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2018 trouxe boas notícias sobre a agenda de 
inovação e Design de Serviços Públicos no 
Brasil. Esse cenário nos possibilitou um ano 
intenso, com desenvolvimento, implemen-
tação e escala de nossos projetos. 

Foram muitos os desafios enfrentados, mas 
também foi um ano de consolidação das 
nossas bases sólidas, em que buscamos aper-
feiçoar nossas ferramentas de trabalho e 
inovar em nossos processos. 

Por acreditar que o Governo tem grande ca-
pacidade de entregar valor para a sociedade, 
nos inspiramos em aproximá-los de forma 
a construir soluções em conjunto. Sempre 
cocriando. 

Crescemos 150% em relação a 2017, e o nos-
so time praticamente dobrou de tamanho 
desde então. Esse crescimento é reflexo da 
nossa paixão por Governo e do empenho do 
nosso time de alta performance para cocriar 
soluções criativas e inovadoras.

Com tantas conquistas, torcemos para que 
2019 também seja repleto de realizações e 
impacto social. Continuaremos nos esforçan-
do para avançar e enfrentar os desafios que 
virão, buscando sempre nos inovar, contribuir 
- cada vez mais - para o aprimoramento na 
qualidade da entrega do serviço público no 
Brasil, e desenvolver soluções que impactem 
um número cada vez maior de cidadãos.

Germano Guimarães 
Cofundador e Diretor

 CARTA DO 
 DIRETOR 
 PRESIDENTE 
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O Grupo Tellus é pioneiro no Brasil no ensino e na consultoria para Inovação e Design em 
Serviços Públicos com foco no cidadão. Com o propósito de melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, desenvolve e implementa projetos em três frentes - Design de Serviços Públicos, 
Design Estratégico e Serviços Públicos Digitais – de forma a aprimorar os serviços e políticas 
públicas no Brasil. 

 GRUPO TELLUS

Em 8 anos de atuação, já realizou projetos 
em mais de 20 Estados e 123 Municípios por 
todo o Brasil nas áreas da saúde, educação, 
turismo, desenvolvimento social, juventude, 
cultura, dentre outras.

Até meados de 2018 era composto pela 
Agência Tellus, Escola Tellus e Instituto 
Tellus. A partir de então, passou a ser 
composto pela Agência Tellus e Instituto 
Tellus.

A Agência Tellus é a primeira agência de 
Design de Serviços Públicos do 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, 
dedicou-se em formar e inspirar gestores e 
servidores em inovação e Design de Serviços 
Públicos centrados no usuário. Em seu 
período de atuação ofereceu 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, fundada 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 da  
cultura, desenvolvimento social, educação, 
empreendedorismo, gestão, juventude, 
lazer, mobilidade urbana, saúde, segurança 
e turismo 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

RELATÓRIO ANUAL  2018

1110



 VALORES GRUPO TELLUS 

Fazemos parte do mesmo 
time e construímos juntos. 

Somos abertos a compartilhar 
e dispostos a contribuir.

Somos responsáveis e 
agimos de forma autônoma e 
interdependente.

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

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

Amizade

Autonomia

Colaboração

Empatia

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

Ética
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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 fer-
ramentas e métodos do Design Thinking, cujo 
objetivo é criar soluções criativas e inovado-
ras, 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 transdis-
ciplinar 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 enten-
der, 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 dife-
rentes pontos de vista e conhecimentos é 

fundamental para uma solução que entenda 
e considere a complexidade e o caráter sis-
têmico de um desafio público. 

Empoderamento do servidor público: duran-
te todo o processo trabalhamos diretamente 
com servidores e gestores públicos valori-
zando 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 me-
todologia GovDesign é dividida em quatro 
etapas: Diagnóstico, Exploração, Cocriação 
e Implementação.
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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 de Serviços Públicos, 
Design Estratégico e Serviços Públicos 
Digitais.
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 ESCOLA 

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.
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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.
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 ATUAÇÃO DA AGÊNCIA  
 EM 2018 

29
PROJETOS 

REALIZADOS

04
SETORES

134.157
CIDADÃOS 

IMPACTADOS

2322
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DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO PARA POLÍTICA  
DO ENSINO MÉDIO DO MATO GROSSO DO SUL 

INVESTIDOR
Itaú BBA

PARCEIRO
Secretaria de Educação 
do Estado do Mato 
Grosso do Sul

ATUAÇÃO
Mato Grosso do Sul

PERÍODO
Outubro/2017 a 
Fevereiro/2018

AULA DIGITAL

OBJETIVO
Aprimorar a formação dos formadores do projeto 
Aula Digital por meio do desenvolvimento de um guia 
de apoio que oferece suporte às oficinas e visitas dos 
educadores. Com conteúdo e formato inovadores, 
facilmente replicável e complementar aos materiais 
já existentes.

