RELATÓRIO ANUAL 2015

SOBRE ESTE RELATÓRIO
O Relatório Anual 2015 atende às diretrizes GRI, em
sua versão G4, na opção essencial. No decorrer do relato estão apresentados conteúdos referentes à organização, sua forma de atuação, governança e equipe além
de informações sobre a elaboração deste Relatório.
Esta é a 7ª edição de nosso Resumo de Resultados e
todas as informações contidas nesta publicação se referem ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2015. Todo processo de construção do relato e divulgação dos resultados é acompanhado pelo fundador
e CEO da organização. Todo conteúdo apresentado
é proveniente de documentos de controle interno da
SITAWI e dados fornecidos pelas organizações sociais
e negócios de impacto apoiados no Brasil. Os demonstrativos financeiros contábeis auditados estarão disponíveis em nosso website e os demonstrativos gerenciais
encontram-se ao final deste relatório.
Esta edição marca a transição do relato para a versão
GRI G4. Não foi realizado processo formal de consulta aos stakeholders para definição da Matriz de

Materialidade e, portanto, levaremos em conta os mesmos temas orientadores abordados no Relatório 2014,
incorporando feedbacks de nosso Conselho Consultivo.
A compilação dos resultados dos principais programas,
parcerias estabelecidas, o estado das Finanças do Bem
e projeções para nossa atuação social seguem temas
prioritários, assim como a sustentabilidade da SITAWI
e seu impacto na sociedade. No próximo Relatório, em
2017, referente à 2016, pretendemos consultar de maneira formal nossos stakeholders para validação dos
temas materiais prioritários.
O relatório está disponível em nosso site de forma eletrônica, no formato PDF, e dá continuidade às informações do relatório anterior, publicado em 2015.
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CARTA DO CEO

8 ANOS DE FINANÇAS DO BEM
Formalização da SITAWI e
estruturação do Empréstimo
Socioambiental

2008

2015 FOI UM ANO DE CRISE.
EM 2015, A SITAWI REGISTROU UM DOS MELHORES DESEMPENHOS DE SUA HISTÓRIA
No ano em que as nuvens econômicas acinzentaram e prometem encobrir os céus por algum tempo, o
planejamento e a estratégia da SITAWI permitiram que tivéssemos mais impacto social, resultado financeiro
e alavancagem operacional. A equipe cresceu para 20 pessoas (e mulheres agora são a maioria!), abrimos
um escritório em São Paulo, entramos no TOP10 Global das melhores casas de pesquisa socioambiental
do Independent Research in Responsible Investment (IRRI 2015) e nosso Diretor de Finanças Sustentáveis,
Gustavo Pimentel, foi eleito o melhor Analista Socioambiental do mundo!
Batemos a marca dos R$ 6.7 milhões alocados no setor social, sendo R$ 3 milhões em Empréstimos
Socioambientais, em mais de 40 projetos apoiados com 179 mil pessoas beneficiadas ao longo dos 8 anos
de Finanças do Bem. Além disso, diversificamos e aprimoramos nosso trabalho com Fundos Filantrópicos e
apoiamos movimentos de massa que envolvem doações da sociedade civil, fortalecendo nossa missão de
apoiar o desenvolvimento de uma Cultura Filantrópica no Brasil.
Ao longo do ano, gerimos 7 Fundos Filantrópicos, sendo dois deles de grande destaque na imprensa. O
Fundo DáPé recebeu os mais de R$ 400 mil arrecadados em crowdfunding, capitaneado pela produtora
Pindorama e pela Fundação SOS Mata Atlântica para reflorestamento na beira do Rio Una, em São Paulo. E
o Fundo SouMinasGerais, em prol das vítimas da tragédia em Mariana-MG, geriu a renda dos shows beneficentes em Belo Horizonte e São Paulo, nos quais se apresentaram artistas como Caetano Veloso, Milton
Nascimento, JotaQuest e Maria Gadu.
Em outubro, a Força Tarefa de Finanças Sociais (FTFS), da qual fazemos parte da Diretoria Executiva, lançou
as recomendações para o avanço do campo de Finanças Sociais e Negócios de Impacto no Brasil, em São
Paulo, com a presença de Sir Ronald Cohen, pioneiro global no tema. Ao mesmo tempo, avançamos no desenvolvimento de Social Impact Bonds no Brasil.

Convite para fazer parte do
Clinton Global Initiative e
certificado de OSCIP

Artigo na Stanford Social Innovation
Review e criação de novo produto:
Gestão de Fundos Filantrópicos
para Famílias e Empresas;
primeiro cliente: USAID +Unidos

Nomeação para a Diretoria
Executiva da Força Tarefa de
Finanças Sociais
Fundo Ecomudança/Itaú segue
liderança da SITAWI e incorpora
empréstimos em sua estratégia de
investimento social

2009

Primeiros Empréstimos
Socioambientais para Solidarium,
Caspiedade e Davida

2011

Prêmio beyondBanking pelo
Banco Interamericano de
Desenvolvimento

2013

Ampliação do foco para Finanças do
Bem, incorporando um programa de
Finanças Sustentáveis.
Retomada da atuação em Negócios
& Impacto

2010

2012

2014
2015

SITAWI é eleita para o Top 10 e
Diretor Gustavo Pimentel é Top1
Analista de Pesquisa Ambiental, Social
e de Governança pelo IRRI 2015.
Abertura de escritório em SP

No programa de Finanças Sustentáveis, celebramos uma parceria importante com a Vigeo Eiris, líder global
em fornecimento de pesquisa socioambiental para investidores responsáveis. É a primeira vez que este
serviço passa a ser oferecido no Brasil por meio de uma plataforma global e produzido a partir de nosso
expertise local, com monitoramento contínuo de mais de 100 empresas brasileiras listadas em bolsa.
Por outro lado, nossa área de Captação de Recursos sofreu com o mau tempo econômico: o “medo da crise”
foi o pano de fundo para a diminuição dos aportes filantrópicos recebidos. Apesar disso, só podemos agradecer por todo apoio recebido até aqui. Acreditamos que se nos mantivermos conectados e colaborando, a
transformação socioambiental positiva irá prosperar mesmo em tempos difíceis.
Contamos com cada um e cada uma de vocês engajados nesta Rede pelo Bem para fazermos juntos um
2016 ainda melhor.

