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ESTA É A 13ª EDIÇÃO DO NOSSO RELATÓRIO ANUAL. UMA OPORTUNIDADE
DE COMPARTILHARMOS E DARMOS TRANSPARÊNCIA AOS PRINCIPAIS
RESULTADOS DAS INICIATIVAS QUE REALIZAMOS DURANTE O ANO.
Nos dedicamos para promover melhorias contínuas em nossos processos e
frentes de atuação. Caso deseje comentar ou solicitar mais informações sobre
nosso Relatório Anual, entre em contato conosco pelo e-mail contact@sitawi.net.
Desejamos a todas e todos uma boa leitura!
RELATÓRIO ANUAL 2021
Revisão: Leonardo Letelier
Coordenação: Luiza Coimbra
Texto: Raquel Cerqueira, Allan Rabelo, Ana Katharina Nogueira
Projeto Gráfico e Diagramação: ig+ Comunicação Integrada
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Carta da liderança

e Investimento de Impacto. Em 2021, isso significou
mobilizar mais de R$115 milhões para beneficiar mais de
4 milhões de pessoas e conservar 1 milhão de hectares na
Amazônia, através de mais de 1.000 iniciativas apoiadas e

Em 2021, o mundo viveu 2020 “Parte II”. A pandemia

Finanças Sustentáveis deixou de operar sob a marca SITAWI

da Covid-19 se arrastou durante o ano inteiro. O

e passou a se chamar NINT - Natural Intelligence e as duas

desmatamento da Amazônia continuou crescendo.

organizações, que já eram independentes, deixaram então

Infelizmente, as desigualdades no Brasil e no mundo

de compartilhar marca, escritórios e políticas internas. Ainda

se aprofundaram. Neste cenário de urgência, o

que as organizações sigam compartilhando da mesma visão

conceito de impacto e o “tsunami ESG” pautaram

desde o nascedouro dos ecossistemas ESG e Impacto,

ainda mais o discurso, compromissos e, em alguns

operacionalmente, a estrutura conjunta deixou de fazer

casos, as ações de investidores e empresas.

sentido com o amadurecimento dos mercados.

Nesse mesmo período, fomos reconhecidos pela quarta

Fechamos o ano com 59 colaboradores, que, em

vez como uma das 100 melhores ONGs do país, nos

pesquisa anônima, destacaram credibilidade, confiança e

certificamos Great Place to Work e tive o prazer de

orgulho da organização como atributos importantes para

representar a SITAWI ao receber o Prêmio Empreendedor

se juntarem à missão da SITAWI e honrados dentro da

Social do Ano, pelo trabalho de nossa rede de fundos

organização. Também ampliamos o nível de diversidade

voltados ao enfrentamento da Covid-19. Esta é uma das

de nossa equipe, somando múltiplas vivências e olhares à

premiações mais importantes do país – promovida pela

nossa atuação, mas reconhecendo que ainda há muito o

Folha de S.Paulo e Fundação Schwab – e raramente

que fazer neste aspecto.

concedida para organizações-meio, como a nossa.
A SITAWI continua focando em Impacto – Filantropia
Fruto do sucesso e crescimento acumulado desde 2008,

e Investimentos “Impact-First” – através de suas

a SITAWI alterou seu modelo operacional. O Programa de

áreas de Gestão de Filantropia, Programas Territoriais

quase 40 Fundos Filantrópicos e Programas Territoriais.
Em 2022, seguiremos inovando no desenvolvimento de
mecanismos financeiros para mobilização de capital para
impacto socioambiental positivo, por exemplo, com o
lançamento de nossa parceria para gestão de Fundos
Patrimoniais, que proporcionará uma estrutura viável à
múltiplas causas, em conformidade à lei 13.800.
Mantemos nosso compromisso de alavancar impacto
socioambiental positivo. A consolidação de uma
proposta de valor mais coesa para a sociedade traz
desdobramentos para nossa marca e posicionamento,
mas entendemos que nosso lugar central de viabilizador e
impulsionador de fluxos de capital para impacto positivo
não só se mantém, como se reforça.
Deixo um convite pessoal para que você continue
conosco nesta nova fase da SITAWI.
LEONARDO LETELIER
CEO
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Mensagem do conselho
Com o ecossistema de impacto ganhando cada

de floresta conservado e, sobretudo, cada pessoa

vez mais espaço e atenção de diferentes setores

alcançada, representa um passo a mais no caminho da

da sociedade, a jornada da SITAWI em ampliar os

transformação desejada.

