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Carta do Diretor Presidente

Grupo Tellus

Valores

Metodologia própria

Nossa atuação em 2017 

Onde já atuamos

Prêmios

Comunicação

Parecer auditoria

Parceiros

Considerações finais
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 CARTA DO 
 DIRETOR 
 PRESIDENTE 

Acreditamos que o Governo tem grande capacidade de 
entregar valor para a sociedade. Mas que ele deve construir 
as soluções com os cidadãos, e não para eles.

Isso nos inspira a aproximar a sociedade civil e o Governo. 
Para que a qualidade da entrega do serviço público no 
Brasil possa ser aprimorada cada vez mais.

É por isso que desenvolvemos nossa própria 
metodologia baseada em ferramentas e métodos 
de inovação e design. Para cocriar – com gestores 
e cidadãos - soluções inovadoras que impactem na 
melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas.

2017 foi um ano de muito trabalho,  
muitas conquistas e bastante aprendizado!  
É o que vamos apresentar a vocês nas 
próximas páginas.

Nos empenharemos para que em 2018 
possamos enfrentar nossos desafios 
com soluções criativas e inovadoras e 
impactar cada vez mais pessoas.

Germano Guimarães
Cofundador e Diretor
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 GRUPO TELLUS 

O Grupo Tellus é pioneiro no Brasil no 
ensino e na consultoria para inovação e 
design em serviços públicos com foco 
no cidadão, tendo realizado projetos 
colaborativos nos segmentos de saúde, 
educação, mobilidade urbana e cultura. 
É composto pela Agência Tellus, Escola 
Tellus e Instituto Tellus.

Agência Tellus é a primeira agência de 
design de serviços públicos no Brasil. 
Foi lançada em abril de 2014, voltada 
a cocriar e implementar soluções 
inovadoras por meio do design de 
serviços, utilizando abordagens do 
Design Thinking, Service Design,  
Teoria U, entre outras.

A Escola de Inovação em Serviços 
Públicos do Tellus, lançada também em 
abril de 2014, é uma escola dedicada 
e especializada em formar e inspirar 

gestores e servidores em inovação e 
design de serviços públicos centrados 
no usuário. Oferece cursos abertos 
e, também, cursos in company 
customizados para secretarias, 
ministérios, prefeituras e outros órgãos 
de gestão pública.

O Instituto Tellus é uma organização da 
sociedade civil, fundado em 2010, com o 
propósito de contribuir para a formação 
de um ecossistema de inovação em 
serviços públicos no Brasil, que acredita 
na capacidade de o Estado gerar 
impacto social em escala.

A missão do Tellus é atuar com o 
desenho e a implementação de 
serviços públicos que melhorem a 
vida do cidadão. Mas também há uma 
visão de contribuir para um Governo 
inovador, ou seja, para a constituição 

de uma cultura de inovação no setor 
público.

O Tellus realiza projetos nas áreas de 
saúde, educação, turismo, cultura e 
segurança junto a governos em âmbito 
federal, estadual e municipal.

O Instituto Tellus encontra-se 
devidamente cadastrado perante 
diversos órgãos públicos no âmbito 
nacional, estadual e municipal. 
É qualificado com o título de 
Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP - perante 
o Ministério da Justiça, e é detentor 
do Cadastro Estadual de Entidades 
- CRCE - e do Cadastro Único das 
Entidades Parceiras do Terceiro 
Setor - CENTS -, emitidos pela 
Corregedoria Geral da Administração 
e pela Secretaria Municipal de Gestão, 

respectivamente. É ainda cadastrado 
perante o Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente – CMDCA - 
do Município de São Paulo.
O Grupo Tellus possui Atestados de 
Capacidade Técnica emitidos por seus 
parceiros para todos os serviços e 
projetos já prestados e executados.
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IMPLEMENTA
CAPACITA
INSPIRA
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 VALORES GRUPO TELLUS 

Colaboração
Fazemos parte do mesmo time
e construímos juntos. Somos abertos a 
compartilhar e dispostos a contribuir.

Autonomia
Somos responsáveis e agimos de forma 
autônoma e interdependente.

Amizade
Trabalhamos com conexão, 
afeto e sinergia. Superamos nossos 
desafios juntos.

Ética
Atuamos com coerência, somos 
honestos e transparentes em tudo 
o que fazemos.

Empatia
Respeitamos a diversidade, escutamos 
com atenção e agimos levando em 
consideração o que o outro sente.
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 METODOLOGIA PRÓPRIA 

O Tellus teve sua metodologia 
GovDesign reconhecida pela Fundação 
Biblioteca Nacional, do Ministério 
da Cultura, por meio da Certidão de 
Registro ou Averbação 
em 2017.
 
A metodologia GovDesign é baseada 
em ferramentas e métodos do Design 
Thinking, cujo objetivo é criar soluções 
criativas e inovadoras, gerando 
resultado e valor para o cidadão. Essa  
metodologia busca trabalhar um modelo 
mental de inovação que coloca o ser 
humano realmente no foco das ações 
e atenções, por meio de um processo 
colaborativo e transdisciplinar que 
envolve e integra os interessados 
(stakeholders) diretos e indiretos de uma 

inovação (que pode ser um produto, 
serviço, processo, modelo de negócio 
ou experiência), desde o entendimento 
do desafio e a criação de soluções até a 
implementação. 
 
A metodologia é baseada nos seguintes 
princípios:
 
Foco no cidadão: para desenvolver 
qualquer serviço ou política pública 
buscamos entender, observar e sentir 
o grupo de cidadãos em questão, 
e sua realidade, na busca por um 
entendimento profundo do humano, o 
que levará a ideias e inspirações para a 
inovação. 

Envolvimento dos stakeholders 

(agentes envolvidos): a participação 
de diferentes atores envolvidos em um 
desafio com diferentes pontos de vista 
e conhecimentos é fundamental para 
uma solução que entenda e considere a 
complexidade e o caráter sistêmico de 
um desafio público.
 