Leonardo Letelier, CEO

GRI-G4 1, 13
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RECONHECIMENTOS E PARCERIAS
Reconhecimentos

Social Impact Bonds e Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais

Consultoria em Finanças Sustentáveis

Parcerias e Alianças

Pesquisa ASG | ESG Research

Gestão de Fundos Filantrópicos
FAMILIA

Cultura Filantrópica

Empréstimos Socioambientais

Negócios & Impacto

GRI-G4 15
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GESTÃO DE FUNDOS FILANTRÓPICOS
•
•
•
•

R$6.7 milhões já desembolsados ao longo dos anos
10 Fundos Filantrópicos geridos desde 2008
41 organizações apoiadas
Fator de Multiplicação: 4.9, o que significa que cada 1 real utilizado nas
operações da SITAWI permitiu a alocação de quase 5 reais no setor social

Em 2015, mantivemos nove Fundos Filantrópicos
ativos. A operação de desembolso dos Fundos
Filantrópicos pode se dar de três maneiras: Empréstimo
Socioambiental a juros reduzidos (ver mais na página
10), doações diretas ou, ainda, pagamentos de despesas de projetos. Somando estas três operações, desembolsamos, no mesmo período, um total de R$ 1,9
milhões contribuindo para a transformação de 19 mil
vidas. Desde janeiro foram captados mais de R$ 1.5
milhões e, ao final do ano, já contávamos com R$2.5
milhões para iniciar o novo ciclo.
O grande destaque
do ano ficou a cargo
da articulação para
desenhar uma solução efetiva e ágil de
apoio aos movimentos sociais que se
engajaram em prol
das vítimas da tragédia de Mariana-MG.
Diversos artistas e
suas produtoras, dentre elas a Oloko e Pomelo, se
reuniram para fazer dois shows, um em Minas Gerais,
outro em São Paulo, para arrecadar fundos. Todo
montante arrecadado, cerca de R$ 500 mil, foi direcionado para o Fundo Filantrópico SouMinasGerais,
gerido pela SITAWI. Os eventos reuniram artistas renomados como Caetano Veloso, Criolo, Tulipa Ruiz,
Maria Gadu, Milton Nascimento, Jota Quest e diversos outros.
Boa articulação e rápida
customização resultaram também na criação
do Fundo Filantrópico
DáPé, em parceria com
a Pindorama Filmes e
a Fundação SOS Mata

Atlântica. Aberto para receber doações de toda a sociedade, sua principal função é gerenciar os R$400
mil angariados na campanha de crowdfunding do
projeto na plataforma online Kickante. Essa captação
será direcionada para reflorestamento de mata ciliar
no entorno do Rio Una, afluente do Rio Paraíba do
Sul, que abastece os estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo.
Outro Fundo aberto ao
longo de 2015 é uma
iniciativa da Fundação
Ellen Macarthur, com
o objetivo de promover o programa Circular
Economy 100 Brasil. A
fundação britânica atua
desde 2010 com o objetivo de acelerar a transição para a economia
circular, regenerativa e
restaurativa por princípio, tornando-se uma
liderança do pensamento global nessa agenda. A
CE100 Brasil, lançada em outubro 2015, é a primeira rede satélite nacional do programa internacional
CE100, rede que existe há 3 anos.

OS FUNDOS FILANTRÓPICOS VIGENTES AO INÍCIO DE 2015
Primeiro Fundo Filantrópico da SITAWI. É abastecido por recursos provenientes de doadores e
faz Empréstimos Socioambientais para organizações sociais e negócios de impacto, com destaque
para capital de giro. Em 2015, fez três empréstimos com um total de seis clientes ao longo do ano.
Fundo Filantrópico familiar apoia o desenvolvimento socioambiental do Brasil. Em 2015 foram três empréstimos ativos para duas iniciativas, inclusive o primeiro empréstimo da SITAWI acima de R$ 1 milhão.
Além disso, o fundo apoiou o negócio de impacto, Insolar, na instalação de placas solares em uma creche
na comunidade de Santa Marta-RJ.
Apoia as atividades da Fundação BMW no Brasil, em promover temas diversos como o intraempreendedorismo social, mudança sistêmica através da colaboração multissetorial, promoção de novas formas
de filantropia, cultura de serviços pro-bono, empreendedorismo social e finanças sociais.
Em 2015 apoiou, entre outras iniciativas, a criação de cinco laboratórios de línguas em universidades federais, como parte de um programa que tem o objetivo de melhorar o ensino de inglês para
um milhão de estudantes ao longo dos próximos dez anos.
Lançou o 1º Desafio Brasil de Crowdfunding em 2015, cumprindo com sucesso sua missão de
apoiar a disseminação da doação online no país. Foi encerrado ao final do ano.

Por que um Fundo Filantrópico e não um Fundo de Investimento? Nosso maior compromisso é com o impacto socioambiental positivo.
Assim, ao invés de gerar dividendo para investidores, optamos por reinvestir o dinheiro em novos empreendimentos socioambientais
que demandem por capital ágil, barato e aconselhamento estratégico. Outra característica marcante dos Fundos Filantrópicos é que
podem ser personalizados de acordo com cada demanda, seja de uma empresa, grupo social ou família filantropa.

Estevão Ciavatta no vídeo institucional
da Campanha de Crowdfunding DáPé

Tweet do cantor Caetano
mencionando a SITAWI

Veloso

No palco do show #SouMinasGerais,
Tulipa Ruiz, Criolo, Rogério Flausino,
Milton Nascimento e Caetano Veloso

O quarto Fundo inaugurado em janeiro de 2015 foi
o FEM-Inovação – Mulheres para TIC com impacto social, com intenção de apoiar o lançamento de
uma nova aceleradora em São Paulo, a internacional
Gendered Innovation Accelerator (GIA). O objetivo é
investir na redefinição das Tecnologia da Informação
e Comunicação, apoiando a inovação com uma lente
de gênero. Não se trata apenas de corrigir o desequilíbrio de gênero entre os programadores de software, 85% de homens, mas sim de contribuir para
a constituição de uma nova mentalidade e, portanto,
de novas oportunidades na área de TIC.

GRI-G4 4, 8
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EMPRÉSTIMOS SOCIOAMBIENTAIS
• 179 mil vidas beneficiadas
• 23 Empréstimos Socioambientais para...
• ...17 organizações e negócios de impacto

Cliente

Fundo

Nº de domicílios que foram
clientes durante o ano

Reduções em emissões de
Categoria
gases de efeito estufa (GHG)*

Ecoservice

FES

149

100%

Ano

Aquecimento solar e
soluções sustentáveis

2014
2015

* Durante a vida útil dos produtos vendidos ao longo do ano

Empréstimos quitados em 2015

Em 2015, cinco empréstimos foram desembolsados para negócios
de impacto com e sem fins lucrativos no Rio de Janeiro, São Paulo e
Paraná, totalizando R$ 842 mil. Todo capital foi desembolsado com
juros reduzidos, flexibilidade de pagamento e ainda incluíram consultoria e suporte estratégico da nossa equipe de Finanças Sociais.
Aproximadamente 19 mil pessoas foram beneficiadas com esse trabalho, o que eleva o número de vidas impactadas desde a fundação da
SITAWI, há 8 anos, para 179 mil vidas!