caminhos do capital para causas e organizações

Enio Stein
Franklin Feder

comprometidas com o impacto socioambiental

Como conselho consultivo da OSCIP, acompanhamos

positivo se consolida e ganha ainda mais relevância.

ao longo destes anos a evolução dos programas de
Finanças Sociais e Finanças Sustentáveis e vemos de

Desde 2008 trabalhamos com o olhar atento a esta missão,

forma positiva a mudança para o novo modelo operacional

desenvolvendo soluções inovadoras, proporcionando

e de governança, com marcas e organizações distintas.

eficiência e transparência necessárias à gestão de recursos,

Acreditamos que a transição atende de forma benéfica a

a fim de permitir que o impacto positivo ganhe mais

tendência de expansão dos serviços e produtos de ambos

contornos, chegue mais longe e beneficie a quem mais

os programas, permitindo estratégias mais alinhadas aos

precisa. Neste caminho, nos diversificamos, aumentando

distintos mercados e parceiros.

nosso espectro de atuação, multiplicamos nossa equipe e
alcançamos importantes reconhecimentos e conquistas.

Boa leitura!

Neste relatório, convidamos você a conhecer de perto
nossa atuação em 2021. Temos convicção de que os

Essa evolução se mostra em resultados concretos

próximos passos da SITAWI darão continuidade ao êxito

e palpáveis, como os que serão apresentados nas

desta trajetória, viabilizando mecanismos inovadores

próximas páginas, mas se desdobra também através

e potentes para a multiplicação do impacto positivo e

das mudanças que trabalhamos para implementar

guiando o fluxo do capital à construção de um mundo

no ecossistema. Cada real mobilizado, cada hectare

mais sustentável e justo para todos.

Guilherme Affonso Ferreira
Junia Nogueira de Sá
Lucia Hauptman
Paulo Nigro
Tomaz Solberg
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Quem somos
Desde 2008, facilitamos o fluxo de capital filantrópico e
subsidiado para impacto social e/ou ambiental. Somos
responsáveis por conduzir a gestão programática e
financeira de programas territoriais e desenvolver
soluções inovadoras para filantropos, iniciativas
sociais, negócios e investidores de impacto.
Entre 2013 e 2021, sob a marca SITAWI, estava também o
Programa Finanças Sustentáveis, com a maior prática de
Consultoria e Avaliação ESG da América Latina e Caribe.
Em 2022, essa atuação segue, de maneira independente,
sob a marca NINT.
Assim, no período coberto pelo relatório, iniciamos
mudanças significativas em relação a porte e estrutura,
a partir do anúncio do novo modelo operacional. Os
resultados de 2021 contemplam 100% das operações
do Programa Finanças Sociais e são fruto das iniciativas
desenhadas nos últimos anos, reforçando nosso pioneirismo,
espírito de inovação contínua e novos jeitos transformadores
de mobilizar capital para impacto socioambiental positivo.

