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SOBRE ESTE
RELATÓRIO
A SITAWI apresenta seu 9º Relatório Anual, produzido de acordo com
os Padrões da Global Reporting Initiative (GRI Standards), na opção
Essencial. O relato faz parte de uma política de transparência e
considera os aspectos de maior relevância para a organização e seus
públicos de interesse. Foram consideradas as atividades da SITAWI no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 e contempladas 100%
das operações dos programas Finanças Sociais e Finanças Sustentáveis.
Em maio de 2018 completamos 10 anos de atuação e vamos comemorar
com ainda mais impacto e inovação. Neste relatório serão apresentados
os desafios e as conquistas de 2017 e, também, uma reflexão da última
década de Finanças do Bem.
As informações presentes neste relatório contaram com elaboração de
toda a equipe e acompanhamento do CEO e do Diretor do programa de
Finanças Sustentáveis, sendo provenientes de documentos de controle
interno e dados fornecidos pelas organizações parceiras e negócios de
impacto apoiados. Vale ressaltar que não houve mudanças significativas
no decorrer do período coberto pelo relatório em relação a porte,
estrutura, membresia, participação acionária ou cadeia de fornecedores
da organização.
Os demonstrativos financeiros contábeis auditados estão disponíveis
em nosso website e os demonstrativos gerenciais encontram-se ao final
deste relatório. A versão eletrônica deste documento está disponível
em nosso site, no formato PDF, e dá continuidade às informações do
relatório anterior, publicado em 2017. Caso deseje comentar ou solicitar
mais informações sobre nosso Relatório Anual, entre em contato
conosco pelo email contact@sitawi.net.
Equipe SITAWI
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NOSSA MISSÃO

Mobilizar capital para impacto
socioambiental positivo

MATERIALIDADE
O desenvolvimento de nossa matriz de materialidade partiu de um processo estruturado de
consulta aos diversos stakeholders, no qual toda a nossa rede de relacionamento foi convidada
a participar por meio de newsletter e e-mail direcionado. Com isso, pudemos priorizar seis temas
em nossa gestão e, ao mesmo tempo, orientar a elaboração deste relatório.
Durante este processo, uma pesquisa online teve o retorno de 58 pessoas entre colaboradores,
apoiadores, voluntários/ex-voluntários, organizações apoiadas por empréstimos/investimentos
socioambientais, cliente de projetos de consultoria, empresa avaliada quanto a sua performance
socioambiental, associação ou rede da qual a SITAWI participa, parceiro em projetos ou iniciativas
e outros. A consulta também contou com o engajamento da liderança da organização, representada
pela alta diretoria e pelo conselho consultivo.
A consulta ficou aberta entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018 e mapeou as percepções de
nossos stakeholders quanto à relevância de cada tema. A partir desse levantamento, priorizamos
e validamos cada tópico a fim de definir os indicadores de desempenho que reportamos
neste relatório. O processo contou com o envolvimento da liderança da SITAWI e visa dar mais
transparência às nossas ações, compromissos e impactos.
Agrupamos os temas abordados pela GRI e aplicáveis à SITAWI em 13 tópicos para a realização
da pesquisa. Desses, 6 temas foram priorizados para gestão e relato tanto pela liderança
organizacional quanto para nossos stakeholders. Outros dois temas, “Diversidade e nãodiscriminação” e “Relacionamento com Voluntários”, foram adicionados por serem considerados
importantes para a organização e já terem sido reportados em edições anteriores. Assim, todos os
8 temas materiais estão contemplados nas seções seguintes deste relatório.

GRI 102-15, 102-20, 102-21, 102-31, 102-43, 102-47
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NOSSA VISÃO

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

70

O QUE
NOS MOVE
A SITAWI Finanças do Bem é uma organização pioneira no desenvolvimento de soluções
financeiras para impacto social e na análise da performance socioambiental de empresas
e instituições financeiras. Fundada em 2008, a SITAWI conta com escritórios no Rio de
Janeiro e em São Paulo.
Somos guiados por valores fundamentais, co-criados pela equipe e incorporados em
nossas atitudes:

Busca por excelência

Incentivo à diversidade

Ampliar o impacto socioambiental
positivo do capital é desafiador, exigindo
desenvolvimento contínuo de nossas
habilidades e o melhor de cada um no
nosso dia-a-dia.

Trabalhar de forma inclusiva - respeitando
as diferenças, empoderando os indivíduos e
valorizando suas potencialidades - permite
aproveitar a pluralidade da essência humana
e é fundamental para nossa missão.

Co-Responsabilidade nas ações

Espírito de Inovação

Impactar o mundo é uma tarefa conjunta.
Teremos sucesso ao compartilhar recursos
e trabalhar juntos, com responsabilidade
individual e coletiva e uma visão comum.

Equacionar desafios socioambientais
integrando dimensões econômicas e
financeiras requer um olhar inovador que
equilibra constantemente criatividade e
efetividade.

Transparência com todos

Ação com Empatia

Gerir e aconselhar capital em busca de
uma visão comum demanda uma postura
transparente, com prestação de contas
para com todos os públicos e um canal de
diálogo aberto.

Entender a perspectiva e compartilhar
os sentimentos daqueles ao nosso redor
implica em sair da nossa zona de conforto
e dá significado para nossas ações.

GRI 102-4, 102-16
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CARTA
DO CEO
Há dez anos nascia a SITAWI. Ninguém falava
em “Investimento de Impacto” ou “Finanças
do Bem”, mas essa era - e continua sendo nossa razão de ser. Éramos três pessoas, um
único “produto” (porém zero reais na conta
da organização) e uma diversidade de causas
para impactar e organizações sociais e negócios de impacto para apoiar.
Hoje, o termo Investimento de Impacto faz parte do diálogo no mercado financeiro tradicional, somos 34 pessoas, com uma gama de formas de operar capital filantrópico e tornar o
capital financeiro mais responsável. Mobilizamos mais de R$14 milhões com um alto fator de multiplicação - cada R$1 consumido internamente em nossas operações permitiu
alocar R$5,30 em impacto - através do apoio
de mais de 100 pessoas físicas e empresas, a
maioria conosco há vários anos.
E os números vão além. Nossos fundos socioambientais filantrópicos e rotativos apoiaram mais de 50 organizações, alcançando
mais de 250.000 pessoas em todas as regiões
do país. Com o nosso apoio, bilhões de reais
agregaram uma lente de impactos ambientais, sociais e de governança (ASG) a seu
olhar para oportunidades de investimento
mais responsáveis e sustentáveis.
Nesse mesmo período, os desafios socioambientais não diminuíram, na verdade, se tornaram mais complexos e demandam maior coordenação e multidisciplinaridade em suas soluções:
assim, além dos empréstimos, nossa atuação
passou a incorporar investimentos, garantias,
crowdlending, gestão de fundos socioambientais filantrópicos e rotativos, contratos de impacGRI 102-14

Institucional

to social, análise ASG de empresas e ativos, consultoria em risco socioambiental, avaliação de
títulos verdes... e a lista deve continuar crescendo. Essa diversificação de soluções tem um único propósito: mobilizar ainda mais capital para
impacto socioambiental positivo, nossa missão.
Essa evolução da organização - não só em termos de produtos externos, mas também de
processos internos - implicou numa necessidade de adaptação do meu papel como CEO.
Se antes eu me sentia realizado ao falar com
empreendedores socioambientais e ajudá-los
com seus desafios de financiamento, hoje enquanto outros fazem isso, cabe a mim cuidar,
por um lado, da cultura, dos valores e da equipe e, por outro, construir parcerias que nos
tornarão relevantes dentro de nossa visão para os próximos 10 anos.
E é nesse ponto que quero fazer dois convites a você: celebre também nossas conquistas, pois você foi parte integral delas: desde
o prêmio beyondBanking (BID, 2011), o reconhecimento como 8ª organização social mais
influente na América Latina (TOP500 ONGs,
2017) e como uma das 100 Melhores ONGs no
Brasil (Época/Instituto Doar, 2017), até o reconhecimento do nosso programa de Finanças
Sustentáveis como uma das 10 melhores em
pesquisa socioambiental para investidores no
mundo (IRRI, 2017). E, como sem comunidade
não somos muito, nem vamos longe, aproxime-se ainda mais de nossa atuação, seja como apoiador ou parceiro.
Convido a ler este relatório sob a inspiração de
que nossas realizações conjuntas nos próximos
10 anos sejam maiores e mais relevantes do
que as dos primeiros 10.
Boa leitura!

LEONARDO LETELIER
CEO e fundador da SITAWI

Institucional
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MENSAGEM DO
CONSELHO
Trabalhar por um mundo onde o capital é

te das Finanças do Bem. Com históricos dis-

mais barato, abundante e paciente para or-

tintos, o que nos une é a confiança na causa,

ganizações e negócios que geram impacto

na excelência e na transparência da SITAWI.

socioambiental positivo tem sido a motivação da SITAWI na última década.
Olhando para trás, vemos uma semente em
2008 se fortalecendo ao mesmo tempo em
que o campo das Finanças do Bem também
se desenvolvia no Brasil. De uma proposta
pioneira com um produto inicial ancorado
em capital filantrópico, a SITAWI diversificou sua atuação, mobilizando tanto capital
filantrópico e concessionário, como aconselhando capital financeiro para impacto socioambiental positivo. Ao longo do tempo,
cresceu e floresceu em pessoas, resultados
e conquistas, criando uma rede que estimula a inovação e a criatividade no setor socioambiental.
Reconhecemos a dedicação dos colaboradores, o engajamento dos parceiros e o crédito
dos apoiadores como imprescindíveis nessa
caminhada. Também percebemos a grande importância de todas as organizações e parceiros
que empreenderam e atuam ao nosso lado no
dia-a-dia, desenvolvendo o campo. Ao criarem
raízes que conectam à nossa missão, formamos
juntos um ecossistema mais robusto.
Acreditamos na mobilização de capital para
o financiamento de soluções inovadoras que
visam resolver questões sociais e ambientais.
Cada um a seu tempo, escolhemos fazer par-

Com essa breve reflexão, queremos te convidar para conhecer o trabalho da SITAWI, pois
nossa experiência mostra que vale a pena
confiar e se envolver com essa organização
que, há uma década, atua de maneira ética
e transparente trazendo inovação para impacto socioambiental no Brasil. Desfrute das
próximas páginas e permita-se engajar.
Enio Stein
Franklin Feder
Guilherme Affonso Ferreira
Lucia Hauptman
Thomaz Conde
Tomaz Solberg
Conselho Consultivo SITAWI
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CONVERSA
COM O DIRETOR
"A atuação da SITAWI no espectro
completo do capital - Finanças Sociais e Sustentáveis - nos gera sinergias internas e externas. Internamente, temos um time maior, com mais
diversidade de perfis e habilidades,
o que nos permite oferecer oportunidades de desenvolvimento ímpares a
nossos talentos. Externamente, o "teto único" nos permite montar soluções mais completas para problemas complexos e alavanca relacionamentos com stakeholders que atuam em
um campo e querem se envolver no outro. Digo
que a SITAWI é um "one-stop-shop" para quem
quer atuar com mobilização de capital para impacto socioambiental positivo no Brasil", comenta Gustavo Pimentel, diretor de Finanças
Sustentáveis da SITAWI.

Como têm evoluído os conceitos e as
práticas de Finanças Sustentáveis no
Brasil e como a SITAWI tem respondido
a essas mudanças?
A SITAWI não só responde a mudanças, mas
ajuda a promovê-las. Participamos de praticamente todos os marcos da agenda de Finanças
Sustentáveis no Brasil na última década
O setor bancário está mais avançado na agenda,
com os grandes bancos ativos em risco socioambiental e produtos verdes há bastante tempo, as
associações setoriais engajadas e uma regulação do Banco Central (Resolução 4327/2014) que
busca trazer o restante do setor para um patamar mínimo. Temos feito muitos trabalhos de
risco socioambiental para bancos de médio porte e de desenvolvimento e agora iniciaremos um
projeto setorial para implementar as recomendações sobre disclosure de risco climático do Financial Stability Board no Brasil.
No setor de investimentos, vemos assets managers e fundos de pensão estagnados na agenda
ASG desde a crise brasileira (2014), mas temos
trabalhado com alguns atores que continuam
puxando a fronteira do investimento responsável ao integrar critérios ASG em suas decisões.
Em 2017, escrevemos para a Abrapp um Guia ASG
para Fundos de Pensão e expandimos nossa base de clientes em Pesquisa ASG. Esperamos que
a superação da crise permita a esses investidores acelerar a marcha na implementação.

Equipe reunida no escritório do Rio de Janeiro para
reunião trimestral

A vedete do momento, sem dúvida, são os Tí-

Rio de Janeiro, dezembro de 2017

TAWI organizou o primeiro evento sobre o te-

GRI 102-14

tulos Verdes (ou sociais, ou sustentáveis). A SI-
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ma no Brasil em 2014 e, atualmente, somos

to organizacional, sem perder a agilidade e a

a maior referência em títulos verdes no país,

capacidade de inovação.

tendo atuado em 100% das emissões domés-

Em 2018, obtivemos a certificação de Empre-

ticas (8) e liderando ou participando de todas

sa B para nosso CNPJ com fins lucrativos (que

as iniciativas ou grupos de trabalho no tema.

opera o programa Finanças Sustentáveis),

Como essas respostas ao contexto brasileiro ajudam a expansão internacional da prática de Finanças Sustentáveis?
O setor financeiro e mercado de capitais brasileiros são muito relevantes dentro do contexto
latino-americano e o Brasil também iniciou-se
no tema antes de nossos hermanos. Isso permite que apoiemos outros países da região a
importar expertise brasileiro e percorrer mais
rápido sua curva de aprendizado. Temos feito
cada vez mais projetos na América Latina, incluindo Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador,
Panamá, Nicarágua, El Salvador, entre outros. E
fomos parar até no Afeganistão. Estamos particularmente empolgados com a Colômbia, onde avaliamos abrir um escritório em 2019, de
maneira a ficar mais próximo de nossos clientes e influenciar positivamente a agenda de Finanças Sustentáveis na região.

Como as práticas ambientais, sociais
e de governança de grandes empresas
avaliadas pela SITAWI se refletem em
suas práticas internas?

nos comprometendo a ser uma empresa "boa
para o mundo".

O que podemos esperar para os próximos 10 anos?
Em 10 anos, a SITAWI se firmou como organização que mobiliza capital para impacto socioambiental positivo no Brasil através
de diversos modelos de negócio e produtos
inovadores. Entendemos que a realização de
nossa visão ainda precisa de muitos anos e
muitas organizações parceiras trabalhando
por ela. Para a SITAWI, fica o desafio de perenidade e inovação.
Nossa perenidade passa pela institucionalização de governança, processos e práticas que
reduzam a dependência do fundador e do diretor. Nos alegra ver a formação de um time de
gestores, alguns conosco há mais de 5 anos, se
preparando para tomar as rédeas da organização no futuro, bem como uma equipe jovem e
muito capacitada que poderá assumir cargos
de gestão na medida que continuamos a crescer. Devido à combinação única de competências demandada para execução de nosso tra-

A SITAWI já avaliou mais de 200 empresas bra-

balho, é difícil contratar profissionais prontos

sileiras e latino-americanas quanto a sua per-

no mercado, por isso investimos em formar

formance ASG. Em nossa "casa de ferreiro", o

nossos talentos em casa.

espeto precisa ser de ferro.

Vemos com bons olhos o surgimento de

Este relatório é uma prova disso: usamos os

"competidores" da SITAWI, são a prova de que

GRI standards, alinhamos seções aos Objeti-

nosso modelo e produtos são viáveis e que

vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da

estamos abrindo novos mercados do bem.

ONU e temos um nível de transparência avan-

Mas nosso DNA está na inovação: nos próxi-

çado para uma organização de nosso porte.

mos 10 anos queremos continuar empurran-

Mas queremos ir além, implementando prá-

do a fronteira do conhecimento e das práti-

ticas de governança e responsabilidade so-

cas de Finanças do Bem no Brasil. Vem mais

cioambiental compatíveis com nosso momen-

por aí. Vamos juntos?
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COMO ATUAMOS
A atuação da SITAWI é desenvolvida a partir

presas. O modelo de negócios é prioritariamente

de dois programas: Finanças Sociais e Finan-

comercial, com pagamentos diretos pelos clien-

ças Sustentáveis. Esses dois pilares são res-

tes por serviços de consultoria e pesquisa.

ponsáveis, respectivamente, pela gestão de
capital filantrópico de forma eficiente e pelo

Este programa está majoritariamente hospe-

aconselhamento do capital financeiro, inte-

dado no CNPJ com fins lucrativos da SITAWI.

grando questões socioambientais na tomada

Nos casos em que os projetos são de bene-

de decisão dos atores envolvidos.

fício público, ou seja, os beneficiários dos
projetos não são as entidades pagantes, os

O programa Finanças Sociais é responsável pe-

projetos podem ser executados no âmbito do

lo desenvolvimento dos Contratos de Impac-

CNPJ sem fins lucrativos.

to Social (CIS, do inglês Social Impact Bonds)
no Brasil e pela gestão de Fundos Filantrópi-

Em ambos os programas, a SITAWI faz parte

cos (FF) e Fundos Socioambientais Rotativos

de redes que buscam avançar políticas pú-

(FSR), a partir dos quais são realizadas Doa-

blicas para o desenvolvimento de um macro-

ções, Empréstimos, Garantias ou Investimen-

-ambiente favorável às Finanças do Bem. Po-

tos Socioambientais para organizações e ne-

demos destacar nosso envolvimento na Força

gócios de impacto com ou sem fins lucrativos.

Tarefa de Finanças Sociais - que apoiou a pu-

Historicamente, estas operações eram feitas

blicação do decreto presidencial nº 9.244/17

exclusivamente com capital da SITAWI e, re-

que cria a Estratégia Nacional de Investimen-

centemente, adicionamos o formato coletivo,

tos e Negócios de Impacto - e no Laborató-

ancorado pela SITAWI (crowdlending, crowde-

rio de Inovação Financeira, liderado por BID,

quity). Este programa está 100% hospedado no

CVM e ABDE, com grupos de trabalho em Tí-

CNPJ sem fins lucrativos da SITAWI.

tulos Verdes (coordenado pela SITAWI), Finanças Verdes, e Investimentos de Impacto.

Já o programa Finanças Sustentáveis é responsá-

É importante salientar que não somos uma

vel por avançar a integração de temas socioam-

organização de lobbying.

bientais nas decisões de investimento de bancos de desenvolvimento, bancos comerciais,

Do ponto de vista institucional, os programas

fundos de pensão, de private equity, asset ma-

são apoiados por áreas compartilhadas de

nagers, seguradoras, fundações filantrópicas,

Relacionamento, Administrativo-Financeiro e

ONGs, associações, think-tanks e grandes em-

Comunicação, sob supervisão do CEO.

GRI 102-12, 419-1
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GOVERNANÇA
E GESTÃO
Mobilizar capital para impacto socioam-

O crescimento da SITAWI levou à necessida-

biental positivo é desafiador: requer inova-

de de rever processos internos para garan-

ção, capacidade de execução e muita par-

tir a padronização da nossa atuação em uma

ceria. Em 2017, demos mais um salto de

escala maior, bem como o alinhamento com

patamar na SITAWI. Fizemos uma avaliação

melhores práticas. Foram desenvolvidos,

interna e planejamento participativo com

atualizados ou formalizados procedimen-

100% da equipe (do estagiário ao CEO), tra-

tos relacionados a Compras, Gestão de Cai-

çando objetivos e metas até 2020. Ao lon-

xa, Financeiro, Gestão de Projetos, Recruta-

go do ano, tivemos cerca de 20 encontros

mento, Avaliação de Desempenho, Avaliação

que reuniram grupos de trabalho (Cultura,

de Gestores, Gestão de Voluntários, Onboar-

Integração, Impacto, Certificação B, RH) ou

ding de colaboradores, Viagens, Timesheet,

mesmo toda a organização para implemen-

Ativos Fixos e nosso Código de Ética*.

tar, de forma participativa, as diretrizes do
plano. E, para acomodar melhor o cresci-

Também foi estabelecido um canal de de-

mento da nossa equipe, mudamos para um

núncias*. Além do desenvolvimento destes,

escritório maior em São Paulo.

que foram suportados pela USAID dentro
do escopo da gestão do Programa Território Médio Juruá (ver pg. 34), também destacamos o processo de Certificação B do CNPJ
com fins lucrativos e o desenvolvimento de
enquadramento para

aceite de gestão de

Fundos Filantrópicos de apoio à democracia
e da política de posicionamento público em
temas-chave.