Empoderamento do servidor público: 
durante todo o processo trabalhamos 
diretamente com servidores e 
gestores públicos valorizando seus 
conhecimentos, suas histórias e 
vivências, bem como desenvolvendo 
o uso de ferramentas e habilidades 
fundamentais (diálogo, escuta, 
percepção empática, design thinking, 
etc.) para a inovação.
 

Cocriação e implementação das ideias: 
todo o processo de desenhar 
e implementar um serviço público 
ou uma iniciativa é vivenciado e 
desenvolvido de forma colaborativa.
 
Valor do processo: o foco não 
está apenas no resultado, mas sim 
no processo que visa a criação e 
transmissão do conhecimento, a 
mudança de modelo mental e o 
estímulo a um ambiente e uma cultura 
da inovação dentro das organizações 
públicas.
 
A metodologia GovDesign é dividida em 
quatro etapas: Diagnóstico, Exploração, 
Cocriação e Implementação. 

1514
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 AGÊNCIA 

Missão
Cocriar e implementar, com os cidadãos, 
soluções para serviços públicos de 
alta qualidade que tenham o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida das 
pessoas.

O que fazemos
Melhoramos a experiência do cidadão 
por meio do design em serviços públicos, 
design estratégico e serviços públicos 
digitais.

RELATÓRIO ANUAL 2017
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Missão
Proporcionar experiências de 
aprendizagens que contribuam para 
o desenvolvimento de gestores, 
fomentando um ambiente inovador em 
Serviços Públicos.

O que fazemos
Proporcionamos experiências de 
aprendizagem para Gestores Públicos 
em Inovação, Facilitação de Oficinas, 
Palestras, Design e Tecnologia.

19

 ESCOLA 
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 INSTITUTO 

Missão
Inspirar gestores a cocriar e 
implementar inovações em serviços 
públicos por meio da disseminação de 
conteúdo de inovação e design.

O que fazemos
Disseminamos conteúdos curados 
em inovação para o governo e para a 
sociedade.

21
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PROJETOS21

SETORES07

851.810 CIDADÃOS
IMPACTADOS

ATUAÇÃO DA AGÊNCIA EM 2017 
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Objetivo

Promover a inovação pedagógica 
por meio da tecnologia em cinco 
escolas estaduais da capital. Após 
as necessidades e os caminhos de 
soluções serem colhidos de forma 
colaborativa, serão realizadas 
formações dos professores e 
experimentações das novas soluções 
pedagógicas. O projeto visa ser 
estendido para toda a rede estadual 
por meio da coleta de boas práticas 
e apontamentos de novos caminhos 
para a tecnologia na educação.

Investidores

Samsung

Parceiro

Secretaria Estadual de Educação do 
Estado de São Paulo + cinco escolas 
estaduais da capital

Local

São Paulo/SP

Smart School
1º ciclo

Objetivo

Promover a inovação pedagógica, 
por meio da tecnologia, em cinco 
escolas estaduais da capital. Após 
as necessidades e os caminhos de 
soluções serem colhidos de forma 
colaborativa, serão realizadas 
formações dos professores e 
experimentações das novas soluções 
pedagógicas. O projeto visa ser 
estendido para toda a rede estadual 
por meio da coleta de boas práticas 
e apontamentos de novos caminhos 
para a tecnologia na educação.

Smart School
2º ciclo

Investidor

Samsung

Parceiros

Secretaria Estadual de Educação do 
Estado de São Paulo + cinco escolas 
estaduais da capital

Local

São Paulo/SP
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Objetivo

Criação de um programa com 
abrangência nacional para promover 
a adoção de hábitos saudáveis, entre 
crianças de 5 a 12 anos, relacionado 
aos temas de alimentação saudável, 
consumo de água e atividades físicas. 
O Projeto prevê o empoderamento 
das comunidades para se tornarem 
protagonistas na mudança dos 
hábitos das crianças.

Investidor

Nestlé

Parceiros

Secretaria de Educação Municipal de 
Guarulhos e São José do Rio Pardo

Local

Guarulhos / São José do Rio Pardo

Unidos por Crianças
mais Saudáveis

Objetivo

Desenvolver um conjunto de ações 
inovadoras visando a reestruturação 
da matriz curricular da graduação 
em Letras, Pedagogia e Matemática. 
Será lançada uma Plataforma 
Open Source com a finalidade 
de disseminar referidas ações 
inovadoras, bem como influenciar 
políticas públicas e os atores 
envolvidos na gestão escolar.

Caminhos 1.0

Investidores

Instituto Península e Instituto 
Singularidades

Local

São Paulo/SP
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Objetivo

Desenvolver um conjunto de ações 
inovadoras visando a reestruturação 
da matriz curricular da graduação 
em Letras, Pedagogia e Matemática. 
Será lançada uma Plataforma 
Open Source com a finalidade 
de disseminar referidas ações 
inovadoras, bem como influenciar 
políticas públicas e os atores 
envolvidos na gestão escolar.

Investidores

Instituto Península e Instituto 
Singularidades

Local

São Paulo/SP

Caminhos 2.0
Objetivo

Sistematização de identidade 
educacional para o ensino infantil 
e o primeiro ano do Fundamental.  
A Escola da Toca é um centro de 
aplicação, desenvolvimento e 
disseminação de práticas educativas 
que promovem o Desenvolvimento 
Integral e a Alfabetização Ecológica 
de seus alunos. O objetivo da 
imersão é entender profundamente 
a metodologia para replicação em 
todas as Escolas do Município de 
Itirapina.

Investidores

Instituto Península

Parceiros

Escola da Toca, Município de Itirapina 
e C. E. I. Profa. Dulce de Faria Martins 
Migliorini

Local

Itirapina/SP

Olhares
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Objetivo

Criação de escritório de parcerias 
com foco em impacto social, criação 
de governança, monitoramento, 
soluções de fomento, processos e 
serviços para facilitar a conexão, 
a formalização de parcerias e os 
investimentos sociais no Estado do 
Mato Grosso.