Cliente

Fundo

Atendimentos

% baixa renda Categoria

Ano

Solidarium
(Pró-Amazônia)

FES

1.740 (54% mulheres)

100%

Produção de orgânicos em
assentamento

2015

Lar da Bênção
Divina

FES

196

*

Educação e cultura de crianças

2015

* Os sistemas de contraparte não distinguem definição de gênero e/ou renda

Os critérios de elegibilidade para um projeto socioambiental com ou sem fins lucrativos pleitear um Empréstimo são:
•
•
•
•

O CIES, um de nossos primeiros clientes e o que recebeu o maior
Empréstimo da história da SITAWI, no valor de R$ 1,06 milhão (incluindo o valor desembolsado em 2014), está construindo uma nova clínica
capaz de atender 4 mil pessoas por mês com agilidade e qualidade em
exames de ultrassom, ecocardiograma, eletroneuromiografia, cirurgias
de catarata, entre outros.
Durante o ano, dois empréstimos foram quitados. Isso significa que organizações executaram seus projetos com tranquilidade financeira suficiente para dedicar-se ao desenvolvimento sustentável de sua missão. Para
nós, isso é impacto socioambiental positivo e novo capital para novos
Empréstimos com eficiência. E assim construímos as Finanças do Bem.

Impacto social ou ambiental comprovados
Capacidade de repagamento
Equipe de gestão qualificada
Liderança com fibra ética

Encontro com Henrique Drumond na Varanda da SITAWI, durante a Semana Global do Empreendedorismo. Ele é co-fundador
da Insolar, um dos projetos apoiados por nós e que levará energia solar para comunidades cariocas, sendo o Santa Marta, no
bairro de Botafogo, a primeira a receber a instalação.

Novos Empréstimos em 2015
Cliente

Fundo

Montante

Atendimentos Categoria

Ano

Coperjunho

FES*

R$ 150 mil

51

Cooperados na produção de
orgânicos em assentamento

2015

Lar da Bênção
Divina

FES

R$ 77 mil

196

Educação e cultura de crianças

2015

Inova Urbis

FES

R$ 50 mil

0**

Moradia e qualidade de vida

2015

*FES - Fundo de Empréstimo Socioambiental
**O empréstimo foi realizado em dezembro

Empréstimos ativos entre janeiro e dezembro de 2015
Cliente

Fundo

Montante

Atendimentos Categoria

Ano

Instituto Peabiru

FES

R$ 55 mil

2.715

Assistência técnica para famílias
assentadas

2014-2015

Solidarium/Olist

Família C & FES

R$ 291 mil

10.083

Artesãos cadastrados

2014-2015

CIES

Família C

R$ 1.060 mil

15.094

Pacientes recebendo exames
médicos ou cirurgias

2014-2015

Diretor Geral do Instituto Peabiru.

GRI-G4 4, 8
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| Em nosso novo site, acesse a aba “Como Atuamos” ...

GRI-G4 8
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SOCIAL IMPACT BONDS
• 15 reuniões com Secretários de Estado
• 55+ reuniões de articulação com organizações nacionais e internacionais
• 1 mandato junto a um Governo Estadual para o 1º SIB no Brasil
O Social Impact Bond (SIB; em português, Título de Impacto Social) é um contrato multi-parte que estabelece obrigação de pagamento futuro do Governo por metas de impacto social atingidas. Sua principal função é a de financiar intervenções complementares aos serviços públicos visando solucionar problemas sociais de forma preventiva
ou melhorar a qualidade dos serviços prestados às populações mais vulneráveis. O SIB promove racionalidade no
uso dos recursos públicos ao utilizar evidências empíricas que viabilizam a integração de políticas públicas mais
efetivas. Tipicamente, as intervenções são operadas por organizações sociais e financiadas por investidores de
impacto, com duração de 3 a 7 anos.

AS FASES DE UM SIB
2-3 meses
Priorização
do tema

3-6 meses

4-6 meses

Análise de
viabilidade inicial

Modelagem
Operacional e
Financeira

3-7 anos
Contratação

Execução

Medição e
Pagamento

Estruturação

Em todo país, somos a organização pioneira na implementação de SIBs, desde o processo de geração de ideias,
desenvolvimento do estudo de viabilidade e modelagem operacional e financeira até recomendações sobre os termos e condições do contrato, incluindo articulação com Governos, Organizações Sociais prestadoras de serviços,
Avaliadores de Impacto e Investidores. Um forte diferencial da SITAWI no desenvolvimento do SIB é a capacidade
de articulação e engajamento com diversos tipos de atores envolvidos, combinada com capacidade analítica e
visão sistêmica que fortalece critérios técnicos no processo de decisão de Gestores Públicos e Investidores. Nosso
histórico e experiência nos três setores (público, terceiro setor e privado) capacitam a SITAWI para participar do
processo de consolidação e expansão dos SIBs no Brasil, em parceria com investidores de impacto e outros atores.

ARTIGO PUBLICADO PELA SITAWI SOBRE SIBS NA EDITORIA DE
OPINIÃO DO JORNAL VALOR ECONÔMICO

Mesmo diante de tal complexidade e pioneirismo, chegamos ao final de 2015 celebrando um mandato junto ao
Governo do Estado do Ceará para a coordenação dos trabalhos de priorização, viabilidade e estruturação de um
Social Impact Bond (SIB) no Estado, provavelmente o primeiro mandato do tipo no Brasil. Alguns dos possíveis
problemas sociais a serem abordados nestes contratos são: (i) Reincidência infracional juvenil, (ii) Abandono escolar no Ensino Médio, (iii) Hospitalização de pacientes crônicos. O trabalho ainda está em sua fase inicial (ver box as
“Fases de um SIB”), mas estamos confiantes do sucesso desta parceria.

GRI-G4 4, 8
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CONSULTORIA EM FINANÇAS SUSTENTÁVEIS
•
•
•
•

9 projetos para bancos
4 para gestores de recursos e private equity
10 para ONGs, think-tanks, associações e entidades de fomento
7 projetos internacionais

Em 2015, o programa de Finanças Sustentáveis (incluindo Consultoria e Pesquisa ASG) realizou um total de
24 projetos, crescimento de 20% com relação a 2014.
Foram 18 clientes atendidos, dos quais metade nunca
havia trabalhado antes com a SITAWI. Diversificamos
nossa atuação para outras classes de ativo, como seguros e private equity, e reforçamos nossa atuação
junto a bancos e gestores de recursos. Diante de um
quadro nacional recessivo, buscamos fortalecer nossa
atuação internacional, tendo realizado projetos que nos
levaram ao Afeganistão, Tajiquistão, Colômbia, México,
Barbados, Estados Unidos e Reino Unido.
Para sustentar todo este crescimento e apostar ainda
mais na expansão da área em 2016, a equipe cresceu
e se seniorizou, atingindo 8 profissionais. Criamos uma
posição de consultoria sênior baseada em São Paulo, o
que nos permite responder com mais agilidade à demanda de clientes.
A resolução 4327/2014 do Conselho Monetário
Nacional, que obriga todas as instituições financeiras
que operam no Brasil a desenvolver políticas de responsabilidade e gestão do risco socioambiental, nos
deixou bastante ocupados durante o ano. Em parceria
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
e a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE),
apoiamos mais de 10 bancos públicos e agências de fomento estaduais a desenvolverem suas políticas e planos de ação.