Apresentação | Finanças Sociais | Pessoas | Informações Financeiras
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Linha do tempo

Institucional
Finanças Sociais
Finanças Sustentáveis

2008

2018

2019

- Fundação da SITAWI

- Abertura de base avançada em Carauari/AM (PTMJ)

- Estruturação do Empréstimo Socioambiental

- Realização do 1º Seminário Finanças do Bem

- Realização do 2º Seminário Finanças do Bem
- Lançamento da Plataforma de Empréstimo Coletivo
SITAWI
- Lançamento da iniciativa Investidores Pelo Clima - IPC

2009
- Primeiros Empréstimos Socioambientais para
Solidarium, Caspiedade e Davida

2010
- Recebimento do Certificado de OSCIP

2012
- Novo produto: Gestão de Fundos Filantrópicos
1º cliente: USAID +Unidos

2013
- SITAWI mobiliza R$ 1 milhão para impacto
- Prática de consultoria em Finanças Sustentáveis, com
equipe própria e natureza legal distinta, passa a operar
sob a marca SITAWI

- SITAWI mobiliza R$ 10 milhões para impacto
- O programa Finanças Sustentáveis entra para grupo de
empresas “boas para o mundo”, do Sistema B

2017
- Lançamento do Programa Território Médio Juruá
(PTMJ), coordenado pela SITAWI

2020
- SITAWI mobiliza mais de R$ 100 milhões para impacto
- Abertura de escritório em Bogotá (CO)
- Criação do 1º banco de dados brasileiro sobre
operações de dívidas sustentáveis

2016

2021

- Abertura do escritório em São Paulo

- Nos tornamos Great Place to Work (GPTW)
- Prêmio Empreendedor Social - FSP

2015
- Criação de programa de Cultura Filantrópica e liderança
em Social Impact Bonds
- Programa Finanças Sustentáveis lidera tema de Green
Bonds no Brasil

2022
- SITAWI continua operando programas próprios e, em
modelo de parceria, na gestão de Fundos Patrimoniais*
- Prática de consultoria em Finanças Sustentáveis deixa
de operar sob a marca SITAWI e passa a operar sob a
marca NINT

*A SITAWI Finanças do Bem e a Endowments do Brasil, organizações com CNPJs e governança independentes, irão trabalhar em parceria na gestão de Fundos Patrimoniais multi-causas.
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Finanças
Sociais
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Investimento de Impacto

impacto positivo no Brasil. A oferta de crédito através
de uma plataforma de multi investidores representa uma
inovação e amplia a possibilidade de pessoas físicas
terem rentabilidade atrelada a impacto positivo.

Por meio de uma abordagem de “Blended Finance”

impacto está atrelada ao funil de diligência, no qual nossa

(ou finanças híbridas), a SITAWI desenvolve

equipe realiza diversas investigações sobre a estrutura

mecanismos financeiros para tornar o investimento de

do negócio, a saúde financeira, o crescimento e, claro,

impacto mais atrativo tanto para o investidor, quanto

o impacto realizado. Além disso, entregamos um vasto

para o empreendedor de impacto.

networking aos empreendedores e mentorias para as
organizações enquanto são apoiadas pela SITAWI.

Para ser apoiada pela SITAWI, a organização precisa ter
seu impacto social e/ou ambiental validado. A análise

A Plataforma de Empréstimo Coletivo da SITAWI tem o

que verifica se a organização está alinhada com a tese de

objetivo de democratizar o acesso ao investimento de

9 organizações apoiadas em 2021, totalizando 56 no portfólio de Investimento de Impacto
+350 investidores engajados até 2021 e +880 investimentos no ano
+R$27 milhões mobilizados para impacto positivo (acumulados no histórico)
Parcerias com PPA, Instituto Humanize, USAID, GIZ, Alliance CIAT, Instituto Sabin
4 organizações com quitação total do empréstimo: Manioca, Orgânicos In Box, UpSaúde e Adere

Em 2021, foram realizadas 4 rodadas de empréstimo
coletivo na Plataforma, sendo duas delas focadas em
negócios que apoiam a Economia da floresta em pé
na Amazônia.
As organizações que passaram a fazer parte do portfólio
da SITAWI são: 100% Amazônia, Comaru, Luisa Abram,
Tobasa, Guaraci, No Carbon Milk, Coopavam, Cofruta,
Incentiv.me e Coopercuc.
Você pode conhecer cada uma delas aqui.
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Organização
investida
Comaru

