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2020: Colaboração, dedicação e profundo 
compromisso com nossa missão
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A identidade do CIEDS é ser plural, diverso, articulador, criador e implementador de ações estruturantes e 
fundamentais para o combate à pobreza e promoção da prosperidade. São vários caminhos, uma só organiza-
ção. Múltipla em pessoas, em projetos e em ideias criativas e inovadoras que nos levam à nossa missão: redes 
para a prosperidade. 

Em 2020 percorremos milhares de estradas pelo Brasil – de forma virtual e real. Realizamos ações de 
apoio emergencial, como a distribuição de mais de 130 mil refeições no Ceará, Rio de Janeiro e São 
Paulo. E ações de apoio a centenas de organizações comunitárias e pequenos negócios com formação 
e tutoria especializada feita por mais de 200 voluntários de todo o Brasil conectados em uma platafor-
ma desenvolvida especialmente para esse trabalho emergencial, mas que veio para ficar.

Para sermos mais efetivos e abrangentes, abraçamos o mundo digital e com muita garra estruturamos 
e colocamos no ar 7 plataformas de Educação a distância, desenvolvemos 2 jogos com trilhas educa-
tivas para jovens empreendedores e adaptamos grande parte de nossas ações presenciais e de sala 
de aulas para as plataformas digitais. Uma ação estruturante como essa antes demoraria anos para 
ser implantada, mas com dedicação e capacidade técnica, nossas equipes de diversas partes do país 
fizeram um trabalho espetacular.

 Encaramos e realizamos com louvor o desafio de implementação de duas plataformas atreladas a progra-
mas de repasse de benefício financeiro com bancarização para cerca de 2 mil pintores e 3 mil e quinhentos 
marceneiros de todo o Brasil. Os projetos Pintar o Bem, com a Suvinil, e Marcenaria do Bem, com a Leo 
Madeiras, exigiram de nossas equipes mais que dedicação, exigiram atuar de forma emergencial com efici-
ência e rapidez para levar apoio e ajuda para quem mais precisava, para milhares de famílias que perderam 
a renda com a pandemia e encontraram nestas duas ações um apoio de instituições comprometidas com 
seus parceiros e acima de tudo, promotoras de uma rede real de sustentabilidade e prosperidade. Ambas 
ações foram implantadas e implementadas de forma 100% digital e virtual.

Fomos além! Nossas equipes se desdobraram para manter em pleno atendimento as 93 Residências 
Terapêuticas e 10 abrigos sob nossa gestão. Todos funcionaram de forma plena e com equipe presen-
cial. Toda a equipe assumiu o compromisso e a responsabilidade de estar junto de quem mais precisa-
va nas horas mais difíceis que passamos no início da pandemia. Sempre digo aqui no CIEDS que existi-
mos para apoiar quem mais precisa: abrigo e residências terapêuticas não funcionam em plataformas 
digitais, funcionam com atenção e cuidado constante. Fica aqui, em nome de todo o CIEDS, o nosso 
agradecimento e parabéns à toda a equipe da área de inclusão e bem-estar. 

E por fim, reafirmamos o nosso DNA – resiliência, inovação e criatividade. Melhoramos nossos processos e 
otimizamos inúmeros recursos. O reconhecimento veio agora nos primeiros dias de janeiro de 2021. 

Fomos reconhecidos como a 2º Melhor ONG do Brasil e assumimos a 54º posição mundial atestados 
pelo NGO Advisor, organização internacional reconhecida por sua credibilidade e compromisso no 
reconhecimento de boas práticas institucionais e eficácia de organizações em todo o mundo que con-
tribuem para o desenvolvimento social e sustentável.

Não poderíamos celebrar essas conquistas se não estivéssemos juntos de parceiros e colaboradores 
comprometidos, competentes e dedicados. Nossos parceiros nos apoiaram e se uniram aos nossos 
esforços emergenciais na primeira hora, demonstrando proximidade e compromisso. E nossos cola-
boradores compartilharam seus momentos difíceis e medos com responsabilidade e muita dedicação. 
Obrigado a todos por fazerem do CIEDS, para mim,  o melhor lugar do mundo para trabalhar, empre-
ender e construir redes para a prosperidade.

Vandré Brilhante
Diretor-Presidente do CIEDS
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Vários Caminhos, um só CIEDS
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Temos como missão

& como visão

Somos o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável - CIEDS, uma organiza-
ção da sociedade civil que há 23 anos promove soluções sociais que geram mais prosperidade para o Bra-
sil, o que pra nós significa mais renda, mais saúde,mais educação e, sobretudo, maior confiança no futuro.

Nosso nome diz a que viemos: por meio de estudos e saber técnico desenvolvemos programas que 
contribuem  para o desenvolvimento sustentável, atuando de forma integrada, tanto do ponto de vista 
das redes estratégicas de parceiros - poder público, iniciativa privada, organizações da sociedade civil, 
pessoas físicas - quanto no que se refere às áreas de atuação: educação, engajamento comunitário, 
empreendedorismo, inclusão e bem estar. 

Nosso trabalho em todo o território nacional, com programas de diferentes temáticas e públicos, so-
mado ao nosso alto poder de mobilização para ações de impacto, faz de nós uma referência entre as 
organizações da sociedade civil no Brasil.

Construir redes para a prosperidade de 
pessoas, de comunidades e da sociedade, 
tendo como base o conhecimento, a 
cooperação e o empoderamento. 

Um mundo onde 
todos constroem 
sociedades mais justas e 
democráticas. 



Vários caminhos um só CIEDS12

Atuar colaborativamente 
e em redes

Ter compromisso com a 
gestão de qualidade

Incentivar o 
desenvolvimento de 
nossas equipes

Valorizar os saberes e culturas de todos 
os nossos públicos

Fomentar a inovação 
gerando valor 
compartilhado

Ter ética e transparência

Respeitar a diversidade

Nossos valores passam por

Fazemos parte do Grupo Consultivo da Sociedade Civil (ConSOCs) 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o que signifi-
ca estar articulado para o fortalecimento do Terceiro Setor na Amé-
rica Latina, especialmente no Brasil.

Somos também, desde 2013, Consultores Especiais do Conselho Eco-
nômico e Social das Nações Unidas – ECOSOC/ONU, o que permite 
que estejamos envolvidos nas atividades do Conselho, participando 
de seus programas, fundos, agências, reuniões e conferências.
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Além de sermos signatários do Pacto Global da ONU e atuarmos em linha 
com a Agenda 2030, comprometidos na adoção de ações voltadas ao alcan-
ce dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Perseguimos institucionalmente seis dos 17 ODS 

e no ano de 2020 fomos além, atingindo ainda mais ODS com nossas ações, estas que você poderá ver 
detalhadamente mais à frente, no capítulo Portfólio Anual        . 

O passado nos traz repertório e experiência e a confiança em um presente e futuro diferentes nos im-
pulsiona sempre a inovar. São vários caminhos um só CIEDS. 
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Prosperidade 360º
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2020 foi difícil para todos. No início do ano o Brasil foi atravessado pelo coronavírus e seus desafios, 
que já se apresentavam desde o fim de 2019 em outras  partes do globo. Então, governos, empresas e 
organizações sociais se mobilizaram para criar alternativas viáveis para a crise sanitária, econômica e 
social, se reinventando e implementando soluções junto às pessoas que mais precisavam.

Como todos os indivíduos e organizações, tivemos que criar alternativas para lidar com os inúmeros 
desafios, olhando, ao mesmo tempo, para fora e para dentro de nós mesmos. Assim, desenvolvemos  
ações para minimizar os impactos da Covid-19 em diversas frentes. 

Reiventamos

Readequamos atividades 
presenciais de projetos

Não reduzimos o 
quadro de pessoal

Aderimos ao trabalho home 
office para atividades em que 

era possível

Criamos o Bem Viver, espaço 
virtual voltado para saúde 
física, emocional e mental dos 
colaboradores 

Instituímos internamente 
mecanismos dialógicos, 
ampliando as reuniões semanais 
de governança para 100% do 
nosso time, incluindo todos os 
cargos e funções.

Adequamos os escritórios e 
ambientes de trabalho, com 
medidas de distanciamento 

social e distribuição de 
máscaras e álcool em gel para 

as equipes
Lançamos o movimento 
#RedeConfiançanoFuturo, com 
foco no combate aos efeitos 
sociais do novo coronavírus, 
criando ações e chamando 
parceiros para colaborarem
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Educação a Distância        :   
Implantamos sete ambientes 

virtuais de aprendizagem, com 
destaque para nosso sistema de 

aprendizagem virtual CIEDS Educa.

#Atitudesdobem          : entregamos 
mais de 480 cestas básicas 

para 60 famílias de catadores e 
catadoras de resíduos do lixão de 

Pacajus (CE), junto ao Instituto 
Malwee e Reino Evangelizar.

Redes de Territórios 
Educativos          : 80 instituições 

mobilizadas para apoio a mais de 
20 mil famílias, com distribuição 
de cestas básicas, kits de higiene 

e limpeza, no CE, MS e MA.

Captamos e doamos 110.000 
sabonetes e distribuímos para os 

CAPS, SRTs, Abrigos e CRAS, das 
Áreas de Inclusão e Bem-Estar, 

junto ao UNICEF.

Pessoas e Negócios 
Saudáveis        : distribuímos mais 
de 130 mil refeições, apoiando 
famílias, organizações de base 
comunitária e pequenos negócios 
do ramo alimentício, junto à 
Shell, Instituto Unibanco, Instituto 
Neoenergia e Instituto C&A.

Pintar o Bem e Marcenaria do 
Bem         : R$3.280.200,00 em 
repasse direto para 5.467 famílias 
de pintores e marceneiros, junto à 
Suvinil e Instituto Leo.

Centro Cultural Maloca dos 
Brilhante: 159 cestas básicas 
distribuídas         para pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social e insegurança alimentar no 
CE, junto ao Banco do Brasil.  

Fazedores do Bem          : Mais de 
R$62.000,000 por meio de editais 
emergenciais para lideranças e 
instituições comunitárias no RJ 
e CE junto ao British Council e à 
Associação Brasileira de
Academias - ACAD Brasil.
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Nos aprimoramos

Iniciamos, em meados de 2019, um percurso de aprendizado e 
melhoria junto ao Programa VOA, da Ambev, sendo uma das 115 
organizações participantes ao longo de 2019 e 2020.  O Programa 
tem como objetivo fortalecer instituições do Brasil que atuam em 
causas diretamente ligadas aos ODS da ONU.

Buscando sempre nos aprimorar, nos dedicamos a revisitar processos estruturantes - e fomos reco-
nhecidos por isso. 

Os processos formativos e de mentoria passaram por três pilares 

e pelas temáticas

Sendo, 6 áreas principais

Com ampla participação do corpo diretivo no desenvolvimento das estratégias, tivemos impacto em 
grande parte dos processos institucionais. 