Investidor

MTPAR

Parceiro

Governo do Estado do Mato Grosso

Local

Cuiabá

MTPAR Social

Objetivo

Redesenhar as trilhas de 
transformação educacional que 
somam um conjunto variado e 
customizável de soluções para o 
Ensino Fundamental 2, replicar 
os estudos e as práticas para o 
Ensino Médio - com suas devidas 
particularidades -, escrever e 
acrescentar conteúdos que serão 
disponibilizados em uma plataforma 
tecnológica amigável e de fácil acesso 
que permitirá a cada rede ou escola 
elaborar o seu próprio desenho de 

práticas inovadoras e construir o seu 
modelo junto a gestores, professores 
e alunos. Sempre a partir de suas 
especificidades.

Investidores

Instituto Inspirare / Instituto Unibanco

Parceiros

MEL e LABi

Local

Bahia, Goiás e Alagoas

Faz Sentido Fase 2 
Fundamental 2 e Ensino Médio
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Objetivo

Desenvolvimento de plataforma 
online, tecnológica, amigável e de fácil 
acesso que permitirá a cada rede ou 
escola elaborar o seu próprio desenho 
de práticas inovadoras e construir 
o seu modelo junto a gestores, 
professores e alunos. Sempre a partir 
de suas especificidades.

Investidor

Instituto Inspirare e Instituto Unibanco

Parceiro

Inketa

Local

São Paulo/SP

Plataforma  
Faz Sentido 2.5 
Fundamental 2 e Ensino Médio

Objetivo

Prototipar e desenvolver novas 
soluções para a plataforma de 
voluntariado online da ONU, a 
plataforma The United Nations 
Volunteers (UNV), com o propósito de 
conectar organizações e voluntários 
do mundo todo para gerar impacto 
e transformação social em escala. 
No Brasil, esse projeto ofereceu 
a oportunidade de aprofundar e 
entender as necessidades de todos 
os stakeholders para proporcionar 

UNV
The United Nations Volunteers

uma experiência de serviço mais fluida 
e amigável, que facilite as conexões em 
torno do voluntariado mundial.

Investidor

Samsung

Parceiro

ONU – AlfaSol, Unibes, Ser+ e Centro 
Assistencial Cruz de Malta

Local

São Paulo/SP 
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Objetivo

Projeto de fortalecimento de rede 
e  empoderamento feminino para 
geração de renda, desenvolvimento 
local, cuidado familiar e qualidade 
de vida, utilizando ferramentas 
tecnológicas, chatbots e redes 
sociais. Conta com o envolvimento 
local de mulheres, equipe da Nestlé 
e parceiros da marca de Composto 
Lácteo Ideal no nordeste do Brasil.

Investidor

Nestlé

Parceiro

Rede DoLadoDeCá, Centro Cultural e 
Educacional Didá

Local

Salvador/BA 

Ideal Para Elas

Objetivo

Buscar novas ações, um novo 
modelo de gestão e um novo 
posicionamento estratégico para 
o futuro da Sociedade Brasileira de 
Cultura Inglesa (SBCI) com o foco 
em ampliar o impacto de forma 
sustentável, inovando nos serviços 
e nas atividades da organização. 
Atualmente a SBCI prepara o jovem 
para o mercado de trabalho e para 
o desenvolvimento integral com a 
família e a comunidade por meio 
do ensino do Inglês. Os cursos 

SBCI 
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa

acontecem no Rio de Janeiro para 
jovens de comunidades locais que são 
selecionados por ONGs parceiras.

Investidor

Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa

Local

Rio de Janeiro/RJ
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Objetivo

Design de serviços para coworking, 
iniciativa que tem como diferencial 
reunir empreendedores cívicos para 
potencializar o impacto de negócios 
sociais no Brasil. O processo de 
desenvolvimento engajou futuros 
parceiros e diversos stakeholders 
do ecossistema de Inovação Social, 
em todas as etapas do projeto, para 
a cocriação de uma experiência 
inovadora de serviço CIVI-CO.

Investidor

PDR

Local

São Paulo/SP

CIVI-CO

Objetivo

Fortalecer práticas pedagógicas 
digitais, colaborativas e inovadoras, 
que incentivem avanços nas 
habilidades de leitura, escrita e 
matemática dos alunos. O projeto 
também valoriza as práticas 
sintonizadas com as competências 
do século 21 e inspira outras escolas a 
experimentarem a inovação.

Inova Escola 2º Ciclo 
Tecnologia para potencializar 
transformações em escolas públicas

Investidor

Fundação Telefônica e Instituto Natura

Parceiros

EMEF Maria Luiza Fornasier Franzin, 
QMágico, Murano, Fundação Vanzolini, 
Move, Adriana Martinelli e Lia Rangel

Local

Águas de São Pedro/SP
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Objetivo

Fortalecer práticas pedagógicas 
digitais, colaborativas e inovadoras, 
que incentivem avanços nas 
habilidades de leitura, escrita e 
matemática dos alunos. O projeto 
também valoriza as práticas 
sintonizadas com as competências 
do século 21 e inspira outras escolas a 
experimentarem a inovação.

Investidor

Fundação Telefônica e Instituto Natura

Parceiros

EMEF Maria Luiza Fornasier Franzin, 
QMágico, Murano, Fundação Vanzolini, 
Move, Adriana Martinelli e Lia Rangel

Local

Águas de São Pedro/SP

Inova Escola 3º Ciclo 
Tecnologia para potencializar 
transformações em escolas públicas

Objetivo

Alinhamento e desenvolvimento 
estratégico de políticas públicas 
e ações do Ministério do 
Desenvolvimento Social referentes 
à primeira infância. O projeto reúne 
gestores de todo o Brasil para 
discussões e proposições sobre os 
serviços prestados nos equipamentos 
públicos - espalhados por todo o país 
- e para o desenvolvimento social de 
cuidado com a família. 

Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos
SUAS – Proteção Básica

Investidor

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 

Parceiro

Ministério do Desenvolvimento Social

Local

Brasília/DF
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Objetivo

Desenvolver um laboratório Maker 
que estimule a criatividade e a 
capacitação de jovens em situação 
de vulnerabilidade social. O espaço, 
com mobiliário flexível e adaptavél, 
vai aproximar os adolescentes das 
profissões do futuro, por meio de 
cursos de educação profissional 
juvenil inovadora, incentivando-os 
ao empreendedorismo, aquisição 
de novas habilidades e à busca pelo 
primeiro emprego.