Nosso engajamento em eventos nacionais e internacionais este ano foi bastante intenso. Foram 25 como
palestrante e 29 como participantes. Organizamos, em
maio, o evento “ESG Alpha: como gerar valor incorporando temas emergentes na análise de investimentos”, em parceria com PRI, MSCI e Santander Asset
Management, em São Paulo. Além deste, estivemos
presentes em encontros de altíssima relevância para o
setor por todo o mundo, como no TBLI Europe 2015, em
Zurich; Diálogos União Europeia - Brasil sobre comércio
e sustentabilidade, em Bruxelas; Fundo Verde do Clima:
oportunidades para instituições financeiras latino-americanas, no México, além de conferir presencialmente a
CoP 21, em Paris, e outros de igual relevância.

Gustavo Pimentel participa de mesa redonda sobre Investimento
de Baixo Carbono no TBLI Europe 2015

em renda fixa, incluindo crédito privado e soberano, e
em private equity. Através de nossa coordenação do GT
Integração ASG da Rede Brasileira do PRI e da participação no GT Empresas Pioneiras em Relato Integrado,
treinamos dezenas de investidores institucionais e empresas no tema de valoração socioambiental.
Apesar dos mercados de dívida terem se fechado para
emissores brasileiros em 2015, continuamos disseminando o conceito de Green Bonds no Brasil. Através de
uma parceria com a Climate Bonds Initiative, think-tank
inglês referência no tema, conduzimos diversas apresentações em eventos, reuniões bilaterais e com a imprensa.
Desenvolvemos metodologia interna para atuar como
provedor de segunda opinião sobre as credenciais verdes de uma emissão de Green Bonds, além de poder assessorar emissores em transações internacionais através
de nossa aliança com a Vigeo Eiris, agência líder global
na asseguração desses títulos de dívida.
Em 2016, almejamos crescer novamente 20%, realizando projetos para atores líderes em seus segmentos, o
que contribui para avançar a agenda das Finanças do
Bem como um todo.

Mudanças climáticas e geração distribuída de energias
renováveis foram temas recorrentes de nossos projetos em 2015: apoiamos uma seguradora, um banco e
duas associações empresariais a se aprofundarem nesses temas e desenvolver posicionamentos e estratégias que vão além da gestão do risco para a busca de
oportunidades.
Para gestores de recursos, desenvolvemos processos e
capacidades para integração de fatores socioambientais

Gustavo Pimentel no Afeganistão. A SITAWI realizou trabalho de
risco socioambiental com três bancos locais em 2015.

GRI-G4 4, 8
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Relatório Anual - 2015

PESQUISA ASG | ESG RESEARCH

PUBLICAÇÕES PRÓPRIAS
Materiality of ESG KPIs

•
•
•

6 Publicações produzidas
100 empresas brasileiras monitoradas diariamente
48 Alertas ASG produzidos com notícias diárias e comentários personalizados

Estudo inédito sobre a materialidade de indicadores ambientais, sociais e de governança
(ASG) para a performance financeira das empresas. A pesquisa foi realizada com 34
investidores institucionais brasileiros, incluindo fundos de pensão, gestores de renda variável e private equity e cobriu empresas de nove setores: alimentos, varejo, têxtil, mineração, incorporação imobiliária, óleo e gás, siderurgia, educação e transportes.
Controvérsias ASG 2014

A cada novo desastre socioambiental, como o mais recente
rompimento das barragens em Mariana-MG, a sociedade e
os investidores exigem que empresas sejam mais responsáveis. Questões ambientais, sociais e de governança (ASG)
trazem riscos, mas também oportunidades às empresas,
cujo valor de mercado já é composto por 85% de ativos
intangíveis (Ocean Tomo LLC, 2015).
Desde 2012, a SITAWI pesquisa e modela impactos ASG
nos negócios para dar apoio à tomada de decisão de investidores institucionais, bancos e seguradoras. Em 2015,
nos tornamos o parceiro brasileiro da Vigeo Eiris, agência
líder global no fornecimento de pesquisa ASG para mais de
300 investidores institucionais, combinando nossa expertise local com uma metodologia global. Já são mais de 100
empresas brasileiras analisadas diretamente pela SITAWI, se
somando às mais de 4 mil avaliadas pela Vigeo Eiris. Sua
maior acionista, a EIRIS Foundation, promove a agenda de

finanças sustentáveis no Reino Unido há mais de 30 anos, e
sua natureza filantrópica garante que a Vigeo Eiris continue
focada nesta missão.
A partir do monitoramento do desempenho socioambiental das empresas, produzimos o Relatório de Controvérsias
ASG, que está em sua 3ª edição e foi amplamente divulgado
pela imprensa nacional. Nosso conhecimento sobre questões ASG também gerou uma publicação em conjunto com
o PRI - Materiality of ESG KPIs: a perspective from Brazil,
onde apontamos a materialidade de indicadores ASG para a
performance financeira das empresas com atuação no Brasil.
A SITAWI também faz pesquisas e publicações comissionadas por clientes. Das seis realizadas no ano, quatro foram
publicadas. Da trajetória de um banco em temas socioambientais à crítica de uma ONG ao setor financeiro, o que não
falta é rigor na análise de questões financeiras e ASG.

Em dezembro recebemos os resultados da maior e mais reconhecida pesquisa independente em investimento
responsável, o Independent Research in Responsible Investment (IRRI). A SITAWI melhorou todas as suas marcas
com relação a 2013, quando participou pela primeira vez. Nosso Diretor Gustavo Pimentel pulou do segundo para
o posto de Melhor Analista de Pesquisa Socioambiental do mundo. Na categoria Melhor Analista de Pesquisa em
Governança Corporativa, Pimentel também figurou entre os TOP5. Já a SITAWI ganhou uma posição no ranking,
entrando no TOP10 global e figurou em 4º lugar como melhor organização de pesquisa em Mercados Emergentes,
apesar do maior número de provedores de pesquisa participantes no ranking em 2015.

O relatório analisa fatos controversos em temas sociais, ambientais e de governança. Propicia uma visão complementar sobre os principais desafios para criação de
valor das empresas. A frequência e a severidade das controvérsias fornece insumos também para avaliarmos o quão expostas as companhias estão a riscos legais, reputacionais e operacionais. Para comparar os resultados, confira também o
Relatório Controvérsias ASG 2013 em nosso site.

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
Riscos e Oportunidades Socioambientais: a trajetória do Itaú Unibanco
A publicação, que contou com pesquisa e redação da SITAWI, descreve a trajetória de 15
anos do Itaú no tema, mostrando como o banco estruturou sua governança, processos e
demais capacidades para lidar com riscos e oportunidades socioambientais nos negócios.

Guia dos Bancos Responsáveis 2015
A publicação do IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor avalia a responsabilidade socioambiental dos 7 maiores bancos brasileiros sob a lógica de suas
políticas de crédito e investimentos. A SITAWI realizou a pesquisa e pontuação dos
bancos de acordo com a metodologia proposta pela Fair Finance Guide International,
rede da qual o IDEC faz parte.