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

INVESTIDOR
Fundação Telefônica Vivo

PARCEIRO
Fundação Telefônica Vivo

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Dezembro/2017 a 
Março/2018
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RELEITURAS

OBJETIVO
Realizar um diagnóstico das práticas que levaram 
Teresina/PI a alcançar um destacado lugar no IDEB, 
bem como cocriar práticas educacionais inovadoras 
que contribuam com a evolução da qualidade da 
educação ofertada pelo município. 

CRIANDO NOVOS 
TEMPOS

INVESTIDOR
Sanofi - Aventis 
Farmacêutica Ltda.

PARCEIRO
Sanofi - Aventis 
Farmacêutica Ltda.

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Agosto/2018 a 
Dezembro/2018

INVESTIDORES
Comunitas

PARCEIROS
Secretaria de Educação 
de Teresina/PI

ATUAÇÃO
Teresina/PI

PERÍODO
Junho/2018 a 
Outubro/2018

OBJETIVO
Diagnosticar e cocriar ideias inovadoras, que pos-
sam ser implementadas para a Terceira Idade, a fim 
de promover a integração desse público às novas 
realidades propostas para esta fase da vida, gerando 
transformações e importantes impactos para cada 
um dos participantes.

RELATÓRIO ANUAL  2018

2726



ÁREA 21  
 CEAP (ANO 2) 

ENGAJAMENTO DIGITAL 
 

INVESTIDORES
Instituto Betty e Jacob 
Lafer / Roche

PARCEIROS
Secretaria de Saúde e de 
Inovação no Município de 
Cotia/SP

ATUAÇÃO
Cotia/SP

PERÍODO
Outubro/2017 a 
Dezembro/2018

OBJETIVO
Otimizar o agendamento de consultas, reduzir o 
índice de absenteísmo de pacientes e melhorar os 
serviços em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - 
protótipo - no Município de Cotia/SP.

OBJETIVO
Desenvolver um laboratório Maker que estimula a 
criatividade e a capacitação de jovens em situação 
de vulnerabilidade social. A metodologia utilizada no 
laboratório aproxima os adolescentes das profissões 
do futuro e desenvolve competências socioemocio-
nais por meio de cursos de educação profissional 
juvenil inovadora,  incentivando-os ao empreende-
dorismo e às novas habilidades, preparando-os para 
o mercado de trabalho.

INVESTIDORES
BrasilPrev Seguros e 
Previdência S/A

PARCEIROS
CONDECA (Conselho 
Estadual dos Direitos da 
Criança e Adolescente 
do Estado de São 
Paulo) e CEAP (Centro 
Educacional Assistencial 
Profissionalizante)

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Agosto/2017 a 
Dezembro/2018
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ÁREA 21  
ANA ROSA (ANO 2) 

SMART SCHOOL  
(ANO 3)

OBJETIVO
Apoiar 05 escolas estaduais na criação e im-
plementação de práticas pedagógicas inova-
doras e sustentáveis, visando contribuir para 
a formação protagonista e de qualidade dos 
estudantes e consolidar a cultura digital já 
implementada.

OBJETIVO
Desenvolver um laboratório Maker que estimula a 
criatividade e a capacitação de jovens em situação 
de vulnerabilidade social. A metodologia utilizada no 
laboratório aproxima os adolescentes das profissões 
do futuro e desenvolve competências socioemocio-
nais por meio de cursos de educação profissional 
juvenil inovadora,  incentivando-os ao empreende-
dorismo e às novas habilidades, preparando-os para 
o mercado de trabalho.

INVESTIDORES
CIELO / Samsung / 
Matos Filho

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

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Fevereiro/2018 a 
Dezembro/2018

INVESTIDOR
Samsung

PARCEIRO
EE Francisco de Assis 
Reys, EE José Américo 
de Almeida, EE João 
Amos Comenius, EE 
Ministro Costa Manso, 
EE Professor Architiclino 
Santos 

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Março/2018 a 
Dezembro/2018
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COMPETÊNCIAS PARA A VIDA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA 

OBJETIVO
Consolidar as melhores práticas do programa São 
Paulo pela primeiríssima infância e sistematizar as 
práticas mais exitosas.