Equipe reunida para construção de planejamento
institucional 2017-2020.
Sinal do Vale, fevereiro de 2017
* disponíveis em nosso site: www.sitawi.net
GRI 102-5, 102-16 a 102-19, 102-22 a 102-24, 102-26, 102-28, 103-3, 419-1
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Desde 2008, a SITAWI se propõe a fomentar

guradoras, gestores de ativos, institutos e

a transformação dos valores expressados na

fundações. A fim de atingir nossa missão,

mobilização de capital. Isso é o que chama-

atuamos nos dois extremos do capital - fi-

mos de Finanças do Bem, e toca tanto os in-

lantrópico e financeiro - e nos organizamos

divíduos, como seus agentes - bancos, se-

com dois CNPJs, cada qual com seu foco.

Modelo operacional

$$$
DOADORES
E INSTITUIDORES DE
FUNDOS FILANTRÓPICOS

OPERAÇÃO E
ACONSELHAMENTO PARA
CAPITAL FILANTRÓPICO
(CNPJ sem fins lucrativos)

CONTRIBUIÇÃO DE 10% DA RECEITA

COLABORAÇÃO DA EQUIPE
REFERÊNCIA DE POSSÍVEIS PARCEIROS
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA

ACONSELHAMENTO
PARA CAPITAL COM
RETORNO FINANCEIRO
(CNPJ com fins lucrativos)

$$$
CLIENTES

A instância máxima de governança do CNPJ

É relevante destacar que, desde seu início,

sem fins lucrativos é a Assembléia Geral, que

a SITAWI conta com os serviços voluntários

elege periodicamente a Diretoria Executiva,

de todo o Conselho Fiscal e Consultivo. São

composta pelo diretor-presidente (com car-

profissionais de diversas competências e alta

go de CEO, responsável pelas áreas administrativa e institucional) e dois diretores vice-presidentes (responsáveis por distintas área
operacionais dentro do programa de Finanças
Sociais). 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, colaboradores, imprensa, fornecedores, associados ou externos). O Conselho Consultivo conta com seis integrantes e o Conselho Fiscal,
eleito pelos associados, responde pela aprovação das demonstrações contábeis. O comi-

formação profissional e pessoal, com atuação em diferentes segmentos da sociedade,
prestando serviços contínuos à organização.
O CNPJ com fins lucrativos tem seus próprios sócios. Para evitar conflito de interesses, nenhum desses sócios têm atuação em
qualquer instância de governança da SITAWI
e, em nenhum caso, fluem recursos do CNPJ
sem fins lucrativos para o CNPJ com fins lucrativos. Um contrato de compartilhamento
de recursos, uso da marca e contribuição associativa vincula os dois CNPJs.

tê de investimento do Fundo de Empréstimos
Socioambientais é formado pelo CEO e con-

Estes cuidados, entre outros, garantem que

vidados externos. Fundos instituídos por ter-

a SITAWI não tenha nenhuma inconformida-

ceiros têm sua própria governança.

de legal.

GRI 102-5, 102-16 a 102-19, 102-22 a 102-24, 102-26, 102-28, 103-3, 419-1
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R$14,3
MILHÕES
MOBILIZADOS PARA
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
Há 10 anos, a SITAWI constituiu o primeiro Fundo
Socioambiental Rotativo do Brasil, apoiando organizações sociais e empreendedores de impacto por
meio de Empréstimos Socioambientais. Ao longo
do tempo, essa iniciativa pioneira das Finanças Sociais no país, cresceu e floresceu.
Acompanhando a evolução do campo no Brasil e
no mundo, onde cada vez mais atores começaram
a se interessar pelas Finanças Sociais, a SITAWI diversificou sua atuação, com diferentes propostas e
parceiros, sempre buscando ampliar seu alcance e
mobilizar mais capital para impacto socioambiental positivo.
Em 2012, foi criado o primeiro Fundo Filantrópico,
um modelo que possibilitou o co-investimento de
capital filantrópico de múltiplos atores em estratégias comuns e a incubação e apoio a iniciativas
sociais pioneiras no Brasil. Desde então, já criamos
mais de 20 Fundos Filantrópicos, com diversos parceiros e causas apoiadas.
Fomos pioneiros no desenvolvimento e na estruturação dos Contratos de Impacto Social (CIS) no
Brasil. Em 2015, através de uma consultoria para o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, estudamos a viabilidade técnica desse mecanismo em
duas áreas temáticas e, desde então, atuamos na
pesquisa e desenvolvimento de novas oportunida-

GRI 102-2, 102-6, 203-1
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des de contratos e na estruturação do primeiro
CIS na área de saúde do Brasil.
Em 2017, foi instituída a área de Coordenação
de Programas Territoriais que, além da gestão
financeira de grandes projetos, possibilita a
coordenação de diversos parceiros, financiadores e organizações implementadoras para um

“Ao contemplar nossos 10 anos de resultados,
a SITAWI pode olhar para trás com a sensação
de ter amadurecido junto com o ecossistema
e, também, olhar para frente com a certeza de
que estamos prontos para aumentar o nosso
impacto e escala, respondendo à demanda
crescente dos indivíduos e organizações em
causar impacto positivo no mundo.”

objetivo socioambiental específico. Esse foi um

Andrea Resende,
Gerente de Finanças Sociais

grande marco na atuação da SITAWI, tanto do
ponto de vista de escala de capital movimentado, quanto em termos de desenvolvimento organizacional e impacto socioambiental.
Também nesse percurso, os Fundos Socioambientais

Rotativos

foram

reestruturados,

Até dezembro de 2017, a SITAWI mobilizou R$14,3
milhões para impacto socioambiental positivo, sendo que, destes, R$5 milhões foram no
ano de 2017, refletindo um crescimento acelerado do capital mobilizado.

passando a oferecer, além dos Empréstimos
Socioambientais,

Investimentos

Socioam-

bientais (com dívida conversível em participação acionária) que se utilizam de sofistica-

Capital mobilizado
(acumulado até 2017)
1%

das estruturas para atender às necessidades
dos negócios de impacto. Em 2017 foram desenvolvidas mais duas inovações que possi-

11%
25%

3%

bilitaram: (1) o primeiro crowdlending para
negócios de impacto no Brasil, democratizando o investimento de impacto e possibilitando a pessoas físicas e jurídicas a co-investirem com a SITAWI, e (2) garantias para
Empréstimos Socioambientais, permitindo a

60%

entrada de instituições financeiras tradicionais no apoio a esses empreendimentos.
Além da inovação em instrumentos e parcerias, 2017 foi um ano de aprofundamento no
entendimento e qualificação do impacto so-

Fundos Filantrópicos
Fundos Socioambientais Rotativos - direto
Fundos Socioambientais Rotativos - indireto
Gestão de Programas Territoriais - direto
Gestão de Programas Territoriais - indireto

cioambiental gerado. Foram desenvolvidos novos processos e ferramentas para acompanhar
o impacto dos negócios, dos Fundos Filantrópicos e Rotativos e dos Programas Territoriais.
Além disso, com o objetivo de aumentar o impacto direto da SITAWI, o acompanhamento e
o apoio aos empreendedores financiados foi
redesenhado e implementado de forma piloto
em organizações selecionadas.
GRI 102-2, 102-6, 203-1, 203-2

FINANÇAS SOCIAIS referem-se ao
direcionamento de capital público e privado a negócios de impacto ou a ações
que utilizam mecanismos financeiros
com o compromisso de gerar impacto
social com sustentabilidade financeira.
Fonte: http://ice.org.br/financas-sociais
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FUNDOS FILANTRÓPICOS
Desde a criação do primeiro Fundo Filantró-

O Fundo Filantrópico facilita a articulação dos re-

pico, em 2012, a SITAWI já fez a gestão de mais

cursos de múltiplos doadores e os desembolsa de

de 20 fundos, possibilitando que diversas or-

maneira rápida e eficiente, permitindo que o ins-

ganizações unissem esforços no co-financia-

tituidor e seus parceiros foquem seus esforços e

mento de uma estratégia comum.

tempo nas atividades de gestão programática do
fundo, enquanto a SITAWI fica a cargo da gestão

Em 2017, R$2,8 milhões foram desembolsados

financeira do mesmo, tornando mais eficiente a

através de 12 Fundos Filantrópicos.

alocação de recursos humanos e econômicos.

Dessa forma, permite-se a arrecadação de re-

identifica as organizações a beneficiar). Dessa

cursos de fontes diversas, doações institucionais e pessoais, patrocínios e campanhas de
crowdfunding para serem utilizados na estratégia definida. Os parceiros instituidores desenham a estratégia programática e podem
indicar à SITAWI as organizações a serem beneficiadas pelo apoio do fundo. A SITAWI recebe as contribuições, gerencia o recurso e efetua desembolsos em forma de doações, além
de pagamentos para fornecedores e gestores
do projeto (em alguns casos, a SITAWI também

forma, além de apoiar organizações da sociedade civil através de doações, os recursos podem ser usados de forma flexível para áreas
de comunicação, sistemas de informação para o projeto e diagnósticos, entre outras. Os
recursos do fundo ficam em conta exclusiva e auditada. Enquanto alguns fundos tem
uma caráter temporário, outros não tem data
de término estabelecida. Conheça a seguir as
causas e as atividades dos Fundos Filantrópicos ativos em 2017.

Como fluem os recursos nos Fundos Filantrópicos
De onde vem
os recursos

Como é feita a gestão
dos recursos

Doação
Parceria
Patrocínio
GRI 102-2, 102-6

Fundo
Filantrópico

Para onde
vão os recursos

Impacto

Doação
ODS
Despesas
de projeto
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GRUPO +UNIDOS
Criado em 2006, o Grupo

estabelecida uma parceria com a organização

+Unidos é uma parceria entre

Cidadão Pró-mundo, que promove ensino de

a Agência dos Estados Unidos

inglês através do voluntariado em áreas peri-

para o Desenvolvimento In-

féricas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A ex-

ternacional (USAID) e um con-

pectativa é que a parceria beneficie aproxima-

junto de empresas ligadas à

damente dois mil jovens por ano.

embaixada Americana no Brasil e tem como proposta be-

"O Grupo +Unidos surgiu a partir da ideia

neficiar a sociedade brasileira

de se congregar empresas americanas esta-

por meio de iniciativas educa-

belecidas no Brasil para que, de forma con-

tivas e ambientais.

junta, pudessem investir em projetos de
responsabilidade socioambiental. Este es-

Em 2017, o +Unidos trabalhou em diversas fren-

forço colaborativo só se tornou viável gra-

tes de atuação, priorizando sempre a capaci-

ças ao apoio da SITAWI, que se mostrou um

tação do jovem brasileiro. Dentre os projetos

eficiente catalisador de processos atuando

apoiados, destaca-se a inauguração de 5 la-

diretamente na gestão do Fundo Filantrópi-

boratórios de ensino de línguas (UFPE, UFRGS,

co inerente à atuação do Grupo +Unidos. Es-

UFC, UFPA e UFTM) junto ao programa Idiomas

te apoio permitiu que a entidade pudesse

sem Fronteiras do Governo Federal. Além dis-

atuar de forma segura e confiável à medida

so, foi renovado o apoio ao Fundo de Bolsas

que ganhava maturidade para se estabele-

do Instituto Embraer, beneficiando 10 estu-

cer como uma organização formal".

dantes mulheres que cursam carreiras STEM
(Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemáti-

Augusto Corrêa

ca) em universidades públicas brasileiras. Foi

Gerente Executivo do Grupo +Unidos

FUNDAÇÃO BMW
Desde 2014, a instituição
alemã mantém um Fundo
Filantrópico com a SITAWI
com o objetivo de fomentar
diálogos
intersetoriais
para o bem comum e
para a inovação social. Esse suporte, que
vai muito além da gestão dos recursos,
possibilita que a BMW Foundation Herbert
Quandt possa estreitar laços e apoiar
projetos e ações de mais de 40 parceiros
locais, bem como trabalhar na expansão
do capítulo local da Responsible Leaders
GRI 102-2, 102-6

Network para quase 70 influenciadores.
Em 2017, além do seguimento do apoio
em Venture Philanthropy para movimentos
e organizações parceiras de suas redes, a
Fundação voltou seu olhar para a promoção
dessas transformações por meio de sua
Responsible Leaders Network. Uma série
de eventos locais, além de uma jornada
de liderança desenvolvida especialmente
para esse grupo, buscou projetar um ideal
comum à rede, fortalecendo a colaboração
entre os membros e estreitando laços para
ações com impacto efetivo e escalável.

Finanças Sociais
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FORD FOUNDATION - FÓRUM JUSTIÇA
Com apoio da Ford Foun-

de três dezenas de diferentes organizações

dation, o Fórum Justiça (FJ)

e movimentos sociais.

tem como objetivo discutir
a política pública de justiça

Em suas ações, merece destaque a parce-

no Brasil, com foco na De-

ria construída com entidades, como Criola,

fensoria Pública. Contemplado com 200 mil

o IBCCRIM e organizações do movimento de

dólares para executar suas atividades ao

mulheres, com instituições como a Defen-

longo de dois anos, em 2017 o FJ organizou

soria Pública do Rio de Janeiro e a do Ceará,

seminários e workshops centrados em liti-

e com grupos de pesquisa como o Labora-

gância estratégica em direitos humanos, no

tório de Direitos Humanos (UFRJ) e o Grupo

racismo institucional, na luta antimanico-

de Pesquisa Gênero, Democracia e Direito,

mial e no debate sobre a Ouvidoria Exter-

da PUC-Rio. Além de relatórios de ativida-

na como mecanismos de participação po-

des com o registro de debates, de pesqui-

pular no sistema de justiça, temas que se

sas finalizadas e em curso, e de proposi-

estenderam em 2018. Os eventos contaram

ções para a melhoria da prática jurídica na

com mais de 1.600 participantes, envolven-

defesa de direitos humanos, o Fórum Justi-

do cerca de 200 defensoras e defensores

ça lançou a Casoteca de Litigância Estratégica

públicos de todas as regiões do país e mais

em Direitos Humanos.

RIO+B
O

Rio+B

que
e

é

um

incentiva

redes

de

projeto

positivos por meio da Avaliação de Impacto

empresas

B que incorporou também 8 indicadores de

a

circularidade especificamente para esse

tomarem

projeto. Essa ferramenta é mundialmente

consciência de seu impacto

reconhecida e utilizada para certificação de

socioambiental, visando engajar a iniciativa

Empresas, disponibilizada online de maneira

privada na agenda de sustentabilidade

gratuita para que qualquer empresa possa

local. Financiado pela BMW Foundation e

medir seus impactos. A SITAWI é responsável

pela Cooperação Andina de Fomento (CAF),

pela gestão financeira do projeto. Ao todo,

o projeto é realizado pelo Sistema B em

119 empresas cariocas mediram o seu

parceria com Ellen MacArthur Foundation,

impacto e 60 avaliaram as suas iniciativas

League

entre

da economia circular. Um desdobramento

outras. O Rio+B convidou as organizações

importante do projeto é a sua replicação

da região metropolitana do Rio de Janeiro

para outras cidades latinoamericanas com a

a mensurar seus impactos socioambientais

criação do Santiago+B e Mendonza+B.

avaliarem

of

Entrepreneurs,

negócios
e

PARES,

GRI 102-2, 102-6
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INSTITUTO MAHLE
Com o objetivo de promo-

tiva. Com a disseminação do projeto, 10 agri-

ver o desenvolvimento da

cultores realizaram a coleta de 25 toneladas

cadeia produtiva da ma-

de frutos de macaúba nativa. O sucesso des-

caúba, a INOCAS está de-

tas atividades, desenvolvidas pelos produto-

senvolvendo o projeto “Ex-

res mais visionários e inovadores da região,

trativismo Sustentável de

tem função demonstrativa e irá incentivar um

Macaúba Orgânica”, nos municípios mineiros

grupo maior de produtores na safra de 2018,

de Patos de Minas, Arapuá, Carmo do Para-

em que será buscada, pela primeira vez, a cer-

naíba, Presidente Olegário e Tiros. A inicia-

tificação orgânica da macaúba nativa.

tiva conta com a gestão financeira da SITAWI e com o financiamento do Instituto Mahle,
organização que promove o desenvolvimento
humano através da inclusão social e econômica e que doou parte dos recursos para a
realização das atividades. Este fundo foi um
desdobramento do empréstimo-ponte que a
SITAWI concedeu para a INOCAS em 2016, com
o objetivo de promover o desenvolvimento
da cadeia produtiva da macaúba como fonte
de óleo vegetal sustentável. Em 2017, a equipe técnica da INOCAS realizou mais de 80 visitas técnicas, 20 reuniões em comunidades
rurais, 5 Oficinas de Capacitação e treinou 76
agricultores familiares sobre as boas práticas
de coleta e armazenamento de macaúba na-

O extrativismo sustentável da macaúba permite o convívio
com pastagens e outros cultivos já existentes.

DÁ PÉ
O Fundo Dá Pé é uma campanha da Pindorama Filmes com
a SOS Mata Atlântica que nasceu em 2015 com o propósito
de levantar recursos de crowdfunding para reflorestamento da Mata Atlântica.
No primeiro ano, a campanha levantou R$400
mil para o plantio de 20 mil árvores nas margens do Rio Una no vale do Paraíba-SP. O sucesso levou à segunda edição da campanha, reaGRI 102-2, 102-6

lizada ao final de 2016, que contou com uma
arrecadação de mais de R$250 mil, transformados em 13 mil árvores plantadas em APP e Reserva Legal. O projeto é uma iniciativa do programa Um Pé de Quê? e, além do plantio, cuida
das mudas até que estejam fortes o bastante
para seguirem sozinhas, garantindo que a floresta esteja de pé. As duas edições da campanha Dá Pé entre 2015 e 2017 foram apoiadas e
contaram com a gestão financeira da SITAWI.