GRI-G4 4, 8
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ACONSELHAMENTO EM FILANTROPIA DE PORTFÓLIO

•
•
•
•

3 milhões de passageiros TAM impactados com a campanha DoeMaisDoeMelhor
+60 mil pessoas alcançadas pelas 31 Vídeodicas de Captação
+2500 downloads do Manual de Captação Online
115 ONGs inscritas no 1º Desafio Brasil de Crowdfunding

Este foi um ano para explorar novos territórios e articulações no campo da Filantropia. Além da campanha DoeMaisDoeMelhor, participamos de forma
ainda mais ativa na rede de mobilizadores de filantropia no país. Como consequência, fizemos projetos
em parceria com atores como o Instituto Arapyaú,
Movimento por uma Cultura de Doação, Associação
Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR),
além da “gran finale” do Primeiro Desafio Brasil de
Crowdfunding em articulação com grandes plataformas nacionais: Benfeitoria, Doare e Juntos.com.vc.
DoeMaisDoeMelhor nas nuvens: Em 2015, em parceria com a TAM Linhas Aéreas e com a produtora
BITFilmes, produzimos a campanha de storysharing DoeMaisDoeMelhor, que circulou em vídeo nas
aeronaves da TAM e nas páginas da revista TAM
nas Nuvens. Foram mais de 3 milhões de usuários
impactados pela campanha que ficou no ar por
um mês e hoje pode ser vista em nosso canal no
YouTube bit.ly/campanhadoemaisdoemelhor
Vídeodicas de Captação: Uma série de vídeos
gratuita sobre Captação de Recursos e repleta de
boas práticas e ótimas sugestões, oferecida por experts da área! Essa novidade contou com apoio da
SITAWI, do Instituto Arapyaú e ABCR - Associação
Brasileira de Captadores de Recursos. A produção
do conteúdo, condução das câmeras, edição e todo

design foi obra da Escola de Notícias e da equipe de
Cultura Filantrópica da SITAWI!
Desafio Brasil de Crowdfunding, em parceria com
as plataformas Benfeitoria, Doare e Juntos.com.vc:
Entre outubro de 2014 e julho de 2015, o Desafio
cumpriu com sucesso seu objetivo de mostrar o
poder que o crowdfunding dá a causas como a da
Acãochego, a grande vencedora. Graças a colaboração e mobilização das redes sociais, a ONG fez uma
grandiosa campanha que os permitiu recolher e abrigar muitos mais animais. A campanha que foi para o
ar arrecadou cerca de R$ 350 mil, multiplicando por
7 o valor da premiação (R$50 mil) e com um total de
4.640 doadores, um dos maiores números da história da captação online no Brasil. Em 2015, a partir
do Desafio, a Acãochego passou a contar também
com R$ 7.150 em doações mensais recorrentes de
quase 300 novos doadores. Sobretudo, nossa maior
conclusão com o Desafio foi a de que o financiamento coletivo é uma ferramenta com grande poder de
multiplicar o impacto de pequenas doações.

Campanha DoeMaisDoeMelhor que foi ao ar nas aeronaves da TAM

Página de Anúncio da campanha na Revista TAM nas Nuvens

FILANTROPIA DE PORTFÓLIO
Em 2016, o foco será consolidar e promover uma visão própria da SITAWI sobre filantropia.
Defendemos que a filantropia não deve ser uma ação esporádica ou contingencial, influenciada unicamente pelas circunstâncias, mas sim uma área presente no planejamento financeiro de cada um: o dinheiro deveria, portanto, ser dividido em gastos,
investimentos e doações.
A quantidade de recursos, a visão de mundo, os desejos, o que existe no mercado, a busca pela eficiência, o compromisso
moral, o apetite ao risco, capacidade de fazer o que outros não podem ou estão dispostos … são várias as condições de contorno a serem consideradas na filantropia. Acreditamos que eventuais benefícios fiscais não façam parte das restrições e do
processo de escolha da causa, abordagem ou organização a apoiar, mas sim como um potencial alavancador do volume de
recursos disponível para a abordagem selecionada.
Como consequência desta visão, o portfólio de doações deverá prezar pelo equilíbrio de abordagens e diversidade de organizações apoiadas, afinal o impacto que o doador deseja ver no mundo dificilmente se restringe a uma só organização ou a
uma só causa. Assim, as diferentes abordagens de trabalho encontradas no setor social - compra de atendimento, aumento de
capacidades, construção de infraestrutura e campanhas por mudanças - devem ser consideradas.
O planejamento de uma Filantropia de Portfólio segue então quatro etapas que suportam o crescimento, desenvolvimento
e multiplicação do impacto do setor social: Visão & Condições de Contorno, Causas & Objetivos, Portfólio de Abordagens &
Parceiros e Apoio & Acompanhamento.
Ao nos acompanhar nas redes sociais, site e pela newsletter mensal, será possível acompanhar os desdobramentos desta nova
etapa de nosso trabalho pelo desenvolvimento e fortalecimento de uma Cultura Filantrópica no país.

Dia de Doar: Por mais um ano consecutivo, apoiamos o #DiadeDoar, uma campanha nacional para
promover a cultura de doação e as organizações da
sociedade civil. É um dia que serve de estímulo para
ampliar a cultura de doação no Brasil, inspirado em
outros países sob o nome de #GivingTuesday.

GRI-G4 4, 8
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CONSULTORIAS EM NEGÓCIOS & IMPACTO
•
•
•
•

10 projetos vencedores do Desafio de Impacto Social do Google receberam...
...3420 horas de consultoria ao longo dos 2 anos, em parceria com a Cria Global
5 Maratonas de Negócios de Impacto Social tiveram...
...775 inscritos, 66 parcerias estabelecidas e 3256 horas de treinamento, em

MODELO OPERACIONAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

MODELO OPERACIONAL

parceria com o Sebrae

De forma alinhada à missão das Finanças do Bem,
oferecemos consultoria a negócios de impacto,
fundações e empresas. Esta área da SITAWI vem
se constituindo como uma boutique atendendo à
projetos selecionados que recebem a dedicação
multidisciplinar da equipe.
O fundo de Private Equity Advent, através de uma
de suas investidas, contou com essa multidisciplinaridade no desenvolvimento de um framework de
Responsabilidade Social Corporativa para ser aplicado nas empresas de seu portfolio.

de minorias. Alguns destaques premiados foram
uma empresa de venda de perucas para pacientes
oncológicos, um restaurante gerido por ocupantes
da ocupação Manoel Congo– RJ e a profissionalização de jovens autistas.
Finalmente, o Instituto Votorantim nos convidou
para aplicar nossa metodologia de avaliação de
empréstimos socioambientais na geração uma
“segunda opinião”, incorporada na escolha dos
apoiados de do programa ReDeS - Redes para o
Desenvolvimento Sustentável - realizado em parceria com o BNDES.

Os resultados positivos do ano de 2015 e de toda a história da SITAWI também são possíveis graças
à nossa REDE DO BEM. Apoiadores comprometidos em ajudar a melhorar a história dos projetos
sociais no Brasil. A eles e a todos os amigos da SITAWI, nosso muito obrigado!