INVESTIDOR
Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal

PARCEIRO
Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo

ATUAÇÃO
São Paulo

PERÍODO
Março/2018 a 
Outubro/2018

OBJETIVO
A partir do programa MENTORIAS - COMPETÊN-
CIAS PARA VIDA, proporcionar aos jovens o auto-
conhecimento e a possibilidade de desenhar o seu 
projeto de vida, considerando as competências do 
século XXI e as profissões do futuro, a fim de gerar 
impacto e transformações sociais eficazes para a 
nova geração do país.

INVESTIDOR
Instituto Betty e Jacob 
Lafer / Roche

PARCEIRO
United Way Brasil - UWB

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Março/2018 a 
Junho/2018
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BHBC - CUIDANDO DO SEU CORAÇÃO 
(ANO 1)

OBJETIVO
Desenvolver e implementar um modelo replicável e 
sustentável para a melhoria do rastreamento, diag-
nóstico, tratamento e controle da hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) na cidade de São Paulo.

INVESTIDOR
Fundação Novartis 

PARCEIROS
The Novartis Foundation 
/ Associação Samaritano

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Fevereiro/2018 a 
Dezembro/2018

URBAN 95

OBJETIVO
Identificação de oportunidades relacionadas ao Urban 
95 para contribuir especificamente nas questões de 
espaço público, mobilidade e parentalidade. Também 
foram estruturadas oportunidades com o objetivo de 
balizar decisões público-privadas sobre a melhoria do 
desenvolvimento infantil nos perímetros analisados 
e fornecer insumos para o desenvolvimento do Plano 
Diretor Municipal, do Plano de Mobilidade e do Plano 
de Uso e Ocupação do Solo de Boa Vista.

INVESTIDORES
Fundação Bernard van 
Leer 

PARCEIROS
Prefeitura de Boa Vista/
RR

ATUAÇÃO
Boa Vista/RR

PERÍODO
Março/2018 a Maio/2018
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ESCOLAS QUE INOVAM 
EQI (ANO 6) 

FAZ SENTIDO | ACSC 
 

OBJETIVO
Apoiar a rede de escolas da Associação Congregação 
Santa Catarina, na aplicação da Trilha Faz Sentido, 
para transformar as práticas pedagógicas das escolas 
e construir uma educação mais conectada com as 
características, com o contexto, com as necessidades 
e com os interesses dos estudantes do século 21.

INVESTIDORES
Associação Congregação 
Santa Catarina - ACSC

PARCEIROS
Associação Congregação 
Santa Catarina - ACSC

ATUAÇÃO
São Paulo/SP, Santa 
Teresa/ES, Petrolina de 
Goiás/GO, Juiz de Fora/
MG e Petrópolis/RJ.

PERÍODO
Maio/2018 a 
Fevereiro/2019

INVESTIDORES
Fundação Telefônica Vivo

PARCEIROS 
EMEF Maria Luiza Fornasier 
Franzin / EMEF Campos 
Salles / EMEF Amorim Lima / 
GENTE/RJ / Escola Estadual 
Norma Ribeiro / Escola 
Estadual Mauro Oliveira

ATUAÇÃO
Águas de São Pedro/SP,  
São Paulo/SP, Salvador/BA, 
Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO
Janeiro/2018 a Janeiro/2019

OBJETIVO
Criar e implementar práticas pedagógicas e 
de gestão inovadoras e sustentáveis com o 
intuito de prover uma educação de qualidade 
para os estudantes das escolas participantes 
do Programa INOVA ESCOLA.

EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO
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ESCOLA DAS MÃES  
REPLICAÇÃO 1

OBJETIVO
Ampliar o acesso à assistência complementar do 
pré-natal por todo o território de Santos, contri-
buindo com a meta de diminuir ainda mais a taxa 
de mortalidade infantil do município de Santos por 
meio da disseminação dos grupos de atividades e 
ambientação de novos espaços.

INVESTIDOR
VLI Logística

PARCEIROS
BNDES e Prefeitura  
de Santos/SP

ATUAÇÃO
Santos/SP

PERÍODO
Maio/2017 a 
Fevereiro/2019

EM EXECUÇÃO

OBJETIVO
Reforma de 09 bibliotecas escolares com o intuito 
de promover a construção de novas experiências 
de aprendizagem e alfabetização a partir do uso de 
diferentes tecnologias, possibilitando o desenvolvi-
mento de competências informacionais e incentivo 
à leitura.