Investidor

Fundação Telefônica, Samsung e Matos 
Filho 

Parceiros

CONDECA (Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e Adolescente do 
Estado de São Paulo)

Local

São Paulo/SP

Projeto Laboratório 
de Criatividade Ciclo 1
Instituto Ana Rosa (Área 21)

Objetivo

Promover ações de gestão e 
facilitação nas escolas parceiras, por 
meio da formação de educadores, 
com o objetivo de oferecer suporte à 
proposta pedagógica de cada escola, 
fazendo uso de práticas inovadoras e 
do fortalecimento da cultura digital. 
Além do apoio para a manutenção 
da infraestrutura existente e da 
realização de mentorias à equipe 
de gestão de cada escola, visando a 
sustentabilidade do projeto.

Inova Escola
Escolas 2017 

Investidor

Fundação Telefônica 

Parceiros

EMEF Maria Luiza Fornasier Franzin, 
EMEF Amorim Lima, EMEF Campos 
Salles, QMágico, Murano, Fundação 
Vanzolini e Move

Local

Águas de São Pedro/SP e São Paulo/SP
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Objetivo

Compreender a fundo as diretrizes 
e a execução do Projeto Aula Digital 
mundial, e seus desdobramentos 
no Brasil, para desenvolver uma 
apresentação do conceito do projeto 
para que a FTV possa utilizar em 
diferentes instâncias.

Investidor

Fundação Telefônica Vivo 

Local

São Paulo/SP

Projeto AULA DIGITAL
Conceituação

Objetivo

Fortalecer práticas pedagógicas 
digitais colaborativas e inovadoras 
que incentivem avanços nas 
habilidades de leitura, escrita e 
matemática dos alunos. O projeto 
também valoriza as práticas 
sintonizadas com as competências 
do século 21 e inspira outras escolas a 
experimentarem a inovação.

Engajamento Digital 
Novo Ensino Médio

Investidor

Samsung 

Parceiro

Secretaria Estadual de Educação 
de São Paulo

Local

São Paulo/SP
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Objetivo

Desenvolver uma integração entre 
as Políticas Públicas Estaduais para 
o Ensino Médio, o Poder Público e 
a Sociedade Civil por meio de um 
design inovador e estratégico. Bem 
como promover oficinas de cocriação 
para empoderando de todos os 
atores envolvidos na criação de 
soluções sustentáveis para maximizar 
a capacidade do Estado de gerar 
transformação social em escala.

Investidor

ItaúBBA

Parceiro

Secretaria de Educação do Estado do 
Mato Grosso do Sul

Local

Mato Grosso do Sul

Fortalecimento das 
Políticas Públicas do Ensino Médio

Objetivo

Desenvolver para o Projeto Aula 
Digital um guia de apoio à atuação 
dos formadores, oferecendo suporte 
às oficinas e visitas de educadores 
com conteúdos e formatos 
inovadores, facilmente replicáveis 
e complementares aos materiais já 
existentes, buscando a melhoria das 
formações.

Guia do Formador 
Aula Digital

Investidor

Fundação Telefônica Vivo

Local

São Paulo/SP

EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO
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Objetivo

Expandir a Rede de Atenção 
Especializada e Qualificar os Serviços 
de Saúde em Santos-SP, oferecendo 
equipamentos e mobiliários para 
oito unidades com o intuito de 
reduzir iniquidades e desigualdades 
regionais, distribuindo de forma mais 
equilibrada os serviços de saúde.

Investidor

VLI Logística

Parceiro

BNDES e Prefeitura de Santos/SP e 
Cubatão/SP

Local

Santos e Cubatão/SP

VLI

Objetivo

Desenvolver um laboratório  
Maker que estimule a criatividade e 
a capacitação de jovens em situação 
de vulnerabilidade social. O espaço, 
com mobiliário flexível e adaptavél, 
vai aproximar os adolescentes das 
profissões do futuro, por meio de 
cursos de educação profissional juvenil 
inovadora, incentivando-os  
ao empreendedorismo e 
desenvolvimento de novas habilidades 
à busca pelo primeiro emprego.

Laboratório de 
Criatividade Ciclo 2
Instituto Ana Rosa (Área 21)

Investidor

CIELO, Samsung e Matos Filho

Parceiro

CONDECA (Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e Adolescente do 
Estado de São Paulo)

Local

São Paulo/SP

EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO
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Objetivo

O Instituto Tellus venceu a 
concorrência proposta pela Secretaria 
de Estado da Saúde do Estado de São 
Paulo, por meio do financiamento 
do BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - , para o Projeto de 
Fortalecimento da Gestão Estadual 
da Saúde. O projeto visa a melhoria 
de serviços e o desenvolvimento 
de conteúdo para a capacitação 
dos profissionais de 85 Unidades 
Básicas de Saúde portes 1, 2 e 3 em 
rotinas gerenciais inovadoras, além 
da implantação do e-SUS AB no 

âmbito das regiões de saúde em 46 
Municípios e da oferta de treinamentos 
e capacitações. É desenvolvido com 
envolvimento local de comunidades, 
servidores, gestores municipais e Estado.

Investidor

Secretaria de Estado da Saúde do Estado 
de São Paulo e Secretarias Municipais de 
Saúde de 46 Municípios.

Local

Estado de São Paulo

Saúde em Ação

Objetivo

Desenvolver soluções tecnológicas 
em automação, baseadas em 
Machine Learning, para otimização 
no agendamento de pacientes e 
para a melhoria dos serviços em três 
Unidades Básica de Saúde - UBS - , 
porte 1, 2 e 3. Implementado como 
protótipo no Município de Cotia/SP.