Luisa Abram

Tobasa
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Tipo de
instrumento
Empréstimo
Coletivo
Empréstimo
Coletivo
Empréstimo
Coletivo

100%

Empréstimo

Amazônia

Coletivo

NoCarbon

Cofruta

Coopavam

Coopercuc

Incentiv.me

Empréstimo
Coletivo
Empréstimo
Coletivo
Empréstimo
Coletivo
Empréstimo
Coletivo
Empréstimo
Coletivo

Rodada

Data de
lançamento
da rodada

Capital
mobilizado

Qtd.
investidores

Taxa de
Juros

Rodada 5

Jul./21

R$320 mil

49

6,5%

Acompanhamento dos negócios de
impacto
Desde a criação da Plataforma em 2019, a SITAWI tem

Rodada 5

Jul./21

R$320 mil

72

6,5%

aumentado a quantidade de rodadas de empréstimo
coletivo por ano e adicionado cada vez mais

Rodada 5

Jul./21

R$770 mil

212

6,5%

organizações ao portfólio. Por conta disso, a equipe
de Investimento de Impacto cresceu e, para cuidar

Rodada 5

Rodada 6

Jul./21

Ago/21

R$1 milhão

209

6,5%

do impacto em primeiro lugar, conta com uma área
dedicada ao acompanhamento técnico e a mentorias das
organizações durante todo o período do empréstimo.

R$850 mil

114

8%

O crescimento da equipe e a flexibilização da pandemia
Rodada 7

Out/21

R$430 mil

59

9%

permitiu que voltássemos a realizar viagens de
acompanhamento, fortalecendo o relacionamento com os

Rodada 7

Rodada 8

Out/21

Nov/21

R$870 mil

R$157 mil

98

32

9%

9%

empreendedores do nosso portfólio. Durante o segundo
semestre de 2021, foi possível visitar os negócios
durante a etapa de análise aprofundada, visando coletar
evidências da atuação das organizações e assim diminuir
os riscos do investimento.

Rodada 8

Nov/21

R$317 mil

43

10%
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“Começar a investir em impacto acelerou nosso processo

com todas as dificuldades de pagamento de algumas

organizações e de pagar os investidores, que foram

de re-educação econômica, melhor unindo finanças e

organizações, a equipe da SITAWI esteve completamente

fundamentais com seu apoio e confiança durante todo

atuação civil, nos fazendo mais próximos do mundo que

focada em entregar a melhor solução possível para esses

esse período de congelamento.

queremos ver e fomentando não só as belas instituições

negócios e para os seus investidores.
“Tem sido muito importante a contribuição da SITAWI

apoiadas, mas também uma necessária mudança
de paradigma de investimento. Em uma agenda

No início de 2022 foi confirmado o descongelamento de 4

desde o momento que nos inscrevemos. Fomos

socioambiental por vezes turva, a SITAWI tem sido um

negócios que estavam com seus pagamentos pausados.

avançando nas etapas de seleção e aprofundando os

poderoso farol de autenticidade e consistência.”

Por meio do acompanhamento técnico realizado no ano

estudos sobre nosso modelo de negócios e, com a ajuda

LUCAS TORRES DE JESUS, Investidor da 5ª Rodada de

de 2021 e de todo o esforço dos nossos instituidores,

dos profissionais da SITAWI, a gente conseguiu enxergar

Empréstimo Coletivo

foi possível planejar o processo de readequação dos

coisas que não enxergávamos antes.”

pagamentos por parte dos empreendedores, a fim

AMANDA, fundadora da Tucum, organização apoiada pela

de preservar a sustentabilidade financeira dessas

Plataforma.

