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A palavra não sabe o que diz.
A palavra delira, a palavra diz qualquer coisa. A verdade 
é que a palavra, ela mesma, em si própria, não diz nada. 

Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e 
quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação, 
mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais 

nada…mesmo usando as mesmas palavras.
Viviane Mosé



O Instituto Tiê foi fundado em 2012, por Carolina Nalon, cuja figura
e história estão intimamente ligadas às da empresa. Entusiasta
da empatia, da comunicação autêntica e do poder da não-violência
para promover transformação social, Carol fundou o Instituto que 
tem como principal missão ajudar as pessoas a conviver. “Aprender 
a Conviver”, aliás, é um dos pilares da educação segundo a Unesco. 
Hoje, essa missão baseia-se em em duas frentes principais:

o curso Caminho da Comunicação Autêntica (CCA), com foco nas
pessoas que desejam aprender e desenvolver maneiras eficazes
de se relacionar de uma forma compassiva, honesta e empática;

treinamentos corporativos para organizações que buscam
a melhoria do ambiente interno e o engajamento dos 
colaboradores por meio de relações baseadas na empatia
e na conexão entre as pessoas.

data de fundação

2012

A empresa

Essa é a principal missão da empresa, 
baseada em um dos um dos pilares
da educação, Segundo a Unesco: 
“aprender a conviver”.

“AJUDAR
PESSOAS A 
CONVIVER”



As partes
interessadas

Como é comum às empresas com foco
em serviço, o Instituto Tiê não possui
uma cadeia de valor extensa. As partes 
interessadas impactadas diretamente
pela empresa são facilmente identificadas: 
fornecedores, parceiros,
clientes e colaboradoras.

Quanto ao último item, apenas uma 
pessoa, além da fundadora, trabalha
de modo fixo para companhia. Além
delas, duas facilitadoras são contratadas
de acordo com a demanda e recebem
por trabalho realizado.

A seguir, vamos explorar como
essas partes são afetadas a partir
do mapeamento feito com a aplicação
do 4D Sustainability Canvas, olhando
mais profundamente para cada uma
delas dentro das 4 dimensões que
propõe a metodologia.



Hoje, no caso específico deste curso, 
20% das pessoas que participam são 
bolsistas (entre bolsas integrais e 
parciais). A seleção é feita por meio do 
preenchimento de um formulário 
online e, apesar dos critério não 
estarem totalmente formalizados, o
foco é em mulheres, negras e que 
façam parte de um negócio social.

A ampliação dessa iniciativa
é o próximo passo.

Já para 2021, a meta é ampliar esse 
percentual para 30% no CCA. 
Outras iniciativas como os grupos de 
discussão e outras ofertas que estão 
sendo desenvolvidas também farão 
parte dos programas de bolsa.

Outra ação já definida é
a oferta de cursos gratuitos
para organizações com foco
em impacto social.

COMUNIDADE 
É na oferta de cursos e treinamentos
para empresas que está o maior potencial de impacto 
social positivo, não só pelo próprio conteúdo em si, que 
tem valor inegável, mas principalmente pelas iniciativas 
já existentes para democratizar e facilitar o acesso a 
esse conhecimento, principalmente com a oferta de 
bolsas sociais para o curso online CCA.

Essas iniciativas estão
associadas ao ODS de número 10,
“Redução das Desigualdades”,
principalmente em relação
à meta 10.2, “Até 2030, 
empoderar e promover a inclusão 
social, econômica e política de 
todos, independentemente da 
idade, gênero, deficiência, raça, 
etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra”, e também 
ao, ODS de número 05, 
“Igualdade de Gênero”, já que 
grande parte das pessoas que 
recebem as bolsas são mulheres.

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável
impactados



COLABORADORES
É fácil perceber o quanto as pessoas que trabalham 
para (ou com) a Tiê são felizes em fazer parte da 
empresa. Tanto é que todas as colaboradoras, hoje, 
vieram a trabalhar lá por desejo próprio devido a 
afinidade pessoal com a fundadora e com o propósito 
da empresa. Sem dúvida, todas se sentem parte do 
negócio, além de cuidadas e acolhidas.

A formalização de processos e “ritos” 
nesse sentido foi um dos pontos de 
melhoria abordados no workshop e 
definidos como meta. Essa é uma ação 
para não só gerar mais engajamento, 
como para colocar a empresa em um 
novo patamar de maturidade com 
relação à gestão.

Assim, encontros semanais, por 
exemplo, podem ajudar não só no 
reconhecimento e atendimento
das necessidades das colaboradoras, 
como funcionam para momentos
de discussão estratégica e até
de compartilhamento de 
conhecimento, entre si ou
a partir de fontes externas.

Com relação à remuneração, existia 
um acordo verbal sobre transparência, 
um pedido que partiu das próprias 
colaboradoras. Um passo adiante, já 
dado, inclusive, é a formalização 
desse acordo, transformando-o em 
uma política, garantindo e assumindo 
um compromisso com a justiça e a 
igualdade.

Por fim, ainda que possuindo um 
quadro de colaboradoras formado 
inteiramente por mulheres, de certo 
uma contribuição com a igualdade de 
gênero, existe espaço para, no futuro, 
com a necessidade de se aumentar o 
quadro, considerar a inclusão de 
pessoas negras (homens ou mulheres) 
ou trans no quadro, trazendo mais 
diversidade à equipe.