INVESTIDOR
VLI Logística

PARCEIROS
BNDES e Prefeitura  
de Santos/SP

ATUAÇÃO
Santos/SP

PERÍODO
Maio/2017 a 
Fevereiro/2019

EM EXECUÇÃO

BIBLIOTECAS
RELATÓRIO ANUAL  2018
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OFTALMÓVEL

OBJETIVO
Atender a um número de pacientes oftalmológicos 
maior do que o acréscimo mensal da fila (maior que 
320 pacientes/mês), com a intenção de zerá-la.

INVESTIDOR
VLI Logística

PARCEIROS
BNDES e Prefeitura  
de Santos/SP

ATUAÇÃO
Santos/SP

PERÍODO
Maio/2017 a 
Fevereiro/2019

EM EXECUÇÃO

POLICLÍNICAS 
 

OBJETIVO
Aprimorar o serviço de 32 policlínicas, qualificando o 
processo de atendimento e melhorando a qualidade 
de vida dos munícipes. Expansão da Rede de Atenção 
Especializada e Qualificação dos Serviços de Saúde 
em Santos/SP, oferecendo equipamentos e mobi-
liários para 8 unidades visando reduzir iniquidades e 
desigualdades regionais, distribuindo de forma mais 
equilibrada os serviços de saúde.

EM EXECUÇÃO INVESTIDOR
VLI Logística

PARCEIROS
BNDES e Prefeitura de 
Santos/SP

ATUAÇÃO
Santos/SP

PERÍODO
Maio/2017 a 
Fevereiro/2019
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OBJETIVO
Possibilitar a criação de um espaço de troca e pro-
moção das relações, de modo a fortalecer o vínculo 
entre as pessoas e o aprofundamento nos conceitos 
e práticas da Justiça Restaurativa.

INVESTIDOR
VLI Logística

PARCEIROS
BNDES e Prefeitura 
de Santos/SP

ATUAÇÃO
Santos/SP

PERÍODO
Maio/2017 a 
Fevereiro/2019

EM EXECUÇÃO

ESTUDIOTECAS 
 

OBJETIVO
Implementação de 9 estudiotecas para potencializar 
a aprendizagem a partir da criação de um espaço 
que desenvolva as competências do século XXI e 
promova novas oportunidades de experimentação 
dos recursos digitais.

EM EXECUÇÃO

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
PARA A PAZ

INVESTIDOR
VLI Logística

PARCEIROS
BNDES e Prefeitura  
de Santos/SP

ATUAÇÃO
Santos/SP

PERÍODO
Maio/2017 a 
Fevereiro/2019

RELATÓRIO ANUAL  2018

4342



FÁBRICA DA COMUNIDADE | 
CORTE E COSTURA  

OBJETIVO
Reforma e readequação de um espaço localizado na 
região central de Cubatão a fim de gerar trabalho e 
mais uma alternativa de renda para a comunidade.

EM EXECUÇÃO

PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE 
MORTES E LESÕES NO TRÂNSITO  
(PNATRANS)

OBJETIVO
Auxiliar o Departamento Nacional de Trânsito (DE-
NATRAN) a elaborar fórmulas para a apuração dos 
índices de metas anuais de redução de mortos em 
acidentes de trânsito. Definir uma metodologia na-
cional para a coleta e para o tratamento dos dados 
estatísticos relacionados à segurança viária, ne-
cessários para apuração dos indicadores e para o 
estabelecimento de ações de melhoria. 

INVESTIDOR
Ambev

PARCEIROS
Ministério Das Cidades

ATUAÇÃO
Brasil

PERÍODO
Julho/2018 a 
Fevereiro/2019

EM EXECUÇÃOINVESTIDOR
VLI Logística

PARCEIROS
BNDES e Prefeitura  
de Cubatão/SP

ATUAÇÃO
Cubatão/SP

PERÍODO
Maio/2017 a 
Fevereiro/2019
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FAZ SENTIDO 
(ANO 4)

OBJETIVO
Apoiar redes de ensino, escolas e professores na 
construção de uma educação mais conectada com 
as características, o contexto, as necessidades e os 
interesses dos estudantes do século 21, com a imple-
mentação da trilha Faz Sentido em sete territórios. 
Criar e implementar o percurso de Participação do 
Estudante, complementando as trilhas existentes, 
e um novo estudo sobre diversidade, equidade e 
inclusão na escola.