Gente

Sonhos e Princípios

Diretoria Adjunta Assessoria Executiva Gerência de Novos Negócios

FinanceiroJurídicoComunicação

Estratégia e Tática  Gente e Gestão

Gestão da Rotina Gestão de Orçamento

 Solução de Problemas Gestão de Projetos

Comunicação e Relacionamento

Captação de Recursos e Governança

Gestão Governança
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20 ações desenhadas, divididas nos pilares                     

Destas, finalizamos 2020 com 

Gente

Gestão

Governança
35% 35%

30%

95% Concluídas

5% Em andamento

Diagnóstico Regenerativo

Mais um processo fundamental em 2020, foi nossa participação no Diagnóstico Regenerativo, jun-
to a outras 11 organizações sociais, proporcionado pela Vamos! e acompanhado pela Pacto - Or-
ganizações 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, coletivas e individuais, fundamentais para nos perceber como ecossistema. 

Formada pela Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e  Repú-
blica.org, a Vamos!  trabalha para fomentar um “ecossistema de organizações 
maduras, que atuam em temas estruturantes, sejam sustentáveis e entreguem 
alto impacto para superar os principais desafios sociais do Brasil”. 
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Além do corpo diretivo, tivemos a participação de 88 colaboradores, considerando 4 dimensões:

9 Temas de Desenvolvimento

Eu Nós Instituição Mundo

Desenho e monitoramento de 
estratégias, com atenção ao 

lugar das organizações 
nos ecossistemas

Composição, papéis, 
renovação de conselhos e 

sucessão de lideranças
 e fundadores

Liderança distribuída,
autogestão, autonomia,

papéis e responsabilidades

Planos individuais de 
desenvolvimento, feedback, 

carreira e remuneração

Competências 
conversacionais, qualidade 
das conversas e manejo de 

tensões e conflitos

Práticas afirmativas 
de equidade racial

Narrativas, 
posicionamento e 

comunicação externa

Aprendizagens,
 sistematização, inovação 

e influências

Mobilização de recursos 
para projetos finalistícos 

e para fortalecimento 
institucional

Jornada Prosperidade 360º 

O Mapa Regenerativo nos indicou caminhos importantes a serem trilhados, que nos levaram a buscar 
uma consultoria para nos assessorar na Gestão da Mudança.

Incluindo revisão dos processos de governança e construção de novas capacitações, o programa de 
desenvolvimento institucional ganhou o nome de Jornada Prosperidade 360º - pelos próprios cola-
boradores - e se desdobrou em planos de melhoria envolvendo toda a instituição. 
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4 abordagens principais:

O desenho da Jornada

Identidade e
estratégia

Governança 
e modelo 
de gestão

Gestão da
mudança e 
operação
assistida

Processos 
e design

organizacional

Mapeamento e 
diagnóstico

Identidade e
estratégia

Mapa de fluxo
de valor

Modelo organizacional
futuro

Desdobramento do 
modelo organizacional

Processos de interface

Indicadores e metas

1

Início

2 3

45

1 2

3 4
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Em razão deste processo, instituímos duas novas diretorias, atualizamos o escopo de uma delas e hoje 
somos um time de cinco pessoas que compõem o círculo de liderança estratégica da organização. 

VANDRÉ BRILHANTE 

FÁBIO MULLER 

ROSELENE SOUZA 

ROSANE SANTIAGO 

NOEMI BRAGA 

CEO

Diretor Executivo

Diretora de Gente e Cultura

Diretora de Inovação e Novos Negócios

Diretora de Finanças e Jurídico

linkedin.com/in/vandrebrilhante

linkedin.com/in/fabiomuller

linkedin.com/in/roselenesouza

linkedin.com/in/rosanecsantiago

linkedin.com/in/noemibraga
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Fomos reconhecidos 

Como fruto do nosso contínuo processo de melhoria tivemos alguns grandes reconhecimentos ao lon-
go de 2020

Fomos aprovados no processo de auditoria do Selo Doar Critérios 2020-23, ga-
rantindo-nos como uma organização certificada com o Selo A, a mais alta 
qualificação possível, revelando a aptidão para gerir investimentos e doações.

Fomos reconhecidos também pelo Selo de Direitos Humanos 2020, do Pro-
grama Rio+Humano, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro, pela implementação do Programa 
Pessoas e Negócios Saudáveis         .  

Por fim, assumimos o importante lugar de 2ª melhor ONG do Brasil e 54ª 
do mundo, pelo ranking mundial Top 500 NGOs. 

Desde 2014, ano em que tivemos nossa primeira candidatura no ranking, 
viemos constantemente aprimorando nossos processos, o que nos ren-
deu o avanço de 49 posições a nível global e 03 a nível nacional, materia-
lizando nosso trabalho e compromisso com a melhoria contínua.

Selo DOAR

Selo Direitos Humanos 

TOP 500 NGOs 

O Selo, desenvolvido pelo Instituto Doar, tem como objetivos incentivar, legitimar e des-
tacar o profissionalismo e a transparência nas organizações não-governamentais brasi-
leiras, na forma de um atestado independente de sua adequação aos Padrões de Gestão 
Profissional e Transparência (PGT). 

O Selo de Direitos Humanos é direcionado a entidades públicas e privadas que atuem de 
acordo com os princípios dos direitos humanos e  lutem para eliminar  formas de discri-
minação no município do Rio de Janeiro. Em 2020, 25 iniciativas foram seladas. 

O Top 500 NGOs é o mais respeitado ranking mundial que avalia os impactos locais 
e internacionais das ONGs, realizado anualmente pela NGO Advisor, organização de 
mídia independente sediada em Genebra, na Suíça. 

BRASIL#3

2021

#3BRASIL

#54MUNDO

BRASIL#3

2021

#2BRASIL

#54MUNDO
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Compartilhamos conhecimento

Temos em nosso DNA a construção de redes e o compartilhamento de saberes e tecnologias sociais. 
Com esforços direcionados para sistematização de conhecimentos e metodologias, com enfoque no 
fortalecimento de organizações sociais e articulação de redes para troca, buscamos nos aprimorar e, 
também, apoiar outras instituições e pessoas neste sentido.

No ano de 2020 foram

53,85% dos projetos contaram o apoio de voluntários 

1.115 organizações de base comunitária fortalecidas 

11.398 horas voluntárias captadas 
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No que se refere ao compartilhamento de conhecimento, destacamos:

Solução criada pelo CIEDS em meio à pandemia da Covid-19 com o objetivo de unir profissionais vo-
luntários dispostos a oferecer mentorias qualificadas a pequenos empreendedores sociais que bus-
quem orientações para o desenvolvimento de seus negócios.  A metodologia acontece toda no digital, 
permitindo que empreendedores de qualquer lugar do Brasil se conectem com mentores de diferentes 
regiões do mundo.

Necessidades dos empreendedores, a partir de mapeamento em 2020

Marketing

Gestão e Operação

Inovação

Finanças

Modelagem de Negócios

Jurídico

Gestão de Pessoas 

Contábil

Investimento em Startup 

Negócios de Impacto

Estratégia e Comercial

Gestão ambiental

28%
14%

13%
11%
11%
11%

5%
4%

3%
3%
3%
3%

 Quer ser parte da Rede de Mentores? 

 200 mentores 

89,5% dos 
empreendedores 
avaliam como 
muito bom 

10,5% como bom

ODS
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Em meio à pandemia, promovemos segurança alimentar de famílias, aliada ao desenvolvimento de 
pequenos negócios e ao fortalecimento de organizações sociais. Nos unimos a pequenos empreen-
dedores 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 
do CE, RJ e SP, pelo período de seis meses.

ODS

131.000 
refeições 
distribuídas 

Repasse de 1, 1 milhão para 
empreendedores para a 
produção de refeições

10 organizações de base 
comunitária fortalecidas 

23 empreendedoras e 
empreendedores fortalecidos 

Antes eu trabalhava fornecendo quentinhas para as empresas, com a pandemia eu 
estava sem saber o que fazer, com as portas fechadas. Com as mentorias tive impor-
tantes orientações para meu negócio, como as medidas e quantidades, divulgação, 

organização.  O projeto me levantou e me deu uma força muito grande pra continuar

Tem sido bastante difícil porque meu marido ficou desempregado e a 
gente tem criança pequena em casa. A marmita chegou em uma boa 

hora e o que sobra eu dou para o vizinho

Maria de Fátima, 55 anos, Pacajus, CE

Marcela da Silva, Francisco Morato, SP
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Fazedores do Bem é uma iniciativa do CIEDS que, desde 2017, busca fomentar iniciativas comunitárias 
de indivíduos, coletivos ou instituições, com grande potencial de impacto em seus territórios, forta-
lecendo suas ações e redes. Por meio de editais, os Fazedores do Bem são selecionados, recebem 
aporte financeiro e processo formativo para realização de suas benfeitorias.  Em 2018, o British Coun-
cil se uniu ao Fazedores do Bem com seu projeto Active Citizens e em 2020 a Associação Brasileira de 
Academias - ACAD Brasil também contribuiu, ao direcionar apoio aos esforços comunitários durante o 
isolamento social da pandemia.

Os dados numéricos globais do capítulo Portfólio Anual consideram os impactos gerados pelas iniciativas e projetos apresen-
tados ao longo de todo o Relatório 2020. 

Veja o impacto do Fazedores do Bem em 2020
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Autodesenvolvimento Horizontalização da Gestão 

Abertura para Receber Voluntários 

Prêmios e Certificações 

Gestão para o impacto

Compartilhamento de Metodologias 

Prática de parceria pró-bono

Fortalecimento de Redes Qualidade no que geramos 

Prosperidade = +Renda +Saúde +Educação +Confiança no Futuro

Nosso caminho para a Prosperidade
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Transformação Digital 
transformando gente
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• Engajamento dos gestores

• Aprendizados sobre novas tecnologias

• Motivar a criação de uma cultura de inovação

• Clareza na estratégia

• Estruturação de equipes de TI

E como toda mudança traz desafios. Estamos atentos:

Nossa jornada de transformação digital é fruto da busca contínua por aprimoramento e da necessida-
de de resolução de problemas complexos, de forma ainda mais ágil 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, em sua maioria, inseridos em con-
textos de exclusão e vulnerabilidade social.

Jornada de Inovação 2020 

Atuar colaborativamente 
e em redes

Fomentar a inovação 
gerando valor 
compartilhado Respeitar a 

diversidade

Incentivar o 
desenvolvimento 
de nossas equipes

Valorizar os saberes e 
culturas de todos os 
nossos públicos

Ter ética e 
transparência

Ter compromisso 
com a gestão de 
qualidade
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Criamos uma instância consultiva e propositiva, responsável pelo desenho e apoio à implementação 
de um Plano de Transformação Digital, que contempla cinco áreas a partir de uma abordagem sistê-
mica e integrada. 

Atendemos à necessidade urgente de criar ambientes virtuais de aprendizagem e de adaptar oficinas, 
aulas e atividades. Nossas ações, antes imensamente pautadas na presença e na construção de víncu-
los, passam a ser no virtual, com a mesma qualidade e mantendo nosso DNA.

