


QUAL SOCIEDADE GLOBAL ?

UMA SOCIEDADE MAIS 
COLABORATIVA E 
INTEGRADA
Reunir setores, atores e 
cidadãos para criarem 
juntos.

UMA SOCIEDADE MAIS 
JUSTA, SUSTENTÁVEL E 
PACÍFICA 
Promover uma cultura 
de transformação para 
o bem-comum. 

FUNDAÇÃO  Organização da sociedade civil



SOCIEDADE GLOBAL

TODOS COMPARTILHAM OS DESAFIOS, TODOS FAZEM 
PARTE DA SOLUÇÃO. 

SOMOS FACILITADORES COM AS FERRAMENTAS NA MÃO!

AGENTES INTEGRADORES DE PESSOAS, ATORES E SETORES 
NA SOCIEDADE!



120 profissionais
desenvolvidos com carreiras de impacto social

200 atores
reunidos em espaços de diálogo

150 organizações
com inovações em projetos e modelos de gestão

Entre 2012 e 2015:



Depoimentos
“A FORMA COM QUE EU VEJO PARTICIPAÇÃO SOCIAL, MODIFICOU A 

MINHA IMAGEM DA CIDADE DE CURITIBA, ME DESPERTOU A VONTADE 
DE ME FORTALECER PARA PODER FORTALECER AS PESSOAS QUE 

ESTIVEREM A MINHA VOLTA.”

“Quando se apresenta uma forma inovadora, participativa, 
democrática e dinâmica (...) une não só os colaboradores de uma 

Instituição como também possibilita a união entre as próprias 
organizações, aproximando-as e fortalecendo vínculos”.

"O EVENTO FOI UM APRENDIZADO E UM DESAFIO ENORME, ME 
AJUDOU A DESPERTAR UM POTENCIAL E VER NOSSO PODER DE AÇÃO!" 



PORTFÓLIO 2015



METODOLOGIAS 2015



PREMIO OZIRES SILVA
EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL

PREMIO ODM BRASIL 
NÓS PODEMOS PARANÁ

SESI EMPREENDEDORISMO SOCIAL

2014
Categoria: Educação

2013
ODM 8 - Todos 
trabalhando pelo 
desenvolvimento.

2010



COLABORAÇÃO:



SOCIEDADE GLOBAL
NÃO É SOBRE TRANSFORMAR A SOCIEDADE,
É SOBRE UMA SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO.







CO-EVOLUÇÃO 2016

Ampliamos nossa abordagem para 
articular diferentes atores da sociedade a 

participarem e criarem juntos soluções 
para os desafios da cidade,



CO-EVOLUÇÃO 2016

Ampliamos nossa abordagem com 
metodologias e ferramentas que atendam 
a interdependência entre causas e efeitos 

de um desafio em sua complexidade 
sistêmica e estrutural.



SOCIEDADE GLOBAL
FACILITANDO A TRANSIÇÃO

TODOS COMPARTILHAM DOS DESAFIOS, TODOS FAZEM 
PARTE DA SOLUÇÃO. 



Criar ambientes de aprendizagem e espaços de 
participação para criar soluções para os ODS



OBJETIVOS DE IMPACTO EM 2016

Ecossistema de participação e 
inovação social em Curitiba 
articulado;

Cultura de diálogo e cidadania 
participativa fomentada;

Resiliência, felicidade e capital 
social das comunidades de 
Curitiba ampliados;

Inserção de 
profissionais/agentes de 
transformação nos diferentes 
setores articulada;

Organizações apoiadas na 
implementação de modelos de 
gestão colaborativa;

Impacto social de empresas, 
academia, organizações 
sociais e governos ampliado.



TRANSFORMAÇÃO 
DAS RELAÇÕES

TRANSFORMAÇÃO 
DOS INDIVÍDUOS

TRANSFORMAÇÃO 
DOS SISTEMAS 

Nossa abordagem centrada no ser humano e distribuída no 
ecossistema promove resultados transformadores para as 

diferentes partes envolvidas. 
É isso que chamamos de impacto sistêmico!

TEORIA DA MUDANÇA



AMBIENTES DE 
APRENDIZAGEM 

E ESPAÇOS DE 
PARTICIPAÇÃO 

PROPÓSITO, 
CONSCIÊNCIA E 

EMPODERAMENTO

ECOSSISTEMA 
DE 

PARTICIPAÇÃO 
E INOVAÇÃO 

SOCIAL

Por meio do diálogo, empatia e cocriação, transformamos a 
nós mesmos e nossas relações até chegarmos em um conjunto 

de soluções para todo o sistema.  
É isso que chamamos de impacto sistêmico!

TEORIA DA MUDANÇA



PARTICIPAÇÃO SOCIAL

“Diversidade de formas de participação, 
interação, colaboração e engajamento da sociedade 
na análise, proposição e decisão sobre questões de 

bem comum”



INOVAÇÃO SOCIAL

“Inovação social é um novo processo, 
produto ou serviço que atende necessidades 

e demandas profundas da população e do 
meio ambiente, criando novos fluxos de 
informação, recursos e capacidades que 

mudam profundamente  as relações, padrões 
e estruturas de um  dado sistema”.