INVESTIDORES
Instituto Inspirare / 
Instituto Unibanco

PARCEIROS
Instituto Unibanco e  
Instituto Inspirare

ATUAÇÃO
Implementação da Trilha 
Faz Sentido:
Estados Bahia e Goiás / 
Municípios: São paulo/
SP,  Porto alegre/RS, 
Manaus/AM, Maceió/AL, 
Itanhandu/MG

Percurso Participação 
do Estudante: 
Início da implementação 
nos estados Rio Grande 
do Norte e Espírito Santo 
(processo em andamento 
até dezembro de 2019) 

PERÍODO:
Maio/2018 a Janeiro/2019

EM EXECUÇÃO

PRIMEIRA INFÂNCIA COM QUALIDADE 
NA EDUÇÃO | PIQUE  
(ANO 1)

OBJETIVO
Cocriar, junto ao Instituto Cyrela, uma estratégia de 
atuação para a promoção da qualidade na educação 
infantil que seja sustentável e escalável.

INVESTIDOR
Instituto Cyrela

PARCEIROS
Instituto Cyrela 

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Setembro/2018 a 
Janeiro/2019

EM EXECUÇÃO

RELATÓRIO ANUAL  2018
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VIVA SAÚDE SAÚDE EM AÇÃO 

 
OBJETIVO
O projeto visa a melhoria de serviços de atendimento 
e acolhimento dos cidadãos, além da implantação 
do e-SUS AB no âmbito das regiões de saúde em 49 
municípios. O projeto é desenvolvido com o envolvi-
mento local de comunidades, servidores e gestores 
municipais e do Estado no projeto Saúde em Ação, 
com articulação conjunta para a qualificação do 
atendimento na Atenção Básica de Saúde.

INVESTIDOR
Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo

PARCEIROS
Secretarias Municipais de 
Saúde de 49 Municípios.

ATUAÇÃO
Estado de São Paulo

PERÍODO
Novembro/2017 a 
Julho/2019

OBJETIVO
Redesign do serviço de atendimento aos cidadãos da 
UBS 08 no município de Ceilândia no Distrito Federal. 
O projeto é desenvolvido com o envolvimento local 
da comunidade e dos servidores, com o objetivo de 
entender as necessidades locais e criar uma refe-
rência de atendimento com soluções de serviço de 
cuidado contínuo para a população local atendida.

INVESTIDOR
AMBEV

PARCEIROS
Secretaria De Saúde do 
Distrito Federal e BNDES

ATUAÇÃO
Ceilândia/DF

PERÍODO
Outubro/2017 a 
Dezembro/2019

EM EXECUÇÃO

EM EXECUÇÃO

RELATÓRIO ANUAL  2018

4948



BRASÍLIA VIDA SEGURA  
(ANO 1)

OBJETIVO
Reduzir o consumo nocivo de álcool em 10% 
na Ceilândia e em Taguatinga até 2020. Bra-
sília é uma das seis cidades do mundo em 
que a  AB-InBev realiza projetos piloto como 
este para identificar e recomendar melhores 
práticas para a Organização Mundial de Saú-
de. O Brasília Vida Segura está estruturado 
em quatro pilares que lidam com o consumo 
nocivo de álcool: segurança viária, saúde, edu-
cação e violência. O Pilar de Segurança Viária 
busca reduzir o número de óbitos no trânsito 
do Distrito Federal devido à alta relação entre 
álcool e mortes no trânsito. O Pilar de Saúde 
busca prevenir o consumo abusivo e nocivo 
de álcool. O Pilar de Educação busca reduzir o 
consumo de álcool entre menores de idade. E 
o Pilar de Violência busca reduzir os casos de 
violência associadas ao consumo de álcool.

BHBC - CUIDANDO 
DO SEU CORAÇÃO 
(ANO 2)

OBJETIVO
Desenvolver e implementar um modelo replicável e 
sustentável para a melhoria do rastreamento, diag-
nóstico, tratamento e controle da hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) na cidade de São Paulo.

INVESTIDOR
Fundação Novartis 

PARCEIROS
The Novartis Foundation 
/ Associação Samaritano

ATUAÇÃO
São Paulo/SP

PERÍODO
Fevereiro/2018 a 
Dezembro/2019

INVESTIDORES
Ambev e AB-InBev

PARCEIROS 
Semob e Secretaria De Saúde e 
Educação do Distrito Federal

ATUAÇÃO
Distrito Federal, Ceilândia e 
Taguatinga

PERÍODO
Setembro/2018 a 
Dezembro/2019

EM EXECUÇÃO

EM EXECUÇÃO

RELATÓRIO ANUAL  2018
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TAMBORO 
(ANO 1)

OBJETIVO
Formar e acompanhar professores de 09 escolas da 
rede municipal de Santos para que implementem 
práticas pedagógicas híbridas em seu dia a dia, além 
de implementar os dois jogos da Tamboro - Ludz e 
Vivaz - nessas mesmas escolas.