 GT de Transformação Digital 

Colocamos 7 ambientes virtuais de aprendizagem no ar

Áreas
Estratégia

Tecnologia Comunicação

Cultura Pessoas

Conheça mais

Iniciativa Jovem

Programa Jovem 
Monitor Cultural

Conheça mais
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Juventude Empreendedora

Coletivo Aprendiz

Pacto pela 
Valorização da Educação

Conheça mais

Conheça mais

Conheça mais
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Para nós, a educação é o alicerce para a transformação e justiça social, é nossa política primeira. Acre-
ditamos que conhecimento é para ser compartilhado nas salas, nas praças, nos espaços públicos, e 
agora também através de um computador, um celular e um tablet.

Com o potencial do digital em seu sentido mais amplo, o CIEDS Educa é nossa plataforma EAD para 
cursos correlatos às nossas áreas de atuação, com possibilidade de criação e customização das jorna-
das formativas e das funcionalidades, para atender a cada demanda  e singularidade. 

Balcão de Ideias e Práticas Educativas é uma rede de difusão de ideias e práticas inovadoras  de pro-
fissionais da educação para profissionais da educação. Focada nas dez Competências Gerais da Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC, o Balcão oferece às professoras e gestoras participantes uma ex-

ODS

ODS

2.180 mil 
cursistas 50 cursos 15 redes municipais 

de educação

Conheça mais

CIEDS Educa

Práticas Educativas

CIEDS        Instituto Neoenergia



Vários caminhos um só CIEDS 33

330 profissionais das Secretarias 
de Educação envolvidas

48.777 beneficiários indiretos, 
sendo alunos das redes de ensino 

Implementação de 3 
cursos EAD 

Participação de redes de ensino 
de 4 estados: SP, BA, RN e PB

“O curso me proporcionou aprofundar na BNCC, conhecer e aprimorar com mais 
exatidão os resultados pedagógicos da minha unidade escolar, direcionar de uma 

melhor forma as reuniões, formações com a comunidade escolar, professores e fun-
cionários, utilizando as ferramentas a favor da escola.

Andréa Aparecida Diniz Aguena, 45 anos, SP, vice diretora da Rede de 
Francisco Morato

40 projetos incorporaram inovação social ou tecnológica 

No CIEDS, em 2020

Conheça mais

Balcão de Ideias e 
Práticas Educativas 

periência de análise, reflexão e sistematização de seus fazeres, desafiando-as à criação de estratégias 
que ampliem as oportunidades formativas e que contribuam para o desenvolvimento integral de estu-
dantes das redes públicas de ensino, em sintonia com os indicadores nacionais de educação.  
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ODS

Um trabalho muda uma vida. Por acreditar nisso é que o Coletivo Aprendiz, Programa de Aprendiza-
gem e primeiro negócio social do CIEDS, promove a inclusão social de jovens no mundo corporativo, 
por meio da geração de renda, ampliação de repertórios, networking e uma formação que alia teoria, 
prática e vivências socioculturais, enriquecendo o repertório dos aprendizes, e, ao mesmo tempo, a 
pluralidade do ambiente de trabalho nas empresas.

O modelo de aprendizagem foi dimensionada em três principais aspectos 

E no tripé 

Aprendizagem que projeta para o futuro

Aprendizagem produtiva Aprendizagem Coletiva 

Jovem

Família Empresa

Transposição da jornada 
formativa do aprendiz 
para o digital

1.112 jovens 
aprendizes

89 empresas 
parceiras

Muito bacana a forma como nas atividades do Coletivo Aprendiz abordam o tema do pre-
conceito, porque normalmente nós negros não ocupamos cargos altos dentro das empre-
sas, na maioria das vezes só vemos negros em cargos operacionais. Mas a luta não para!

Lídia Antunes Saldanha, 22 anos,  Aprendiz, Penha, RJ
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ODS

Acreditamos que a mudança vem da base. Por isso, a Compartir é uma plataforma virtual, desenvol-
vida pelo CIEDS, que conecta e fortalece, em uma rede diversa e colaborativa, organizações sociais de 
base comunitária na busca por soluções inovadoras para problemas sociais complexos.  

Colaboração

Integração Impacto social

Corresponsabilização Cidadania

Civismo

57 % de crescimento 
de usuários 
cadastrados

Atores sociais envolvidos: Gestor 
de ONGs, Participante de Coletivos,  
Colaborador de ONGs

5 editais, com foco 
em organizações de 
base comunitária 

40.004 beneficiários 
indiretos, entre 
família e empresa

Cada real investido no Programa Jovem 
Aprendiz gera em torno de 3 reais de 
renda familiar

Conheça mais

Conheça mais

Coletivo Aprendiz

Compartir
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Participação Social e Incidência Política 
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A partir de nossas numerosas experiências, comprometidos com o fortalecimento da democracia e 
com a luta por transformações sociais mais profundas na sociedade, buscamos sempre gerar alguma 
incidência: seja na formação de agenda, na implementação ou na avaliação de políticas públicas.  

Gerenciamos, monitoramos e avaliamos a implementação de serviços públicos, trabalhamos junto a 
gestores e professores da rede pública de educação de diversos territórios do país, atuamos em rede, 
por meio da participação em fóruns e conselhos de direitos, principalmente nos campos da assistên-
cia social, educação e cultura. 

Pautamos também a incidência quando, em nossos projetos e junto aos nossos colaboradores, estimulamos 
a participação social e a construção de capacidades por meio da formação de agentes de transformação. 

Somos integrantes de: 

• CMAS Rio de Janeiro - Conselho Municipal de Assistência Social 

• CMAS Pacajus - Conselho Municipal de Assistência Social

• CMDCA Rio de Janeiro - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

• CMDCA Pacajus - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

• CMC Pacajus - Conselho Municipal de Cultura

• CONJUVE - Conselho Nacional da Juventude

• CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social

• CEAS Rio de Janeiro – Conselho Estadual de Assistência Social

• CEES Rio de Janeiro – Conselho Estadual de Economia Solidária

Garantia e ampliação de direitos  Papel da sociedade civil na democracia 

Formação de lideranças Monitoramento e aprimoramento das políticas 

09 Conselhos
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• CREI - Centro de Referências em Educação Integral

• Rede Global de Empreendedorismo Multiplicadores B Brasil

• Rede de Escolas Livre da Cultura

• REMS – Rede Esporte pela Mudança Social

• Pátria Voluntária – Plataforma do Programa Nacional de Voluntariado

• GOYN - Global Opportunity Youth Network São Paulo

• FEAI - Fórum Estadual de Ação Inclusiva do Rio de Janeiro

• FEAP - Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional do Rio de Janeiro

• FISMCA/SES - Fórum Interinstitucional para o Atendimento em Saúde Mental de  
Crianças e Adolescentes no Estado do Rio de Janeiro

• FIAD/SES - Fórum Interinstitucional em Atenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas da 
SES/RJ; FEPR Rio de Janeiro – Fórum Estadual de População de Rua

• Fórum Alerj – Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro - Grupo de  
Trabalho Rio de Impacto.

06 Fóruns  

05 Redes

Destacamos que, no início de 2020, passamos a compor oficialmente o CONJUVE, onde, representando a so-
ciedade civil, atuamos na incidência para formulação de políticas públicas para juventudes, condizentes com 
as realidades que conhecemos e vivenciamos por meio de nossas práticas. 
 
Estivemos ativos na construção do Pacto pela Juventude 2020, mobilizando jovens beneficiários de todos os 
projetos na construção de proposições para que os governos municipais se comprometessem com as políti-
cas públicas de juventude em suas ações e programas, e os candidatos e candidatas à prefeituras e vereança 
incorporassem em suas plataformas eleitorais as demandas da juventude brasileira.

Jovens dos nossos 
projetos encaminharam 
138 propostas iniciais

Dos 12 eixos do documento final do Pacto 
pela Juventude, 7 deles foram elaborados 
contemplando propostas estruturadas por 
jovens que participam de ações do CIEDS
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O Serviço Residencial Terapêutico no município do Rio é o maior do Brasil, sendo uma referência no tratamen-
to de pessoas com transtornos mentais, ao implementar uma metodologia pioneira e mais humana. Com-
posto por casas com equipes multidisciplinares por todo o município, pessoas que estiveram por mais de 
dois anos em internação em instituições manicomiais passam a morar juntas em um espaço de convivência 
comunitária e liberdade no território, propício para a construção da autonomia e do resgate da identidade e 
da cidadania. O principal papel do CIEDS é garantir o funcionamento do SRT – no âmbito do SUS, através da 
cogestão técnica e administrativa junto a SSM/SMS-RJ. 

CIEDS        Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - Superintendência de Saúde Mental

Para nós, considera-se que incidem na política pública aqueles projetos que se relacionam e 
dialogam diretamente com políticas públicas, por meio da geração de demandas, ocupação 
de espaços de articulação e debates de políticas e/ou motivando a criação ou implementa-
ção. A incidência favorece a transformação social em valores, princípios, políticas, estruturas, 
práticas, ideias e comportamentos.

93 SRT em todo 
o município do 
Rio de Janeiro

680 profissionais 
envolvidos

500 pessoas com 
transtornos mentais 
severos ou persistentes 
atendidas

ODS

Projetos que incidem na promoção de Políticas Públicas 2020

Não

Sim

19,23%

80,77%
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36 desinstitucionalizações 
-  altas de hospital psiquiátrico 
para a transição para o SRT

Aquisição de doações de itens de higiene e proteção 
individual no cenário da pandemia

Nenhuma reinternação em instituições 
psiquiátricas, representando a eficiência 
do modelo SRT,  enquanto estratégia  de 
cuidado de saúde dessas pessoas

O CIEDS é um parceiro presente e atuante no desenvolvimento dos termos de 
colaboração que tem com a Saúde Mental  na Secretaria Municipal de Saúde. 

Reconhece que a parceria é importante para o fortalecimento da política de 
saúde mental no município

Denise Barreto, Gestora administrativa da SSM/SMS-RJ

CIEDS        Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo 

ODS

Com foco na formação e experimentação profissional em gestão cultural para as juventudes, PJMC é 
uma política pública do município de São Paulo que estimula a inserção socioeconômica e a capaci-
tação de jovens de 18 a 29 anos para atuação em equipamentos e departamentos culturais da cidade, 
com formação artística e atendimento ao público. A execução do Programa é realizada pelo CIEDS, o 
que  tem qualificado a própria política pública, apoiando que o programa cumpra com seus princípios 
e marcos previstos na legislação, por meio do diálogo com mais de 100 gestores dos equipamentos, 
garantindo o caráter formador e de desenvolvimento das juventudes periféricas.

302 jovens monitores 
culturais

R$ 5.239.977,84 de recurso público 
investido e disponibilizado, 
diretamente, para os 302 jovens

Garantia de renda mínima 
para os jovens e suas 
famílias

100 equipamentos 
públicos de cultura
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“Foi no PJMC que tive uma diferente visão de experiência com coletivo. Muitas ve-
zes quando vamos fazer reivindicações esquecemos que tem um outro ser humano 

que está tentando fazer o seu melhor dentro dos equipamentos públicos. Aprendi 
que posso recomeçar e só foi possível porque estive em um processo formativo que 

desde o primeiro dia foi pautado no autocuidado e na auto aceitação.” 