Engajamento 
Tecnológico na Saúde

Investidor

Instituto Betty e Jacob Lafer e Roche

Parceiro

Secretaria de Saúde e de Inovação do 
Município de Cotia

Local

Cotia/SP

EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO
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Objetivo

Desenvolver um laboratório Maker 
que estimule a criatividade e a 
capacitação de jovens em situação 
de vulnerabilidade social. O espaço, 
com mobiliário flexível e adaptavél, 
vai aproximar os adolescentes das 
profissões do futuro, por meio de 
cursos de educação profissional 
juvenil inovadora, incentivando-os 
ao empreendedorismo e aquisição 
de novas habilidades à busca pelo 
primeiro emprego.

Investidor

BrasilPrev Seguros e Previdência S/A

Parceiros

CONDECA (Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e Adolescente do 
Estado de São Paulo) e CEAP

Local

São Paulo/SP

Laboratório de  
Criatividade Ciclo 1 – CEAP (Área 21)

Objetivo

Implantação dos jogos Ludz e Vivaz 
em 09 escolas do município de 
Santos/SP, bem como formação de 
professores, gestores e técnicos para 
criação e implantação de práticas 
pedagógicas híbridas.

Tamboro

Investidor

Tamboro e CPFL

Parceiros

BNDES e Prefeitura de Santos/SP

Local

Santos/SP

EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO
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 ATUAÇÃO DA ESCOLA EM 2017 

CAPACITAÇÕES23

1163 GESTORES
IMPACTADOS

95 % TAXA MÉDIA DE
SATISFAÇÃO
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Objetivo

Apresentar o conceito e as 
ferramentas de inovação, mostrar 
casos de inovações bem sucedidas 
em serviços públicos e proporcionar 
a oportunidade dos participantes 
experimentarem o processo.

Participantes

30 pessoas

Curso de Inovação 
e Design de Serviços Públicos

Carga horária

24 horas

Parceiro

Associação Administradora do Processo 
de Redistribuição e Digitalização de 
Canais de TV e RTV - Seja Digital.

Local

São Paulo/SP

Objetivo

Apresentar o conceito e as 
ferramentas de inovação, mostrar 
casos de inovações bem sucedidas 
em serviços públicos e proporcionar 
a oportunidade dos participantes 
experimentarem o processo.

Participantes

40 pessoas

Carga horária

24 horas

Parceiro

Associação Administradora do Processo 
de Redistribuição e Digitalização de 
Canais de TV e RTV - Seja Digital.

Local

São Paulo/SP

Curso de Inovação 
e Design de Serviços Públicos
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Objetivo

Apresentar o conceito e as 
ferramentas de inovação, mostrar 
casos de inovações bem sucedidas 
em serviços públicos e proporcionar 
a oportunidade dos participantes 
experimentarem o processo.

Participantes

30 pessoas

Carga horária

24 horas

Parceiro

Associação Administradora do Processo 
de Redistribuição e Digitalização de 
Canais de TV e RTV - Seja Digital.

Local

Goiânia/GO

Curso de Inovação
e Design de Serviços Públicos

Objetivo

Facilitar oficina de cocriação com 
jovens paratienses, para que possam 
discutir e criar ideias de proposta de 
uso para um Centro de Formação 
e Economia Criativa (CEFEC), uma 
nova unidade de atendimento à 
população jovem que está sendo 
projetada pela Secretaria Municipal 
de Cultura.

Participantes

30 pessoas

Carga horária

8 horas

Parceiro

Secretaria Municipal de Cultura de 
Paraty e Comunitas

Local

Paraty/RJ

Facilitação de Oficina



RELATÓRIO ANUAL 2017

5958

RELATÓRIO ANUAL 2017

Objetivo

Facilitar oficina por meio da 
metodologia do design thinking e do 
design de serviços para o grupo de 
trabalho (GT) CONSED de Formação 
continuada de Professores, em que 
técnicos de 26 estados e do Distrito 
Federal se reuniram em Brasília/
DF e em São Paulo/SP para avançar 
na proposta de construir diretrizes 
para uma nova política de formação 
continuada para professores.

Participantes
40 pessoas

Carga horária
56 horas

Parceiro
TPE - Todos pela Educação e CONSED 
– Conselho Nacional de Secretários de 
Educação

Local
Brasília/DF - Março e Abril/2017 e São 
Paulo/SP - Junho/2017

Facilitação de Oficina

Objetivo

Encontrar caminhos e metáforas que 
melhor traduzam o significado de 
parentalidade na cultura brasileira, 
a partir da perspectiva inicial de 
famílias de classes sociais C e D.

Parceiro

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Local

São Paulo/SP - 2017

Sistematização 
de Metodologia
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Objetivo

Capacitar os servidores públicos 
da cidade de Itajaí e arredores por 
meio do curso de inovação e Design 
Thinking, trabalhando conceitos 
e ferramentas da metodologia 
aplicados a desafios reais propostos 
para os participantes.

Participantes

40 pessoas

Carga horária

24 horas

Parceiros

CLP – Centro de Liderança Pública

Local

Itajaí/SC

Curso de Inovação
e Design de Serviços Públicos

Objetivo

Sensibilizar os assessores e gerentes 
da Diretoria de Governo do BB sobre 
a real importância do Design Thinking 
como ferramenta de inovação 
em serviços públicos, bem como 
provocar o questionamento se eles 
estão realmente pensando em ações 
inovadoras com foco no usuário.

Participantes

150 pessoas

Carga horária

2 horas

Parceiro

Banco do Brasil

Local

Brasília/DF

Palestra “Inovação  
e Design em Serviços Públicos”
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Objetivo

Capacitar alunos do curso de 
Graduação com o conceito de 
inovação por meio do modelo 
mental do Design aplicado a 
desafios reais relacionados à área 
da Saúde.

Participantes

21 pessoas

Carga horária

20 horas

Parceiro

Fundação Getúlio Vargas - FGV

Local

São Paulo/SP

Curso de Inovação
e Design de Serviços Públicos

Objetivo

Capacitar gestores públicos do MDIC 
em inovação por meio do programa 
de consultoria em Design Thinking 
aplicado a serviços públicos para 
apoio no redesenho de processos e 
programas do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
Realizou-se um curso e sessões de 
mentoria para os participantes.