INVESTIDOR
Tamboro

PARCEIRO
Secretaria de Educação 
de Santos

ATUAÇÃO
Santos e Cubatão/SP

PERÍODO
Novembro/2017 a 
Novembro/2019

EM EXECUÇÃO

5352



4
CAPACITAÇÕES

140
GESTORES  

IMPACTADOS

95%
TAXA MÉDIA DE 

SATISFAÇÃO

 ATUAÇÃO DA ESCOLA  
 EM 2018 

RELATÓRIO ANUAL  2018

5554



FACILITAÇÃO DE OFICINA PARA 
ENCONTRO ESTRATÉGICO SOBRE 
CÂNCER DE PULMÃO NO BRASIL

CURSO DE INOVAÇÃO E DESIGN THINKING 
PARA O MOVIMENTO PAULISTA DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO

PARTICIPANTES:
20 pessoas

CARGA HORÁRIA:
5 horas

PARCEIROS:
Instituto Oncoguia

LOCAL E ANO: 
São Paulo/2018

https://www.tellus.org.br/instituto/area-21-ceap-inauguramos-
mais-um-laboratorio-maker-em-sp-2/

https://www.tellus.org.br/instituto/em-parceria-com-clp-
escola-tellus-facilita-curso-para-movimento-paulista-de-
seguranca-no-transito/

CURSO SÃO PAULO
OBJETIVO
O objetivo da Oficina, que reuniu representantes de 
setores relacionados a essa temática – sociedades 
médicas, áreas de gestão e de assistência do setor 
público e privado, indústria farmacêutica, institui-
ções que tratam do câncer no Brasil e pacientes, 
entre outros -, foi discutir os principais problemas 
relacionados ao câncer de pulmão no Brasil, gerando 
um diagnóstico para que o Instituto Oncoguia esta-
beleça diretrizes de como mudar o cenário brasileiro 
dessa doença.

OBJETIVO
Com o objetivo de trazer o olhar da inovação voltado 
ao cidadão, a Escola Tellus facilitou 2 cursos de De-
sign Thinking para gestores públicos de municípios 
do Estado de São Paulo. Os cursos fizeram parte de 
uma formação de 5 meses em gestão e liderança 
desenhada para os líderes públicos dos municípios 
conveniados ao Movimento Paulista de Segurança 
no Trânsito.

PARTICIPANTES:
55 pessoas

CARGA HORÁRIA:
8h

PARCEIROS:
Centro de Liderança 
Pública (CLP)

LOCAL E ANO: 
São Paulo/2018

CURSO CAMPINAS
PARTICIPANTES:
40 pessoas

CARGA HORÁRIA:
8h

PARCEIROS:
Centro de Liderança 
Pública (CLP)

LOCAL E ANO: 
Campinas/2018

RELATÓRIO ANUAL  2018

5756



https://www.tellus.org.br/instituto/curso-de-design-thinking-
para-secretaria-estadual-de-saude/

CURSO DE DESIGN THINKING PARA 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESSP

OBJETIVO
Capacitar os gestores da Secretaria Estadual de Saú-
de de São Paulo na Introdução ao Design Thinking. Na 
formação, os gestores aprenderam sobre o conceito, 
as ferramentas e a aplicabilidade do Design Thinking 
e do Design de Serviços Públicos.

PARTICIPANTES:
25 pessoas

CARGA HORÁRIA:
21 horas

PARCEIROS:
Secretaria Estadual  
de Saúde - SESSP

LOCAL E ANO: 
São Paulo/2018

5958



 ATUAÇÃO DO INSTITUTO  
 EM 2018 

1.132
CIDADÃOS

IMPACTADOS

13
PALESTRAS | EVENTOS

RELATÓRIO ANUAL  2018
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PALESTRA  
SP LEITURAS

PROGRAMA CAUSANDO 
EM SP

OBJETIVO
Entrevista com a diretora da Escola Tellus, Alix Bir-
che, no Programa Causando em SP, ofertado pela 
TV Câmara de SP com o cientista político Humberto 
Dantas, diretor-presidente da Escola do Parlamento.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
210 views

PARCEIROS:
Escola do Parlamento - 
TV Câmara SP

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

OBJETIVO
Roda de conversa sobre Design Thinking para bi-
bliotecas.