 Alcilene Lopes ,Centro Cultural Grajaú, SP

CIEDS        ADESAMPA (Agência São Paulo de Desenvolvimento)        Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho

ODS

O TEIA é um programa da ADESAMPA com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de negócios e 
fortalecer redes de empreendedores locais, por meio da criação de espaços de trabalho compartilha-
dos (coworkings) públicos na cidade de São Paulo, com enfoque a pequenos empreendedores princi-
palmente de negócios culturais  ou da economia criativa, em sua maioria em contexto de vulnerabi-
lidade social. O Teia Centro, o maior da cidade, é gerido pelo CIEDS. Em decorrência da Covid-19 em 
2020 e da impossibilidade de continuidade de pilar da estratégia - oferta de espaço físico -  a inovação e 
adaptação foram grandes diferenciais que permitiram a continuidade no apoio aos empreendedores, 
sendo possível o crescimento  dos negócios participantes, mesmo durante a crise.

4.000 beneficiários 
diretos

100 atividades formativas, presenciais ou 
online, entre Lives e Feiras de Negócios

Rede de Mentores         do CIEDS surge a partir da 
necessidade apresentada pelo Teia em conectar 
virtualmente empreendedores e mentores

Sistematização de Metodologia TEIA 
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57 Práticas de integração com a comunidade escolar 
e práticas pedagógicas inovadoras desenvolvidas

5.944 horas de assessoria em gestão educacional para 
gestores educacionais e escolares

R$ 6.966.000,000 - monetários e não monetários 
mobilizados para a promoção de engajamento comunitário

Participação regular em 20 espaços coletivos de po-
líticas públicas, controle social ou defesa de direitos

No CIEDS, em 2020
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Impacto Interativo 2020 
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Principais ações em 
resposta à Covid-19

Portfólio 2020

Dados Financeiros

Participação Social e 
Incidência política

Prosperidade 360º

Transformação 
Digital

Faça parte da 
#RedesParaaProsperidade

Nossos parceirosSobre nós

Vários Caminhos um só CIEDS 
RELATÓRIO ANUAL 2020

Aqui você encontra os principais resultados e pode navegar pelos 
links de seu maior interesse conheça todo o relatório em: 

www.cieds.org.br/relatorioanual2020

Resumo Interativo
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Portfólio Anual 
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Até aqui, apresentamos pontos importantes de 2020 e projetos de destaque nas áreas tratadas. Neste 
capítulo, você percorrerá todos os demais projetos e ações do CIEDS ao longo do último ano. 

Em um ano atípico e desafiador, implementamos soluções tecnológicas e adaptamos formatos para 
seguir impactando positivamente o Brasil, além de termos rapidamente criado projetos específicos 
para responder aos desafios impostos pela Covid-19.

Muitas pessoas, organizações sociais, poder público e empresas privadas estiveram conosco nesses 
caminhos e resultados. Conheça.

69.574 pessoas impactadas diretamente

567.323 pessoas impactadas indiretamente, 
entre família, amigos e comunidade
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Nossos projetos e ações passaram por todo o Brasil. 

Por região

Por estado

Rio de Janeiro (RJ)...........................59,62%
Ceará (CE)........................................40,38%
São Paulo (SP)..................................38,46%
Mato Grosso do Sul (MS).....................38,46%
Minas Gerais (MG).............................26,92%
Bahia (BA).............................................25%
Paraíba (PB).......................................23,8%
Rio Grande do Sul (RS)......................21,15%
Pernanbuco (PE)..............................21,15%
Maranhão (MA).................................21,15%
Goiás (GO)......................................21,155%
Espírito Santo (ES)............................21,15%
Amazonas (AM).................................21,15%
Roraima (RR)....................................19,23%

Rio  Grande  do  Norte  (RN)............19,23%
Acre (AC).....................................19,23%
Tocantins (TO)............................17,31%
Paraná (PR).................................17,31%
Amapá (AP).................................17,31%
Alagoas (AL)................................17,31%
Sergipe (SE)................................15,38%
Santa Catarina (SC).....................15,38%
Rondônia (RO)...........................15,38.%
Mato Grosso (MT)........................15,38%
Distrito Federal (DF)....................15,38%
Pará (PA).....................................13,46%
Piauí (PI).......................................9,62%

Sudeste

Nordeste

Norte

Centro-oeste

Sul

51,92%

34,62%

23,08%

23,08%

17,31%

Um mesmo projeto pode impactar beneficiários de mais de uma parte do Brasil. Os dados apresentados revelam a totalidade 
do número de projetos do CIEDS que tem impacto no estado e/ou região, chegando a valores acima de 100%. 
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Nacional

Regional

EstadualMunicipal

30,77%

7,69%

3,85%

30,77% 30,77%13,46% 40,38% 32,69%

1,92% 3,85%

1,92%

36,54%

1,92%

51,92%

17,31%

19,23%

38,46%

57,69%

Nível de abrangência dos projetos

ODS que os projetos fortaleceram

Um mesmo projeto pode fortalecer mais de uma ODS. Os dados apresentados revelam a totalidade do número de projetos do 
CIEDS que fortalecem cada ODS, chegando a valores acima de 100%.
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7,87% dos beneficiários dos projetos têm alguma deficiência

Sobre as pessoas impactadas diretamente pelos projetos

Faixa etária

Gênero

Raça

de 0 a 4 anos

de 5 a 11 anos

de 12 a 14 anos

de 15 a 17 anos

de 18 a 29 anos

de 30 a 52 anos

de 53 a 60 anos

acima de 60 anos 

Parda

Branca

Preta

Amarela

Indígena

1,53%
1,61%

1,10%
5,30%

26,69%
52,76%

7,47%

1,54%

47,1%
32,74%

18,87%
0,92%

0,46%

Feminino

Mulher trans

Homem trans

Masculino

28,38%

0,03%

0,01%

71,19%
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Ainda que as mulheres sejam maioria proporcional na população brasileira, são os homens 
e meninos os maiores beneficiários diretos em nossos projetos e ações, muitas vezes em si-
tuações de extrema vulnerabilidade. Sabemos que este é um grande desafio, por isso traba-
lhamos formas de apoiar meninas e mulheres mães ou grávidas, garantindo condições de 
participação, além de imprimirmos esforços de comunicação específicos para essa parcela 
da população e contemplarmos dentro da maior parte de nossos projetos (69,23%) ações 
de equidade de gênero e promoção do empoderamento feminino.

CIEDS        Fundação Telefônica Vivo 

ODS

Empreender vai além de abrir um negócio: é ser capaz de protagonizar uma mudança positiva para si e 
para a sociedade. O Pense Grande Digital fomenta a cultura do empreendedorismo de impacto social 
por meio de uma solução tecnológica com a cara dos jovens: gameficada, com desafios e conteúdos 
que o permitam construir seus projetos de vida, aprimorar suas atitudes empreendedoras e criar ne-
gócios como alternativa à geração de renda e à redução das desigualdades. Para isso acontecer,  fo-
mentamos uma rede de organizações da sociedade civil para troca de aprendizagens e uso da solução 
dentro de suas práticas educativas com as juventudes.

1600 usuários do 
Pense Grande Digital

Mobilização de mais 
de 80 instituições 

5 estados 
do Brasil

sim
69,23%

Projetos que contemplaram ações de igualdade de 
gênero e promoção do empoderamento feminino
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CIEDS       Fundação Telefônica Vivo

CIEDS          Open Society Foundations           Fundação IOCHPE

ODS

ODS

Há quatro anos desenvolvemos as oficinas de sensibilização Pense Grande, junto à FTV. Em 2020, ade-
quamos a metodologia para o digital e desenvolvemos o jogo “Se Vira”, uma ferramenta online que leva 
os estudantes a refletirem sobre as temáticas Empreendedorismo de Impacto Social e Projeto de Vida. 
Formamos, ainda,educadores como multiplicadores da metodologia em diversas regiões do Brasil.  

Não são poucos os desafios de mulheres e homens migrantes e refugiados em todo o planeta. Em Boa 
Vista, Roraima, temos um enorme fluxo de refugiados venezuelanos, além de parcela da população local 
que também se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. O projeto teceu uma rede de integra-
ção envolvendo  governo, universidades e instituições privadas de fomento ao desenvolvimento eco-
nômico em prol de oportunidades e geração de renda para essa população - por meio de temas como 
empreendedorismo, direitos, culturas e habilidades para a vida.

2 mil jovens sensibilizados 
em 117 oficinas

Desenvolvimento de 2 trilhas 
formativas online

Educadores formados 
na metodologia 
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CIEDS           Itau Social

ODS

Municípios onde organizações da sociedade civil, poder público e iniciativa privada constroem ações in-
tersetoriais para a garantia de direitos de crianças e adolescentes: é o que constrói a Redes de Territórios 
Educativos. Em ação desde 2015, o projeto se solidificou enquanto referência na atuação integradora 
nos municípios de Aquiraz (CE),  São Luís (MA), Cuiabá e Várzea Grande (MT), por gerar uma melhora no 
fluxo de atendimento da criança e do adolescente nos municípios, fortalecer organizações sociais e fa-
cilitar o diálogo entre os três setores. Em 2020 o projeto se encerra em Cuiabá e Aquiraz deixando como 
legado uma rede sustentável e autônoma.

R$ 40 mil em financiamento direto 
para os empreendimentos

42.800 crianças, adolescentes e 
jovens beneficiados indiretamente

80 organizações integrantes 
das 4 redes

8 negócios fortalecidos, todos 
de mulheres venezuelanas

Eu era uma garotinha que tinha um sonho e não sabia como fazer. 
Com o projeto, hoje me sinto empoderada...

Karina Hernandez, 30 anos, Empreendedora, Boa Vista

Sistematização da Tecnologia Social
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Guia de Oportunidades Educativas 
Virtual, aplicação georreferenciada que 
apoia os atores sociais no atendimento a 
crianças e adolescentes  

20 mil famílias beneficiadas com cestas básicas, kits de higiene 
e limpeza, mediante Fundo Emergencial Covid-19

Edital Fundo de Fomento, 
incentivando parcerias locais e 
formação de redes por bairros

Esse material veio mostrar como as organizações poderiam começar a enfrentar os pro-
blemas de isolamento. Sabemos que o emocional é o que abala o ser humano, então as 

referências, para que as organizações pudessem cuidar da saúde física e ter os cuida-
dos com a saúde mental foi fundamental.