IMPACTO SISTÊMICO 

“Mudança cultural que altera modelos 
mentais dos participantes 

de um dado sistema e que passam a 
produzir resultados melhores 

para todas as partes do sistema 
em outro estágio de consciência”.



PROPOSTA DE VALOR 
COMPARTILHADO

Ambientes de aprendizagem para indivíduos 
e organizações que buscam impacto social.

Espaços de participação da sociedade na 
criação de soluções sistêmicas.



OBJETIVOS DE IMPACTO EM 2016

Ecossistema de participação e 
inovação social em Curitiba 
articulado;

Cultura de diálogo e cidadania 
participativa fomentada;

Resiliência, felicidade e capital 
social das comunidades de 
Curitiba ampliados;

Inserção de 
profissionais/agentes de 
transformação nos diferentes 
setores articulada;

Organizações apoiadas na 
implementação de modelos de 
gestão colaborativa;

Impacto social de empresas, 
academia, organizações 
sociais e governos ampliado.



COM QUEM QUEREMOS IMPACTAR OS SISTEMAS?

ACADEMIA
Estudantes, 
universidades, 
núcleos de pesquisa 
e observatório. 

EMPRESAS 
com responsabilidade 
social, Negócios Sociais, 
Startups;

ORGÃOS PUBLICOS
 Gestores públicos 

ORGANIZAÇÕES 
da sociedade civil

INOVADORES
profissionais, cidadãos, 
ativistas e inovadores;

CENTROS DE INOVAÇÃO
Incubadoras e aceleradoras

INVESTIDORES
e fundos de financiamento

CONSULTORES
mentores e coaches;

ESPAÇOS
Coworkings e casas 
abertas;

MOVIMENTOS 
 sociais, redes e coletivos;

ORGANIZAÇÕES 
internacionais



METODOLOGIA DE
IMPACTO SISTÊMICO



ETAPAS

ARTICULAR MOBILIZAR TRANSFOR-
MAR

Soluções  e 
estratégias de 
impacto 
sistêmico. 

Integração e 
coordenação 
ecossistêmica 
com 
transformação 
cultural. 

Cenários e 
recomendações 
sobre lacunas e 
oportunidades 
do contexto 
atual do 
desafio.



CENÁRIOS

JORNADA DE 
IMPACTO

Metodologia 
completa de 
impacto sistêmico 
em um tema como 
a “Eleição 
Participativa 2016” 
e a “Revisão do 
Plano Diretor - 
Planos Setoriais”.

CUSTOMIZADA

Por demanda 
específica, seja de 
empresas, da 
sociedade, 
academia ou 
governo.

MULTIPLICADORES

Pessoas 
capacitadas para 
aplicar e facilitar o 
kit de  ferramentas 
em diversos 
contextos e 
demandas.



PRINCÍPIOS

APARTIDÁRIO TRANSPARENCIA E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCIAMENTO 
DISTRIBUIDO

PARTICIPAÇÃO EFETIVA E 
INCLUSIVA
em todas as etapas

PARCERIA NA ELABORAÇÃO
e implementação das 
iniciativas

INSTITUCIONALIZAÇÃO 
e encaminhamento das 
contribuições da 
sociedade

ESTIMULO A 
INTEGRAÇÃO e 
coordenação entre 
orgãos e setores
em todas as etapas

COCRIAÇÃO 
e colaboração em todas as 
atividades;

DIALOGO ABERTO
e empático



METODOLOGIA DE IMPACTO SISTÊMICO

1. INTELIGÊNCIA 
COLABORATIVA

2. IMERSÃO NA 
REALIDADE

3. INTERAÇÃO E 
ESCUTA ATIVA

4. MAPA SISTÊMICO
6. INOVAÇÃO ABERTA5. LABORATÓRIO DE 

INOVAÇÃO SOCIAL

7. INTERNALIZAÇÃO 9. ACELERAÇÃO

10. ECOSSISTEMA DE PARTICIPAÇÃO E INOVAÇÃO SOCIAL

8. MOBILIZAÇÃO

M
O
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DE POUCOS                                                                                   PARA MUITOS



FERRAMENTAS COMPLEMENTARES

M
O

BILIZAR
ARTICU

LAR
TRAN

SFO
RM

AR

DE POUCOS                                                                                   PARA MUITOS

PLENÁRIAS POPULARES
Ambiente de deliberação 
e decisão sobre assuntos 
da comunidade.

DIALOGOS DEMOCRÁTICOS
Eventos de diálogo para 
compreensão e 
convergência dos temas, 
construção de cenários e 
diretrizes.

NOSSAS CIDADES
Ferramentas de 
participação direta via 
Rede Nossas Cidades 
(Minha Curitiba); como 
“Panela de Pressão”, 
“Legislando”, 
“Multitudes” e 
“Compartilhaço”

FESTIVAL DA DEMOCRACIA
Uma grande festa para 
celebrar e viver as questões 
democráticas da cidade em 
linguagem leve,  acessível e 
divertida.

ACADEMIA SG
Comunidade de Prática 
para troca de experiências, 
conhecimentos e 
capacitações.