CARGA HORÁRIA:
2h

PARTICIPANTES:
150 pessoas

PARCEIROS:
Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas de 
São Paulo

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

RELATÓRIO ANUAL  2018
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COLAB  
GOV SUMMIT

8º FÓRUM NACIONAL DE POLÍTICAS EM 
ONCOLOGIA DO INSTITUTO ONCOGUIA

OBJETIVO
O Fórum abordou, nesse ano, o tema “Ecossistema 
de Governança: Inovação e Legado”. O Instituto Tellus 
foi convidado para participar da mesa “Contribuições 
para o mundo do câncer” com a palestra “Parceria 
público-privada colaborando com o governo”.

CARGA HORÁRIA:
2h

PARTICIPANTES:
400 pessoas

PARCEIROS:
Oncoguia

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

OBJETIVO
Palestra sobre Design Thinking para Governos.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
Audiência online

PARCEIROS:
Colab.re

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

RELATÓRIO ANUAL  2018
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 FESTIVAL PATHPALESTRA - CARREIRA NA 
PRÁTICA CONSULTORIA

OBJETIVO
Palestra sobre a carreira de consultor de projetos no 
Tellus e apresentação da organização para os parti-
cipantes do programa Carreira na Prática.

CARGA HORÁRIA:
6h

PARTICIPANTES:
62 pessoas

PARCEIROS:
Fundação Estudar

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

OBJETIVO
Participação na mesa “Inovação na Gestão Pública”.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
150 pessoas

PARCEIROS:
O Panda Criativo

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

RELATÓRIO ANUAL  2018
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CICLO  
URBANSUS

VII FÓRUM  
CEAP

OBJETIVO
Participação no painel “Educação Transformadora: 
O papel da educação e da inovação na resolução de 
problemas sociais”, junto à Plano CDE, ao Instituto 
Credit Suisse Hedging Griffo e ao Grupo +Unidos.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
200 pessoas

PARCEIROS:
Centro Educacional 
Assistencial 
Profissionalizante (CEAP)

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

OBJETIVO
Encontro “Inovação, Sustentabilidade e Ação Sistê-
mica nas Cidades”/ painel “Inovação em Cidades”.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
80 pessoas

PARCEIROS:
Instituto de Estudos 
Avançados/USP 
(IEA), Programa de 
Pós-Graduação em 
Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis (Uninove) 
e Programa de 
Mestrado Profissional 
em Gestão Ambiental 
e Sustentabilidade 
(Uninove).

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

RELATÓRIO ANUAL  2018
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FESTIVAL 
TRANSFORMAÇÃO 2018

19º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA (IBGC)

OBJETIVO
O Instituto Tellus foi convidado para apresentar o 
case de Design Estratégico StartOut Brasil.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
 60 pessoas

PARCEIROS:
IBGC

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

OBJETIVO
Apresentação de case do projeto Área 21.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
30 pessoas

PARCEIROS:
 ADVB/RS

LOCAL E ANO: 
Porto Alegre, 2018

RELATÓRIO ANUAL  2018
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PROGRAMA  
EDUCAÇÃO NA VEIA

DIÁLOGOS  
SOBRE O FUTURO

OBJETIVO
Bate-papo online - via Youtube Live, com Lyna Ma-
lheiros (líder do projeto Área21), Thiago Mota e Caio 
Dib (Caindo no Brasil) - sobre soft skills, futuro do 
trabalho e como a criatividade, a solução de pro-
blemas complexos e o pensamento crítico serão as 
principais habilidades para lidar com os desafios do 
futuro.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
Audiência online

PARCEIROS:
Novo Expediente

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

OBJETIVO
Bate-papo sobre Educação para equidade.

CARGA HORÁRIA:
1h

PARTICIPANTES:
Audiência televisiva

PARCEIROS:
Canal Futura

LOCAL E ANO: 
São Paulo, 2018

RELATÓRIO ANUAL  2018
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BETTER HEARTS BETTER CITIES  
PARTNERS MEETING

OBJETIVO
Troca entre as organizações que executam o projeto 
Better Hearts Better Cities pelo mundo.

CARGA HORÁRIA:
22 e 23/03

PARTICIPANTES:
50 pessoas (Novartis 
Foundation, Onom 
Foundation, IntraHealth 
and PATH)

PARCEIROS:
Fundação Novartis

LOCAL E ANO: 
Amsterdam, 2018

7574



 2.332.037
CIDADÃOS IMPACTADOS

 157
INICIATIVAS TOTAIS  
(AGÊNCIA | ESCOLA | INSTITUTO)

 4
PRÊMIOS

 111
ORGANIZAÇÕES 
PARCEIRAS

 82
COLABORADORES

RELATÓRIO ANUAL  2018
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ESTADOS

PROJETOS EM

EM

DE ATUAÇÃO

20

MUNICÍPIOS
123

Atuamos por todo o 
Brasil nas áreas:
cultura, desenvolvimento 
social, educação, 
empreendedorismo, 
gestão, juventude, lazer, 
mobilidade urbana, 
saúde, segurança, 
turismo

 8 ANOS  

2011 PRÊMIO YOUTH 
INNOVATION FUND - 
WORLD BANK

INOVASUS 
Vencedor na categoria: experiência 
implementada

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

 ONDE JÁ ATUAMOS  PRÊMIOS 
RELATÓRIO ANUAL  2018
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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.