Sobre o Guia de Fortalecimento - Andréa Delgado, Assessora 
Técnica da SMASDH de Cuiabá

CIEDS         Fundação Telefônica Vivo

ODS

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) e o Plano Nacional de Educação, preveem a garan-
tia de formação continuada aos profissionais da educação. Por meio de parcerias com instituições de 

Conheça o Mapa de Identidades

Conheça o Guia de Fortalecimento de OSC

Programa reconhecido como Tecnologia Social pela Fundação Ban-
co do Brasil, com potencial de se aplicar em diferentes localidades
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Mais de 17 mil educadores 
envolvidos nas formações

Permanência qualificada das mulheres mesmo 
nas aulas à distância, com acompanhamento e 
apoio para garantia da participação

Incremento inicial 
da renda de 
participantes

Desenvolvimento da marca de 
produtos Caju Lab 

Formações sobre uso de recursos tecnológicos e 
disseminação de cultura digital para professores

47 Parcerias com secretarias 
Municipais e Estaduais de Educação 
e instituições educacionais

Eu quero é aprender, aprender, porque esse projeto me faz 
pensar em dias melhores.

Arlene Cavalcante, Pacajus

CIEDS 

ODS

Resíduos descartados, principalmente das diversas indústrias têxtil da região, viram matéria-prima para 
que mulheres, cis e trans, mães e donas de casa, ganhem autonomia, ampliem conhecimentos e gerem 
renda no CajuLab, em Pacajus, . O ciclo formativo vai de costura e design a noções de sustentabilidade 
ambiental, fortalecimento do território e gênero, ressignificando o olhar para o lixo e, principalmente, 
para a equidade, empreendedorismo feminino, trabalho e renda. 

ensino, organizações educacionais e Secretarias de Educação, o projeto qualifica a formação docente, a 
partir de temáticas inovadoras que correspondem às demandas de desenvolvimento de competências 
do século XXI nos alunos, permitindo também que secretarias de educação construam junto às temáti-
cas, considerando as necessidades formativas de suas redes.
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CIEDS         SEBRAE CE 

CIEDS         Fundação Vale

ODS

ODS

O E-Digital foi o primeiro projeto 100% gratuito e online com foco na temática do marketing digital ofer-
tado para moradores da região do Vale do Caju, no interior cearense. Voltado para pequenos empreen-
dedores, gestores de organizações de base comunitária e juventudes, a formação teve como enfoque 
soluções digitais para o novo conceito de empreendedorismo imposto pelo Covid-19. 

O Empreendedorismo é um meio para o fortalecimento do potencial socioprodutivo de uma localida-
de. No município de Serra, ES, o PESC faz diagnóstico e identificação de iniciativas econômicas e apoia 
diretamente empreendedores sociais  através de formação em modelagem de negócios sociais, asses-
soria técnica e pré-incubação. Em 2020 fez brotar e fortalecer negócios fortes e resilientes para que seus 

143 pessoas 
formadas

Colaboração entre os participantes, 
fortalecendo também o território.

Me apaixonei pela experiência, percebi o quanto aprender mais sobre 
a utilização das redes sociais como ferramenta de marketing ia trazer 

mais impacto na ONG. Reorganizei meus planejamentos, aprendi a 
usar aplicativos e aprimorei o portfólio da instituição.

Marilia Nogueira dirigente na AACC, ONG que atua em Pacajus. 
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CIEDS            Fundação Telefônica Vivo

ODS

Diante da vasta experiência do CIEDS na articulação entre iniciativa privada e setores governamentais 
e não-governamentais, o projeto foi uma iniciativa co-criada entre CIEDS e FTV, visando assessorar às 
equipes internas na articulação junto a governos e à sociedade civil, fortalecendo a conexão entre os 
projetos da Fundação e diferentes organizações em todo o território nacional, de forma a gerar ainda 
mais impacto para todas as partes e a sociedade.

47 negócios 
participantes

9 negócios 
incubados

Incremento de renda média 
de 571%  dos negócios 
incubados em um ano

Enfoque no digital fortaleceu 
expressivamente o desenvolvimento 
e faturamento dos negócios

1000 participantes 
em formações online

Eu fazia para amigos, eu não acreditava que eu poderia de verdade 
ter clientes, o PESC fez eu acreditar no potencial, organizar processos 

e transformar o que eu tinha em um negócio.

Irisneide Ornelas, 45 anos, empreendedora do negócio 
incubado Shekinah Eletrônica

empreendedores pudessem materializar projetos e sonhos antigos, gerando fonte de renda e impacto 
positivo no território.
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transferência de instrumentais e 
metodologias a profissionais da FTV

3 Oficinas “O Futuro Chegou! - 
Por uma educação + inovadora”

6 Oficinas de Articulação e Integração 
entre diferentes equipes da FTV

Elaboração de mais de 60 materiais de apoio à articulação e 
planejamento, destinados às equipes de projetos e programas, 
Voluntariado, Gerências, Presidência da Fundação e, também, 
equipe de Relações Institucionais da Vivo

128 gestores públicos da 
educação envolvidos

Para além das entregas e realizações previstas em contrato, a equipe sempre traz olha-
res e visões qualificadas, indo além do cumprimento das tarefas. O trabalho de articu-
lação envolve, além de pesquisa e entendimento de cenários, habilidades relacionais. 

Tais habilidades e leituras são muito bem trabalhadas pela equipe, buscando sempre o 
contato assertivo e dialogado com as localidades, sem perder de vista as necessidades 

do portfólio articulado.

Pedro Murgel, Fundação Telefônica Vivo

CIEDS        Amil

ODS

Diagnóstico territorial visando orientar a área de responsabilidade social da Amil na definição da sua 
política de investimentos comunitários na região do entorno da Chácara Santo Antônio, bairro de São 
Paulo onde está sediada a matriz da empresa. O trabalho é fruto da experiência do CIEDS junto ao inves-
timento social privado, na perspectiva de metodologias de diálogo social, mapeando atores e potenciais 
sinergias para ações integradas e coletivas que visem ao impacto no território.
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300.000 pessoas atendidas por 
ações de voluntariado

• 6,5 mil toneladas de cestas básicas
• 30,4 toneladas de refeições

• 36,5 toneladas de kits de limpeza
• 1.200 caixas d’agua

• 3.501.013• 5 milhões de testes de covid
• 485 leitos hospitalares
• 212.272 equipamentos hospitalares

• 1.41 bilhões

• matchfounding e  
valorização do bem

Segurança Alimentar

Prevenção

Pessoas alcançadasSaúde

Doações financeiras

Campanhas

CIEDS        AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL        BANCO BRADESCO       CEMIG    
CNI - SISTEMA INDÚSTRIA          ITAÚ SOCIAL         FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO         INSTITUTO ALGAR
INSTITUTO C&A           INSTITUTO CAMARGO CORRÊA          GERDAU          INSTITUTO UNIBANCO        SABESP
SOTREQ        WILSON SONS         PWC

ODS

O CBVE           é uma rede de parceiros e espaço para inovação, compartilhamento e criação de experiên-
cias em voluntariado no Brasil. O CIEDS é responsável pela gestão, representação jurídica e Secretaria 
Executiva, trabalhando junto no desenvolvimento dos gestores de programas de voluntariado de empre-
sas,  institutos, fundações e confederações de grande porte, que por sua vez desenvolvem voluntários de 
suas instituições, que exercem atividades de qualidade junto aos beneficiários. 

Ações da Rede CBVE no impacto da Covid-19, considerando resultados compartilhados pelos 14 associados:
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O CBVE é um fórum privilegiado de benchmarking corporativo, ofe-
recendo a oportunidade de produção e acesso a conteúdos e eventos 

exclusivos, voltados ao Voluntariado Corporativo.

Ednei Lopes, Bradesco

CIEDS        Fundação Telefônica Vivo

ODS

Fortalecemos e ampliamos práticas pedagógicas da rede de ensino de Goiânia (GO), incorporando inova-
ção nas escolas por meio da tecnologia e de novas metodologias de ensino e aprendizagem, contribuin-
do, assim, para o desenvolvimento das competências para o século XXI e para a melhoria da qualidade 
da educação, junto às equipes técnicas da Secretaria Municipal.

594 professores, 
coordenadores e diretores 
envolvidos nas formações

2.416 pessoas externas 
impactadas pelas ações 
online do projeto

13.300 alunos impactados 
indiretamente pelos 
educadores formados

Nossas sistematizações 
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Enfatizo a gestão de pessoas sendo executada com excelência.
Débora Silva, 34, Articuladora Conviva, Serra-ES

CIEDS         Instituto Natura        UNDIME

ODS

Trabalhamos o fortalecimento das políticas públicas em diversos projetos, o Mobiliza Conviva é um de-
les. Aqui, orientamos o trabalho de articuladores em diversos estados do Brasil para a disseminação e 
capacitação de equipes das Secretarias de Educação no uso do Conviva Educação - sistema de gestão 
gratuito voltado aos dirigentes municipais de educação e às equipes técnicas das secretarias, que tem 
por objetivo apoiar o processo de gestão e planejamento da Educação nos territórios.  Com o Mobiliza 
Conviva, fortalecemos o uso da plataforma, contribuindo com a melhoria da qualidade da educação e 
com transições mais democráticas nas trocas de governos. 

33.785 dirigentes e 
técnicos formados

22 articuladores 
estaduais 

2.067 municípios participantes de atividades 
formativas promovidas pelos articuladores

21 encontros de formação 
junto aos articuladores 
estaduais

5.177 municípios 
brasileiros cadastrados 
na plataforma
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CIEDS        Fundação Vale

ODS

O AGIR(Apoio a Geração e Incremento de Renda) contribui para o desenvolvimento de um ambiente em-
preendedor saudável e socialmente consciente no município de Governador Valadares (MG), por meio 
do fortalecimento de negócios familiares e de grupos produtivos comprometidos com o desenvolvimen-
to socioeconômico dos territórios onde residem. O projeto oferece formação empreendedora, assessoria 
técnica e gerencial, mentoria, investimento direto, incubação e acompanhamento dos empreendimen-
tos para que prosperem de forma autônoma e sustentável, aumentando renda, qualidade de trabalho e 
qualidade de vida dos empreendedores.

135 beneficiários 
diretos 

8 negócios 
incubados 

mais de 19 mil reais 
de incremento de 
renda

Mais de 5.000% de 
incremento de renda para 
os negócios incubados

R$ 208.706,47 de capital 
semente diretamente para 
desenvolvimento dos negócios

O projeto veio para somar e para estruturar a nossa Associação, foi e está 
sendo de suma importância em toda parte administrativa e todo o conhe-
cimento (...) foi um ganho com a consultoria que tem nos fortalecido e nos 

orientado, sem contar com os ganhos materiais.
Aline Ribeiro, 40 anos,  empreendedora, Governador Valadares - MG
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CIEDS         Fundação Renova

Instituto Votorantim

ODS

ODS

Entender mais sobre si e sobre sua localidade são passos importantes para gerar  transformações. Pen-
sando nisso é que o Liderança Jovem mobiliza e forma jovens das regiões impactadas pelo rompimento 
da barragem de Fundão, no Rio Doce, para que se tornem lideranças e protagonistas na elaboração de 
projetos que beneficiem suas comunidades. Cerca de 200 jovens participam de atividades coletivas e 
individuais e, ao final, cada município vai receber R$25 mil de capital semente para o desenvolvimento 
das iniciativas a serem propostas por eles no ano de 2021.