Finanças Sociais
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NOVA DEMOCRACIA
A coalizão Nova Democracia
é uma plataforma que se
dedica a reunir e a promover
a colaboração entre pessoas,
organizações e movimentos
da sociedade civil pela melhoria das regras,
condições e práticas da disputa política
no país e da interface cotidiana entre as
instituições e a sociedade. Em 2017, direcionou
esforços à defesa de propostas durante o
debate da reforma política no Congresso
Nacional através da campanha Reforma
que Queremos, defendendo candidaturas
independentes,

democracia

interna

nos

partidos e financiamento democrático das
campanhas.

proposto pela sociedade civil e celebrado por
atores políticos comprometidos com boas
práticas eleitorais e engajados na promoção
de

uma

Reforma

Política

amplamente

participativa a ser realizada em 2019.
“A parceria com a SITAWI foi e é decisiva como parte deste percurso, com o modelo dos
Fundos Filantrópicos refletindo de forma plena o espírito de aliança e soma de esforços para a realização de um objetivo público a partir
da sociedade. O fundo do projeto gerido pela SITAWI reflete no marco do financiamento
o sentido da proposta geral da iniciativa, permitindo-nos reunir e mobilizar os recursos necessários para a prática e alcance das ações de

Também em 2017 foi iniciada uma articulação

forma compartilhada, efetiva e transparente.”

que se manterá por todo o ano de 2018: o

José Marcelo Zacchi

Pacto pela Democracia. Trata-se de um acordo

Nova Democracia

FORD FOUNDATION - NUVEM
A Nuvem é uma estação rural
voltada para experimentação,
pesquisa e criação vinculada à tecnologia e à sustentabilidade. A SITAWI desempenhou a gestão financeira da
doação da Fundação Ford para o desenvolvimento das atividades do projeto entre março de 2016 e maio de 2017. Em
2017, houve duas ações: Resiliência: Residência Artística na coordenação Feminismo e Deslocamentos, que contou com a re-

sidência artística e uma mostra de arte no Top
Clube da Serrinha do Alambari com o objetivo
de estreitar o acesso da população rural e periférica à arte contemporânea. Na coordenação
Ações Territoriais, houve o Mutirão de Rede Mesh,
como resultado da qual destaca-se a criação de
redes comunitárias autônomas e a colaboração
com a Coolab. Além disso, foram impressos o catálogo Resiliência: Residência Artística e uma publicação sobre a Economia Subversiva. Ao encerrar o projeto em 2017, a coordenação Feminismo
e Deslocamentos se tornou uma entidade independente, a Silo – Arte e Latitude Rural.
GRI 102-2, 102-6
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“A SITAWI foi muito útil no processo de transição
do projeto NUVEM para a associação SILO. Durante o ano realizamos encontros e reuniões
de gestão onde trabalhou-se gestão de recursos humanos, logística, gestão da doação e
reajuste do orçamento. Nessas reuniões pudemos aprender sobre as diferentes maneiras de gerir, organizar e produzir nossas atividades. Pensar conjuntamente com a SITAWI
foi fundamental para a transição que nos exigia versatilidade e conhecimentos transdisciplinares. A complementaridade da equipe da
SITAWI colaborou muito para o sucesso desta
gestão e dessa transição.”

Performance artística "Máquinas de Conexão" de Pierre
Fonseca, na atividade Resiliência:
residência artística
Serrinha do Alambari, Resende - RJ

Cinthia Mendonça
Diretora e Fundadora, Silo – Arte e Latitude Rural

AGORA!
O Agora! é um movimento

A SITAWI gerenciou temporariamente recursos

de ação política a partir da

para a iniciativa enquanto esta se estruturava

sociedade,

formalmente.

independente,

plural, sem fins lucrativos e
sem

vinculação

partidária,

formado por pessoas consideradas referência
em suas áreas. O movimento tem como objetivo
o desenvolvimento e a implementação de uma
agenda de políticas públicas para construir
um Brasil mais humano, simples e sustentável.

"A SITAWI foi fundamental para que pudéssemos transformar nosso ideal em realidade.
Nos ofereceu uma maneira de operacionalizar nosso movimento cívico até que a institucionalização fosse concluída. Uma ideia

Fundado em 2016, o Agora! realiza rodas de

genial e essencial para o fortalecimento da

conversas por todo o país, para debater e

sociedade civil brasileira."

consolidar propostas para as dez prioridades
de sua agenda, entre elas, saúde, educação,
segurança pública e combate às desigualdades.
GRI 102-2, 102-6

Melina Risso
Co-fundadora do Agora!
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INSTITUTO INTERCEMENT
O Instituto InterCement procurou a SITAWI para gerenciar um Fundo Filantrópico de
apoio às atividades de desenvolvimento comunitário da
organização. O investimento
executado em 2017 teve como destino a realização do concurso "Ideias Comunitárias" para
apoiar projetos de empreendedores das cidades onde a entidade atua. A iniciativa tem o objetivo de incentivar os integrantes dos Comitês
de Desenvolvimento Comunitário (CDCs) a exercitarem o empreendedorismo, por meio da ela-

Em 2017, o Ideias Comunitárias selecionou seis
projetos de cinco estados brasileiros para receber aporte financeiro, de até R$20 mil cada, a fim de desenvolverem as atividades para fortalecer vínculos comunitários, valorizar
ativos locais, articular parceiros e formar redes
de colaboração, de forma a criar um ambiente favorável e participativo em prol do desenvolvimento sustentável e da autonomia das comunidades, preferencialmente nos municípios
nos quais a organização desenvolve suas atividades industriais.

boração e da execução de projetos que contribuam para o desenvolvimento comunitário.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION
A Ellen MacArthur Foundation foi fundada em 2010 no
Reino Unido com o objetivo
de acelerar a transição para uma economia circular.
Desde sua criação, a organização tem emergido como líder global desse
novo pensamento, estabelecendo a economia
circular na agenda de tomadores de decisão
nos setores público e privado e na academia.
O trabalho da organização é focado em cinco
áreas interligadas: Empresas e Governo, Educação, Insight e Análise, Iniciativas Sistêmicas
e Comunicação. Desde 2015, a Ellen MacArthur
Foundation promove uma economia circular
no Brasil. Em 2017, a Fundação estabeleceu
uma instituição própria no Brasil, passando a
ter estrutura e gestão financeira independentes. Dessa forma, a Ellen MacArthur Foundation se tornou um dos primeiros exemplos de
um Fundo Filantrópico da SITAWI desenvol-

vendo as condições de se institucionalizar. A
SITAWI deseja muito sucesso nessa jornada
para a transição rumo a uma economia regenerativa e restaurativa por princípio.
"Em meados de 2015, a Fundação identificou
uma oportunidade única para ajudar a acelerar a transição para uma economia circular
no Brasil e em toda a América Latina. A SITAWI
desempenhou um papel fundamental no processo de estabelecimento da Ellen MacArthur
Foundation no Brasil. Ao longo de pouco menos de 2 anos, a SITAWI gerenciou nosso Fundo Filantrópico, o que deu à Fundação a flexibilidade, a envergadura organizacional e legal
para se concentrar no estabelecimento de sua
operação formal no país e, ao mesmo tempo,
gerar um impacto positivo no mercado".
Casper Jorna, Líder do Programa CE100,
Ellen MacArthur Foundation
GRI 102-2, 102-6
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FUNDAÇÕES E INSTITUTOS DE IMPACTO - FIIMP
O FIIMP – Fundações e Institutos de Impacto foi inspirado pela recomendação nº
2 da Força Tarefa de Finanças Sociais (FTFS), que trata do protagonismo dos Institutos e Fundações no campo das Finanças
Sociais, e teve sua origem no Lab de Inovação
realizado pela FTFS em parceria com a Aoka
Labs em 2016. A partir de um dos protótipos
do Laboratório, criou-se um grupo formado
por 22 fundações e institutos familiares, empresariais e independentes com o intuito de
aprender, acompanhar e conhecer os resultados de investimentos em negócios de impacto, experimentando o uso de diferentes
instrumentos financeiros em uma atuação
conjunta com organizações parceiras.

Como um dos grandes objetivos do grupo é a
disseminação do conhecimento, a atuação e
aprendizados do primeiro ano de atuação foi
sistematizada e será transformada em uma
publicação, a ser lançada em 2018. A ideia é
encurtar o caminho para institutos e fundações que queiram entrar nesse ambiente de
negócios e finanças de impacto.
“O FIIMP tem sido um espaço riquíssimo de troca sobre os dilemas que envolvem o apoio a
negócios de impacto, a diversidade de mecanismos financeiros e suas peculiaridades. Institutos e fundações tradicionalmente apoiam
iniciativas socioambientais com recursos nãoreembolsáveis, e esse campo das finanças de
impacto aparece nos últimos anos como uma
possibilidade complementar ao investimento
social privado tradicional. Esse ecossistema de

Cada cotista aportou o equivalente em reais

finanças de impacto é um mundo novo para vá-

a 10 mil dólares em 2017, e foram escolhi-

rios de nós, e o aprendizado compartilhado no

dos três instrumentos financeiros diferentes

FIIMP acaba diminuindo riscos e acelerando o

para serem acompanhados pelo grupo. Pa-

processo. Enquanto Fundo Vale, nosso desafio

ra executá-los, na forma de garantia de em-

atual é estimular esse ecossistema em projetos

préstimo, empréstimo e dívida conversível

produtivos sustentáveis na Amazônia, a partir

(via crowdequity), foram selecionados três

dos aprendizados acumulados.”

parceiros: a SITAWI Finanças do Bem, a Bemtevi e a Din4mo Ventures, respectivamente.

Márcia Soares
Fundo Vale

O FIIMP organizou uma estrutura de governança envolvendo todas as fundações e institutos
participantes em diferentes comitês. Assim,
além do aporte financeiro, cada uma desempenhou um papel específico e houve grande
aprendizado e interação entre as organizações. Ao longo do ano, foram realizados seis
workshops, que trataram de temas que incluíam desde questões jurídicas, até o compartilhamento dos processos de investimentos dos parceiros, que foram acompanhados
de perto por algumas das organizações.
GRI 102-2, 102-6

Encontro de membros do FIIMP
São Paulo, SP - fevereiro de 2017
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FUNDOS
SOCIOAMBIENTAIS
ROTATIVOS

Ao longo de 10 anos, a SITAWI já realizou

dessa forma, é possível criar programas

31

2

customizados para atender de forma única

Investimentos Socioambientais (em forma

as necessidades de cada instituidor, com

de

27

flexibilidade e transparência na aplicação

organizações. Em 2017, foram realizados 3

dos recursos em negócios de impacto

Empréstimos Socioambientais, incluindo a

(sejam eles com ou sem fins lucrativos)

iniciativa pioneira de crowdlending para um

no Brasil.

Empréstimos
dívida

Socioambientais

conversível),

e

beneficiando

negócio de impacto no Brasil.

Esse tipo de fundo se beneficia da experiência,

A SITAWI opera os Fundos Socioambientais

expertise e ganho de escala da operação

Rotativos em parceria com fundações,

de investimento de impacto da SITAWI,

institutos,

filantropos,

facilitando a identificação e a análise dos

proporcionando uma experiência de co-

negócios de impacto, bem como a contratação,

investimento de impacto. Ao início de cada

acompanhamento dos resultados financeiros

fundo, é feita uma construção conjunta

e de impacto social e/ou ambiental, além do

das teses de impacto e investimento, e

apoio aos empreendedores.

empresas

e

Assim como os Fundos Filantrópicos, os
Fundos Socioambientais Rotativos também
viabilizam

a

articulação

entre

diferentes

financiadores, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas. Além disso, essa estrutura permite
um desembolso e recuperação dos recursos de
maneira rápida e eficiente, possibilitando que,
a cada repagamento, seja realizado um novo
investimento e isso se repita em vários ciclos,

+30

investimentos/empréstimos
realizados para negócios de
impacto e OSCs.

Somos o investidor
de impacto mais ativo do Brasil.

multiplicando o impacto do capital investido.
GRI 102-2, 102-6, 203-1
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Como fluem os recursos nos Fundos Socioambientais Rotativos
De onde vem
os recursos

Como é feita
a gestão
dos recursos

Para onde
vão os recursos

Impacto

Empréstimo

Doação
Fundo
Socioambiental
Rotativo

Parceria
Patrocínio

Investimento Socioambiental
(Dívida Conversível)

ODS

Crowdlending
Garantia de Empréstimo

CONHEÇA NOSSOS MECANISMOS FINANCEIROS DE IMPACTO
Os recursos recebidos ficam em uma conta

para os negócios de impacto selecionados,

segregada e podem ser desembolsados para

tais

apoiar os negócios de impacto através de

socioambientais ou com o fundo assumindo

diferentes instrumentos de investimento,

um papel catalisador de co-investimentos

que vão desde empréstimos a compra de

(seja com outras empresas, institutos e

participação acionária (equity). Os recursos

fundações ou com pessoas físicas) através

ainda podem ser utilizados em instrumentos

de parcerias ou como investidor líder em

inovadores

campanhas de crowdlending.

para

alavancar

mais

capital

como

a

garantia

de

empréstimos

Empréstimo Socioambiental
Empréstimo para negócios de impacto com taxa de juros abaixo do mercado, prazo de 6 meses a 3 anos
para repagamento e acompanhamento estratégico para o desenvolvimento do negócio. Iniciativa pioneira
das Finanças Sociais no Brasil, o Empréstimo Socioambiental é realizado pela SITAWI desde 2008.

Investimento Socioambiental
Contrato de dívida conversível de longo prazo, até 5 anos, ao final do qual o financiador tem a opção de
se tornar sócio do negócio investido através de compra de participação acionária (equity) ou receber o
principal com um nível de remuneração pré-determinado.

Crowdlending*
Financiamento coletivo de investidores privados para negócios de impacto através de plataforma online.
A SITAWI entra como líder da operação na plataforma Kria (antiga Broota Brasil) selecionando, analisando
e acompanhando o negócio.

Garantia*
Operação em fase piloto. A SITAWI será garantidora em operação de financiamento de um negócio de
impacto junto a uma instituição financeira tradicional.
*Operações que alavancam o impacto ao mesmo tempo em que atraem mais recursos para o campo de investimento de impacto.
GRI 102-2, 102-6, 203-1
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ACOMPANHAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES

Nos últimos dois anos, a SITAWI reestruturou
seu programa de acompanhamento aos
negócios de impacto, buscando aumentar
o impacto direto dos seus investimentos.
Cada organização apoiada é olhada em sua
individualidade, com seus principais desafios
e oportunidades. Assim, identificamos os
pontos principais a serem trabalhados e
buscamos em nossa equipe interna, rede
de apoiadores e parceiros, quem seriam
as pessoas mais indicadas para apoiar a
organização. Esse programa foi estruturado
de maneira piloto com dois empreendedores
e, até 2020, será estendido para todo o
portfólio ativo da SITAWI.

“A Egalitê, desde dezembro de 2016, vem sendo apoiada pela SITAWI através de um Investimento Socioambiental. A equipe da SITAWI
acompanha de perto o nosso negócio e contribui para um crescimento sustentável gerando cada vez mais impacto social. Ao longo de
2017, foi verificado que a Egalitê possuía desafios peculiares e que, além do apoio da equipe, outros profissionais pertencentes à rede
da SITAWI poderiam ajudar. Foi muito interessante poder contar com o apoio e mentoria de
profissionais altamente qualificados, nos ajudando a transpor as barreiras enfrentadas. A
SITAWI possui um grande ativo que é reunir excelentes profissionais que estão dispostos a
ceder seu tempo para contribuir para negócios
de impacto. Poder ter acesso a essa rede, sem
dúvida, se tornou um grande diferencial competitivo para a Egalitê."
Guilherme Braga
CEO e Fundador Egalitê

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
PARA NEGÓCIOS DE IMPACTO
Impacto socioambiental reconhecível,
tangível e mensurável
Visita da SITAWI a uma das escolas beneficiadas pelo
projeto Matematicando da Inteceleri, negócio social
apoiado através de um crowdlending.
Belém - PA, julho de 2017

Capacidade de repagamento
Equipe de gestão qualificada
Liderança com fibra ética

Saiba como doar para Fundos Socioambientais Rotativos
e apoiar negócios de impacto: https://www.sitawi.net/apoie
Solicite um empréstimo ou investimento socioambiental
através do nosso site: http://bit.ly/SITAWIQueroSerApoiado
GRI 102-2, 102-6, 203-1
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COMO
MEDIMOS
O IMPACTO
A SITAWI valoriza e tem forte
compromisso com o monitoramento e a avaliação do impacto
das iniciativas e investimentos.
Em constante desenvolvimento,
nossos processos de análise
e avaliação de impacto permitem certa flexibilidade para
contemplar as particularidades
de cada negócio, mas seguem
uma mesma metodologia para
definição de indicadores e
monitoramento que lhes garante robustez e comparabilidade
entre os negócios. Atualmente,
as atividades de avaliação das
oportunidades de investimento
se dão conforme o esquema a
seguir. Através desse processo,
a SITAWI reafirma seu compromisso com o entendimento,
monitoramento e comunicação
do impacto socioambiental da
organização e dos negócios
financiados, visando proporcionar insights tanto para os par28 GRI 102-2, 102-6

ceiros e instituidores em suas
experiências de investimento
de impacto, como para as organizações e empreendedores na
validação e busca pela maximização de seus impactos.

1
Teoria de Mudança (TdM)
alinhada aos ODS da ONU
Levantamos e analisamos os dados do
negócio e de impacto para desenho inicial
da TdM. De forma lógica, produzimos o
mapa que ilustra os caminhos que ligam
as atividades executadas pela organização
aos respectivos outputs (saídas), passando
pelos resultados esperados em curto e
médio prazos, até o atingimento do impacto
efetivo, sempre alinhado com os ODS da
ONU. Ao longo do mapeamento, são também
apontados os riscos que podem impedir
o atingimento do impacto e as premissas
assumidas para que os resultados sejam
obtidos.

Finanças Sociais
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Cálculo do Impact Rating
Após processar os dados coletados, são
feitos os cálculos do Rating do Impacto
Socioambiental da organização através de
ferramenta desenvolvida para quantificar e
qualificar o impacto da organização quanto à

Validação das premissas
com beneficiários

diferentes aspectos, tais como: Potencial de
Extensão (número de pessoas alcançadas em
termos absolutos); Potencial de Profundidade
(intensidade da mudança esperada na vida

Conduzimos entrevistas com beneficiários da

dos beneficiários); e Riscos ao impacto (riscos

organização para validar os entendimentos

que impediriam a intervenção de atingir os

da solução, da TdM e dos dados coletados.

impactos planejados).

Estas conversas são de grande relevância,
pois também possibilitam um melhor
entendimento do Potencial de Extensão e
do Potencial de Profundidade do impacto
da organização.

2

4

3
Definição dos Indicadores
em contrato

5
Monitoramento

Conduzimos reuniões de feedback e validação

Durante o período de contrato,

com os responsáveis pelos negócios, onde

é

repassamos os relatos e insights obtidos nas

dos

etapas anteriores e validamos e fazemos os

também envio periódicos de fatos,

ajustes finais na TdM da organização. Nestas

notícias ou relatos relevantes da

reuniões também são definidos indicadores

organização, de suas operações e

relevantes

do impacto positivo gerado.

à

TdM

e

ao

propósito

da

organização, além da periodicidade e formas
de coleta de reporte destes. Os indicadores
definidos são, então, adicionados ao contrato
assinado com a organização, demonstrando a
importância de monitoramento e reporte.

realizado

o

monitoramento

indicadores,

solicitando
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FAMÍLIA C
Família C é um fundo de gestão compartilhada,

em 2017 foi estruturada pela primeira vez no

construído a partir da doação de um family

país uma operação de crowdlending para um

office, que tem como objetivo ofertar capital

negócio de impacto. Entenda como funcionou a

para o crescimento de organizações sociais e

iniciativa e conheça a organização beneficiada

negócios de impacto. Por meio deste fundo,

pelo instrumento.

Crowdlending: Democratização do investimento de impacto
“A ideia de um mecanismo que integre negó-

vimento de novas empresas. Outra vantagem

cios de impacto a potenciais investidores, de

desse mecanismo é, à semelhança de plata-

forma rápida e descomplicada, com uma aná-

formas de crowdfunding para projetos, permi-

lise de crédito prévia e seleção dos negócios

tir que o potencial investidor possa conhecer

realizados pela SITAWI, é muito boa. Essa ini-

e comparar empresas diversas, estimulando o

ciativa tem enorme potencial de atrair pessoas

aprimoramento das informações prestadas co-

que desejam aplicar um capital relativamente

mo forma de se diferenciar.”

pouco vultoso mas precioso para o desenvol-

Thassio Ferreira, co-financiador

INTECELERI
A

Inteceleri

empresa

é

uma

paraense

de

da rotina dos alunos, a metodologia ajuda a
eliminar as barreiras do aprendizado.

tecnologia voltada para
a criação de projetos,

A SITAWI liderou um processo de captação

soluções e ferramentas

fechada,

capazes

consolidando

de

ajudar

a

junto

com
o

outros

piloto

investidores,
do

primeiro

mudar a forma como se ensina matemática

crowdlending realizado para um negócio de

no Brasil. A empresa desenvolveu uma

impacto no Brasil. A Inteceleri recebeu apoio de

metodologia de ensino apoiada por jogos

R$100 mil para investir no desenvolvimento do

virtuais, com o objetivo de ajudar professores

Geometricando, seu novo produto de realidade

e educadores a ensinar conteúdos essenciais

virtual

de matemática de forma mais fácil e divertida.