APOIADORES
PALLADIUM

Pelo segundo ano consecutivo, fomos escolhidos
pelo Google para oferecer acompanhamento estratégico e mentoria aos 10 finalistas e vencedores de
seu Desafio de Impacto Social, em parceria com a
CRIA Global.

F. Carvalho

E, em sua terceira edição, desta vez no Rio de
Janeiro e Campo Grande - MS, participamos da
elaboração da Maratona de Negócios de Impacto
Social, do Sebrae. Essas Maratonas vêm se tornando marcantes pela alta adesão dos empreendedores. Por exemplo, nesta edição 2015 no Rio
de Janeiro, foram mais de 100 projetos inscritos.
O brilho ficou por conta dos negócios cujo ponto
central das atividades tratava do empoderamento

Axxon Group, J. Bitencourt, G. Hsu, V. Nogueira, T. Solberg, M. Spilberg, E. Stein, L. Teixeira, H. Tokeshi, R.
Valverde

PLATINUM

H. Alhante, G. A. Ferreira, FN Capital, K. Dias, A. Fraga, Instituto Sabin

GOLD

SILVER

Maratona de Negócios de Impacto Social, em Campo Grande - MS

GRI-G4 4, 8
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| Esses projetos podem ser acessadas pelo “Como Atuamos” no novo site

R. Alvarenga, A. Aristizabal, O. Armani, R. Bastos, P. Brandi, R. Brunetti, D. Cavicchioli, B. Cavour, D. Celano, Claritas, P. Cordeir, I.
Dal-Ri, A. Delben, W. B. Dominice, R. Ellison, M. Finatti, P. Freitas, S. Frizzo, S. Giarelli, R. Glass, G. Gonçalves, F. Guterres, O. Guzzo,
IBM, F. Kaufmann, F. Laplaca, Lee and Linda Meier Family Foundation, L. Leite, L. Letelier, I. Matzner, J. Michaels, B. Moraes, P.
Mordehachvili, C. Oliveira, R. Packer, N. Rachman, L. Ribeiro, M. Santos, , R. Sant’Anna, C. Schmidt, B. Scretas, F. Seifert, C. Skilnik,
P. Suarez, Suffolk University, M. Tornovsky, Vérios, S. Wachsner, I. Wender

GRI-G4 13
Que fazer parte da Rede do Bem? Acesse www.sitawi.net/apoie |
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A SITAWI EM 2015
Consultoria em Risco Socioambiental
para Agência de Fomento do Estado do
Amazonas (AFEAM) em parceria com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Lançamento de publicação em parceria com
PRI: Materialidade de Indicadores ESG - uma
perspectiva brasileira
Treinamento em Risco Socioambiental para
bancos públicos / BSB
Visita de alunos de MBA da
Tuck School of Business
“Fundo Social FEM-Inovação Mulheres para TIC com impacto social”

Mesa Redonda sobre SIBs no III Encontro dos
Municípios pelo Desenvolvimento Sustentável / BSB
Lançamento do Relatório de Controvérsias ESG 2014
Estadão, Exame, InfoMoney, Época Negócios e outras
repercutem o Relatório de Controvérsias ESG 2014

Jornal do Comércio - “Eficiência
energética esbarra no financiamento”
Rob Packer passou a fazer parte do
Comitê do Polo Brasil da ANDE
Lançamento do eBook sobre
“Financiamento de Empreendimentos
Socioambientais” em parceria com o ICE

FEV

MAR

Revista Investidor Institucional “Reputação em xeque”

CSR Investing Summit, Uncovering Portfolio Risk
with ESG Metrics / New York, NY

Fórum de Cidadania Financeira;
Cidadania Financeira nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável / BSB

Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios
- “Como realizar o sonho de abrir um negócio bom
para você e para o mundo”
9º Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Social
Impact Bonds na área de Segurança / RJ

Fundo Verde do Clima: oportunidades para instituições
financeiras latino-americanas / México

Parceria com o Polen, nova plataforma de
captação online

Isto é, Dinheiro - SITAWI é citada dentre as “50
histórias de Empresas do Bem” mais inspiradoras
em 2015, na categoria: Ativismo além do lucro
GRI/GIFE: a importância da transparência e do
relatório de sustentabilidade no terceiro setor / SP
Impacto dos financiamentos do Banco Mundial
em florestas, organizado por BIC e Ford
Foundation / Washington, DC

ABR

MAI

JUN

BNDES/BID sobre oportunidades de
financiamento em mercados ambientais / BSB
Iniciativa SIBHub Brasil no Seminário
Parcerias Público-Privadas, da USP Santos
Green Bonds, Seminário políticas ambientais
como fonte de novos negócios para IFDs / BSB
Publicação do artigo na Investment & Pensions Europe
ESG Alpha - Como gerar valor incorporando temas
emergentes na análise de investimentos / SP
TBLI Conference Latin America 2015 - Redefinindo
Estratégias de Investimento: O papel dos fatores
ambiental, social e de governança / Buenos Aires
Oportunidades dos Social Impact Bonds no Brasil
para técnicos do IPEA / RJ
Jantar Anual de Apoiadores da SITAWI com
Arminio Fraga / RJ
Lançamento do Guia dos Bancos Responsáveis, promovido pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
5º Fórum Interamericano de Investimento de Impacto / México

JUL

Expomanagement Brasil 2015,
Finanças para a Sustentabilidade / SP

Sustainable Brands 2015, Debate
Grandes Desafios – Como financiar a
Nova Economia / RJ

TBLI Europe 2015, Low Carbon
Investing: Emerging Trends And
Strategies / Zurich

Revista Investidor Institucional - “SITAWI
fecha parceria com a britânica EIRIS, líder em
pesquisa socioambiental para investidores”

Lançamento do Fundo Filantrópico
SouMinasGerais para as vítimas da
tragédia em Mariana-MG

Entrevista na rádio MegaBrasil para o
programa 1PapoReto

Diálogos União Europeia - Brasil sobre
comércio e sustentabilidade / Bruxelas

Encontro Brasil / União Europeia Clima: Somos Todos Responsáveis,
“Além da tecnologia, medidas para
transmissão à economia de baixo
carbono” / RJ
Maratona de Negócios de Impacto
Social Sebrae / RJ

Inaugurado o novo escritório da SITAWI
no Itaim / SP

Isto é, Dinheiro - SITAWI – “A
multiplicação do bem”

Consultoria em Risco Socioambiental para
bancos no Afeganistão e Tajiquistão

JAN

Bienal das Américas - Financiando o Futuro: Novas
fronteiras de investimento / Denver, CO

Laboratório de Eficiência Energética em
Edificações do Brasil / RJ

Maior Empréstimo Socioambiental
da história da SITAWI para o CIES
Shell Iniciativa Jovem na FIRJAN / RJ