Com a pandemia, o setor da educação enfrenta desafios ainda maiores para garantir a formação de qua-
lidade de seus alunos, muitos deles em situações de vulnerabilidade social. Nesse contexto, o PVE – atu-
ante há mais de 10 anos com redes municipais de educação – reformulou suas ações com o objetivo de 
manter a aprendizagem de qualidade, diante da suspensão das atividades presenciais das escolas. O 
CIEDS, com vasta experiência na melhoria da educação pública, passou a fazer parte do PVE, em quatro 
municípios, por meio de assessoria e formação junto a gestores e membros da comunidade escolar. 

Processo de formação iniciado, impacto 
será acompanhado ao longo de 2021

É a primeira vez que tenho a oportunidade de participar de 
um grupo tão plural, de ideias e de áreas. Estou aqui para 

crescer e aprender junto.
Samuel Correa, 21 anos, jovem participante, 

Governador Valadares, MG
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4 municípios: Juquitiba(SP),  Xambioá 
(TO), Três Marias e Muriaé (MG)

17.310 beneficiários indiretos, entre crianças e 
adolescentes atendidas pelas Secretarias

118 profissionais da 
educação participantes

As metodologias utilizadas nas assessorias e formações são inovado-
ras, apoiam o desenvolvimento das equipes das três frentes de traba-
lho e ampliam o olhar de GEDU para as possibilidades de atendimen-

to no contexto de ações à distância.

Testemunho coletado em avaliação, sem identificação

CIEDS        Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro (SMASDH) 
Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD)

ODS

Existe no Rio de Janeiro uma casa pública, com uma equipe multidisciplinar que acolhe e promove proteção 
e saúde a mulheres grávidas ou recém-mães que vivenciam situações de extrema vulnerabilidade, associadas 
ao uso abusivo de substâncias psicoativas. O CIEDS é executor da Casa das Margaridas, essa política pública 
inovadora na assistência social na perspectiva do apoio, redução de danos, autonomia e reinserção social de 
mulheres em seus processos de maternagem, sendo o único serviço com essa especificidade em todo o Brasil.

Metodologia Sistematizada 
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21 reinserções de 
mulheres, em suas vidas 
sociais e produtivas

168 atendimentos especializados às mulheres - serviço social, 
psicologia e nutrição - na perspectiva da sua emancipação, 
autonomia, seus cuidados e cuidados com o bebê.

59 comemorações - mêsversário dos 
bebês, aniversários das usuárias e 
profissionais e datas festivas

289 cuidados em saúde, como idas à Clínica 
da família para pré-natal e atendimento no 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPs)

CIEDS        Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - Superintendência de Saúde Mental

ODS

Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) são um serviço público para tratamento humanizado e digno a 
pessoas com transtornos mentais, com o objetivo de promover sua reinserção social pelo acesso ao trabalho, 
lazer, cidadania e fortalecimento de vínculos e de relações familiares. O CIEDS realiza o apoio à gestão, ser-
viços e ações dos CAPS que estão inseridos na Rede de Atenção Psicossocial no RJ, atuando diretamente no 
fortalecimento das políticas públicas de assistência social. 

Projetos que contemplaram promoção da diversidade e da cultura antiracista

sim
73,08%
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3993 beneficiários com 
transtornos mentais

Aproximação com famílias 
por meio de recursos 
tecnológicos

Garantia dos protocolos de higienização 
e cuidados diante da pandemia

Tele atendimento em 
casos de necessidade

Oficinas por grupo 
no WhatsApp

O CIEDS é parceiro presente e nos atende em tempo e de 
forma cuidadosa.

Carla Cavalcante, 44 anos, Jacarepaguá, 
Diretora do CAPS Arthur Bispo do Rosário

Projetos que têm em seus beneficiários pessoas com deficiência 

5.480 pessoas com deficiência 
beneficiárias em nossos projetos 

sim
63,46%
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100% de aprovação 
entre os participantes

Criação do primeiro coletivo jovem autogerido 
de São joão da Barra, o Coletivo Caminhos 

80% dos participantes desenvolvendo, 
cada um,  aprendizagens propostas 
para o percurso do projeto

A oportunidade é única em nossas vidas, de conhecer melhor nosso 
município e os jovens que aqui residem. Cada encontro é uma troca 

coletiva, onde todas as ideias e opiniões são ouvidas e debatidas, é uma 
viagem onde encontramos novos conhecimentos e habilidades que con-

tribuem para nosso processo de aprendizagem

Lucas Licasalio, 22 anos, São João da Barra (RJ)

CIEDS        Porto do Açu

ODS

Uma rede virtual de 10 jovens que atuaram no mapeamento dos desafios e potencialidades do município de 
São João da Barra (RJ). Os jovens, recebendo uma ajuda de custo, passaram por diferentes fases de capacita-
ção e mentoria  visando à construção de um diagnóstico territorial participativo remoto e o desenvolvimento 
de competências de comunicação digital que potencializem o engajamento da comunidade na resolução de 
demandas locais.  Para a população local o projeto deixa como legado o coletivo Caminhos, formado pelos 
jovens participantes, com potencial de gerar significativas transformações no território.
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CIEDS       Porto do Açu

CIEDS        Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH - RJ 

ODS

ODS

Desenvolvimento de pesquisa participativa com vistas a posicionar a Porto do Açu quanto à percepção 
de seus principais stakeholders em relação a sua atuação no território de São João da Barra (RJ). A 
iniciativa consolida a expertise do CIEDS no mapeamento territorial participativo, apontando possi-
bilidades de ações multissetoriais e de incidência em políticas públicas em âmbito local, a partir dos 
temas tratados no estudo.

Oferecendo amparo e acolhimento, muitas vezes as Casas Viva e os Serviços de Acolhimento são mora-
dia provisória e possibilidade de acesso a uma rede de cuidados e construções de novas perspectivas 
para crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, por vezes em situação de rua, 
conflito com a lei e uso abusivo de substâncias psicoativas.  O CIEDS faz a co-gestão dos projetos, per-
seguindo o fortalecimento da política municipal de assistência social, a política nacional para popula-
ção em situação de rua e o enfrentamento à desigualdade social e à pobreza.

Participação de 200 
stakeholders

Mapeamento aponta abordagem sobre 
questões ligadas à equidade de gênero

Participação de organizações sociais 
parcerias, que atuaram em resposta à Covid
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CIEDS        Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - Superintendência de Saúde Mental

ODS

O estado do RJ carrega em sua história as internações de pacientes por longa permanência em hos-
pitais psiquiátricos. No sentido de romper com essa lógica, amplia-se a rede de atenção psicossocial 
(RAPS) e se consolida um fazer, agora de base territorial, que garanta direitos, dignifique o morar e 
ressignifique o uso da cidade para pessoas com doenças mentais ou uso abusivo de álcool e outras 
drogas. O CIEDS faz a gestão dos Institutos de Assistência Social Juliano Moreira e Nise da Silveira, 
unidades de saúde mental de prestação assistencial, para a promoção, prevenção e tratamento, na 
perspectiva da integração social e da produção da autonomia destas pessoas. 

628 crianças e adolescentes 
beneficiários diretos

147 beneficiários 
diretos

A arte como grande destaque 
nos dois contextos: 

Reinserção social e familiar de 38 crianças 
e adolescentes acolhidos nos serviços

Foi maravilhoso participar, interagir e oferecer aos adolescentes os Gibis. Tenho 
certeza que eles irão  cumprir com os combinados de cuidados e principalmente vão 

curtir as histórias. Boto fé que eles e elas vão conseguir.
Etel Oliveira, voluntária na realização da 

atividade Gibiteca

Exposição Virtual Utopias, do 
Museu Bispo do Rosário de Arte 

Contemporânea

Museu Nise da Silveira e o bloco 
Loucura Suburbana com diversas 

atividades online
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CIEDS        Shell

ODS

Há 11 anos o CIEDS é parceiro da Shell na execução do maior programa de empreendedorismo do Bra-
sil e um dos mais bem reconhecidos programas de incubação do mundo. O Iniciativa Jovem          ala-
vanca empreendimentos com potencial para contribuírem no desenvolvimento socioeconômico local, 
capacitando e incentivando os empreendedores a atuarem de forma inovadora, ética e sustentável. 
Conta com uma rede de voluntários e uma plataforma de ensino a distância disponível para todo país.

54 empreendimentos receberam a selagem, comprovando, por meio de 
auditoria, que têm capacidade de oferecer um serviço ético e de praticar 
uma gestão sustentável, econômica, ambiental e socialmente.

70 Planos de Negócios 
desenvolvidos, número recorde 
em 20 anos de Programa 

195 voluntários
Top#5 na categoria World Top Private 
Business Accelerators World, pelo UBI 
Global 2019 | 2020

R$ 19.700.442,00 em 
faturamento de todos os 
empreendimentos da Rede

O projeto este ano mesmo com as adversidades está sendo muito bom. 
Desde os conteúdos online, até as facilitações e as tutorias, tudo tem sido 

uma grande escola, independente do estágio do seu empreendimento.

University-linked Business Incubators & Accelerators, iniciativa do UBI Glo-
bal tem por objetivo avaliar e comparar programas de incubação em todo o 
mundo seguindo uma abordagem rigorosa baseada em dados, revelando os 

principais desafios e oportunidades das incubadoras 

Relato sem identificação de nome



Vários caminhos um só CIEDS 71

CIEDS        Doação do Itaú Social        Parceria do SEBRAE

ODS

A fragmentação das políticas públicas para as comunidades cariocas resultam nas diversas formas 
de vulnerabilidade social às quais os moradores das periferias estão submetidos. Por outro lado, as 
favelas são espaços potentes de criação e realização, onde as juventudes lideram soluções sociais ino-
vadoras que impactam positivamente a si e seus territórios.

É junto a esses jovens que o Juventude Empreendedora         atua, fomentando o nascimento ou o for-
talecimento de negócios de impacto social, por meio de um processo de educação empreendedora que 
apoia o desenvolvimento de competências do futuro e a potência coletiva na construção de redes. 

195 horas de 
formação

Comitê de empreendedores BIOMA que sensibilizou 
suas redes para receber doações, na luta contra a 
pandemia nas comunidades do RJ

662 Postos de trabalho mantidos e gerados, por negócios 
incubados, acelerados e/ou assessorados pelo CIEDS

R$ 20.855.977,00 renda total gerada pelos empreendimen-
tos incubados, acelerados e/ou assessorados pelo CIEDS

779 dos empreendedores capacitados são engajados em redes
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50 mil reais em financiamento 
para os negócios

20 redes estaduais e 
1 municipal de educação

As plataformas customizadas se tornaram 
referência para o ensino remoto nos 
Estados que aderiram.

Mais de 70 comunidades 
sensibilizadas

Acho um diferencial perceber que no Juventude Empreendedora somos 
ouvidos! Numa sociedade que nos tira o direito à cidade, a informações 
e acessos, ouvir é o primeiro passo para comprovar que nas periferias o 

que não falta é potência das mais diversas formas.

Rossandra de Souza 24 anos, Oswaldo Cruz (RJ)

CIEDS         Fundação Telefônica Vivo          Instituto Natura

Programa reconhecido como Tecnologia Social pela Fun-
dação Banco do Brasil,  com potencial de se aplicar em di-
ferentes localidades.