Amazônicas para introduzir a geometria no dia

Com foco na resolução das maiores deficiências

a dia do aluno. A empresa já beneficiou cerca

de aprendizado existentes no currículo da

de 6 mil professores e 90 mil alunos de escolas

disciplina e no apoio ao professor, para que

públicas e particulares com um dos seus

a matéria seja ensinada utilizando temas

principais projetos, o Matematicando.

GRI 102-2, 102-6

que

utiliza

cenários

das

cidades
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FUNDO DE EMPRÉSTIMOS SOCIOAMBIENTAIS - FES
Primeiro fundo criado pela SITAWI, em 2008,

através de diferentes mecanismos de impacto

o FES recebe recursos doados por diferentes

como os Empréstimos Socioambientais, a

atores como institutos, fundações e pessoas

Garantia e o Crowdlending. Conheça a seguir

físicas. O objetivo é apoiar negócios de

as duas organizações apoiadas por esse

impacto, sejam eles com ou sem fins lucrativos,

fundo em 2017.

REDE ASTA
A

Rede

negócio
apoia

Asta

é

social
o

um
que

protagonismo

de mulheres artesãs na
criação e no desenvolvimento

de

soluções

sustentáveis a partir do
reaproveitamento
resíduos.

Ao

mão

obra

de

confecção

de

de

conectar
para

a

brindes

corporativos a partir dos
resíduos de grandes empresas, a organização
proporciona a ressignificação das vidas de
mulheres empreendedoras, de materiais que
iriam para o lixo e da forma de consumo e
descarte das organizações. A SITAWI apoiou
a iniciativa através de um Empréstimo
Socioambiental, viabilizando a compra de
materiais complementares para a confecção
de brindes para um grande cliente. A oferta
de um capital paciente possibilitou que o
ciclo produtivo não fosse quebrado.

Em 7 anos de atuação, a Rede Asta
envolveu 74 grupos produtivos,
apoiando mais de 1200 artesãs.

"Entendemos que a cada dia o trabalho em rede faz mais sentido, ainda mais em negócios de
impacto. Nós da Rede Asta conseguimos entregar um pedido de 31.000 bolsas, feitos por mais
de 20 grupos produtivos ao mesmo tempo, gerando mais de R$400 mil em renda para os grupos de artesãs, impactando positivamente
sua auto estima, renda e valorização! A parceria com a SITAWI fez toda a diferença no
pedido, resolvendo nosso gap de capital de
giro. Valores cobrados justamente fazendo
com que fosse viável nossa operação."
Rachel Schettino
Diretora de Negócios da Rede Asta
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4YOU2
A 4YOU2 é uma escola
focada em proporcionar
o ensino do inglês de
maneira acessível e com
alta qualidade para o
público das classes CDE.
Para isso, aborda o desafio da baixa taxa
de brasileiros falantes da língua inglesa estima-se que 95% da população brasileira
não fale inglês - através de um modelo
inovador que alia professores estrangeiros,
metodologia adaptativa e o menor preço do

“2017 foi um ano muito importante para a história da 4YOU2 e um dos grandes momentos
do nosso ano envolveu a parceria que estabelecemos com a SITAWI. Por conta do empréstimo, pudemos desenvolver conteúdos
pedagógicos para diversos níveis e assim conseguimos ampliar nosso público alvo de alunos. Pudemos notar, também, a posição de
vanguarda que a SITAWI vem tendo no campo
das Finanças Sociais e ficamos extremamente
felizes de fazer parte dessa história.”

mercado. Fundada em 2011, a escola conta
com cinco unidades físicas na cidade de

Gustavo Fuga,

São Paulo (Campo Limpo, Capão Redondo,

Fundador da 4YOU2

Heliópolis, Jardim Ângela e Santana), uma
unidade em Pedro Leopoldo - Minas Gerais e
a recém-inaugurada unidade de João Pessoa,
na Paraíba. Além disso, a escola também
possui o serviço de B2B, possibilitando
que empresas e ONGs tenham acesso à
metodologia inovadora.
A SITAWI apoiou a 4YOU2 em agosto de 2017
com o financiamento de R$70 mil através de um
Empréstimo Socioambiental, que teve como
objetivo implementar o desenvolvimento da
metodologia online de ensino da escola. Sua
implantação, juntamente com o sistema de
gestão, visa proporcionar melhor qualidade
do ensino entregue aos alunos, maior
controle sobre as informações e rapidez nas
ações de atendimento, proporcionando um
crescimento saudável do negócio. Mais de
10 mil alunos, em sua maioria das classes
C, D e E, já foram atendidos pela escola.
Com o sistema novo e um maior controle da
frequência será possível mensurar de forma
mais exata o tempo de permanência dos
alunos na escola.

GRI 102-2, 102-6

A 4YOU2 atua com um modelo inovador
que alia professores estrangeiros, metodologia
adaptativa e preços acessíveis.
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Estruturação da Garantia de Empréstimo Socioambiental
A SITAWI é a organização responsável
por desenvolver e estruturar a primeira
Garantia de Empréstimo Socioambiental
para um negócio de impacto do Brasil, com
recursos doados pelo FIIMP (ver página
24). A operação envolve tanto uma parceria
com uma instituição financeira tradicional,
quanto a seleção de um negócio de impacto
que atenda aos critérios da mesma.
Por ser um mecanismo inovador, em 2017

foi realizado o trabalho de aproximação
com as instituições financiadoras e o
estabelecimento de importantes parcerias.
Em paralelo, foi feito o processo de análise e
seleção de negócios de impacto que tinham
perfil e interesse em receber o financiamento.
A contratação da operação de garantia e
o posterior desembolso pela instituição
financiadora estão previstos para acontecer
ao longo de 2018.

Investimentos ativos em 2017
Negócio
de Impacto

Mecanismo

Fundo

Montante

ODS

Período

CIES*

Empréstimo

Família C

R$1.130 mil

3- Boa saúde e bem-estar

2015-2018

CIES**

Empréstimo

Família C

R$214 mil

3- Boa saúde e bem-estar

2017-2020

Egalitê

Dívida
Conversível

Família C

R$400 mil

Inteceleri

Empréstimo

Família C

R$100 mil

8- Emprego digno e
crescimento econômico
4- Educação de
qualidade

4YOU2

Empréstimo

FES

R$70 mil

4- Educação de
qualidade

Coperjunho

Empréstimo

FES

R$75 mil

Ecoservice

Empréstimo

FES

R$65 mil

Feira Preta

Empréstimo

FES

R$62 mil

2016-2021
2017-2018
2017-2019

12 - Consumo e produção
responsáveis
13 - Combate às
alterações climáticas
10 -Redução das
desigualdades

2015-2018
2015-2018
2016-2018

* Flexmedical e Ebenezer
** Internacionalização do Programa Médico Preventivo em Atlanta

Investimentos encerrados durante 2017
Negócio
de Impacto

Mecanismo

Fundo

Montante

ODS

Período

Olist

Dívida
Conversível

Família C

R$254 mil

8 - Emprego digno e
crescimento econômico

2013-2017

Família C

R$60 mil

4 - Educação de qualidade

2016-2017

Instituto
Empréstimo
Alpha Lumen
Rede Asta

Empréstimo

FES

R$70 mil

5 - Igualdade de gênero
e 12 - Consumo e
Produção Responsável

2017

Inocas

Empréstimo

FES

R$60 mil

15- Vida sobre a terra

2016-2017

GRI 102-2, 102-6, 203-2
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COORDENAÇÃO
DE PROGRAMAS
TERRITORIAIS

Programas Territoriais são iniciativas que incluem uma ampla variedade de parceiros e
organizações que atuam de forma coordenada para um objetivo socioambiental específico. Com o intuito de coordenar demandas
complexas e diferentes agendas, a SITAWI
oferece neutralidade e expertise em gestão,
possibilitando um olhar estratégico no desenvolvimento do projeto.

comuns entre os atores envolvidos (iniciativa privada, agências de fomento e desenvolvimento, associações locais e governos) buscando aplicar as intervenções necessárias para
atingir os melhores resultados possíveis.
Esta abordagem considera os aspectos essenciais da Teoria de Mudança, onde os resultados esperados de curto e de médio prazo e os
impactos de longo prazo constituem o grande
legado do programa para a área de influência
ou território, visando deixar as bases mais fortalecidas e mais autônomas.

Fazemos a gestão programática, técnica, financeira e de impacto destas iniciativas complexas, bem como a conciliação dos objetivos

Como fluem os recursos nos Programas
De onde vem
os recursos

Como é feita
a gestão
dos recursos

Para onde
vão os recursos

Impacto

Programa
Territorial

Despesas
programáticas

ODS

Aporte
(doações,
subvenções e
outros apoios)
Cooperação
internacional
Parceria
Patrocínio
32 GRI 102-2, 102-6
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PROGRAMA TERRITÓRIO MÉDIO JURUÁ
“Agora as coisas vão andar para frente. As
mulheres estão se unindo com força de
vontade para realizar seus sonhos. Esta é uma
oportunidade para que as mulheres possam
construir caminhos para obter sua própria
renda. Queremos ver a ASMAMJ crescer, assim
como cresceu a ASPROC.”

O Fórum Território Médio Juruá é uma
iniciativa que tem como objetivo integrar
as

organizações

e

instituições

que

atuam no Médio Juruá para promover o
desenvolvimento socioeconômico da região.
As ações do Fórum ocorrem no município de

Jucicleide Coelho Figueiredo
Membro do Conselho Fiscal da
Associação de Mulheres Agroextrativistas
do Médio Juruá - ASMAMJ
Em 2017, a SITAWI iniciou o Programa

Carauari, no Estado do Amazonas. O Território
congrega 64 comunidades ribeirinhas ao
longo do Rio Juruá e abriga duas Unidades de
Conservação (UCs): a Reserva Extrativista do
Médio Juruá e a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Uacari.

Território Médio Juruá (TMJ), uma cooperação
internacional que conta com o financiamento
da Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID) e
parcerias com as empresas, Coca-Cola Brasil
e Natura.
Com este apoio da USAID, o Programa pressupõe
uma colaboração estreita com os membros do
Fórum Território do Médio Juruá. Este grupo
inclui corporações (Natura e Coca-Cola), ONGs
e empresas locais (Associação dos Produtores
Rurais de Carauari– ASPROC; Associação dos
Moradores Agroextrativistas da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Uacari–AMARU;

Reunião setorial do Fórum do Território Médio Juruá
Carauari - AM, março de 2018

Associação de Moradores Extrativistas da

do Amazonas–DEMUC), além da própria SITAWI

Comunidade de São Raimundo–AMECSARA;

que coordena o projeto e exerce o papel de

Associação de Mulheres Agroextrativistas do

Secretaria Executiva do Fórum.

Médio

Juruá–ASMAMJ;

Fundação

Amazônia
de

O objetivo do programa, que tem duração de

Reserva

3 anos, é a conservação da biodiversidade,

do Médio Juruá–CODAEMJ; Açaí Tupã, entre

implementando um Plano de Desenvolvimento

outras) e órgãos governamentais de proteção

Territorial para a região, envolvendo uma

ao meio ambiente (Instituto Chico Mendes

ampla base de stakeholders para ampliar

de Conservação da Biodiversidade–ICMBio

a escala e o impacto das iniciativas de

e Departamento de Mudanças Climáticas e

conservação

Gestão de Unidades de Conservação, Estado

dimensões social, ambiental e econômica.

Sustentável–FAS;

Cooperativa

Desenvolvimento

Sustentável

Mista
da

e

de

vimento
desenvol

nas
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Desde a sua elaboração, o Programa foi pioneiro

participativas

e participativo. As prioridades do programa e

público, setor privado, a sociedade civil e

necessidades da região foram evidenciadas a

representação das comunidades ribeirinhas.

partir da medição do Índice de Progresso Social

A partir destas demandas locais, a SITAWI

- Comunidades (IPS), aplicado na região desde

elaborou o conteúdo técnico e financeiro,

2015 a partir de uma iniciativa conjunta de Natura

seguindo um processo de co-criação junto a

e Coca-Cola. O índice baseia-se na metodologia

todos os atores envolvidos.

que

reunia

o

poder

desenvolvida pelo professor e economista
americano Michael Porter e mede progresso

“Todo o desenvolvimento do projeto se realizou

social sem considerar fatores econômicos. A

a partir das demandas das populações. O projeto

aplicação em Carauari é inédita no mundo

tem o potencial de ser transformador na região

ao utilizar dados primários para avaliação de

para empoderar as comunidades e servir como

desenvolvimento socioambiental em nível local.

exemplo de como cadeias de valor sustentáveis

Com o diagnóstico, elaborado com apoio técnico

podem conservar a biodiversidade e conduzir o

da Ipsos, empresas, órgãos governamentais,

desenvolvimento social na região. Isso deve ser

ONGs e movimentos sociais puderam alinhar os

um marco para outras regiões da Amazônia.”

esforços de investimento na região.

Rob Packer
Gerente de Programas Territoriais da SITAWI

De acordo com uma análise das áreas com
maior defasagem entre a média brasileira

O investimento de US$ 2,3 milhões da USAID

e o resultado local, as prioridades foram

- além de contrapartidas do mesmo valor

esboçadas

- serão destinados a ações de educação,

em

uma

série

de

oficinas

saneamento, infraestruturas de energia e
informação, acesso à água potável e estudos
sobre as cadeias produtivas sustentáveis da
região, como açaí, andiroba e murumuru. As
atividades ainda incluem o manejo sustentável
de pirarucu, a conservação de quelônios, o
apoio para consolidar uma casa familiar rural,
educação ambiental, sistemas agroflorestais e
a pilotagem de sistemas de gestão de resíduos,
de energia e de comunicação na região.
Para a implementação do Programa, a SITAWI
tem uma equipe em Carauari que, junto ao
escritório do Rio de Janeiro, é responsável
pela articulação do projeto, coordenação
das atividades e informes, avaliação dos
O IPS Comunidades foi elaborado de forma
colaborativa, com participação ativa das
organizações de base das mais de 50 comunidades
ribeirinhas situadas às margens do
Rio Juruá, no município de Carauari (AM).
GRI 102-2, 102-6

resultados e suporte para as organizações
locais. O objetivo é deixar um legado para o
Médio Juruá que fortaleça e empodere todos
que são da região ou trabalham nela.
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“O processo de desenvolvimento territorial

“Para nós da USAID, é uma grande satisfação e

do Médio Juruá desenha uma trajetória rica

uma honra colaborar com a SITAWI, Coca-Cola,

em trabalhos coletivos, mas sobretudo em

Natura, o governo brasileiro e as comunidades

aprendizados para as diversas instituições

locais no processo de desenvolvimento

comprometidas com o impacto social das

territorial do Médio Juruá. Essa parceria

comunidades ribeirinhas. A chegada da SITAWI

reforça a visão ambiental da USAID de

permitiu um olhar mais cuidadoso sobre a

construir um futuro melhor para as pessoas

matriz de materialidade do território, facilitando

e para a biodiversidade, contemplando

a gestão colegiada das ações de infraestrutura,

prosperidade econômica, equidade social

educação, acesso à água e cadeias produtivas

e proteção ambiental. Também reforça o

em nossa parceria com a USAID.”

compromisso dos povos dos Estados Unidos

Luiz André Soares
Coca-Cola Brasil

e Brasil com a gestão de Áreas Protegidas,
a

conservação

e

o

monitoramento

da

biodiversidade amazônica.”
“O Médio Juruá é um polo importante da
sociobiodiversidade

e

a

Natura

trabalha

Anna Tonnes
USAID

na região desde 2000 com o fornecimento
de

ingredientes

da

sociobiodiversidade.

Queremos articular cada vez mais atores
em rede, com cada um – lideranças locais,
sociedade civil, empresas – trazendo o seu
melhor para a colaboração e criação conjunta
de alternativas de negócios sustentáveis para a
floresta. A entrada da SITAWI e USAID e o início
do Programa Território Médio Juruá fortalecem
esse processo de empoderamento coletivo.”
Luciana Villa Nova
Natura
Reunião setorial do Fórum do Território Médio Juruá
Carauari - AM, março de 2018
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CONTRATOS
DE IMPACTO
SOCIAL (CIS)

Baixas taxas de crescimento econômico e redução nos orçamentos públicos vem pressionando
os gastos sociais e elevam os desafios do setor
público para implementar soluções mais efetivas para garantir direitos sociais. A ausência de
indicadores claros de eficácia também dificulta
o monitoramento do sucesso de tais programas,
deixando o Estado fortemente exposto ao risco
de insucesso de suas políticas e programas.
Somado a isso, cidades e estados se deparam
com problemas sociais complexos, que poderiam ser prevenidos através de um investimento adequado realizado em etapas preliminares.

evidência de impacto social, atrelando o pagamento à medição de indicadores de resultado:
o estado se compromete a pagar os investidores, com uma taxa de retorno, somente se as
metas estabelecidas para uma população definida sejam atingidas. Dessa forma, o risco financeiro de insucesso do programa é assumido pelo investidor, retirando do setor público
o ônus por soluções ineficazes e não onerando
as organizações operadoras.

O Contrato de Impacto Social (CIS, do inglês Social Impact Bonds), é um mecanismo inovador de contratação pública de soluções sociais
com financiamento privado. Focado no resultado, o CIS contrata programas baseados em

Assim como outros países, o Brasil enfrenta
desafios em diversas áreas sociais - principalmente educação, saúde e segurança - e se beneficiaria de intervenções sociais exitosas. Desde 2015, a SITAWI atua no desenvolvimento do
ecossistema de CIS no Brasil, atuando nas fases
de desenho, financiamento e implementação
do CIS, assessorando governos, investidores e/
ou operadores interessados.

Em 2017, concentramos nossos esforços em duas

Com objetivo de consolidar nossa atuação

frentes principais: pesquisa e desenvolvimento

como núcleo de conhecimento e informação

de

e

sobre CIS no país, realizamos nosso primeiro

solidificação da nossa atuação, junto ao Governo

webinar sobre inovação no financiamento

do Estado do Ceará, na estruturação do primeiro

de

CIS na área de saúde do Brasil.

profissionais do setor público, governos e

novas

oportunidades

GRI 102-2, 102-6

de

contratos

serviços

públicos.

Direcionado

para
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secretários das áreas sociais, financeiras e

diversos setores, tendo destaque atores do

de controle, apresentamos o instrumento,

setor público, de empresas, da academia, de

quais os tipos de serviços contratáveis,

bancos e organizações sociais.

seus benefícios, cases de sucesso e o atual
estágio do ecossistema de CIS no Brasil. O
webinar contou com mais de 120 inscritos de

Acesse o material aqui:
http://info.sitawi.net/material_webinarcis

AVALIAÇÃO DE ADERÊNCIA AO CIS
Ao longo do ano, consolidamos nossa

sete dimensões, em cada uma avaliamos um

metodologia de avaliação para analisar

conjunto de perguntas-chave. Após análise

o

problema

das informações disponíveis, atribuímos uma

social específico através de uma solução

pontuação a cada pergunta, determinando o

estruturada como um CIS. Composta por

seu grau de aderência ao mecanismo do CIS.

potencial

de

abordar

um

Dimensões na avaliação de aderência ao modelo de
Contratos de Impacto Social
Problema e Métricas
de Sucesso
População Alvo

Lacunas e Soluções

Definição precisa do problema a ser tratado e de uma ou mais métricas
de sucesso.
Critérios de priorização da população vulnerável beneficiada, incluindo
mensuração de fatores e características da população.
Identificação de lacunas no fluxo de serviços e soluções para o
problema, considerando robustez da eficácia da solução.