ODS impactados



GOVERNANÇA
O Instituto Tiê é uma empresa com clara noção do seu 
impacto e relevância para a sociedade. Tendo surgido 
para resolver uma lacuna existente em nosso processo 
educacional relacionada à falta de ensinamentos 
básicos sobre a convivência, principalmente levando 
em consideração o mundo plural no qual vivemos, a 
empresa hoje mostra ter dado importantes passos em 
relação à maturidade organizacional.

Assim, solidifica-se um
compromisso com a tomada de 
medidas ousadas e transformadoras 
que são urgentemente necessárias 
para direcionar o mundo para um 
caminho sustentável e resiliente.
O entendimento geral é de que o 
Instituto Tiê e suas colaboradoras são 
parte de uma transformação maior.

Após nossos encontros e em
sintonia com o que já foi dito aqui 
anteriormente, fica evidente que um 
desses passos é a formalização de 
políticas e processos, deixando claro
e público o compromisso da empresa 
com as pessoas e o meio ambiente.

Essa caminhada já se iniciou
com a realização de um workshop 
colaborativo realizado por uma 
consultoria externa com o 
objetivo de definir a visão,
os valores e o propósito da 
empresa para os próximos anos, 
alinhando-os com os ODS.

ODS impactado



PLANETA
Sem uma sede fixa, com uma equipe 
pequena e sendo uma empresa de serviços, 
os impactos sobre o planeta são poucos.

A se considerar, dois pontos 
principais:

O deslocamento para atender 
clientes, principalmente aqueles 
que se encontram a uma distância 
que implica no uso do transporte 
aéreo;

Os materiais de aula (apostilas), 
bem como outros materiais usados 
nos cursos, desde aqueles que 
envolvem os encontros em si 
(papéis, canetas, lápis...) até os 
usados no café dos participantes 
(copos e talheres descartáveis, por 
exemplo)

Com relação ao primeiro ponto, o 
momento atual (coronavirus) já 
obrigou uma mudança no sentido de 
que os encontros estão ocorrendo, por 
ora, de modo online, algo que pode ser 
replicado no futuro, quando a 
realidade for outra.

Em relação ao segundo,
foi assumido um compromisso
para que as apostilas sejam
todas digitais a partir de
agora, evitando impressões 
desnecessárias, um
benefício para o planeta
e para a empresa (ou cliente)
que não terá esse custo.

Existem ainda outros pontos
que podem ser de rápida ação 
como a migração dos serviços
de hospedagem da empresa para 
“servidores verdes”, aqueles que 
fazem uso de energias renováveis 
(ex: painéis solares) e/ou investem 
em ações para compensação
das emissões de CO2.

ODS impactado



OBJETIVOS, 
metas
e métricas



OBJETIVO

status

ods

meta

*Hoje são oferecidas 20 bolsas 
100% + 20 de 50%. A meta para 
2021 é de 75 bolsas / ano

0%

OBJETIVO
Introdução de ganho fixo

para toda equipe

status

ods

NÃO REALIZADO

8

100%  do
time dentro 
da política 

meta
2021

status

ods

OBJETIVO
Oportunidades de formação
e aprendizado para a equipe

84

25%

4
encontros 
/ ano

meta
2021

OBJETIVO
Eliminar o uso de papel

status

0
ods

ton de
CO2

13

Evitar a impressão 
de 47.500 folhas, 
equivalente a 
emissão de
1,8 ton de CO2*

meta
2021

*Estimativa realizada a partir da Environmental 
Paper Network Paper Calculator Version 4.0.
Para mais informações, visite papercalculator.org

OBJETIVO
Cultivar abertura
para conversas

transparentes / círculos

status

ods 83

17%

12
encontros 
/ ano

meta
2021

OBJETIVO

status

ods

Aumentar a oferta de bolsas
para populações minorizadas: CCA

*Hoje 20% dos participantes são bolsistas

5 10

66,6%*

meta
2021

30% de 
ingressantes 
bolsistas

OBJETIVO

status

ods

Aumentar a oferta de bolsas
para populações minorizadas: grupo 

de prática e aprofundamento

*Os grupos vão começar a partir de 2021

5 10

00%*

meta
2021

10% de 
ingressantes 
bolsistas

OBJETIVO
Formalização de política

transparente de pagamento

status

Definição 
da política

NÃO REALIZADOREALIZADO

meta
2021

ods 8 16

OBJETIVO
Definição de missão, visão e valores
da empresa alinhados com os ODS

status

Definição e
publicação no
site da empresa

NÃO REALIZADO

meta
2021

ods 10 16

OBJETIVO
Oferecer cursos gratuitos 

para organizações que geram
impacto social

status

ods

3 empresas 
beneficiadas 
e lapidação  
do programa

8 5 10

meta
2021

00%

ods 5 10 17

NÃO REALIZADOREALIZADO



Nossa missão é
incorporar esse princípio
no núcleo de todos os
modelos de negócios
por meio da metodologia
do 4D Sustainability 
Canvas e outras soluções

A criação de valor
se estende a todas
as partes interessadas, 
incluindo a biosfera
e as gerações futuras,
em oposição ao paradigma
atual do resultado em
curto prazo e acionistas
que enriquecem
temporariamente.

Guiando pequenas
e médias empresas em sua
jornada para a sustentabilidade

4d-sustainability-canvas

sustainability-canvas.com

contact@sustainability-canvas.com

Entre em contato


