em rede:  

 

Fonte: Relatório Semestral 2020 - lançado em agosto de 2020 
 



 

 
 

Fonte: Relatório Semestral 2020 - lançado em agosto de 2020 

 
Assim como números que atestam nossa capacidade de articular redes para a 
prosperidade, com impacto do Pessoas e Negócios Saudáveis:  

 

Reprodução Vídeo CIEDS 



 

Nossa Jornada Prosperidade 360º aportou conhecimentos, inovação e saberes dos 
colaboradores para o desenvolvimento institucional, de nossos times e ampliação dos 
impactos positivos que geramos para a sociedade - mais renda, mais educação, mais 
saúde. Celebramos nossas conquistas em ser uma organização social atuante há 23 anos, 
em todo o território nacional, criando redes para a prosperidade e maior confiança no 
futuro.  
 
ÁLBUM DE FOTOS: 
 
Aqui é possível acessar registros fotográficos do Case Jornada Prosperidade 360º: 
Inovação organizacional para mais confiança no futuro: Álbum de Fotos  
 
 
ANEXOS ILUSTRATIVOS 
 
Relatório Semestral CIEDS 2020 
 
Relatório Anual CIEDS 2020  

https://drive.google.com/drive/folders/1yfAYx5osBYxoN60pgmvkUUBlZNrXWRW5?usp=sharing
https://www.cieds.org.br/docs/Relat%C3%B3rio_Semestral_2020.pdf
https://www.cieds.org.br/docs/RELATORIO-ANUAL-2020-WEB.pdf