Prestadores
de Serviços

Identificação e qualificação de operadores, com análise do histórico

Benefícios sociais
e econômicos

Estimativas dos benefícios tanto para o governo quanto para a
sociedade, incluindo externalidade positiva e economias de custos para
o Estado, como escalabilidade da solução.

Condições Legais

Condições Políticas

de atuação e evidência de sucesso.

Identificação e análise do ambiente legal vigente para estruturação de
um contrato
Identificação das possíveis formas de apoio político e alinhamento entre
as prioridades do governo e o problema social abordado
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GERAÇÃO
E DISSEMINAÇÃO
DE CONHECIMENTO

Outro destaque do ano foi a assinatura de
uma consultoria com o Instituto do Homem
e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon,
terceiro projeto de consultoria que ampliou
o escopo das áreas de aplicação dos CIS. O
objetivo do projeto é identificar e avaliar uma

+50

estudos
e notícias sobre
o ecossistema

Buscando fortalecer o conceito e
expandir o acesso a informações e
discussões sobre o tema no Brasil,
remodelamos o portal SIBHub para
abarcar artigos, publicações, notícias
e vídeos. Com o conteúdo melhor
distribuído, arejado e dinâmico,
fechamos o ano com mais de 50
estudos e notícias publicadas sobre o
ecossistema de contratos de impacto
ao redor do mundo.
O portal é uma iniciativa da SITAWI
que conta com o apoio do Instituto
Sabin e a colaboração do Social
Finance UK. O objetivo do SIBHub é
ser um centro de referência sobre
CIS no Brasil, promovendo trocas de
informações intersetoriais, produzindo
e disseminando conhecimento e
experiências que informem e orientem
os diversos atores do ecossistema na
construção de novas oportunidades de
desenvolvimento de CIS no Brasil.

possível solução para acelerar os processos
de regularização fundiária no Pará,

com

impactos na resolução de conflitos agrários
e desmatamento. Esta análise, que teve
início em 2018, contará com a adaptação
da metodologia de aderência ao modelo de
Contrato de Impacto Ambiental.

PRIMEIRO CONTRATO
DE IMPACTO SOCIAL
EM SAÚDE NO BRASIL
Dando continuidade à nossa atuação em
parceria com o Governo do Estado do Ceará,
ao longo de 2017 realizamos diversas reuniões
sobre o modelo ideal de implementação
com diferentes órgãos do governo, como a
Secretaria de Saúde (SESA), Secretaria de
Planejamento (SEPLAG) e a Vice Governadoria.
Expandimos nossa atuação pelo fomento
e coordenação de um grupo de trabalho
intersetorial composto pelo corpo técnico
das secretarias de Saúde e Planejamento,
Vice Governadoria e Procuradoria-Geral do
Estado, assim seguimos alinhados apoiando
o Governo do Ceará em nosso objetivo
conjunto de lançar o primeiro CIS de saúde
do Brasil até junho de 2018.
Em

2018,

nossa

expectativa

é

que

o

contrato seja assinado e que o programa
de desospitalização de pacientes de longa
permanência seja implementado, trazendo
benefícios sociais e econômicos ao estado e
Acesse: www.sibhub.org.br

GRI 102-2, 102-6

melhorando o bem-estar dos pacientes.
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População internada a mais de 30 dias utiliza 25% dos leitos
% Pacientes

61%

25%

9,1
25%

3%

+ 30 dias

2%

21 a 30 dias

11%

4,3

3%

15 a 20 dias

9%

2,9

10%
20%

Fator de
Concentração

% Dias -leito

8 a 14 dias

18%

1,8

4 a 7 dias

18%

0,9

0 a 3 dias

19%

0,3

25%

“O ano de 2017 demarca a consolidação da parceria Secretaria Estadual da Saúde com a
SITAWI. (...) As relações público-privadas no Ceará, no setor saúde, já são muito beneficiadas
pela construção do projeto CIS em desospitalização mobilizando muita informação, que
culminou em análises ricas tanto retrospectivas como prospectivas, o que torna indubitável
que a modelagem de trabalho proposta pela SITAWI tem todos os requisitos para que sejamos
confiantes na prosperidade e sucesso com as sementes plantadas aqui no Ceará.”
Depoimento Henrique Javi,
Secretário de Saúde do Estado do Ceará

O DESENVOLVIMENTO DOS CONTRATOS DE IMPACTO
SOCIAL NO BRASIL
A SITAWI é especialista no desenvolvimento

Peterborough, o estudo de segurança buscou

e na estruturação de Contratos de Impacto

analisar a ressocialização de egressos do

Social no Brasil. Nos tornamos a organização

sistema penitenciário no Estado de Minas

pioneira no tema com a execução de uma

Gerais. Realizamos reuniões com servidores

consultoria para o Banco Interamericano

da

de Desenvolvimento, em 2015, na qual

ressocialização de egressos e de parcerias

realizamos a primeira análise de viabilidade

público privadas na Cidade Administrativa

técnica dos Contratos de Impacto Social no

em

Brasil em duas áreas temáticas: educação

técnicas a unidades prisionais do sistema

e segurança. Baseado na experiência de

público, PPPs e APACs1.

1

área

Belo

de

administração

Horizonte,

prisional,

incluindo

visitas

Associação de proteção aos condenados: organizações da sociedade civil que funcionam como um modelo de prisão alternativa
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"Tivemos o privilégio de trabalhar com um

de fluxo (reprovação, abandono e evasão)

parceiro tão comprometido e resiliente, que

e proficiência em educação básica, ensino

vem perseverando para a construção de um

fundamental e médio nos estados e

ecossistema
adaptativo

receptivo
e

ao

gerenciamento

singularmente

focado

em

melhorar os resultados da vida de populações
mais vulneráveis. A criatividade, a capacidade,
o conhecimento local e a perseverança da
equipe

da

SITAWI

intensificaram

nossos

esforços para promover melhores formas
de financiamento para o impacto social na
América Latina.”

municípios brasileiros.
Um dos desdobramentos do projeto foi a
celebração de um acordo de cooperação
com o Governo do Estado do Ceará para
coordenação dos trabalhos de priorização,
viabilidade e estruturação de um CIS no
Estado. Após análise de três problemas
sociais, priorizados a partir de um workshop
realizado junto às secretarias do estado, o

Marta Garcia

tema hospitalização de pacientes de longa

Diretora do Social Finance UK

permanência foi selecionado para uma
análise de viabilidade de um programa
que irá promover a desospitalização de
até 1,2 mil pacientes de longa permanência
em 3 anos de operação, buscando elevar
o número de pacientes atendidos nos
hospitais existentes em 10.800.
Com uma população internada por mais de
30 dias que representa 25% do uso de leitos
em hospitais públicos, a internação de
pacientes "crônicos" de longa permanência
em casas de cuidados ou atendimento
domiciliar pode diminuir significamente
a superlotação dos hospitais públicos do

Leonardo Letelier fala sobre Contratos de Impacto
Social na 72a Reunião da Frente Nacional de Prefeitos

Estado. A economia prevista com a redução
da ocupação pode chegar a mais de 60%
nos custos de internação. Todo o processo

Recife, novembro de 2017

de análise envolveu a articulação com
diversas instâncias do Governo do Ceará,

O segundo estudo focou nos desafios e

como a Secretaria de Saúde, da Fazenda,

oportunidades para o desenvolvimento de

de Planejamento, a Vice Governadoria, a

um ecossistema de CIS em Educação. Foram

Controladoria Geral e a Procuradoria Geral

realizadas

análise

do Estado (PGE). Contamos, ainda, com o

institucional e financeira do sistema público

apoio de parceiros chave para o processo,

educacional e (ii) análise dos indicadores

como o Instituto Sabin e a Maraé.

GRI 102-2, 102-6

duas

atividades:

(i)
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“Construção e fortalecimento de ecossistemas no campo de negócios de impacto social e
finanças sociais requer tempo, persistência e parcerias. Ao longo destes 10 anos de atuação a
SITAWI vem trilhando esta caminhada e vem demonstrando que é possível construir importantes
avanços neste campo no Brasil. Inovar em mecanismos financeiros para geração de impacto
social é também uma destas frentes de atuação. (...) A SITAWI vem avançando na implementação
pioneira de Contratos de Impacto Social no Brasil.”
Fábio Deboni
Gerente Executivo do Instituto Sabin

PANORAMA DO CIS NO MUNDO

+100

contratos de
impacto no mundo

+390

milhões de dólares
para solução de
problemas sociais

Mais de 100 contratos de impacto já foram

como

lançados no mundo, mobilizando mais de

estão

U$390 milhões para solução de problemas
sociais.
1

|

2

|

3

|

4

|

8

|

2 0

conflitos
sendo

armados.

desenhados

Contratos
em

países

em desenvolvimento como Colômbia e
|

Equador, na América Latina, e no Quênia,

4 0

Uganda e Camarões, na África.
Novas classes de contratos de impacto
foram criadas: os development impact

Nos próximos dez anos, esperamos nos

bonds, contratos de impacto onde o

tornar referência nacional em todas as

pagador de resultados é uma fundação

etapas de estruturação, mobilização de

ou instituto ao invés do governo; os

capital e acompanhamento da operação

environmental impact bonds, contratos

dos Contratos de Impacto Social, ampliando

desenhados para solucionar problemas

nossa atuação a todos os modelos de

ambientais; e os humanitarian impact

contrato de impacto existentes, e continuar

bonds, um modelo de development impact

fomentando o mercado e disseminando

bond voltado para questões humanitárias,

informações sobre CIS no Brasil.
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GRI 102-2, 102-6

Finanças Sustentáveis

17

PAÍSES
EM QUE
ATUAMOS

Com o intuito de reforçar o conceito de Finanças do
Bem e ampliar o compromisso com a mobilização
de capital para impacto socioambiental positivo,
a SITAWI iniciou, em 2013, o Programa de
Finanças Sustentáveis, a partir da associação
com os projetos e consultores liderados por
Gustavo Pimentel. Desde então, o programa vem
diversificando seu portfólio e se consolidando
como a maior prática de Finanças Sustentáveis
no Brasil e na América Latina.
Ao incorporar questões ambientais, sociais
e de governança (ASG) ao processo decisório
de investidores, setor financeiro e grandes
empresas, acreditamos ser possível mudar
o custo de capital do setor produtivo: o
dinheiro fica mais barato, abundante e
paciente para aqueles com impacto positivo;
e mais caro, escasso e impaciente para
aqueles com impacto negativo.
O programa trabalha com bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, fundos de
pensão, de private equity, asset managers,
seguradoras, fundações filantrópicas, ONGs,
associações, think-tanks e grande empresas
para avançar a integração de temas socioambientais nas decisões de investimento. O modelo de negócios é prioritariamente comercial, com pagamentos diretos pelos clientes
por serviços de consultoria e pesquisa. Em alguns casos, somos remunerados por recursos
de cooperação técnica (ex. BID) ou de fundações filantrópicas (ex. Fundação Mott, Instituto Clima e Sociedade), onde os beneficiários
dos projetos não são as entidades pagantes.
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Evolução do Programa Finanças Sustentáveis

Em 2017, o programa realizou um total de 37
projetos, crescimento de 147% com relação a
2013, seu primeiro ano. Considerando receita
líquida, o crescimento foi ainda mais expressivo, de 222%. A equipe triplicou, encerrando
2017 com 14 profissionais, a maior do Brasil e

Projetos Executados

da América Latina dedicada ao tema.

"A SITAWI tem sido uma excelente apoiadora e
divulgadora dos Princípios para Investimento
Responsável, tanto como signatária quanto
parceira. Sua equipe está sempre envolvida
nos grupos de trabalho e fóruns sobre o tema,
contribuindo de forma exemplar para o desenvolvimento de uma agenda sustentável, não
só no Brasil, mas no mundo todo. Que os pró-

37
35

ximos 10 anos sejam de ainda mais sucesso e
realizações!"
Tatiana Assali, Head of Latin America, PRI
Principles for Responsible Investment

24
20

2014

2015

2016

2017

Clientes e Beneficiários de projetos em 2017
Bancos Comerciais
Bancos de
Desenvolvimento

Banvivenda, Banco do Brasil, Banco Hipotecário, CAIXA, Itaú BBA, Itaú
Unibanco e Lafise Bancentro.
Bancoldex, Bandes, BID, BID Invest, BNDES, BRDE, DEG, Findeter,
GoiásFomento e Proparco.

Assets Managers
e Seguradoras

Axxon, Darby, Finance in Motion, Itaú Asset Management e Stewart Investors.

Empresas não
Financeiras

ContourGlobal, Omega Energia, PEC Energia, Petrobras, RHMed e Rio Energy.

ONGs
e Associações
Instituições
Governamentais

Climate Bonds Initiative, Fundação Mott, Idec, Inesc, Instituto Clima e
Sociedade, TNC e WWF.
FAO e União Europeia.
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Neste último ano a área alcançou importantes

3) Completou 50 projetos relacionados a

marcos:

gestão de riscos socioambientais em instituições financeiras (SARAS), com expres-

1) Aprofundou a expertise na temática de

siva expansão para a América Latina. E

sustentabilidade no financiamento do agro-

elaborou 8 pareceres de segunda opinião

negócio, realizando projetos emblemáticos
com WWF, TNC e FAO.

sobre Títulos Verdes no Brasil, dos quais 6
já foram emitidos, atingindo 100% de market share no mercado local.

2) Atingiu a marca de 123 empresas brasileiras avaliadas com metodologia própria de

Indicadores

Valuation ASG, entrando para o top10 de me-

Receita Líquida (R$ mil)

lhores casas de pesquisa ASG no mundo segundo a Independent Research in Responsible Investment (IRRI).

2014 2015 2016 2017
913

1.310

2.055

2.327

Colaboradores na Equipe

6

8

12

14

Palestras em Eventos

18

25

18

11

Países Atendidos

7

11

12

17

SATISFAÇÃO DE CLIENTES
A SITAWI busca medir a percepção dos clientes
de Finanças Sustentáveis em relação à qualidade de execução dos projetos através de uma
Pesquisa de Satisfação. Aplicada desde 2015,
consiste em um formulário online no qual são
avaliados 6 elementos-chave da execução dos
projetos: atendimento ao escopo, prazos das
entregas, qualidade das entregas, relacionamento entre a equipe da SITAWI e o cliente, e
possibilidade de realização de novos projetos e
de indicação da SITAWI no mercado.
Entre 2016 e 2017 foram enviados 35 formulários
de satisfação a clientes. Em linha com seu valor de Busca por Excelência, a pontuação máxi-

ma (100%) significa que a SITAWI superou as expectativas do cliente em todos os quesitos da
avaliação. O índice de satisfação acumulado
desde então é de 93%, indicando que a SITAWI atende totalmente expectativas dos clientes em todos os casos e supera as expectativas
em alguns deles. A meta da área é manter o índice acumulado acima de 90%.
Dentre as respostas obtidas, destacam-se o relacionamento com a equipe que “Atendeu totalmente às expectativas” ou “Superou as expectativas” em todas as respostas, assim como a
possibilidade de uma nova contratação da SITAWI, que teve resposta positiva em 100% dos casos.

Critérios e Escala de Satisfação de Clientes
Atendimento
ao escopo
Superou as
expectativas

Respeito aos
prazos

Qualidade da Relacionamento Voltaria a
entrega
com a equipe contratar?

Nota de
avaliação

Sim

100%

Atendeu
totalmente

Muito
provável

90%

Atendeu
parcialmente

Pouco
provável

50%

Não atendeu

Não

10%

GRI 102-2, 102-6
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CONSULTORIA
A SITAWI se tornou a maior prática de consultoria
em Finanças Sustentáveis da América Latina

Os projetos de consultoria apoiam o de-

cliente - ou beneficiário - e buscam pro-

senvolvimento

processos,

mover mudança na forma de fazer negó-

métodos e capacidades para que institui-

cios ou tomar decisão. Os projetos de con-

ções financeiras, investidores e empresas

sultoria também podem ter como escopo

incorporem questões ASG em sua estraté-

prover inteligência e articulação institu-

gia de negócio, produtos, análise de ris-

cional para avançar a agenda de Finanças

cos e investimentos. Apesar de possuírem

Sustentáveis na região. Conheça nossas

também um conteúdo de pesquisa, esses

principais abordagens e projetos emble-

projetos demandam maior interface com o

máticos de nosso portfólio.

de

políticas,

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
E SOCIAIS (SARAS)
O Sistema de Administração de Riscos Am-

Em 2017, a SITAWI expandiu sua atuação na

bientais e Sociais (SARAS) é um conjunto de

América Latina, em parceria com o BID e a Fi-

políticas, processos, rotinas e ferramentas

nance in Motion, atendendo bancos na Colôm-

que as instituições financeiras utilizam para

bia, El Salvador, Nicarágua e Panamá, assim

identificar, avaliar, mitigar e monitorar os ris-

como em vários estados do Brasil, ultrapas-

cos socioambientais em sua carteira de cré-

sando 50 projetos no tema desde sua funda-

dito, investimentos e seguros. A SITAWI pos-

ção. Conheça alguns projetos emblemáticos.

sui metodologia própria para a avaliação,
desenvolvimento e implementação desses
sistemas sob medida para bancos, fundos de
private equity e debt, gestores de recursos e
fundos de pensão.

50

+

PROJETOS
SARAS
REALIZADOS
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Experiência da SITAWI com SARAS

BARBADOS

NICARÁGUA

EL SALVADOR

PANAMÁ
COLÔMBIA
EQUADOR

Fonplata (2013, 2016)
A atuação internacional da SITAWI no te-

BRASIL
BOLÍVIA

ma SARAS teve início em 2013, quando, com
apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), avaliou a capacidade do

PARAGUAI

Fundo Financeiro para o Desenvolvimento
da Bacia do Prata (Fonplata) em gerir riscos socioambientais na carteira de crédito.
O projeto proporcionou ampla visibilidade

ARGENTINA

URUGUAI

e know-how sobre a legislação e os processos de licenciamento ambiental em seus 5
países de atuação: Argentina, Bolívia, Brasil,
Paraguai e Uruguai. Em 2016, a SITAWI desenhou um SARAS sob medida para o Fonplata,
criando novos processos e ferramentas para
gestão de riscos socioambientais em projetos de infraestrutura financiados.

ABDE (2014-2015)
Em 2014, a SITAWI ampliou sua parceria com
o BID ao elaborar o Guia de Responsabilidade Socioambiental para as Instituições

GRI 102-2, 102-6

Financeiras de Desenvolvimento (IFDs), capacitando e orientando IFDs afiliadas à Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE)
no atendimento à resolução CMN 4327/2014. O
projeto consolidou a SITAWI como maior expert nacional em SARAS. As orientações do
Guia também são aplicáveis a instituições financeiras comerciais e privadas.
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jados e treinados no tema, posicionando a

AFEAM (2014-2016)

IAM como líder em investimento responsável na América Latina. As metodologias po-

A partir da abordagem do Guia, a SITAWI de-

dem ser conhecidas nos white papers pu-

senvolveu um SARAS para a Agência de Fo-

blicados pela IAM. A SITAWI continua como

mento do Estado do Amazonas (AFEAM) entre

provedora de pesquisa ASG para IAM após o

2014 e 2016. Inicialmente focado em atender

fim do projeto.

exigências do BID para a carteira agropecuária, o SARAS foi incorporado a toda carteira

Itaú BBA (2016-2017)

da agência.