ODS

Promoção de uma educação de mais qualidade, tecnológica e alinhada com a realidade local,por meio 
de plataformas gratuitas com acervo integrado de recursos digitais de aprendizagem para professores, 
gestores e estudantes da rede pública de ensino. 

Publicação Feito pra Favela
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164 pessoas 
atendidas

48 reinserções 
sociais e 
comunitárias

Teve pai que disse que não teve oportunidade de ir para a escola 
terminar os estudos e agora está aprendendo junto com o filho, em casa

Qualificar a comunicação com os internos foi muito bom, assim eu sei o 
que eles já passaram e o que estão passando, assim eu ganho mais expe-

riência de vida no meu local de trabalho.

Rarismar Bezerra, Plataforma Educ Acre 

Bruno Batista, Controlador de Acesso da URS Floriano de Lemos 

CIEDS         Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH - RJ 

ODS

Por meio do acolhimento institucional e inserção social, familiar e comunitária de adultos e idosos em 
situação de rua, realizamos o enfrentamento à desigualdade social e à pobreza, através da efetivação 
da Política Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. O CIEDS realiza a co-gestão de três equi-
pamentos de atendimento e acompanhamento a essa população no Rio de Janeiro. 

2.361 beneficiários 
indiretos, entre familiares 
e rede de apoio

40 projetos incorporam inovação social e/ou tecnológica
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CIEDS       Itau Social

ODS

Construção de saberes e troca de experiências entre jovens lideranças de 12 diferentes estados, com 
trajetórias de atuação e ativismo em seus territórios, promovendo uma rede de âmbito nacional em 
um processo formativo voltado para a potencialização de suas ações de protagonismo e engajamento. 
Jovens com diferentes expressões de gênero, em sua maioria de origem periférica e de comunidades 
tradicionais, pautando temáticas relacionadas à direitos humanos, participação, gênero, raça e terri-
tório, estas que foram escolhidas por eles para as produções coletivas. 

95% avalia ter ampliado 
conhecimentos de 
ferramentas de redes sociais

100% aponta que ampliou 
seus conhecimentos sobre as 
pautas sociais abordadas

100% acredita que a experiência no 
projeto contribuiu para o seu fazer na 
sua comunidade ou coletivo

80% aponta conectar os conteúdos 
do projeto a produções em suas 
demais ações de ativismo

Ter tido contato com os convidados e suas diferentes metodologias me 
proporcionou reflexões de assuntos que nem imaginava, cada encontro 

dava vontade de chamar o quilombo inteiro para assistir. 

Djankaw Matheus, 24 anos, Paraná
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CIEDS         Banco Itaú         Mais Diversidade -Consultoria

ODS

A vivência de funcionários do CIEDS LGBTQIA+ em suas fases escolares nos levou a desenvolver um 
projeto voltado para o enfrentamento da LGBTfobia dentro do ambiente escolar, visando ao acolhi-
mento, à escuta e à garantia dos direitos de acesso à educação dessa população e, consequentemen-
te, seu ingresso qualificado no mercado de trabalho. O projeto envolveu jovens LGBTQIA+ de diferen-
tes estados do Brasil na construção de ações e propostas para educadores e gestores escolares.

Construção de Propostas 
e Ações de Combate a 
LGBTfobia

25 jovens LGBTQI+ de 21 
estados brasileiros

O projeto veio para mim como um ponto de luz, em uma sociedade que 
precisa aprender a diversidade do mundo, principalmente nas escolas.

Ruan Batista, 19 anos, Mucajaí, Roraima 

Projetos que contemplam  ações de identidade de gênero 
e promoção da população LGBTQIA+

sim
50%
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CIEDS        Porto do Açu

CIEDS         Gás Natural do Açu (GNA) 

ODS

ODS

Construir escolas atuais, que dialoguem com as transformações tecnológicas e culturais que o mundo 
vive e se conectem com os alunos, passa também pela construção de modelos de inovação educa-
cional e qualificação constante de seus profissionais.  A Rede Municipal de Educação de São João 
da Barra, RJ, foi território de atuação do Escolas do Século XXI,  buscando capacitar seus gestores e 
educadores por meio de conceitos, ferramentas digitais e estratégias metodológicas que estimulem a 
reflexão e subsidiem a construção de novas práticas na dinâmica de ensino-aprendizagem no contexto 
educacional híbrido.

Buscamos a melhoria da qualidade da educação e maior permanência interessada do estudante na 
escola, por meio do apoio a docentes das séries finais do ensino fundamental da educação pública de 
São João da Barra, RJ, na elaboração e execução de práticas educativas inovadoras,  articulando os 
atores do território e conectando especificidades e conhecimentos locais. Em função da pandemia, o 
projeto passou por momentos de reformulação, não dando continuidade às ações previstas. 

Formação de 39 professores e gestores 
da rede pública de ensino

120 beneficiários diretos 
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CIEDS         Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro

CIEDS         BASF         Suvinil          110 doadores

ODS

ODS

Valorizar empreendedoras, impulsionar seus negócios e transformar realidades: esse foi o objetivo do 
Festival, que promoveu o encontro de artistas, artesãs, designers, produtoras, empresárias e demais 
mulheres que atuam ou querem atuar na área da economia criativa, encorajando negócios e iniciati-
vas de lideranças artísticas femininas, por meio de oficinas, mostras, rodas de conversas e palestras.

Autônomos informais foram um dos trabalhadores mais impactados pela crise da Covid-19. Os pinto-
res estão em sua maioria dentro deste grupo e foi na busca por apoiar esta categoria que o Programa 
Pintar o Bem surgiu. Com enfoque na transferência de renda direta para uso em saúde e alimentação e 
disponibilização de conteúdos de apoio, o projeto foi uma inovação social, fazendo uso da tecnologia 

108 participantes 
do festival 

95 % das participantes 
do sexo feminino

União de tantas mulheres inspiradoras e fortes dando um 
exemplo para todas nós!

Testemunho coletado em avaliação, sem identificação

Projetos em Resposta à Pandemia  
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para complemento de renda e bancarização digital, além de fortalecer uma rede de solidariedade e 
ação coletiva, mobilizando da cadeia de valor para doações. O projeto movimentou a economia local 
de diversas regiões do Brasil, a partir do uso do apoio financeiro pelos pintores contemplados. 

R$1.173.00,00 em 
benefício para pintores

24.203 operações de 
compras realizadas 
pelos pintores

400 pintores passaram 
a ter conta bancária por 
meio do Programa

Programa influenciou outras iniciativas no 
setor da construção civil, gerando a criação 
da Marcenaria do Bem

Estímulo à economia no Brasil 
com compras realizadas em 1.615 
supermercados e 166 farmácias

19.655 pintores e pintoras 
beneficiados com conteúdo 
de interesse

110 doadores  

1.955 pintores com apoio financeiro 
complementar e 6 mil  beneficiários indiretos, 
entre familiares e dependentes

Várias vezes eu tive que provar que poderia ser uma pintora tão boa 
como qualquer homem. Então, ser selecionada no Pintar o Bem foi, ao 
mesmo tempo, receber o recurso para tornar o momento melhor para 

mim e para os meus filhos e também ter a certeza de que como mulher 
pintora sou vista e reconhecida.

Vanessa, Sorocaba, SP
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9.785 apoiados com 
conteúdos qualificados

10% não tinham conta 
e foram bancarizados

44 doadores

3.512 apoiados com R$ 600,00 
em auxílio financeiro

Eu comprei coisas que estavam faltando na marcenaria: colas, fitas, 
coisas miúdas. Com isso, eu pude terminar algumas encomendas que 
estavam pendentes e voltar de alguma maneira a trabalhar. Podendo 

entregar o produto pro cliente, isso vira alimento pra minha casa.

Rondom, Maranhão

CIEDS         Instituto Leo Madeiras          44 doadores

ODS

Inspirada na iniciativa do Pintar o Bem, a Marcenaria do Bem apoiou também uma categoria profis-
sional bastante impactada pela Covid-19: marceneiros e marceneiras. Com repasse direto de auxílio 
financeiro e disponibilização de conteúdos de interesse na plataforma, o projeto incentivou o uso do 
recurso para alimentação, saúde e materiais de trabalho. Como desdobramento da Corrente do Bem, 
o programa estimulou que os contemplados realizassem doações de trabalhos em marcenaria para 
instituições e pessoas em vulnerabilidade.
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CIEDS           Instituto Malwee

ODS

Em Pacajus, no Ceará, todo o resíduo ainda é enviado para o lixão, sem a destinação correta para 
aterros controlados, como prevê a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Sessenta famílias tra-
balham ali e dependem do lixão para viver. Foram esses catadores e catadores que o #AtitudesdoBem 
apoiou, promovendo segurança alimentar por meio da entrega de cestas básicas, e uma pesquisa de 
perfil sociofamiliar, a fim de evidenciar a realidade dos catadores e provocar uma articulação Interse-
torial em prol da melhoria da qualidade de vida destes trabalhadores. 

60 famílias 
beneficiadas

136 Crianças 
beneficiadas

480 cestas básicas 
distribuídas

As cestas são muito valiosas pra nós, ajuda muito as famílias 
nessa época. Eu tenho 8 filhos e 22 netos, moram todos vizinhos 

comigo no Alto da Paz. 

Francisca Eliete Gomes de Sousa, 59 Anos, há 10 
trabalha como catadora no lixão de Pacajus

Publicação com resultados da pesquisa e 
a série fotográfica Mais Perto do Céu 
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CIEDS             British Council            ACAD Brasil - Associação Brasileira de Academias

ODS

No ano de 2020, o edital Fazedores do Bem foi voltado para apoiar organizações e iniciativas de enfren-
tamento aos efeitos da Covid-19 no âmbito da segurança alimentar, saúde, comunicação e conscien-
tização, bem como apoio institucional à manutenção da estrutura das próprias instituições, no estado 
do Rio de Janeiro. Ainda contamos com o apoio financeiro da ACAD que possibilitou a realização do 2º 
edital de emergência em 2020.  

62 iniciativas 
contempladas nos 
editais

2 editais 
emergenciais

Realização de Conferência virtual: 
Comunidades Ativas contra o Coronavirus

46.596 
beneficiários 
indiretos

R$ 155.000 
direcionados 

Inúmeras mulheres não têm emprego e não têm o que dar de alimen-
to para seus filhos, sem o auxílio emergencial que está para findar, 

vai aumentar de forma exponencial os bolsões de extrema pobreza. 
Aprendi que sozinhos vamos até rápido, e junto vamos mais longe. Só 

chegamos até aqui graças a programas como o Fazedores do Bem, 
em que conseguimos 8 meses ininterruptos de atendimentos . Este é o 

poder da rede em favor dos que mais precisam neste momento.

