
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Caso Organizacional – Projeto Bem Viver CIEDS 

 

Razão social: Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável - CIEDS. 

Resumo do case:  

O CIEDS é uma organização que promove soluções sociais que geram mais renda, mais saúde, melhor educação, maior 

confiança no futuro e, acima de tudo, prosperidade. 

Atenta ao cenário de pandemia da COVID-19, isolamento social e seus  impactos na saúde emocional, mental e física 

de nossos funcionários e seus familiares, companheiros (as) e amigos (as),  a equipe de Gestão de Pessoas do CIEDS, 

percebendo que os funcionários estavam enfrentando muitos desafios no processo de adaptação com esse “novo 

normal”, seja pela consequências emocionais, mentais e físicas do isolamento social e o temor da possível 

contaminação, ou pelo processo de mudança nas suas rotinas de trabalho, conjugada com os desafios do 

compartilhamento de outras rotinas dos seus conviventes, cuidados com família, educação dos filhos, entre outros. 

Frente a essa percepção dos desafios enfrentados pelos nossos funcionários, a equipe de Gestão de Pessoas  inovou 

e estruturou o Projeto Bem Viver, que tem como objetivo o compartilhamento de Boas Práticas em Tempos de 

Pandemia e Isolamento Social, visando proporcionar aos funcionários espaços de troca, reflexão, compartilhamento, 

tendo como objetivo nos tornarmos próximos e nos apoiarmos nesse processo de adaptação pessoal e profissional.  

A escolha dos temas abordados nos tele-encontros foi realizada diretamente pelo corpo de profissionais da casa,  por 

meio de uma dinâmica remota realizada durante um dos encontros mensais de integração, e entre eles tivemos: saúde 

mental na quarentena, meditação para iniciantes, receitas rápidas e até harmonização de cervejas e vinhos.  

“Os encontros do Bem Viver CIEDS foram momentos de cuidado tanto individual como coletivo que nos abraçou neste 

primeiro semestre de 2020. Olhar para as necessidades latentes das pessoas da casa e possibilitar esse espaço de 

acolhimento e troca, sem dúvidas, foi de grande importância para resgatar e fortalecer a nossa conexão com nós 

mesmos e com os colegas de trabalho em período de distanciamento social” Jéssica Sá, Coordenadora de Projetos 

Sociais do CIEDS que, além de participar dos encontros, conduziu o encontro sobre meditação guiada para iniciantes. 

Foram, ao todo, 9 encontros realizados entre os dias 10 de junho a 04 de agosto. Como resultados, podemos destacar: 

● 228 participações não-únicas, com uma participação média de 25 pessoas por encontro; 

● 20 voluntários especialistas, de diferentes áreas, incluindo psicólogos, administradores e terapeutas; 

● 12:30 de carga horária, por meio de encontros com duração de 1 a 2 horas cada, com metodologias práticas; 

● Avaliado com excelência, com média de 95 de 100 pontos. A partir da análise de 148 respondentes (65%), 

tivemos os seguintes quesitos avaliados individualmente: 4,9/5,0 para relevância dos temas, 4,9/5,0 para os 

facilitadores (voluntários) e 4,7/5,0 para a abordagem e dinâmica adotadas. 