Itaú Asset Management
(2012-2015)

Com um SARAS em operação desde 2001, o

A SITAWI apoiou a Itaú Asset Management

cioambientais no rating de crédito setorial.

(IAM) no desenvolvimento e implementação

Primeiro do tipo na América Latina, o mo-

de seu modelo proprietário de integração

delo foi integrado aos 30 setores mais im-

ASG nas análises de investimento de renda

portantes na carteira de crédito do segmen-

variável e renda fixa, com foco em aborda-

to atacado. O modelo inclui variáveis cada

gem fundamentalista e valuation. Mais de 30

vez mais demandadas por investidores, co-

profissionais de investimento foram enga-

mo por exemplo o risco climático.

Itaú BBA buscou a SITAWI para desenvolver um modelo de integração de riscos so-

Divisão de projetos SARAS por tipo de instituição
2
3

9

3

Agência de Fomento
1

Asset Manager
Banco Comercial
Banco de Desenvolvimento

10

Fundo Garantidor
23

Private Equity
Seguradora
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Lafise Bancentro (2017)

Private Equity

Em parceria com o ecoBusinees Fund, a SITAWI

O SARAS também se aplica a classes de ati-

apoiou o segundo maior banco da Nicarágua em
todas as fases de seu SARAS: diagnóstico, desenvolvimento, implementação e capacitação.
Após o piloto nas operações domésticas, o Lafise Bancentro agora se prepara para expandir
o escopo de seu SARAS para outros países da
América Central onde possui operações.

vo ilíquidas, como venture capital, private
equity e private debt / mezanino. A SITAWI já
apoiou a gestora de venture capital Inseed
Investimentos a desenhar seus critérios socioambientais, possibilitando a captação
do Fundo de Inovação em Meio Ambiente
junto ao BNDES e fundos de pensão. Desde 2014, desenvolve junto ao Axxon Group
políticas e práticas de investimento responsável além de ferramentas, capacitação da
equipe e diligência socioambiental em potenciais investidas.

“A SITAWI apoiou a Darby na atualização do
SARAS que integra análise de riscos e oportunidades socioambientais ao processo de investimento do fundo de private debt. Também
realizou diversos mandatos de diligência em
Visita técnica para avaliação de práticas
socioambientais para SARAS do Lafise Bancentro
Nicarágua, novembro de 2017

Bancóldex (2015)

oportunidades de investimento no Brasil e no
exterior com foco em temas relacionados ao
SARAS. Além de profundo conhecimento de
potenciais impactos socioambientais, seus
profissionais se destacam por uma postu-

Em parceria com o BID, em 2015, a SITAWI estruturou um módulo de SARAS para a carteira
de projetos de energias renováveis do Banco
de Desenvolvimento da Colômbia (BANCOL-

ra pró ativa, propondo soluções com visão
abrangente e com geração de valor para todos os stakeholders envolvidos.”

DEX). A robustez do SARAS contribuiu para a
captação de recursos do Bancoldex junto a
bancos multilaterais e na emissão de seu pri-

Daniel Eskinazi
Diretor Executivo, Darby Private Equity

meiro título verde (2017).

Conheça nossa metodologia SARAS em:
http://info.sitawi.net/saras
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Projetos realizados no Brasil
Escopo
A D
C
A
C
A D
C
A
C
A D

A D
I C
A

A
C

Instituição Financeira

Patrocinador

AFEAM

BID

A

ABDE

A

BID

A D

ABDE

A

(2014-16)

Age-Rio

(2014-15)

AGEFEPE
AGN

(2015)

(2014-15)

A

(2014-2017)

-

A

Banco Bradesco (2014-2016)

Oxfam

Banco de Brasília

ABDE

A

Banco do Brasil

A

Banco Pine

A

Banco Safra
D

A

Oxfam
Proparco

(2017)

(2014-2016)

Banco Votorantim

(2016)

C

-

C

BDMG

A D

A

A
C

BNDES

(2015-2017)

Mott Foundation

C

Fomento Paraná

C

GoiásFomento

A

HSBC Brasil

A

Indusval
D

A D
I C

A

A

ABDE

(2014-2016)

ABDE

D

BID

BTG Pactual

DesenvolveSP

A

(2016)

(2014-2015)

C

C

BNDES

BRDE

ABDE

A D

AFD

(2015)

Desenvolve Alagoas (2014-2015)

I C

Banpará

(2016)

C

A D

-

Oxfam

DEG

(2016-2017)

ABDE

A

Oxfam

Oxfam

A

A

(2014-2016)

Darby

-

(2011)

Desenbahia (2014-2015)

A

Banco Votorantim (2014-2016)

A

A

(2014-2015)

Citi Brasil*

C

-

Patrocinador

Caixa Econômica Federal (2014-2016) Oxfam

I C

(2012-13)

Allianz Brasil*
Axxon Group

Escopo Instituição Financeira

A D

(2014-2015)

(2014-2015)

Oxfam

(2014-2015)

BIC

Inseed Investimentos*

Itaú BBA

ABDE

(2014-2015)

(2015)

Itaú Asset

ABDE

(2011)

-

(2012-2017)

-

(2016-2017)

Itaú Unibanco (2016)

-

Itaú Unibanco

Oxfam

(2014-2016)

Itaú Unibanco*

(2010-2011)

Santander Brasil
Sofisa

(2014-2016)

Oxfam
Proparco

(2017)

SulAmérica

-

(2015)

-

Caixa Econômica Federal (2017) BID
Avaliação

Desenvolvimento

Implementação

Capacitação

*Executados por membros da equipe antes do programa Finanças Sustentáveis integrar a SITAWI

GRI 102-2, 102-6
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Projetos internacionais
Escopo Instituição Financeira

Patrocinador

País

A D

Banco Central de Barbados (2015)

BID

Barbados

A D

Banco de Bogotá

BID Invest

Colômbia

A D

Banco Hipotecário

ecoBusiness Fund

El Salvador

GCPF

Equador

BID

Colômbia

ecoBusiness Fund

Panamá

I C

(2018)

(2016-2017)

A

Banco Pichincha

A D

Bancoldex

A D

Banvivienda

A D

Credit Guarantee Fund Afghanistan (2014-2015)

DEG

Afeganistão

Credit Support Tajikistan

DEG

Tajiquistão

C
A

A

D

A D
I C
A

(2015)

(2015)

(2017-2018)

(2015)

Fonplata

(2013)

BID

Bolívia

Fonplata

(2016)

-

Bolívia

ecoBusiness Fund

Nicarágua

GCPF

Equador

Lafise Bancentro

(2017)

Procredit Ecuador

(2015)

Avaliação

Desenvolvimento

Implementação

Capacitação

Fred Seifert, gerente de Finanças Sustentáveis,
capacita executivos no Sistema de Administração
de Riscos Ambientais e Sociais desenhado pela
SITAWI para o Banco Hipotecario
San Salvador, abril de 2017
GRI 102-2, 102-6
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INTELIGÊNCIA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
A SITAWI realiza projetos customizados em temas de interface entre finanças e sustentabilidade, incluindo projetos de inteligência, desenvolvimento de produtos, elaboração de políticas
públicas, curadoria de eventos e articulação institucional. O network e especialização temática
permitem que a SITAWI esteja a frente de iniciativas relevantes no Brasil e na América Latina.

WWF - Fluxos financeiros
do desmatamento na Amazônia
e no Cerrado
A SITAWI foi contratada pelo WWF para identificar o volume de financiamento e as principais instituições financiadoras das cadeias
de soja e carne no Cerrado e na Amazônia,
respectivamente. A partir dessa análise, fo-

FAO - Finanças Rurais
"A SITAWI apoiou o Banco Mundial e a FAO
no diagnóstico da situação de finanças rurais no Brasil com objetivo de recomendar
reformas de políticas e programas públicos
para o desenvolvimento do mercado de crédito e seguro agrícola. O trabalho da SITAWI
se destaca pela abrangência e efetividade
na coleta de informações sobre cada um dos
programas públicos de financiamento rural,
e as diferentes vias de apoio ao agricultor e
ao agronegócio no Brasil. Esse conhecimento foi chave para a discussão de opções de
políticas públicas que levem à construção
de um mercado de finanças agrícolas menos distorcido e mais competitivo no Brasil."
Diego Arias, Especialista Líder em Economia
Agrícola, Banco Mundial.

ram verificadas possibilidades de redirecionamento ou melhora dos fluxos financeiros
para reduzir o desmatamento nas regiões de
interesse e também apresentadas recomendações para atuação junto a stakeholders. O
projeto também envolveu a coordenação técnica de consultores na Argentina e no Paraguai que investigaram os fluxos de financiamento na região do Chaco.

TNC - Pará 2030
“A SITAWI foi uma importante colaboradora da
The Nature Conservancy no ano de 2017, nos auxiliando a demonstrar que é totalmente viável
financeiramente praticar uma agropecuária sustentável, incluindo todos os custos do Código
Florestal e adotando o Desmatamento Zero como
modelo de desenvolvimento, no Estado do Pará.
Esses resultados estão consolidados na publicação 'Caminhos do desenvolvimento verde na
Agenda do Pará 2030 - Desenvolvimento de Cenários de Uso da Terra e Custos de Implantação', tendo o estudo da SITAWI como uma de suas bases.”
Karen Oliveira, Coordenadora de Conservação
e Desenvolvimento da TNC Brasil
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União Européia
UE-Brasil Fórum
de Negócios Verdes

Laboratório de Inovação
Financeira (Lab)
Lançado em 3 de agosto de 2017, por meio de uma

A SITAWI apoiou a União Européia no dese-

parceria entre ABDE, CVM e BID, o Lab busca fo-

nho e na realização do Fórum de Negócios

mentar a criação de instrumentos de investimen-

Verdes UE-Brasil, que aconteceu em São Pau-

to e de estruturas financeiras que maximizem a

lo em novembro de 2017. O evento possibi-

alavancagem do setor privado e otimizem o uso

litou que 75 empresas dialogassem com 18

de fundos de doadores no Brasil.

instituições financeiras sobre oportunidades
concretas para o financiamento de negócios

Nesse contexto, o Lab é composto por quatro

sustentáveis, como geração de energia dis-

grupos de trabalho, um deles dedicado a Tí-

tribuída, eficiência energética em edifícios e

tulos Verdes, no qual a SITAWI é a facilitadora.

indústrias, e agricultura de baixo carbono.

O foco deste grupo é fomentar o crescimento
desse mercado no Brasil e, para isso, são realizadas reuniões temáticas em que os participantes debatem sobre assuntos como regulação e instrumentos de incentivo.

Banco do Brasil
Eficiência Hídrica
Com apoio do WWF Brasil, a SITAWI desenvolveu uma ferramenta para a análise de viabilidade econômica de dez tecnologias para ganho
de eficiência hídrica em empresas. A ferramenta permite a sistematização e a entrada de dados, como as condições de soluções financeiras,
Gustavo Pimentel, Diretor de Finanças Sustentáveis,
palestra no Fórum de Negócios Verdes Brasil - União
Européia
São Paulo, junho de 2017

custo de equilíbrio da água e das tecnologias, e
apresenta as simulações das melhores oportunidades para adoção das soluções. O Banco do
Brasil usará a ferramenta para diagnosticar e
oferecer apoio financeiro a clientes com oportunidades de eficiência hídrica.

Saiba mais sobre nossa atuação com consultoria socioambiental:
http://bit.ly/ConsultoriaSITAWI
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PESQUISA
E AVALIAÇÃO
Os projetos de Pesquisa e Avaliação da SITAWI

sas não financeiras em transações específicas. A

modelam os impactos ASG em negócios, contri-

SITAWI trabalha tanto com análises de pratelei-

buindo para a tomada de decisão de investido-

ra (Rating e Valuation ASG) como sob demanda

res institucionais, bancos, seguradoras e empre-

(Diligência ASG e Avaliação de Títulos Verdes).

RATING E VALUATION ASG
Desde 2012, a SITAWI vem exercendo um
papel pioneiro na integração de questões
ambientais, sociais e de governança (ASG)
na análise de investimentos e de crédito,
desenvolvendo e aprimorando continuamente métodos próprios de avaliação da
exposição de empresas e de setores de atividade econômica a riscos e oportunidades dessa natureza na sua avaliação finan-

A partir de 2015, expandiu sua cobertura
de empresas avaliadas para além do Brasil,
acumulando expertise sobre questões ASG
de outros países da América Latina. Além da
expansão na cobertura de empresas, adaptou seu método de análise para outras classes de ativos em 2016, como títulos de dívida
privados e empréstimos corporativos.

ceira (valuation).

No fim de 2017, atingiu uma cobertura de 173

Número de empresas avaliadas
Cobertura de empresas
(valuation ASG)

a seu desempenho socioambiental, sendo

empresas de 27 setores avaliadas em relação
123 brasileiras, 37 chilenas e 13 argentinas.
173

29

2012

sas do Ibovespa, 100% do IPSA (Chile) e 85%
do Merval (Argentina), segundo suas compo-

130
79

Com isso, foram cobertas 100% das empre-

sições em janeiro de 2017.

90

Paralelamente ao esforço de avaliação de
empresas, é realizado o acompanhamento

45

semanal de notícias sobre riscos e oportunidades associadas às questões ASG com po-

2013

2014

2015

2016

2017

tencial de impactar o valor das empresas que
a SITAWI analisou.
GRI 102-2, 102-6
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Desse esforço de monitoramento, é produzido anualmente o relatório Controvérsias ASG,
já com cinco edições publicadas. A SITAWI
também atuou como co-autora de diversos
white papers sobre integração de questões
ASG na análise de investimentos, tais como:
Integração de Questões ASG em renda fixa e
na avaliação de empresas, Mudanças Climáticas e seus impactos.

Parcerias
Internacionais
A SITAWI possui um histórico de colaboração
com grandes players nacionais e internacionais
na elaboração de pesquisa ASG. Em 2012, começou uma parceria com a MSCI, um dos grandes
provedores globais de informações para investidores. No âmbito desta parceria, monitorou, du-

Ao longo dessa trajetória, a SITAWI acumulou acertos de projeção de riscos e oportunidades que tiveram impactos significativos
no desempenho das empresas, por exemplo:
Em 2013, quantificou as perdas associadas ao
risco de rompimento de barragens de rejeitos
no setor de mineração. Esta projeção se materializou com o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), em novembro de 2015.
Em 2012, modelou os impactos decorrentes
de uma suspensão nas vendas de novas linhas telefônicas por operadoras de telecomunicações, devido ao grande número de reclamações de clientes. No início de 2013, a
suspensão temporária nas vendas de novas
linhas foi aplicada diversas vezes pela Anatel.
Maior severidade na penalização por direitos
de água não utilizadas por empresas estatais
de energia no Chile devido à maior escassez
de água e risco hídrico.

rante mais de 3 anos, questões ASG relevantes no
desempenho das empresas brasileiras, incluindo
controvérsias e mudanças regulatórias.
Em 2015, foi a vez da SITAWI se aliar com outro
ator relevante no mercado, a agência de pesquisa ASG europeia Vigeo Eiris (na época, ainda
Eiris). Neste processo colaborativo, analisou e
gerou ratings ASG para cerca de 150 empresas
listadas de 8 países, com base na metodologia
desenvolvida pela própria Eiris.
Com a fusão da inglesa Eiris com a francesa Vigeo,
em 2016, novas oportunidades foram surgindo para
a SITAWI: (i) se tornou representante local de uma
das maiores agências de pesquisa ASG do mundo,
a Vigeo Eiris; (ii) fomentou a agenda de pesquisa
ASG no Brasil, trazendo investidores locais para a
plataforma da Vigeo Eiris; (iii) fortaleceu sua atuação no mercado local de green bonds, uma vez que
a Vigeo Eiris também é uma das verificadoras acreditadas pela Climate Bonds Initiative.
No final de 2017, a Vigeo Eiris capitaneou um
manifesto que deve trazer profundas modi-

Entre 2015 e 2017, a
Independent Research in
Responsible Investment
(IRRI)classificou a SITAWI
como uma das dez melhores
em pesquisa socioambiental
para investidores no mundo,
além de ter analistas nas
primeiras colocações
individuais.

GRI 102-2, 102-6

ficações no ecossistema de pesquisa ASG. A
proposta é que, a exemplo do que ocorre no
mercado de rating de crédito tradicional, o
custo da avaliação ASG das empresas seja arcado pelas mesmas, em vez dos investidores,
como é feito hoje. As consequências principais desta mudança devem ser:
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- Desenvolvimento do mercado como um
todo, uma vez que haverá mais recursos

- Melhor qualidade das análises, em
função dos 3 motivos supracitados.

alocados em pesquisa ASG por um maior
número de atores interessados;
Estas mudanças tendem a fortalecer ain- Maior acesso à informação por parte

da mais a atuação da SITAWI, em função de

dos provedores de pesquisa ASG, deriva-

sua expertise de avaliação ASG de empre-

do de um melhor nível de interação com

sas, e por ser referência no Brasil e na Amé-

as empresas analisadas;

rica Latina no tema. Enquanto isso, conti-

- Maior comparabilidade entre avalia-

nuamos oferecendo com exclusividade no

ções ASG de empresas de pequeno e

Brasil os produtos de rating ASG da Vigeo

grande porte, retirando o "viés de porte"

Eiris, que cobrem mais de 4 mil empresas

dos ratings ASG atuais;

globalmente.

DILIGÊNCIA ASG
Por meio do seu serviço de Due Diligence, a SI-

A tabela a seguir mostra todos os setores

TAWI apoia Bancos e Gestores de Private Equity

já analisados pela SITAWI, destacando quais

nas análises de risco socioambiental, contro-

deles foram analisados em 2017.

vérsias, conformidade com a legislação e com
padrões determinados de empresas a serem

Em 2017, a SITAWI realizou, pela primeira vez, dili-

investidas ou financiadas. Esse processo inclui

gência ASG de empresas fora do Brasil, incluindo

a análise de documentos, visitas em campo e

Uruguai, Colômbia e Paraguai, reforçando seu co-

entrevistas com gestores e stakeholders.

nhecimento no contexto latino americano.

Agrícola*

Químico*

Bancário*

Saúde

Bens de Capital

Serviços de engenharia

Calçados

Telecomunicações

Construção Civil*

Transporte náutico

Óleo e gás*
*Setores analisados em 2017
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TÍTULOS VERDES
Os Títulos Verdes (green bonds) são instru-

serem financiados pelo título. Também as-

mentos de dívida como debêntures, Letras

sessora seus clientes para obterem a certi-

Financeiras, CRA, LCA, FIDC etc. que se com-

ficação dos seus títulos pela Climate Bonds

prometem a financiar ativos verdes ou que vi-

Initiative (CBI), serviço realizado em con-

sem a mitigação das mudanças climáticas. Os

junto com a Vigeo Eiris.

participantes do mercado de títulos verdes
incluem, além dos participantes usuais do

Em 2017, a SITAWI elaborou cinco parece-

mercado de títulos de dívida, agentes de ava-

res favoráveis para emissão de títulos ver-

liação externa, que atestam, por meio de um

des, totalizando R$ 444 milhões em emis-

parecer independente, os atributos ambien-

sões. No total, desde de 2016, assessorou

tais positivos dos projetos para os quais os

a emissão de sete títulos verdes no Brasil

recursos captados serão destinados.

que levantaram R$ 1.6 bilhões para proje-

Parecer de Segunda Opinião
e apoio à certificação
A SITAWI é a única organização brasileira
com experiência na elaboração de parecer
de segunda opinião de títulos verdes. Este parecer constitui uma avaliação das credenciais verdes do título, garantindo que
os recursos serão destinados para projetos
verdes, além de analisar a performance socioambiental do emissor e dos projetos a

tos de energia renovável alternativa e manejo florestal sustentável.