Empréstimo Socioambiental para a
Coperjunho / PR

Doação para o Instituto Akatu, com
apoio do Grupo +Unidos

AGO

SET

Estadão, A Tarde e outros veículos
repercutindo o show SouMinasGerais

OUT

NOV

DEZ

Crowdfunding “Dá Pé”
Empréstimo Socioambiental para o Lar
da Benção / SP
Lançamento do serviço de pesquisa ASG
para investidores institucionais e instituições
financeiras, em parceria com a britânica EIRIS
Revista Rumos - “Clima de Mudança”
Conferência Ethos 360º, Green Bonds
e novos instrumentos financeiros para
financiar a economia de baixo carbono / SP
Valor Econômico - artigo “E se o governo
comprasse resultados sociais?”
Valor Econômico - “Área de finanças sociais
pode atrair R$ 50 bi ate 2020”

Legenda:
Eventos da SITAWI
Palestras em Eventos

Campanha Doe Mais Doe Melhor na revista TAM nas Nuvens e em vídeo em todas
as aeronaves da companhia

Destaques na Imprensa

Carnaval no Caribe: consultoria em Risco Socioambiental para bancos em Barbados

Marco Institucional

Desembolso / Consultoria

2º Latam ESG 2015 - Taking ESG into Account,
O Mercado de Capitais além do Mercado de
Ações / SP
Seminário e lançamento da Força Tarefa
Finanças Sociais no Brasil / SP
Maratona de Negócios de Impacto Social
Sebrae / MS
Cartilha SEBRAE - “45 Casos de Sucesso”, SITAWI
é citada no case da Insolar

CoP 21 - Conferência do Clima em Paris
Impacto dos financiamentos do Banco Mundial
em florestas: o caso do Pará / Washington, DC
Impactos financeiros da tragédia da Samarco:
lições para investidores responsáveis
SITAWI é eleita para o Top 10 e Diretor Gustavo
Pimentel é Top1 Analista de Pesquisa Ambiental,
Social e de Governança pelo IRRI 2015
Abertura de escritório em SP

Relatório Anual - 2015

A SITAWI

CONSELHO CONSULTIVO (entrada no Conselho)
Enio Stein - Gerente de Tesouraria e Planejamento Financeiro - Integração, Vale (2009)

A SITAWI

Guilherme Affonso Ferreira - Bahema Participações (2012)
Thomaz Conde - Investidor Social (2014)

MISSÃO
Desenvolver e consolidar as Finanças do Bem no Brasil,
mobilizando mais capital, mais tipos de capital e melhor
alocação e uso do capital para transformar mais vidas.

VISÃO
Um mundo onde o capital é mais barato, abundante
e paciente para organizações e negócios que geram
impacto socioambiental positivo.

VALORES
Inovação, disciplina, responsabilidade socioambiental e
transparência junto a todos os seus stakeholders.

QUEM SOMOS
Uma organização social de interesse público (OSCIP)
que atua no Brasil e exterior como uma plataforma de
Finanças do Bem operando soluções financeiras inovadoras para impacto socioambiental positivo. A plataforma

está estruturada em quatro programas: Finanças Sociais,
Finanças Sustentáveis, Cultura Filantrópica e Negócios &
Impacto. Trabalhamos pela sinergia e eficiência desses
programar cumprindo com nossa missão e visão.

Pedro Cordeiro - Sócio - TMG Capital (2010)

GOVERNANÇA

EQUIPE E COLABORADORES

A instância de governança máxima da SITAWI é sua assembleia geral, composta por membros associados que
elegem periodicamente a Diretoria Executiva, composta
pelo diretor-presidente (com cargo de CEO, responsável pelas áreas administrativa e institucional) e um diretor vice-presidente (responsável pela área operacional).
Adicionalmente temos um Conselho Consultivo que se
reúne trimestralmente para revisar nossa estratégia e
execução e que pode receber recomendações ou comunicações dos stakeholders (apoiadores, clientes, funcionários, fornecedores, imprensa, associados, ou externos).
O Conselho Fiscal, eleito pelos associados, responde pela
aprovação das demonstrações contábeis. O comitê de investimento do Fundo de Empréstimos Socioambientais é
formado pelo CEO e convidados externos. Fundos instituídos por terceiros têm sua própria governança.

Fundador e CEO

Institucional

Leonardo Letelier

Renata Linhares - Coord. de Captação de Recursos

Franklin Feder - Conselheiro Independente & ex-CEO da Alcoa America Latina & Caribe (2015)

Finanças Sociais
Rob Packer - Gestor de Fundos e Empréstimos
Caio Carvalho* - Analista Sênior de Fundos e
Empréstimos
Rafael Ribeiro - Coordenador de SIBs
Cristine Pavoni - Consultora Sênior
Finanças Sustentáveis
Gustavo Pimentel - Diretor
Fred Seifert - Consultor
Michela Aimar - Consultora
Lucas Salgado* - Consultor

PERFIL DA EQUIPE
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Tomaz Solberg - Mediador de conflitos (2009)

Guilherme Teixeira - Analista

14
RJ

SITAWANOS

Cristóvão Alves - Analista

Séries mais assistidas

6

Daniel Chaves* - Pesquisador

SP

Isabel Rodrigues - Pesquisadora
Beatriz Ferrari - Pesquisadora

83% tem menos de 40 anos

16%
12%
72%

55%

são mulheres

88%

se desloca a pé, de bike
ou transporte público

6% 4%

POP / MPB / INSTRUMENTAL

Top3

estilos musicais
para trabalhar

1º Flamengo
2º Vasco
3º Fluminense

Rosilene Fonseca - Assistente Administrativo Financeiro
Ian Satiro - Estagiário de Gestão
* Deixaram a SITAWI ao longo do ano

Voluntários e Projetos
Paula Lorena de Oliveira - Comunicação
Vivian Cotecchia - Comunicação
Luiza Resende - Tradução
Henrique Alhante Jr - Finanças Sociais
Caroline Luz - Comunicação
Danilo Cerqueira - Implementação de CRM
Anna Carolina Venturini - Tradução
Marcela Batista - Tradução
Tatiana Lima - Tradução
Peter Rothman - Tradução

Cultura Filantrópica

Hugo Otávio Cruz Reis - Tradução

Ricardo Martins - Coordenador

Sabrina Veras - Tradução

34%

Sim, mais de 3x por mês
Sim, 2 a 3x por mês
Sim, 1x por mês
Sim, esporadicamente ao longo do ano
Não

Formação
6

Torcidas

Todos os tipos de carne
Somente carnes brancas (peixe, frango)
Vegetariano

Luiza Coimbra - Analista de Comunicação e Captação

Faz Filantropia?
17%

39%

Dieta

Mariana Vilhena Bittencourt - Coord. de Comunicação

4
2
0

Administração
Ciências Sociais
Comunicação
Economia
Engenharia
Letras
Relações Internacinais

GRI-G4 3, 6, 7, 8, 10, 34, 56
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RESULTADO FINANCEIRO (ÚLTIMOS 5 ANOS)

*

ÍNDICE REMISSIVO GRI G4
ESTRATÉGIA E ANÁLISE
G4-1 - Declaração do CEO sobre a relevância da sustentabilidade - Pág 04

G4-32 - Opção “de acordo”, Índice Remissivo GRI4 e referência quanto à
Verificação Externa - Essencial - Pág 27 - A SITAWI não procurou Verificação
Externa para este Relatório

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-33 - Política e prática para submissão do Relatório à Verificação Externa
- A SITAWI não procurou Verificação Externa para este Relatório

G4-3 - Nome da organização - SITAWI

Nossas demonstrações contábeis, auditadas pela BDO RCS Auditoria, estão disponíveis em nosso site.