Biblioteca de Itapetininga 
promove ‘Lê no Ninho’ 
neste sábado

G1, Data: 03/03/2018

Conheça tecnologias 
usadas a favor das 
escolas em Manaus

Portal Em Tempo,  
Data: 24/04/2018

Projeto apoiado pela 
Brasilprev estimula 
o conhecimento 
de tecnologia, 
empreendedorismo e 
inovação entre os jovens

Portal Nacional de Seguros 
(SEGS), Data: 08/05/2018

Evento online reúne 
especialistas em gestão 
pública para discutir 
a melhoria do Estado 
brasileiro

Infor Channel,  
Data: 16/05/2018

Precisamos reinventar 
a escola e experimentar 
uma educação inovadora

Site Canal Futura,  
Data: 22/06/2018

Neste sábado, 30, acontece 
o DemoDay do Área 21

Portal Segs,  
Data: 26/06/2018

Plano CDE e Instituto Tellus 
apresentam pesquisa 
“Modelos de Gestão na 
Saúde”

Portal Hospitais Brasil, Data: 
26.04.2018

Governo assina acordo 
com Instituto Tellus para 
implementar o Pnatrans

Agência Brasil,  
Data: 30/07/2018

Ministério das Cidades, 
Cervejaria Ambev e 
Instituto Tellus assinam 
parceria para reduzir 
pela metade mortes no 
trânsito no Brasil

SEGS, Data: 24/08/2018

 COMUNICAÇÃO 
RELATÓRIO ANUAL  2018
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Informações sobre 
acidentes de trânsito 
poderão ter base única

O Dia, Data: 30/07/2018

Ambev será financiadora 
de novo programa para 
redução de mortes no 
trânsito

Isto É, Data: 30/07/2018

Vitória entre as capitais 
que mais reduziram 
acidentes de trânsito

ESHoje, Data: 18/09/2018

Acordo de cooperação 
para reduzir mortes no 
trânsito é assinado

Governo do Brasil,  
Data: 30/07/2018

Redes Sociais
Conseguimos expandir nosso alcance digital em 2018 e aumentar 
a nossa base de seguidores conforme os números abaixo:

10.750

2.129 

237

2.425

7.960 18.560
assinantes no mailing total de visualizações

 COMUNICAÇÃO 
RELATÓRIO ANUAL  2018

8382



 PARECER DA 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 2018, e as respectivas Demonstrações do 
Resultado do Período, das Mutações do Pa-
trimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes 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 2018, 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 internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade 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 éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com es-
sas 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 elabo-
ração e adequada apresentação das de-
monstrações 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 avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda li-
quidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Enti-
dade 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 ra-
zoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estejam livres de dis-
torção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, 
mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas 
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 PARECER DA AUDITORIA

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. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como ob-
temos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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 rela-
ção 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 de-
monstrações contábeis ou incluir modifi-
cação 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.

• Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada.

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 significati-
vas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.
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 PARCEIROS 

ECONOMIA

PARCERIAS QUE TRANSFORMAMSecretaria da
Educação

Secretaria de
Cultura e Economia Criativa

Secretaria da
Saúde

Secretaria de
Governo

Secretaria da
Fazenda e Planejamento
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 PARCEIROS

Parceiros institucionais
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Nas páginas anteriores compartilhamos nos-
sas conquistas e realizações de 2018. Todas 
elas resultam do comprometimento de nosso 
time, dos nossos associados, parceiros finan-
ciadores, prestadores de serviços e cidadãos.  

Agradecemos imensamente a todos os que 
contribuíram para os excelentes resultados 
conquistados e para os grandes aprendiza-
dos construídos. Nos alegramos muito pela 
oportunidade de gerar impacto social junto 
ao Governo e à sociedade civil.

Em 2019 seguiremos perseverantes com o 
nosso propósito de contribuir para a melho-
ria do serviço público no Brasil e da qualidade 
de vida dos brasileiros.

A VONTADE DE 
TRANSFORMAR
O BRASIL É
O QUE NOS 

MOTIVA.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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