Participantes

40 pessoas

Carga horária

208 horas, sendo 112 horas em workshops 
e 96 horas em sessões de mentoria.

Parceiro

Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços - MDIC

Local

Brasília/DF

Curso de Inovação
e Design de Serviços Públicos
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Objetivo

Facilitação de dois encontros 
de oficina de cocriação para o 
desenvolvimento dos encontros da 
III Reunião Ordinária CONSED, bem 
como sistematização do material 
produzido e elaboração de relatório 
impresso e digital.

Participantes

40 pessoas

Carga horária

43 horas

Parceiro

Consed

Local

Belo Horizonte/BH

Facilitação de Oficina

Objetivo

Traduzir para o Espanhol um kit de 
ferramentas utilizadas em todos os 
cards que compreendem o toolkit de 
Design Thinking Tellus em plataforma 
online.

Período

Setembro/2017

Parceiro

OLACEFs e TCU (Tribunal de Contas da 
União) 

Sistematização 
de Metodologia em Espanhol
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Objetivo

Ministrar curso de Design Thinking  
em espanhol para 22 representantes 
dos Tribunais de Contas da América 
Latina, sendo 2 por país, capacitando 
os gestores na metodologia e 
apresentando ferramentas e 
conceitos para a solução de um 
desafio real proposto.

Participantes

22 pessoas

Carga horária

2 horas

Parceiro

TCU (Tribunal de Contas da União) e GIZ 
(Deutshe Gesellschaft für Internationate 
Zusammenarbeit)

Local

Brasília/DF

Curso de Inovação
e Design de Serviços Públicos em Espanhol

Objetivo

Impressão de 50 Toolkits com caixa, 
templates e ferramentas de Design 
Thinking para uso interno dos 
gestores do TCU.

Período

Maio/2017

Parceiro

TCU (Tribunal de Contas da União)

Sistematização 
de Metodologia
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Objetivo

Ministrar o curso de Design Thinking 
aplicado a Serviços Públicos para 
os gestores de projetos com foco 
em projetos inovadores que visam 
melhorar o planejamento e inovar nos 
processos internos de gestão.

Participantes

18 pessoas

Carga horária

28 horas 

Parceiro

Banco Central do Brasil - Bacen

Local

Brasília/DF

Curso de Inovação
e Design de Serviços Públicos

Objetivo

Fornecer pílulas de conhecimento 
sobre a metodologia Tellus , 
apresentando e promovendo a 
discussão sobre casos reais onde 
a aplicação do Design Thinking 
contribuiu na resolução de problemas 
e melhorias de processos para órgãos 
públicos.

Participantes

30 pessoas

Carga horária

3 horas 

Parceiro

Hospital Israelita Albert Einstein

Local

São Paulo/SP

Facilitação de Oficina
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Objetivo

Apresentar a gestores públicos 
o conceito de inovação e casos 
reais em que os modelos mentais 
da inovação contribuíram para a 
resolução de problemas e melhorias 
de processos para órgão públicos.

Participantes

40 pessoas

Carga horária

1h30 

Parceiro

CLP – Centro de Liderança Pública

Local

Goiânia/GO

Palestra “Inovação  
e Design em Serviços Públicos”

Objetivo

Sensibilizar os colaboradores da 
Samsung que estão envolvidos na 
área de projetos, voltados para a 
educação, para o uso de uma nova 
abordagem de pensar e metodologia 
de processos, apresentar os pilares 
do Design Thinking bem como o uso 
de suas ferramentas para solucionar 
desafios complexos.

Participantes

30 pessoas

Carga horária

2 horas 

Parceiro

Samsung

Local

São Paulo/SP

Facilitação de Oficina
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Objetivo

Organizar e viabilizar a realização 
do evento Global GovJam em São 
Paulo, sensibilizando os participantes 
para os conceitos e etapas do Design 
Thinking bem como o uso de suas 
ferramentas para a cocriação e 
prototipação de soluções para o 
desafio proposto.

Participantes

20 pessoas

Carga horária

20 horas

Parceiro

IGovSP

Local

São Paulo/SP

GovJam  
São Paulo 2017

Objetivo

Sensibilizar e engajar gestores 
públicos para inovarem junto com a 
sociedade civil, a academia e o setor 
privado, através da apresentação 
do conceito de inovação e de casos 
reais em que os modelos mentais 
da inovação contribuíram para a 
resolução de problemas e melhorias 
de processos para órgão públicos.

Participantes

500 pessoas

Carga horária

2 horas 

Parceiro

TCU

Local

Brasília/DF 

Palestra “Inovação  
e Design em Serviços Públicos”
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 ATUAÇÃO DO INSTITUTO 
 EM 2017 

PALESTRAS
07

PUBLICAÇÕES

PODCAST
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01
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Objetivo

Eletiva no curso de Gestão Pública da 
USP-LESTE com o objetivo de discutir 
os Desafios da gestão pública municipal 
no Brasil. Foram aulas ministradas por 
convidados, contando também com a 
presença dos professores Humberto 
Dantas e Fernando Coelho.

Participantes

50 pessoas

Carga horária

2 horas

Parceiro

UM BRASIL

Local

São Paulo/SP

Cadeira EACH-USP | 
UM BRASIL Objetivo

Em julho de 2017, Germano 
Guimarães, Cofundador e 
Diretor do Tellus, participou do 
Fórum Connected Smart Cities 
em São Paulo. O evento reuniu 
empresas, entidades e governos 
com a missão de encontrar o 
DNA de inovação e melhorias 
para cidades mais inteligentes 
e interconectadas, sejam elas 
pequenas ou megacidades. 
Germano teve a oportunidade 
de falar sobre a metodologia de 
design e inovação em serviços 
públicos para melhorar a qualidade 

Smart Cities 2017
de vida nas cidades. 