(R$ mil)

2015

2014

2013

2012

2011

1.353

1.382

747

369

272

Finanças Sociais - Fundos/Empréstimos

281

226

288

132

105

Finanças Sustentáveis

358

230

-

-

-

Cultura Filantrópica

10

-

-

-

-

Negócios e Impacto

344

394

90

4

43

Doações para Operações

360

532

359

233

124

Receita Operacional

Taxas e Impostos

8

9

22

5

23

G4-34 - Estrutura de Governança - Pág 24

G4-5 - Localização da sede - Rio de Janeiro - RJ

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-6 - Número de países nos quais opera e nome dos países em que suas
principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes
para as questões de sustentabilidade cobertas - Pág 24

G4-56 - Valores, princípios, normas e padrões de comportamento como
código de conduta e ética - Pág 24

G4-7 - Natureza da propriedade e forma jurídica da organização - Pág 21

CONTEÚDO PADRÃO ESPECÍFICO

G4-8 - Mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores cobertos e tipos de clientes e beneficiários) - Pág 8 à 20 e pág 24

CATEGORIA: ECONÔMICA - Desempenho Econômico

G4-9 - Porte da Organização - Pequeno porte
G4-10 - Número total de empregados, identidade de gênero e região de trabalho - Pág 24
G4-11 - Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação
coletiva - 7.1%
G4-12 - Descreva a cadeia de fornecedores - A SITAWI desenvolve atividades relacionadas a gestão de programas e serviços profissionais, possuindo apenas fornecedores de suprimentos (TI, materiais de escritório, etc) e
de outros serviços profissionais (contabilidade, publicidade, etc)
G4-13 - Mudanças Significativas - Pág 04, 22 e 23

Receita Líquida

1.345

1.373

715

364

249

Despesas

1.203

1.171

705

457

321

168

128

59

68

30

Marketing e Des. de Negócios

43

44

20

-

-

Transportes e Viagens

125

84

39

-

-

Recursos Humanos

742

599

490

297

244

Gestão, Admin, Operacional

287

430

153

90

45

Despesas de escritório e de capital

115

114

77

-

-

Serviços terceirizados

172

316

76

-

-

6

14

2

2

2

142

202

10

-93

-72

Desenvolvimento Institucional

Depreciação e Amortização

Resultado Operacional EC1

G4-14 - Como adota a abordagem ou princípio da precaução - As atividades
da SITAWI possuem impacto ambiental baixíssimos, portanto a aplicação
do princípio da precaução não é considerado tema material
G4-15 - Cartas, princípios ou iniciativas externas de caráter econômico, ambiental e social que subscreva ou endosse - Pág 06
G4-16 - Participação em Associações e organizações nacionais ou internacionais - Principles for Responsible Investment (PRI), Aspen Network
of Development Entrepreneurs (ANDE), Grupo de Institutos Fundações e
Empresas (GIFE), Força Tarefa de Finanças Sociais (FTFS) e Transform
Finance

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

Desembolsos para Impacto Social (R$ mil)

G4-EC1 - Valor econômico direto gerado e distribuído - Pág 26
G4-EC4 - Assistência financeira recebida do governo - A SITAWI não recebeu qualquer apoio do governo em 2015

CATEGORIA: AMBIENTAL - Energia
G4-EN3 - Consumo de energia dentro da organização - A energia consumida pela SITAWI foi adquirida de concessionárias, de fontes hidrelétrica e
termoelétrica. O consumo em 2015 foi de 6.275 KWh (jan à dez)

CATEGORIA: SOCIAL - Práticas trabalhistas e trabalho
decente
G4-LA1 - Número total e taxas de novas contratações de empregados e
rotatividade de empregados - Número total (20) e taxas de novas contratações de empregados (20%) e rotatividade de empregados (20%), similar por
gênero, (19-21% masculino-feminino) com diferença por faixa etária (25%
para abaixo dos 30 anos e 13% para acima de 30 anos)

CATEGORIA: DIREITOS HUMANOS - Investimentos
G4-HR1 - Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram
submetidos à avaliação referente a direitos humanos - Todos os contratos
da SITAWI possuem cláusulas que garantem que nossos clientes respeitam os Direitos Humanos de seus beneficiários e colaboradores

G4-17 ao G4-23 - Sobre o processo adotado para definir o conteúdo do
relatório. Aspectos materiais identificados e seus limites e reformulações
- Quanto à identificação das partes interessadas, não houve processo estruturado de seleção e engajamento de stakeholders para a produção do
Relatório. Os temas foram definidos pela administração

CATEGORIA: SOCIEDADE - Combate à corrupção /
Políticas Públicas

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

Todos os colaboradores da SITAWI são informados sobre o código de conduta da organização

G4-24 ao G4-27 - Visão geral do engajamento de stakeholders da organização, processo para definição e engajamento dos grupos - A relação das
partes interessadas engajadas pela organização - Clientes, beneficiários,
parceiros, colaboradores e conselheiros contribuíram com informações
para este relatório, mas não foram consultados quanto à materialidade dos
temas reportados

PERFIL DO RELATÓRIO
G4-28 - Período coberto pelo Relatório - Pág 02

Indicadores Operacionais

GOVERNANÇA

G4-4 - Principais marcas, produtos e/ou serviços - Págs 08, 10, 12, 14, 16,
18, 20

G4-29 - Data do Relatório anterior - Pág 02

1.927

1.550

1.156

603

530

G4-30 - Ciclo de emissão de relatórios - Pág 02

Consumo Interno de Capital* (R$ mil)

218

330

349

326

196

G4-31 - Informações para contato - Pág 02 e 28

Receita própria**/Receita Operacional

73%

62%

51%

37%

54%

G4-SO4 - Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de
combate à corrupção -

G4-SO6 - Valor total de contribuições para partidos políticos e políticos, discriminado por país e destinatário/beneficiário - A SITAWI não faz doações
a partidos políticos

CATEGORIA: RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO Comunicação e Marketing
G4-PR7 - Número total de casos de não conformidade com regulamentos
e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo
publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultados
- Não foram registrados casos de não conformidade relativos à comunicação e marketing

* Organização sem fins lucrativos (ver pg. 21)
** despesas operacionais não cobertas por receitas próprias
*** recursos provenientes de consultorias, gestão de fundos e campanhas

GRI-G4 EC1
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| Todos os Resultados Financeiros e demonstrativos auditados se encontram no site

GRI-G4 31
Índice Remissivo GRI G4 |
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