Desenho de Framework
de Green Bonds
Em 2017, a SITAWI assessorou o Bancóldex,
banco de desenvolvimento da Colômbia, no
desenho de seu Framework de Título Verde, documento que define os quatro princípios baseados no Green Bond Principles
(GBP) que o banco deve seguir na utilização

Evolução da temática de Títulos Verdes no Brasil

2014

2015
1º título verde emitido
no mercado doméstico
SITAWI organiza
o primeiro evento
de Títulos Verdes no Brasil
1º título verde de uma
empresa brasileira: BRF

GRI 102-2, 102-6

1º título verde com
certificação CBI no
mercado doméstico
Publicação com CBI
"Títulos de Dívida e mudanças
climáticas: Análise do mercado 2016"
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dos recursos obtidos por meio do Título Verde, e que demonstra: (i) quais projetos poderão ser financiados pelo título de dívida,
(ii) o processo para seleção e avaliação de
projetos, (iii) a forma de gestão dos recursos e, (iv) o padrão de relato da performance
ambiental do título de dívida. A emissão do
Bancóldex, de USD 68 milhões, realizada em
agosto/2017 na Bolsa da Colômbia, foi a primeira do tipo no país.

Desenvolvendo
o mercado
A SITAWI segue como maior referência nacional em Títulos Verdes, atuando em vários
grupos de trabalho no tema, como a Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes (CBI /
CEBDS) e na coordenação do GT Títulos Verdes do LAB (BID / CVM).
Em 2018, também desenvolverá um projeto
inovador junto ao Instituto Clima e Socie-

ISO 14030

dade (iCS) para fomentar emissões pionei-

A SITAWI, junto com a FEBRABAN e a Sust4in, foram nomeados pela ISO e ABNT como especialistas brasileiros do grupo de trabalho para elaboração da norma ISO 14030, que busca criar um
padrão para que títulos de dívidas sejam considerados “verdes”. A primeira reunião do GT ocorreu em Paris. A SITAWI foi nomeada coordenado-

ras de títulos verdes, com alta adicionalidade climática. Ao longo do ano será lançada
uma publicação com modelos de emissão de
alta adicionalidade climática e pilotaremos
um Fundo de Fomento para apoiar emissões
pioneiras que cumpram os critérios de alta
adicionalidade climática.

ra do grupo brasileiro de especialistas e estará
presente nas reuniões internacionais do tema. A
previsão de lançamento da norma é 2019.

SITAWI desenvolveu o
Framework de Título
Verde para Bancóldex
USD 68 milhões

SPO da SITAWI para a Omega
Energia R$ 42,4 milhões

Publicação com CBI
"Títulos de Dívida e mudanças climáticas: Análise de
mercado 2017"

SPO da SITAWI para a
Rio Energy R$ 111,8 milhões

Laboratório de Inovação
Financeira com ABDE,
CVM e BID

2016

Declaração de investidores
sobre títulos verdes em
parceria com PRI e CBI
SPO da SITAWI para
Suzano Papel e Celulose
R$ 1 bilhão (CRA)
SPO da SITAWI para CPFL
Renováveis R$ 200 milhões
Publicação em parceria com CEBDS
e FEBRABAN "Guia para emissão
de títulos verdes no Brasil"

2017

SPO da SITAWI para
a Omega Energia
R$ 220 milhões
SPO da SITAWI Enel Green
Power R$ 22 milhões
SPO da SITAWI para PEC
Energia R$ 48 milhões
SITAWI participa da
comissão técnica para
elaboração ISO 14.030
com ABNT e FEBRABAN
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PUBLICAÇÕES

A SITAWI acredita que a disseminação de conteú-

de publicações, próprias ou para terceiros, dis-

do para diferentes grupos de interesse e tomado-

ponibilizamos para acesso público análises que

res de decisão tem papel fundamental. Por meio

conectam temas ASG a questões financeiras.

Em 2017, a SITAWI alcançou pelo menos 2,5

A cobertura sobre o tema Mudanças Climá-

mil leitores, contabilizando apenas os aces-

ticas representa bem essa trajetória. Já em

sos àqueles estudos em nosso website e im-

2013, a SITAWI foi a primeira organização a

pressões distribuídas.

discutir no Brasil como os acordos climáticos internacionais poderiam gerar “ativos

Publicações de Finanças
Sustentáveis

encalhados” no setor de Óleo e Gás nacional (“Carbono Intocável”, em parceria com a

Para terceiros

CarbonTracker). A produção de conteúdo da

Própria

SITAWI seguiu atualizada à agenda climática
internacional, antecipando riscos e oportunidades locais. A SITAWI participou da elaboração dos primeiros estudos sobre títulos
verdes no Brasil, em 2016: "Guia para Emis-

9

são de Títulos Verdes" (lançada pela Fede4

4
3
1
2014

2
2015

ração Brasileira de Bancos e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável) e "Títulos de Dívida e Mudança

3

3

2016

2017

Climática: Análise do Mercado" (lançado pela Climate Bonds Initiative).
Os resultados das nossas análises no tema

A atuação da SITAWI em áreas de conhecimen-

estiveram nas conferências das Nações Uni-

to de fronteira vem permitindo que nossas

das sobre as mudanças climáticas: “Destra-

publicações se tornem referência no merca-

vando o financiamento à eficiência energéti-

do. A experiência como ator local possibili-

ca”, publicada pelo CEBDS em 2014 e levada

ta materializar tendências internacionais em

à Conferência das Partes de Lima (COP 20) e

análises com foco no contexto nacional.

“Pará 2030: Custos de implementação e finan-

GRI 102-2, 102-6
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ciamento de uma agenda de desenvolvimento

e ambientais nas decisões de investimento. Nes-

com desmatamento zero”, encomendada pela

ta perspectiva, já cobriu diferentes categorias de

The Nature Conservancy em 2017, com resulta-

instituições financeiras: bancos comerciais, ban-

dos apresentados na COP 23, em Bonn.

cos de desenvolvimento e fundos de pensão.

Este último estudo, que avaliou cenários de
desmatamento zero para a economia do Pará,
ilustra o espectro da sua cobertura com abordagem temática, tendo como objeto tanto as
Mudanças Climáticas, como o tema de Agricultura e Florestas. Além destes, a SITAWI também publicou ao longo destes anos estudos
nos temas de Água, Energia, Transparência e
Desenvolvimento Regional.

Em 2017, além de atualizar empresas, investidores e outros grupos de interesse sobre
o mercado de títulos verdes no Brasil ("Títulos de Dívida e Mudança Climática: Análise do Mercado 2017), a SITAWI apoiou o Itaú
Unibanco em white papers sobre a integração de questões socioambientais setoriais à
análise de crédito e sobre os efeitos econômico-financeiros das mudanças climáticas. O

Além de conteúdo com recorte temático, produzi-

ano também foi marcado pela continuidade

mos análises com foco em como o setor financei-

de nossa cobertura sobre investidores insti-

ro incorpora ou pode incorporar questões sociais

tucionais.

Caminhos da Responsabilidade Socioambiental do BNDES: Análise e
propostas para evolução do desempenho socioambiental do banco
Nota Técnica - Tese de Impacto de Investimento em Projetos no BNDES
Em continuidade à série “Caminhos da Responsabilidade Socioambiental do BNDES”, a
SITAWI acompanhou as mudanças associadas
à gestão socioambiental do banco anunciadas no 2º semestre de 2016 e em 2017 e analisou seus potenciais desdobramentos.

O estudo, patrocinado pela Mott Foundation,
foi disponibilizado impresso e online
de forma gratuita.

“A C.S. Mott Foundation vem desenvolvendo uma parceria com a SITAWI Finanças do Bem ao longo
de vários anos para monitorar e analisar práticas de gestão socioambiental em bancos de desenvolvimento, tais como o BNDES. A SITAWI possui profundo conhecimento das melhores práticas internacionais socioambientais em finanças para o desenvolvimento. O conhecimento, a experiência
e o comprometimento da SITAWI contribuem para assegurar a sustentabilidade socioambiental de
investimentos públicos em energia e infraestrutura”.
Traci Romine, Mott Foundation

61

62

Relatório Anual 2017

Finanças Sustentáveis

Guia da EFPC Responsável: Seleção e Monitoramento de Gestor
Terceirizado com Critérios ASG
A SITAWI foi parceira técnica de conteúdo da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), do Principles for Responsible
Investment (PRI) e do Carbon Disclosure
Project (CDP) na elaboração do guia, que
indica diretrizes e ferramentas para o investimento responsável em fundos de
pensão, com especial destaque aos gestores terceirizados. Os fundos de pensão já
haviam sido tema da publicação Investimento Responsável no Brasil, em 2016.

Tanto o BNDES como os fundos de pensão

tidores também foi tema de outros estudos

continuam na pauta em 2018 pela relevância

que marcam nossa trajetória: "Materialida-

de seu capital para a economia nacional. O

de de Indicadores ASG" (encomendada pe-

objetivo da SITAWI é fomentar que melho-

lo PRI, em 2014) e a série de relatórios Con-

res práticas de gestão socioambiental se-

trovérsias ASG, desenvolvidos desde 2014.

jam adotadas, contribuindo para um siste-

Em 2018, seguimos analisando as principais

ma financeiro no qual estas questões sejam

controvérsias socioambientais das maiores

cada vez mais incorporadas às decisões de

empresas brasileiras e trazendo a perspecti-

investimento. Tornar tangível a importância

va de como esses fatos devem entrar no ra-

de questões socioambientais para os inves-

dar de investidores.

Acesse essas e outras publicações em:
www.sitawi.net/publicacoes

Institucional
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QUEM FAZ ACONTECER
Trabalhar de forma inclusiva - respeitando
as diferenças, empoderando os indivíduos e
valorizando suas potencialidades - permite
aproveitar a pluralidade da essência humana
e é fundamental para a missão da SITAWI.

DIVERSIDADE E
EQUIDADE
Além da alavancagem na gestão de processos
internos, 2017 também foi um ano de cresci-

Em fevereiro de 2017, realizamos um planeja-

mento. Dando sequência ao ano de 2016, em

mento participativo em que foram revistas di-

que tivemos 16 contratações, em 2017 aumen-

versas políticas e estabelecidas metas coleti-

tamos nossa equipe em 42%. Fechamos o ano

vas. O incentivo à diversidade foi incorporado

com um time de 34 sitawanos, como nos cha-

aos valores da organização. Desde então te-

mamos, sendo 59% mulheres. Dos cargos com

mos desenvolvido um olhar mais atento às

responsabilidade de gestão, 38% estão com

questões de pluralidade, através da empatia

elas, crescendo sobre os 33% de 2016.

e da transparência.

Desembolsos	
  (acumulados	
  até	
  2017)

Com a colaboração de todos os integrantes,
tornamos nossos processos internos mais eficazes e pudemos caminhar com diversas questões importantes para a equipe. No início do

14
20

Homens

ano, foram estabelecidos coletivamente Grupos

Mulheres

de Trabalho (GTs) a fim de cocriar soluções para questões internas, como integração de novos
membros e retenção de talentos, reafirmação da
cultura e de nossos valores e gestão de voluntários. Os GTs tiveram liderança e participação
voluntária e resultaram em soluções compartilhadas e projetos piloto implementados. Da renovação de nossos valores, para que estivessem
em harmonia com a atual estrutura e posicionamento da SITAWI, foram desdobradas ações como a carta de compromissos pessoais de cada
membro da equipe para com a organização e refletiram em processos internos.

Bases de trabalho
1

1

9

Para melhor acomodar esse crescimento, muHomens	
  

Mulheres	
  	
  

damos para um escritório maior em São Paulo
e criamos bases no Ceará e no Amazonas. Hoje,
a SITAWI implementa seus programas e projetos
com equipes distribuídas em quatro bases: Rio
de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Fortaleza-CE e Carauari-AM. E, visando garantir uma cultura forte
e coesa mesmo com o crescimento da equipe e
atuação em diferentes localidades, adotamos algumas práticas internas, como a abertura de reuniões de kick off de projetos para toda a equipe.
Também institucionalizamos uma nova plataforma de comunicação integrada, que aumentou o
nível de interação da equipe e agilizou o andamento dos projetos, dando visibilidade para to-

RJ	
  
SP
Rio
de Janeiro - RJ
CE	
  

23

38%

dos cargos com
responsabilidade
de gestão são
ocupados por
mulheres

São
Paulo - SP
AM	
  
Fortaleza - CE
Carauari - AM

dos e contribuindo para o alinhamento interno.
Desde 2015, seguimos um Plano de Cargos e
Salários, compartilhado com toda a equipe e
que busca garantir equidade funcional e de
GRI 103-3, 401-1, 405-1, 405-2
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Institucional

gênero. Ao analisar a diferença salarial entre homens e mulheres, percebemos que as
variações pendem para ambos os lados e se

Diferença salarial por cargo
e gênero (mulher/homem)

devem à senioridade intra-faixa por conta de

-22%

tempo na função.

dualmente migrando colaboradores que estão
em contratos temporários ou de tempo parcial

Analista Sr.

3%

Analista

5%

para contratos permanentes com benefícios.

Proporcionar um ambiente de elevado desenvolvimento pessoal e profissional faz parte da
proposta de valor da SITAWI para seus colaboradores. Desde 2014, temos uma avaliação de
desempenho estruturada, baseada nas competências de cada função e também organizacionais. No período coberto pelo Relatório, 100% dos colaboradores receberam esse
tipo de avaliação. Na sequência da avaliação
de desempenho, é realizado o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), momento em
que o colaborador pactua com seu gestor sua
forma de desenvolvimento para aquele período. Esta iniciativa é um reconhecimento ao
desempenho da equipe interna e um investimento na formação profissional para as futuras necessidades de trabalho. Em 2017, 100%
dos colaboradores receberam treinamentos,
possibilitando o aumento das capacidades e
habilidades de nossa equipe.

Número de colaboradores
por área
2016

16
14

Assistente

Em contraponto a 2016, em que tivemos um aumento na rotatividade dos colaboradores, no
ano de 2017 as taxas caíram pela metade e tivemos uma rotatividade geral em torno de 12%.
Nosso recrutamento se tornou mais rigoroso e
efetivo, incorporando entrevistas para avaliação
de alinhamento cultural do candidato com a organização e também a adoção de uma platafor-

Rotatividade
2017

10

por gênero

8

2016

6

2017

4
2

Finanças
Finsust
Sustentáveis

Finanças
FinSoc
Sociais

GRI 102-35 a 102-37, 401-1, 404-3, 405-2

12%

No início do ano, uma das iniciativas direcionadas a recursos humanos e priorizadas pelo
time foi o desenvolvimento da avaliação dos
gestores. Um grupo de trabalho voluntário com
integrantes de diversas áreas delineou os elementos que deveriam compor a avaliação. A
mesma se deu no final do ano e foi conduzida com apoio de uma consultoria externa. Juntos, a apresentação trimestral de resultados,
avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual e avaliação de gestor, compõem o espectro de ferramentas para desenvolvimento e promoção da equipe.

12

0

Coordenador(a)/
Consultor(a)

-6%

Com movimento iniciado em 2017, estamos gra-

GESTÃO DE DESEMPENHO
E CARREIRA

Gerente

Institucional
Institucional

por
faixa etária

2016

2017

mulher

41,7% 15,0%

homem

8,3%

7,1%

< 30 anos

14,3% 10,5%

> 30 anos

40,0% 13,3%

Total

25,0% 11,8%

Institucional
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ma online para todas as vagas, possibilitando a
criação de um histórico e de um método na condução dos processos seletivos.
Mesmo com o elevado número de contratações
em 2017, o tempo médio de casa dos colaboradores ativos ao fim do ano cresceu de 24 para 26 meses, sendo que 62% da equipe está há
mais de um ano na organização, contribuindo

62%

da equipe tem
mais de 1 ano na
organização

tempo médio de casa

25,9 meses

EQUIPE

para a retenção do conhecimento e estabilidade organizacional.
Na direção de uma equipe mais plural, também estabelecemos no código de ética o incentivo e a valorização de candidaturas de
pessoas com experiências de vida diversas,
além do comprometimento de que não haverá qualquer tipo de discriminação de gênero, raça, origem, deficiência, orientação sexual e/ou identidade de gênero no processo.
A valorização das pessoas é fundamental para o sucesso de nossa missão institucional e
entendemos que, para isso, se faz necessário
um olhar atento e contínuo.

Finanças Sociais

Fundador e CEO

Rob Packer, Gerente

Leonardo Letelier

Andrea Resende, Gerente
Silvana Macedo³, Coord. Local - Carauari (AM)

Finanças Sustentáveis

Itali Collini, Analista Sênior

Gustavo Pimentel, Diretor

Marcela Miranda³, Analista de Finanças Sociais

Frederico Seifert, Gerente de Projetos
Cristóvão Alves, Analista Chefe
Guilherme Teixeira, Consultor
Débora Masullo³, Consultora Sênior
Amanda Gomes¹, Consultora
Carla Schuchmann³, Consultora Sênior
Juan Vega, Analista
Beatriz Ferrari, Analista

Vinicius Ahmar³, Analista Sênior de Impacto Social
Paula Bonazzi³, Analista Sênior de Parcerias
Rafael Ribeiro, Coord. de Contratos de Impacto Social
Bruno Pantojo, Analista Sr. de Contratos de Impacto Social
Isabel Rodrigues, Pesquisadora de Contratos de Impacto Social
Rony Raposo, Assistente de Fundos Sociais

Omar Ávila³, Analista
Rachel Besso, Analista
Letícia Farias, Pesquisadora
Clinton Mallet¹, Pesquisador
Jacqueline Ramos³, Pesquisadora
Beatriz Maciel³, Pesquisadora
Fabiana Goulart³, Pesquisadora

Institucional
Renata Linhares, Coordenadora de Relacionamento
Ana Flávia Gomes², Coordenadora de Relacionamento
Marianna Abreu¹, Assistente de Relacionamento
Sarah Siqueira³, Assistente de Relacionamento
Luiza Coimbra, Analista de Comunicação
Karen Garcia, Assistente de Comunicação

1

Deixaram a SITAWI ao longo do ano

2

Entraram e saíram da SITAWI ao longo do ano

3

Entraram na SITAWI ao longo do ano

Stefano Giarelli, Consultor
Rosilene Fonseca, Assistente Administrativo Financeiro
Wendell Bornéo³, Analista de Compras
Mariana Godinho³, Estagiária
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APOIADORES(AS)
“Assim como um leilão sem lances não acontece, boas ideias sem apoio não se desenvolvem. A
SITAWI só existe porque pessoas acreditaram na
nossa missão quando ainda não se falava em Finanças do Bem. Obrigada a todos que confiam no
nosso trabalho. São 10 anos de muita história e
orgulho. Um agradecimento especial aos nossos
doadores que entendem o quanto é importante
termos saúde financeira para seguirmos a nossa
jornada do bem.”
Renata Linhares, Gerente de Relacionamento
Visita de apoiadores e colaboradores da SITAWI a Creche
Mundo Infantil, na favela Santa Marta, beneficiada com a
instalação de placas solares pela Insolar - negócio social
apoiado pela SITAWI em 2015
Rio de Janeiro, abril de 2017

"Sou da opinião que as atividades filantrópicas devem ser feitas com o mesmo grau de seriedade e
profissionalismo que as demais atividades as quais
nos dedicamos. Portanto, optei por apoiar a SITAWI com a segurança e a tranquilidade que os recursos doados sempre terão sua utilidade maximizada
O 1º Leilão de vinhos da SITAWI reuniu cerca de 100
pessoas entre amigos e apoiadores da Rede do Bem.
São Paulo, setembro de 2017

quando direcionados pela equipe ética e competente desta organização exemplar."
Cláudio Skilnik, apoiador desde 2013
“Não é a doação por si só. É a relação acolhedora