ARTICULA
Redes de 
desenvolvimento 
intersetoriais 
descentralizadas.



PROJETOS DE IMPACTO
Metodologia aplicada



POR QUE VAMOS FAZER ?!

É preciso intensificar a 
participação popular nos 
processos democráticos e 
fomentar a cultura 
política. 



POR QUE VAMOS FAZER ?!

Propor inovações que 
venham suprimir lacunas 
existentes e aprimorar o 
exercício democrático 
através de espaços 
descentralizados e 
utilização de novas 
ferramentas. 



POR QUE VAMOS FAZER ?!

Quem melhor do que nós 
mesmos para dizermos como é 
a cidade que vivemos e como 
queremos habitá-la?

A inclusão participativa é o 
caminho para que as demandas 
sejam consideradas no 
planejamento da cidade, 
descentralizando o processo de 
tomada de decisão sobre 
recursos e políticas necessárias 
para a melhoria da qualidade de 
vida na cidade. Sendo a Gestão 
Democrática um dos 
fundamentos do Estatuto das 
Cidades.



OBJETIVOS

AMBIENTES DE 
PARTICIPAÇÃO 
DESCENTRALIZADOS 
E INCLUSIVOS

MAIOR DIÁLOGO 
ENTRE AGENTES 
PÚBLICOS E 
PRIVADOS

PROMOVER A 
INTEGRAÇÃO 
INTERSETORIAL

INFLUENCIAR AS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

MAIOR CAPITAL 
SOCIAL

◇ Criação e implementação de inovações 
democráticas

◇ Construção de um Plano de Governo da 
sociedade civil

ELEITORES MAIS 
CONSCIENTES



OBJETIVOS

AMBIENTES DE 
PARTICIPAÇÃO 
DESCENTRALIZADOS 
E INCLUSIVOS

MAIOR DIÁLOGO 
ENTRE AGENTES 
PÚBLICOS E 
PRIVADOS

PROMOVER A 
INTEGRAÇÃO 
INTERSETORIAL

INFLUENCIAR AS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

MAIOR CAPITAL 
SOCIAL

◇ Criação de ambientes de diálogo e espaços 
de participação para ampliar a consulta e 
engajamento da população na elaboração 
dos planos setoriais de Curitiba.  

PENSAR GLOBAL, 
AGIR LOCAL
Criação de cultura 
participativa que 
estimula a 
integração e ação



SERVIÇOS 
POR SEGMENTO
Governos, empresas, organizações da sociedade 
civil, academia, aceleradoras, negócios sociais, 
coworkings e espaços (casas) abertos



GOVERNOS
Apoiar o desenvolvimento de 
servidores públicos com 
novas competências e 
metodologias de 
administração, planejamento e 
governança pública, criando 
ações de interação e 
colaboração com os 
diferentes setores da 
sociedade para a criação de 
inovações sociais, cívicas e 
democráticas em 
planejamentos participativos e 
processos de decisão, 
formulação e implementação 
de políticas públicas, 
programas e projetos.

EMPRESAS
Apoiar o desenvolvimento 
de profissionais da nova 
economia para fomentar a 
colaboração interna e 
externa na criação de 
projetos, produtos e serviços 
de valor compartilhado com 
a sociedade em estratégias 
de inovação aberta que 
contribuam para o 
desenvolvimento de suas 
localidades.



ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL
Apoiar o desenvolvimento de 
líderes, gestores e times das 
organizações com novas 
formas de gestão aberta e 
colaborativa que buscam 
ampliar o impacto dos serviços 
prestados para uma mudança 
sistêmica e influência em 
políticas públicas de forma 
integrada e coordenada com 
seus stakeholders.

ACADEMIA

Desenhar ambientes de 
aprendizagem colaborativa em 
pesquisa e extensão para alunos 
e professores para compreender 
o contexto da nova economia e 
das mudanças de paradigmas 
na sociedade, ressignificando 
carreiras na criação de projetos 
de alto impacto na cidade para 
e entre os diferentes setores.



ACELERADORAS

Contribuir para o 
desenvolvimento dos 
empreendedores e 
seus times 
colaborativos, 
complementando os 
processos com 
ferramentas e 
metodologias de 
inovação social de 
impacto sistêmico e 
estratégias de fomento 
e integração 
intersetorial nos 
ecossistemas.

NEGÓCIOS SOCIAIS

Apoiar o 
desenvolvimento dos 
empreendedores e seus 
times colaborativos 
criando produtos e 
serviços com alcance de 
mudança sistêmica nos 
setores que atuam, 
fazendo estratégias de 
integração com 
stakeholders e 
articulação de 
ecossistemas de apoio 
para influenciar em 
políticas públicas.

Apoiar o desenvolvimento de 
profissionais e 
empreendedores, fomentando 
a colaboração interna dos 
coworkers e membros no 
compartilhamento de 
conhecimento e práticas e 
fomentando a criação de 
projetos de alto impacto na 
cidade com a articulação do 
seus ecossistemas.

COWORKINGS E 
CASAS ABERTAS



www.sociedadeglobal.org.br
 contato@sociedadeglobal.org.br