Participantes

80 pessoas

Carga horária

1 hora

Parceiros

Fórum Connected Smart Cities

Local

São Paulo/SP
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Objetivo

O Instituto Tellus marcou presença 
na conferência SP2020, evento que 
reuniu inovadores, designers, servidores 
públicos, entre outros, para falar sobre 
o futuro da cidade de São Paulo em 
termos de tecnologia e inovação. A 
conferência foi realizada pela Secretaria 
Municipal de Inovação e Tecnologia em 
parceria com a B3 (fruto da fusão entre 
BMF/BOVESPA e CETIP). Renato Russo, 
líder de projetos da Agência Tellus, 
compôs o painel “Como a cidade pode 
integrar a inovação em suas próprias 
atividades”? O debate também contou 
com a participação de Rafael Vivolo, da 

MGov Brasil, Emília Paiva, da Brazil LAB e 
Guilherme Almeida, da ENAP.

Participantes

200 pessoas

Carga horária

2 horas

Parceiro

B3

Local

São Paulo/SP 

SP2020

Objetivo

O Instituto Tellus foi um dos convidados 
do Instituto Ayrton Senna para 
participar de uma mesa-redonda sobre 
o tema “Formação de professores 
para uso de tecnologia na educação”.
Germano Guimarães compôs o debate 
juntamente com Luciana Allan do 
Instituto Crescer e Lúcia Dellagnelo do 
Centro de Inovação para a Educação 
Brasileira (CIEB). O painel fez parte da 
Expo>>> Educação + Futuro + Tecnologia, 
evento gratuito promovido pelo 
Instituto Ayrton Senna para professores 

Expo>>> 
Educação + Futuro + Tecnologia

das redes públicas e privadas de 
ensino. 

Participantes

250 pessoas

Carga horária

2 horas

Parceiros

Instituto Ayrton Senna

Local

São Paulo/SP
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Objetivo

Com a proposta de aproximar os 
países do continente americano e 
gerar oportunidades que promovam 
impacto social positivo, a Biennial 
of the Americas reuniu ativistas, 
empresários, empreendedores 
sociais, artistas e membros da 
academia para falar sobre temas 
como engajamento cidadão, 
sustentabilidade, parcerias 
público-privadas e novas tecnologias. 
A convite do Humanitas360, 
co-curador e parceiro da Bienal 2017, 
o Instituto Tellus participou do painel 

sobre o engajamento da sociedade civil 
na gestão pública. 

Participantes

200 pessoas

Carga horária

2 horas

Parceiro

Humanitas360

Local

Denver-CO/USA

Biennial 
of the Americas 2017

Objetivo

Germano Guimarães, diretor e 
cofundador do Tellus, compôs o 
painel sobre “Inovação e Políticas 
Públicas”, comentando sobre a 
experiência do Tellus em promover 
a cultura do design e inovação no 
setor público brasileiro. Paulo Uebel 
(Secretário de Planejamento da 
Cidade de São Paulo) e Emygdio 
Neto (Coordenador da Minha Sampa) 
também participaram do painel 
sob a mediação de Raul Juste Lores 
(Colunista da Folha de São Paulo). 

BlastU 2017 

Participantes

80 pessoas

Carga horária

2 horas

Parceiro

BlastU

Local

São Paulo/SP 
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Objetivo

O Instituto Tellus foi um dos convidados 
da primeira conferência sobre Design 
Thinking no Brasil, realizada pela 
Echos e parceiros em São Paulo. O 
evento objetivou impulsionar a rede 
brasileira de designers e inovadores 
a se conectarem e refletirem sobre 
como o pensamento do Design Thinking 
pode alavancar a criação de futuros 
desejáveis nas organizações e na 
sociedade. Cleber Sant’Anna, diretor de 
inovação e design do Tellus, participou 
do painel sobre “O Design na Educação”. 

Participantes

300 pessoas

Carga horária

2 horas

Parceiro

Escola de Design Thinking

Local

São Paulo/SP 

Conferência 
de Design Thinking

Objetivo

A Service Design Network preparou 
um relatório sobre o impacto do 
design de serviços no setor público. 
Cleber Sant’Anna, do Tellus, teve 
a oportunidade de contribuir para 
o projeto comentando sobre os 
principais desafios e aprendizados 
da organização em trabalhar com o 
design de serviços públicos no Brasil. 
Outros especialistas do país e do 
mundo também contribuíram com 

SDN  
Service Design Impact 
Report: Public Sector

suas experiências e perspectivas. 
No estudo, a SDN identificou 
cinco áreas que são relevantes 
para o design de serviços: 
políticas, mudança cultural e 
organizacional, treinamento e 
capacitação, engajamento cidadão 
e digitalização.

Parceiro

Service Design Network
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Objetivo

No primeiro semestre de 2017, o 
Instituto Tellus realizou um estudo 
para investigar e comparar a 
qualidade de serviços de saúde em 
diversas unidades do Município de 
São Paulo, como UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) e AMA (Assistência 
Médica Ambulatorial). O objetivo era 
trazer a perspectiva dos usuários 
sobre a qualidade do atendimento e 
assim propor melhorias. Foi possível 

mapear perfis de usuários dos serviços 
e jornadas de atendimento, e aprender 
que o modelo de gestão indireta é uma 
ferramenta importante para melhorar o 
nível de satisfação dos usuários. 

Parceiro

Maurício Lafer e Plano CDE

Gestão da Saúde
em São Paulo

Objetivo

O Instituto Tellus foi convidado 
para participar do podcast 
da plataforma InovaSocial. 
O projeto, uma iniciativa do 
Instituto Sabin desenvolvida pela 
Citrus Consultoria, surgiu com o 
objetivo de disseminar e fomentar 
conteúdos sobre inovação 
social. Germano Guimarães, 
cofundador e diretor do Grupo 
Tellus, aproveitou a oportunidade 
para falar sobre como o Tellus 

Portal InovaSocial: 
Inovação no Setor Público

tem cocriado, implementado 
e disseminado inovação para 
melhorar serviços públicos no Brasil 
em vários setores como educação, 
saúde e mobilidade. 