Debora da Silva,Belford Roxo, RJ
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CIEDS           Secretaria de Cultura e Instituto Cultural de Arte, Juventude e Esporte de Pacajus

CIEDS         Fundação Banco do Brasil

ODS

ODS

Centro Cultural Maloca dos Brilhante é a iniciativa do CIEDS em Pacajus, no Ceará. O CCMB resgata e 
preserva a memória da cidade, oferecendo oportunidades à população, em um espaço de aprendiza-
gem de formação profissional, atividades esportivas e em diferentes linguagens artísticas, valorizando 
os ativos e as características socioculturais do território. Com vistas a propor a ocupação artística e 
cultural do Centro Cultural Maloca dos Brilhante e fortalecer as ofertas de cultura junto à população, é 
que surge o projeto Vem pra Maloca, com fomento da Secretaria de Cultura de Pacajus.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, milhares de famílias foram impactadas com a redução 
da oferta de trabalho e, consequentemente, renda para subsistência. Nesse contexto, a iniciativa bus-

550 pessoas 
envolvidas

6 lives de arte-educação 
com artistas locais

4 oficinas livres 
mediadas por artistas 
abertas para a população

1980 beneficiários 
indiretos 

4 grandes mostras 
culturais virtuais e 
presenciais
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ODS

As aulas foram paralisadas e voltarão em 
formato presencial após a pandemia

159 cestas 
básicas 
distribuídas

Articulação com a 
Associação de Moradores 
do Bairro Bangue

12 voluntários 
engajados

cou medidas para apoiar na diminuição dos efeitos da pandemia doando cestas a famílias em situação 
de vulnerabilidade social e insegurança alimentar que são atendidas pelos projetos do Centro Cultural 
Maloca dos Brilhante.

A cesta básica vem pôr comida na mesa nessa época difícil, 
que ela e a família estão precisando de verdade 

Dona Francisca Alves,  67 Anos, Pacajus (CE)

CIEDS          Governo do Estado do Ceará - Secretaria Estadual de Cultura

Espaço de formação de novos artistas e produtores culturais residentes em Pacajus, nas linguagens 
Música, Audiovisual, Teatro, Cultura Hip Hop e Cultura Afro Brasileira, integrando currículos em uma 
perspectiva transdisciplinar e integral e uma metodologia criativa e inovadora de formação livre e 
aprendizagens. Em função da pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas e, após 
pesquisa de perfil de beneficiários, identificou-se que não haveria possibilidade de manter as aulas 
remotas devido à falta de acesso dos alunos a celulares, computadores e internet, evidenciando ainda 
mais as desigualdades sociais. As aulas retornarão presenciais após a pandemia.
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Para nós é muito importante o reconhecimento do projeto na cidade que atuamos, 
Participar da Rede do Caju Lab nos possibilita exatamente isso e foi através dessa 

rede que conhecemos a Dona Lúcia, que agora passará a fabricar os molhos de 
pimenta com nossa matéria prima e, assim, gerar uma renda extra para manter a 

associação que ela lidera na cidade.

Ramon, Projeto Maní, que produz matéria-prima proveniente 
de resíduos mandioca para a fabricação de molhos

CIEDS          EY (Ernst & Young)

ODS

Com Fazedores do Bem em Pacajus apoiamos com um recurso semente ideias de empreendedores, 
gestores sociais e coletivos sociais informais que pudessem gerar valor e colaborar para o fortaleci-
mento do território da cidade de Pacajus através do estímulo à economia local e à integração do setor 
social. O projeto foi pioneiro na cidade, possibilitando o cooperativismo, o engajamento comunitário 
e a criação de redes de empreendedores, gestores sociais e coletivos informais com a Rede Caju Lab. 

8 iniciativas 
contempladas

6 iniciativas 
contempladas lideradas 
por mulheres

Criação de redes 
entre as iniciativas

R$16.000, 00 direcionados 
para as iniciativas
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Rede de Parceiros Estratégicos
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A rede de parceiros que em 2020 esteve conosco investindo em impacto social
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15 destes estão conosco por mais de cinco anos consecutivos,  
investindo em Redes para a Prosperidade

Confederação Nacional da Indústria
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

R$ 1.257.528,00 recursos não monetários captados
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Dados Financeiros
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Como captamos os recursos financeiros em 2020

Aplicação dos recursos institucionais por área de atuação em 2020

R$ 3.960.584,73 R$ 9.836.672,59

R$ 82.312.392,26 R$ 4.862.094,51

3,9% 9,7%

81,5% 4,8%

Empreendedorismo Engajamento comunitário

Inclusão social e bem estar Educação

Valor total - R$ 100.971.744,09

Valor de Outras Fontes

Valor de Fontes Privadas

Valor de Fontes Públicas

Valor total

R$ 521.836,45 (1%)

R$ 16.410.832,04 (16%)

R$ 84.039.075,60 (83%)

 R$ 100.971.744,09



Vários caminhos um só CIEDS92

Quem faz o CIEDS
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Somos mais de 
1.800 profissionais

88% dos colaboradores di-
zem estar muito satisfeitos ou 

satisfeitos em trabalhar 
no CIEDS

96% dos colaboradores, em 
pesquisa de Clima 

Organizacional, diz se 
identificar ou se identificar 

muito com a missão
 institucional 

66% mulheres cis 
e trans

38 % das mulheres estão 
em cargos de chefia

14% das mulheres em 
cargos de chefia são negras

Atuando em todas as 
regiões do Brasil
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Oportunidades para fazer 
a diferença em 2021
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Somos uma instituição aberta ao diálogo e que acredita, sobretudo, que é em rede que se causa maior 
impacto social.  Até aqui mostramos diversos dos nossos caminhos.

 E se trilhássemos alguns deles juntos?

Como fazer parte da #RedesParaProsperidade

Todo contribuinte que recolhe Imposto de Renda pelo modelo completo da declara-
ção pode reverter até 8% do Imposto a pagar para apoiar iniciativas e ações transfor-
madoras que beneficiem a sociedade. Como pessoa física você tem a oportunidade de 
apoiar projetos que acredita.

A doação incentivada é uma prerrogativa legal das empresas de direcionar, para um ou 
mais Fundos de sua escolha, uma parcela do seu Imposto de Renda Devido, nos limites 
previstos em lei. A doação não gera gasto adicional para a empresa. Como empresa, você 
tem a opção de destinar parte dos seus impostos para projetos de bem-estar social. 

O caminho do incentivo fiscal é simples e nós já fizemos uma grande parte dele: temos projetos incen-
tivados, que você pode doar, parcial ou integralmente. 

Projeto Educacional e Socioesportivo, na modalidade futebol, com o objetivo de beneficiar 200 crian-
ças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, entre 09 e 17 anos, proporcionando seu 
desenvolvimento físico e social e melhoria de sua qualidade de vida.

• Valor autorizado para captação: R$ 851.272,04

• Valor disponível para captação: R$ 666.902,48

Quero Saber Mais e  DOAR

Doação projetos incentivados

Pessoa física 

Pessoa jurídica

Projetos Incentivados 2021 passíveis de doação

Lei de Incentivo ao Esporte

Lei federal (imposto de renda)

Território: Vila Kennedy (Rio de Janeiro - RJ)
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Fomenta a criação de negócios de impacto social por meio de um processo de educação empreen-
dedora que desenvolve competências do futuro e ativa os potenciais das juventudes das periferias, 
beneficiando 80 jovens entre 18 e 25 anos da região metropolitana do Rio de Janeiro.

O Perifa Cultural propõe valorização da produção cultural das periferias da cidade de São Paulo, atra-
vés de formações para 72 jovens, de 15 a 18 anos, e a realização de eventos culturais, como festivais, 
feiras ou eventos similares que apoiem a diversidade cultural das periferias, proporcionando o enga-
jamento e protagonismo jovem em ações direcionadas para a fruição artística, articulando com coleti-
vos e grupos culturais que tenham atuação artística voltada à estética periférica.

O Notícias Periféricas é uma jornada cultural formativa baseada em comunicação, produção cultural, 
autoconhecimento e empreendedorismo. Irá selecionar jovens de 18 a 24 anos, residentes das regiões 
de IDH-1, para um processo de formação em comunicação e cultura e a criação de uma plataforma 
digital que ampliará o alcance da voz dos jovens das periferias, por meio de textos, vídeos e podcasts 
e suas próprias produções artísticas.

• Valor autorizado para captação: R$ 700.000,00

• Valor disponível para captação: R$ 666.902,48

• Valor total disponível para captação: R$ 599.986,96

• Valor total disponível para captação: R$ 598.017,00

Quero Saber Mais e  DOAR

Quero Saber Mais e  DOAR

Quero Saber Mais e  DOAR

Lei estadual de incentivo à cultura

Rio de Janeiro (ICMS)

Território: Região metropolitana do Rio de Janeiro

Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PROMAC)

São Paulo (IPTU/ISS)

Território: São Paulo (SP)

Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais   (PROMAC)

 São Paulo (IPTU/ISS)

Território: São Paulo (SP)
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Fortalecer uma rede de empreendedores proprietários de pequenos restaurantes e/ou cozinhas co-
munitárias com mentorias e assistência para criação de Núcleos de Segurança Alimentar em áreas de 
maior vulnerabilidade de grandes centros urbanos visando garantir assistência alimentar àqueles que 
mais precisam e ao mesmo tempo contribuir com o fortalecimento destes pequenos empreendimen-
tos locais pelo período de 06 meses. 

Fortalecer iniciativas implementadas por indivíduos, coletivos e organizações de base comunitária, 
situadas em comunidades vulneráveis, lideradas por juventudes ou que tenham como foco beneficiar 
juventudes de 15 a 29 anos.

• Investimento Direto - R$ 97.500,00

• Investimento Direto - R$ 210.000,00

Quero Saber Mais e INVESTIR 

Quero Saber Mais e INVESTIR 

Veja aqui o impacto gerado pelo Pessoas e Negócios Saudáveis em 2020

Veja aqui o impacto gerado pelo Fazedores do Bem em 2020
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Desenvolvemos projetos em parceria, a partir de demanda específica de um parceiro em relação a seu 
público, localidade ou contexto. Escrevemos propostas, construímos estratégias e executamos ações de 
impacto social juntos. Ficou interessado em conversar?

Por meio de trabalhos voluntários é possível mudar uma realidade e beneficiar pessoas e comunidades. 
Para ser um voluntário do CIEDS, basta se cadastrar no Banco e, de acordo com as demandas, entra-
remos em contato. Desde um trabalho fixo, até atividades pontuais, temos diferentes oportunidades e 
formas de trabalho, além da Rede de Mentores. 

Vamos juntos construir novos caminhos em 2021? 

Quero um projeto em parceria com o CIEDS

Quero me cadastrar no banco de voluntários

Quero fazer parte da Rede de Mentores

Voluntariado 

Parcerias e financiamentos

Promovemos o encontro de empresas interessadas em investir no futuro do país, em consonância com a 
Lei da Aprendizagem, a jovens em sua primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Estar com nosso Coletivo é mais do que ter uma instituição formadora dos seus aprendizes, é receber 
uma assessoria ágil e qualificada para a implementação e execução do programa de socioaprendizagem.

Quero o Coletivo Aprendiz na minha empresa

Progama de socioaprendizagem
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