"Apoiar projetos de impacto social para mim, é
mais que uma escolha, é um dever. Tenho orgulho
de ser uma apoiadora da SITAWI e poder investir
na sorte daqueles que mais precisam dela!"
Teresa Rossi, apoiadora desde 2016
"As doações pra SITAWI aumentam o capital da
atividade e esse capital vai sendo reciclado, a
medida que o dinheiro é emprestado, produz
resultados e volta, ele pode ser emprestado outra vez o que traz um efeito multiplicado muito
importante."
Arminio Fraga, apoiador desde 2011
GRI 102-43, 103-2

que se estabelece. É o retorno positivo e idôneo que
se obtém. É a mudança de conceito e a transformação da sociedade. É, em suma, a fraternidade multiplicada e traduzida em qualidade de vida.”
Renato Sant'Anna, apoiador desde 2013
“A atuação da SITAWI inspira e une causas e capital, promovendo menor desigualdade, cuidado com
o ambiente e bem-estar”.
Lucia Hauptman, conselheira desde 2016

FAÇA PARTE DA REDE DO BEM!
Saiba mais em: sitawi.net/apoie

Institucional
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DOADORES(AS)
Ambassador
A. Fraga, L. Hauptman
Senior
F. Scodro, G. Ferreira, G. Hsu/Finance for Good, J. Bitencourt, M. Spilberg, T. Bracher
Leader
Axxon Group, Clifford Chance, F. Gutterres, J. Oliveira, J. Junior, J. Michaels, M. Soares, O. Armani, R.
Ellison, R. Patriarca, Souza Cescon, S. Wachsner, T. Rossi, W. Dominice
Member
A. Alvares, Apex Capital, B. Moraes, C. Junqueira, C. Barberi, C. Resende, C. Teixeira, C. Skilnik, C. Lemos,
C. Oliveira, D. Celano, E. Stein, F. Kaufmann, F. Sotto, F. Feder, F. Seifert, F. Rizzo, G. Pimentel, H. Drumond, H. Sztutman, IBM, I. Dalri, J. Clifford, J. Moulin, L. Letelier, L. Teixeira, M. Desterro, M. Mesquita, M.
Pedreira, M. Finatti, M. Tornovsky, P. Mordehachvili, P. Brandi, R. Alvarenga, R. Glass, R. Packer, R. Valverde, S. Weguelin, S. Miagostovich, T. Solberg, V. Otsubo, R. Sant'Anna
Agradecemos também aos(as) doadores(as) abaixo:
A. Gomes, A. Resende, C. Schuchmann, C. Amaral, D. Souto, E. Maia, F. Tran, F. Mariz, F. Farah, G. Teixeira, I. Collini, M. Sergent, N. Rjeili, P. Mussi, R. Linhares, R. Chaves, R. Fortini, S. Siqueira, S. Marcon, T. Ferreira
Em 2017, fomos reconhecidos entre as 100 melhores ONGs do Brasil (Revista Época e
Instituto Doar), 10 melhores em Pesquisa ASG para investidores no mundo (Independent Research in Responsible Investment) e fomos finalistas do Finance for the Future
Awards (ICAEW, Accounting for Sustainability).

CONSELHO CONSULTIVO
(ano de entrada)
Enio Stein
CFO Log-In Logística Intermodal (2009)
Franklin Feder
Conselheiro Independente e ex-CEO da Alcoa
América Latina & Caribe (2015)
Guilherme Affonso Ferreira
Bahema Participações (2012)
'
Lucia Hauptman
Presidente PRADA Assessoria (2016)

VOLUNTÁRIOS(AS)
Ao longo dos anos, a SITAWI contou com a colaboração de mais de 50 voluntários. Em 2017, foram
19 pessoas que dedicaram parte de seu tempo para projetos nas áreas programáticas e também de
suporte da organização. Somos gratos à cada um
pela dedicação e contribuição ao time. Conheça: Administrativo: Karen Quiroga, Emilia Borges,
Bridget Alldridge, Jaqueline Ramos. Comunicação: Guilherme Simão, Gustavo Reginato, Katharina Davies, Saulo Jacques. Relacionamento: Danilo
Cerqueira, Jessica Blanco, Sarah Siqueira. Fundos

Thomaz Conde
Investidor Social (2014)

e Empréstimos: Camila Mazzer de Aquino, Cesar

Tomaz Solberg
Mediador de conflitos (2009)

Jácome Basto Cordeiro, Nathália de Bem e Can-

Seabra Diniz, Igor Ferreira Guia Barros, Luciana
to Cantanhede, Vinícius de Carvalho. Contratos de
Impacto Social: Bruno Sanches, Hamna Nazir.
GRI 103-2
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Recursos para operações

Recursos para impacto
RECURSOS
PARA
(R$ mil por
fonte, mobilizado)

PARA OPERAÇÃO DA SITAWI
(R$ mil RECURSOS
por fonte, entradas)

IMPACTO

146
1.188

404

1.462

902
1.410
1.564

821
2012
Empresas

mbolsos para
acto Social (R$ mil)

Pessoas físicas

2013

2014
Agências de desenvolvimento
Pessoas
físicas

Fundações, Associações e Institutos

Empresas

296 387

565 530

603

1.550

1.156

2015
Empresas

1.927

2016

9.600 Fundações, Associações e Institutos
Pessoas físicas
Agências de desenvolvimento
Fundações
Agências de
desenvolvimento
2.586

Desembolsos para Impacto Social (R$ mil)
2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14.317

2014

2015

Receita Líquida

2016

2000 2000

1800

1800

1800 1800

1600

1600

1600 1600

1400

1400

1400 1400

1200

1200

1200 1200

1000

1000

1000 1000

800

800

800 800

600

600

600 600

400

400

400 400

200

200

200 200

0

0

1.353

747

1.353

747

GRI 201-1

2014 2015

2015

2016

2016

2017

2017

0

0

20132013

2014
2014

2015
2015

1.961
1.961

2000

2.268

2000

2.268

2200 2200

1.877

2200

1.877

2200

1.382

2400 2400

1.382

2400

1.534

R$ mil, CNPJ com fins lucrativos

2400

2013 2014

2017

Receita Líquida

R$ mil, CNPJ sem fins lucrativos

2013

4.979

1.534

2013

2.596

931

2012

1.930

931

2011

1.570

1.157

731

2010

603

731

2008 2009

565 530

672

296 387

672

embolsos para
acto Social (R$ mil)

2016
2016

2017
2017
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RESULTADOS FINANCEIROS CNPJ SEM FINS LUCRATIVOS
Nossas demonstrações contábeis são auditadas pela BDO RCS Auditoria e estão disponíveis em nosso site.

2017

2016

2015

2014

2013

Receita Operacional

2.273

1.816

1.285

1.329

716

Finanças Sociais ¹
Finanças Sustentáveis ²

815
656

609
570

223
358

173
230

267
-

Negócios e Impacto

61

126

344

394

90

Doações para Operações

741

511

360

532

359

5

16

8

8

22

2.268

1.800

1.277

1.321

694

55

70

68

53

21

2.323

1.885

1.203

1.171

704

Marketing e Desenvolvimento de Negócios

366
140

226
62

168
43

128
44

59
20

Transporte e Viagens

226

164

125

84

39

1.344

1.070

742

599

490

613

589

293

444

155

Despesas de escritório e de capital

432

384

121

128

79

Serviços Terceirizados

181

205

172

316

76

0

-15

142

203

11

4.979

2.597

1.930

1.570

1.157

Recursos Mobilizados para Impacto Social Acumulado ⁴ 14.318

9.339

6.742

4.812

3.242

Consumo Interno de Capital ⁴ (R$ mil)

526

218

330

349

(R$) mil

Taxas e Impostos
Receita Líquida
Resultado Financeiro
Despesas
Desenvolvimento Institucional

Recursos Humanos
Gestão, Admin, Operacional

Resultado Operacional
Indicadores Operacionais
Recursos Mobilizados para Impacto Social ³ (R$ mil)

741

Consumo Interno de Capital Acumulado

2.761

2.020

1.494

1.276

946

Receita Própria ⁵ /Receita Operacional

67%

72%

72%

60%

50%

Multiplicador de Impacto ⁶

6,72

4,94

8,85

4,76

3,32

Multiplicador de Impacto Acumulado ⁶

5,19

4,62

4,51

3,77

3,43

(1) Em 2016 houve R$ 10 mil de Cultura Filantrópica que estão incorporados na receita de Finanças Sociais; Inclui também recebimentos da Força Tarefa de Finanças Sociais | (2) Inclui R$ 157 mil referentes a receitas de 2016 reconhecidas em 2017 | (3)
Recursos desembolsados diretamente pela SITAWI + recursos cuja movimentação é coordenada pela SITAWI (estes mais relevantes a partir de 2017) | (4) Despesas operacionais não cobertas por receitas próprias | (5) Recursos provenientes de consultorias, gestão de fundos e iniciativas ligadas a financiamento dedicado | (6) Valor em R$ de recursos mobilizados para
impacto social para cada R$ 1 de doações consumido pelas operações da SITAWI.
GRI 201-1
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ÍNDICE REMISSIVO GRI STANDARD
PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
102-1 Nome da Organização: SITAWI
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços: p. 15 e 44.
102-3 Localização: CNPJ Com Fins Lucrativos - Rio de
Janeiro/RJ e CNPJ Sem Fins Lucrativos - São Paulo/SP.
102-4 Localização da operação: p. 12.
102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica da
organização: p. 12.
102-6 Mercados em que a organização atua (com
discriminação geográfica, setores cobertos e tipos de
clientes e beneficiários): p. 15 e 44.
102-7 Porte da organização: Pequeno porte
102-8 Informação de colaboradores: Os voluntários não
estão associados à receita gerada diretamente. p. 63 e 65
102-9 Cadeia de fornecedores: A SITAWI desenvolve
atividades relacionadas à gestão de programas e
serviços profissionais, possuindo apenas fornecedores de
suprimentos (TI, materiais de escritório, etc) e de outros
serviços profissionais (contabilidade, publicidade, etc).
102-10 Mudanças significativas: p. 02.
102-11 Como adota a abordagem ou princípio da precaucão:
As atividades da SITAWI possuem impacto ambiental
baixíssimos, portanto a aplicação do princípio da
precaução não é considerado tema material.
102-12 Iniciativas Externas: p. 14.
102-13 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), Transform Finance e CDP.
ESTRATÉGIA E ANÁLISE
102-14 Declaração do corpo diretor: p. 08 e 10.
102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades:
Impactos-chave são positivos, advindos das áreas
programáticas. Os riscos-chave estão relacionados a
trabalhadores e desempenho econômico. As principais
oportunidades estão no relacionamento com apoiadores
e no envolvimento com políticas públicas e impactos
econômicos e socioambientais. Todos estes temas são
considerados igualmente prioritários e são gerenciados
pelo CEO em conjunto com os responsáveis das áreas
programáticas e institucionais. A SITAWI tem um plano
estratégico com metas (disponível no website), sendo que
o acompanhamento das mesmas é feito trimestralmente
nas reuniões de equipe. p. 04.
ÉTICA E INTEGRIDADE
102-16 Valores, princípios, normas e padrões de
comportamento como código de conduta e ética: p. 06 e 12.
102-17 Mecanismos de aconselhamento e preocupações
sobre ética: p. 12
GOVERNANÇA
102-18 Estrutura de Governança: p. 12.
102-19 Autoridade de delegação: p. 12.
*Atendido parcialmente
GRI 102-55

102-20 Responsabilidade de nível executivo pelos tópicos
econômicos, ambientais e sociais: p. 12.
102-21 Consulta aos stakeholders
econômicos, ambientais e sociais: p. 2

sobre

tópicos

102-22 Composição do mais alto órgão de governança e
seus comitês: p. 12.
102-23 Presidente do mais alto órgão de governança: p. 12.
102-24 Nomeação e seleção do mais alto órgão de
governança: p. 12.
102-25 Conflitos de interesse: Nenhum membro do conselho
participa de decisões nas quais pode se beneficiar direta
ou indiretamente.
102-26 Papel do mais alto órgão de governança no
estabelecimento de objetivos, valores e estratégia: p. 12
102-27 Conhecimento coletivo do mais alto órgão de
governança: Não houve treinamento do conselho em 2017.
102-28 Avaliação do desempenho do mais alto órgão de
governança: p. 12.
102-29 Identificar e gerenciar impactos econômicos,
ambientais e sociais. 102-30 Eficácia dos processos
de gerenciamento de risco: Nas reuniões de diretoria
realizadas trimestralmente, o conselho é avisado dos
principais riscos e estratégias de mitigação identificados
pela alta administração.
102-31 Revisão de tópicos econômicos, ambientais e sociais: p. 02.
102-32 Papel da alta governança no relatório: p. 02
102-33 Comunicação de preocupações críticas: Canal de
comunicação direta de gerenciamento sênior (e-mail) com
a diretoria para assuntos urgentes. Questões relevantes,
mas menos urgentes, são discutidas trimestralmente.
102-34 Natureza e número total de preocupações críticas:
Relações trabalhistas e apoio a fundos indiretamente
relacionados com assuntos políticos. As duas questões
foram discutidas internamente e as ações definidas pela
alta governança e pelo conselho.
102-35 Políticas de remuneração: p. 63.
102-36 Processo para determinar a remuneração: p. 63.
102-37 Envolvimento de Stakeholders na remuneração: p. 63.
102-38 Índice de remuneração total anual: Relação entre
a maior remuneração da organização e a mediana da
remuneração de todos os funcionários: 384% (CNPJ sem
fins lucrativos); 336% (CNPJ com fins lucrativos).
102-39 Aumento percentual no índice de remuneração
total anual: Relação entre percentual de aumento na
compensação da melhor remuneração e a mediana do
percentual de aumento de todos os funcionários -18%
(CNPJ sem fins lucrativos); + 5% (CNPJ com fins lucrativos)
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
102-40 Lista de Stakeholders: p. 02.
102-41 Acordos coletivos: 38% da equipe é coberta por
acordos de negociação coletiva.
102-42 Identificação e seleção dos Stakeholders: p. 02.
102-43 Engajamento de Stakeholders: p. 02 e 66.
102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas: p. 02.
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PERFIL DO RELATÓRIO
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas*: As demonstrações financeiras
cobrem a totalidade das informações financeiras da
entidade sem fins lucrativos e parte das informações
financeiras da entidade com fins lucrativos. Por questões
concorrenciais, optamos por limitar a divulgação das
informações financeiras do CNPJ com fins lucrativos.
Apenas a receita líquida é divulgada.
102-46 Definição do conteúdo e dos limites dos temas
materiais. Foram considerados limites para os temas
materiais: Compliance legal: CNPJ sem e com fins de
lucro. Desempenho econômico: CNPJ sem fins lucrativos
na sua totalidade e com fins de lucro de forma parcial,
conforme indicador 102-45. Envolvimento e impactos em
políticas públicas: CNPJ sem e com fins de lucro. Impactos
econômicos e socioambientais indiretos: Organizações
e Negócios de Impacto com ou sem fins lucrativos,
apoiados por Fundos Socioambientais Rotativos (FSR).
Relacionamento com apoiadores: Apoiadores (PF e
PJ) do CNPJ sem fins lucrativos. Relacionamento com
trabalhadores: Todos os colaboradores da SITAWI.
102-47 Lista de tópicos materiais: p. 02.
102-48 Restatements of information: Não foram feitas
revisões.
102-49 Mudanças significativas: p. 02.
102-50 Período coberto pelo Relatório: p. 02.
102-51 Data do Relatório anterior: p.02.
102-52 Ciclo de emissão de Relatórios: p. 02.
102-53 Informações de contato: p. 02.
102-54 Opção "de acordo" com os Padrões da Global
Reporting Initiative (GRI Standards): p. 02.
102-55 Índice de conteúdo GRI: p. 05 e 70.
102-56 Política e prática para submissão do Relatório à
Verificação Externa: A SITAWI não procurou Verificação
Externa para este Relatório.
CONTEÚDO PADRÃO ESPECÍFICO
103-1 Explicação dos tópicos materiais e seus limites: Os
limites estão reportados no indicador 102-46 Definição do
conteúdo e dos limites dos temas materiais. Compliance
legal: Importante para a credibilidade da organização
e essencial para uma atuação ética. Desempenho
econômico: A sustentabilidade financeira garante a
operacionalização de nossas atividades e o cumprimento
da nossa missão institucional. Envolvimento e impactos
em políticas públicas: Ao se posicionar de forma
consistente frente aos públicos externos, as atividades
da SITAWI ganham escala e perenidade. Impactos
econômicos e socioambientais indiretos: Levando em
consideração que a SITAWI é uma organização meio e
que o impacto socioambiental positivo é parte de nossa
missão, a mensuração de impacto se faz fundamental.
Relacionamento com apoiadores: As doações de PF e de
PJ são imprescindíveis para a viabilidade da organização.
A forma inovadora de atuação da SITAWI exige um alto
nível de transparência e comprometimento com os
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apoiadores. Relacionamento com trabalhadores: Nossa
atuação é altamente dependente de capital intelectual, ou
seja, das pessoas que atuam na SITAWI.
103-2
A abordagem de gestão e seus componentes.
Compliance legal: Gerente financeiro e CEO identificam
potenciais riscos e atuam preventivamente. Quando
necessário, advogados e contadores externos são acionados.
Desempenho econômico: Gerente Financeiro e CEO definem
orçamento com participação dos líderes de cada área e
controle do realizado é feito mensalmente. Envolvimento
e impactos em políticas públicas:
oportunidades são
avaliadas pelo CEO e líderes dos Programas. Impactos
econômicos e socioambientais indiretos: Líder do programa
de Finanças Sociais reporta trimestralmente indicadores
correlatos. Relacionamento com apoiadores: Líder da área de
relacionamento e CEO revisam mensalmente os indicadores
relevantes. - p. 66. Relacionamento com trabalhadores:
Contratações sempre são feitas com participação da equipe
direta, de ao menos um membro de área não correlata e do
CEO ou líder do Programa de Finanças Sustentáveis.
103-3 Avaliação da abordagem de gestão: p. 12 e 63.
401-1 Novas contratações de funcionários e rotatividade de
funcionários: p. 63.
404-3 Percentual de empregados que recebem regularmente
análises de desempenho e desenvolvimento de carreira.
Processo de avaliação de desempenho: p. 55.
NGO8 Fontes de Financiamento por categoria e cinco maiores
doadores com valor da contribuição*: Por uma questão de
confidencialidade da identidade dos nossos apoiadores,
optamos por não reportar os cinco maiores doadores e seus
valores. É uma decisão baseada na proteção dos nossos
apoiadores e no vínculo de confiança que existe entre eles
e a SITAWI.
NGO10 Número 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.
201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído*: Ver
indicador 102-45.
415 Abordagem de Gestão sobre Participação em Política
Públicas: O posicionamento da SITAWI está 100% de acordo com
política interna. Fazem parte do escopo de posicionamento
institucional da SITAWI temas programáticos - que incluem
questões relativas ao trabalho das áreas de Finanças
Sociais e Finanças Sustentáveis, como Regulação de fundos
patrimoniais, Responsabilidade solidária de bancos, Disclosure
ASG de empresas e Incentivos a negócios de impacto - e temas
institucionais - relacionados ao funcionamento da SITAWI
como organização, como Marco legal das organizações sociais
e Tributação de organizações sociais.
203-1 Investimentos em infraestrutura e serviços suportados: p. 25
203-2 Impactos econômicos indiretos significativos: p. 25.
419-1 Não cumprimento de leis e regulamentos na área social
e econômica: p. 12.
405-1 Diversidade em órgãos de governança e colaboradores: p. 63.
405-2 Relação do salário base e remuneração das mulheres
para os homens: p. 63.
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