Parceiros

Portal InovaSocial

http://inovasocial.com.
br/podcast/podcast-
design-thinking-governo/
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 ONDE JÁ ATUAMOS 

ESTADOS

PROJETOS EM

EM

DE ATUAÇÃO

13

MUNICÍPIOS
74 por todo o Brasil nas 

áreas da saúde, educação, 
turismo, desenvolvimento 
social, juventude e cultura.

 7 ANOS  

 PRÊMIOS 

2011
PRÊMIO YOUTH 
INNOVATION FUND - 
WORLD BANK

2016
INOVASUS 
Vencedor na categoria: experiência 
implementada

2010
PRÊMIO MÁRIO COVAS
• Vencedor na categoria: Inovação em 
Gestão Pública
• Vencedor na categoria: Excelência em 
Gestão Pública Continuada”

2016
CENTER FOR ACTIVE DESIGN 
- EXCELLENCE
Um dos 13 projetos mais inovadores 
ao redor do mundo

2017
PREMIAÇÃO INTERNACIONAL 
CORE77 DESIGN AWARDS
Vencedor na categoria de escolha popular
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88

 COMUNICAÇÃO 

Tellus na mídia

O Tellus teve seu trabalho 
reconhecido por diferentes 
veículos de comunicação, tendo 
sua marca fortalecida para 
manutenção e promoção de 
suas atividades.

Instituto Tellus transforma 
o serviço público - Portal 
Muda Tudo, 08/12/2017

Evento da MT PAR debate 
parcerias sustentáveis 
em Mato Grosso - Portal 
Cenário MT, 23/10/2017 

MT PAR debate parcerias 
sustentáveis no Estado - 
Mídia News, 23/10/2017 

MT PAR promove VI 
Encontro Parcerias que 
Transformam com foco 
no social - FOLHAMAX, 
20/10/2017 

‘VI Encontro Parcerias que 
Transformam’ discute 
investimentos sociais
- FOLHAMAX, 20/10/2017 

Saúde em Ação vai levar 
capacitação especializada 
e humanizada para cinco 
regiões do Estado – Portal 
do Governo do Estado de 
São Paulo,  20/10/2017 

Prefeito assina renovação 
do projeto Inova Escola 
de Águas de São Pedro 
- Jornal O Regional, 
11/10/2017  

Culmina Curso de Design 
Thinking en Brasília  
– Portal OLACEFS, 
05/09/2017

CIEB apresenta 
conceito de centro de 
experimentação em mesa 
redonda sobre formação 
de professores  – Portal 
do Centro de Inovação 
para a Educação Brasileira, 
28/09/2017
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Alckmin libera R$ 4,7 
milhões para projetos 
sociais no Estado
– Portal do Governo do 
Estado de São Paulo, 
23/05/2017

São Paulo ganha novo 
laboratório maker para 
alunos da rede pública
- Portal Moodle Livre, 
12/05/2017

Condeca beneficia 
projetos criativos sobre 
tecnologia
- Portal do Governo do 
Estado de São Paulo, 
12/05/2017

Jovens criam protótipos 
de naves espaciais em 
super laboratório com 
parceria público-privada 
- Portal R3, 11/05/2017

São Paulo ganha novo 
laboratório maker para 
alunos da rede pública
- Portal Porvir, 11/05/2017

Se celebra Curso de Design 
Thinking en Brasília
– Portal OLACEFS, 
28/08/2017 

Jovens criam protótipos de 
naves espaciais em super 
laboratório em parceria - 
público-privada - Portal do 
Governo do Estado de São 
Paulo, 10/05/2017 

Cotia terá mais cinco 
pontos de Wi-Fi gratuito 
na região central – Portal 
Visão Oeste, 27/03/2017

Samsung apoia projeto de 
formação inovadora para 
jovens de São Paulo
- Portal O Girassol, 
08/05/2017

Samsung apoia projeto de 
formação inovadora para 
jovens de São Paulo
- Samsung Newsroom, 
08/05/2017

Projeto incentiva leitura 
para crianças - Record TV 
Rio Preto, 06/03/2017 

Como o Grupo Tellus se 
estruturou para criar 
projetos inovadores com 
gestores públicos - Portal 
DRAFT, 07/03/2017
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Redes Sociais
Conseguimos aumentar a nossa base de seguidores conforme 
os números abaixo:

9.809
1.468
1.795
204

92
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 PARECER AUDITORIA 

Relatório dos 
Auditores 
Independentes 
sobre as 
Demonstrações 
Contábeis

CRC/SP 2SP 024298/O-3

Opinião sobre as 
Demonstrações Contábeis

Examinamos as Demonstrações 
Contábeis do INSTITUTO TELLUS que 
compreendem o Balanço Patrimonial, 
em 31 de dezembro de 2017, e as 
respectivas Demonstrações do 
Resultado do Período, das Mutações 

do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de 
Caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes 
Notas Explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição Patrimonial 
e Financeira da entidade, em 31 de 
dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as 
Demonstrações Contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e 
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internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da 
administração pelas 

demonstrações contábeis

A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Entidade 
continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar 
a Entidade ou cessar suas operações, 

ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela 
administração da Entidade são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.

Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, 
estejam livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas, não, uma 

garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de 
acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da
auditoria. 
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Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. 

O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles 
internos relevantes, para a auditoria, para 
planejarmos procedimentos de auditoria 

apropriados nas circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos  
da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.



RELATÓRIO ANUAL 2017

9998

RELATÓRIO ANUAL 2017

98

TELL US
SOMO S
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 PARCEIROS 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como demonstrado nas páginas 
anteriores, em 2017 nós crescemos, 
realizamos muito com todos os 
envolvidos em nossos processos
e, acima de tudo, geramos muito 
impacto social!

Isso só foi possível graças ao empenho 
de todo o time Tellus e à relação de 
confiança construída junto aos nossos 
parceiros. Seguimos firmes com o 
propósito de aproximar Governo e 
sociedade civil, ajudando a melhorar o 
serviço público no Brasil e a qualidade 
de vida dos brasileiros.

Estamos aqui para provar que existe 
uma maneira de gerar inovação no 
Governo.
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A vontade 
de mudar o 

mundo é o que 
nos une.
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