Para convocar novas organizações para o portfólio,
abrimos 3 Chamadas de Negócios de Impacto Positivo
ao longo do ano. No total, foram 80 inscrições e, dentre
estas, 4 organizações estavam alinhadas com a nossa
tese de impacto, passando para a etapa de análise
aprofundada e aprovação no comitê.
2021 foi um ano repleto de desafios e reforçamos ainda
mais a importância do capital paciente. O segundo
ano da pandemia dificultou a realização de diversas
atividades, impossibilitando alguns negócios de
venderem neste período. Por isso, algumas organizações
tiveram seus empréstimos congelados. Contudo, mesmo
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Destaques do ano

teve como objetivo disseminar o tema “Investimento de
Impacto”, alcançando pessoas interessadas por esta

2021 também foi um ano de novidades. Reestruturamos

modalidade, democratizando ainda mais o acesso a este

a Plataforma, contamos com uma nova identidade visual

tipo de conhecimento.

e realizamos um grande evento online sobre Investimento
de Impacto. Essas iniciativas fizeram parte do Projeto

Assim, renovamos a Plataforma, não só com a nova

FiBraS, implementado pela Agência de Cooperação

identidade visual, mas também a fintech parceira das

Alemã (Deutsche Gesellschaft für Internationale

operações. Além disso, diminuímos o valor mínimo de

Zusammenarbeit - GIZ).

investimento de R$1.000 para R$10, fortalecendo a nossa
missão de democratizar o investimento de impacto e

O evento Diálogos da Nova Economia aconteceu

tornando-o cada vez mais acessível.

em outubro e contou com a presença de 28 painelistas,
como Christiane Torloni, Adriana Barbosa, Denise

Para 2022, estamos preparando novas rodadas de

Hills, Maite Schneider e Fábio Alperowitch. Com 1.400

empréstimo coletivo e muitas novidades! Em breve,

inscrições, o encontro foi organizado para debater

novos lançamentos para você investir em um negócio

o ecossistema de impacto positivo, seus desafios,

de impacto e, para você, empreendedor, novas

tendências e influências para a economia. Além disso,

oportunidades para captar crédito.

Visita da equipe SITAWI à organização OKA - Ananindeua/PA

Se você quer investir em organizações

Se você é uma organização de impacto e

Playlist de

que estão alinhadas com os seus valores

quer ser apoiada pela SITAWI, cadastre-se no

vídeos no

e propósito, seja um(a) investidor(a) de

formulário e, em breve, a equipe SITAWI entrará

YouTube

impacto! Cadastre-se aqui para acompanhar

em contato. Acesse aqui.

as oportunidades.
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Gestão de Filantropia

+R$100 milhões em capital mobilizado
+8 milhões de pessoas alcançadas

Promover respostas eficientes e flexíveis para causar

em 2020 e 2021. Essa atuação beneficiou cerca de mil

impacto positivo: esse é o mecanismo adotado pela

hospitais com equipamentos médico-hospitalares, usinas

Gestão de Filantropia da SITAWI. Pautamos a gestão

de oxigênio e respiradores mecânicos. Além disso, os

administrativa e financeira de Fundos Filantrópicos

Fundos garantiram a destinação de recursos, kits de

na transparência e eficiência, a fim de garantir que

higiene e cestas básicas a comunidades em situação de

nossos parceiros e iniciativas promovam cada vez

vulnerabilidade e iniciativas na Amazônia.

Atuação em 26 estados + DF
+R$74 milhões mobilizados para
combate à Covid-19
+79 milhões de EPIs e 12 usinas de
oxigênio entregues

mais transformações positivas.
O maior deles é o Matchfunding Salvando Vidas, voltado
Ao longo do ano, contamos com 37 Fundos Filantrópicos

para o enfrentamento da Covid-19. Resultado de uma

ativos. Dentre eles, encontramos uma variedade de causas

parceria entre BNDES, CMB, Bionexo, Benfeitoria e

e temáticas. E, em 2021, ano ainda marcado pela pandemia

SITAWI, o Fundo Filantrópico ultrapassou a marca de

de Covid-19, vimos a importância dos Fundos para

R$100 milhões mobilizados e, assim, lançou uma nova

proporcionar soluções em saúde à população brasileira.

fase, para captar mais R$100 milhões em doações para
apoiar a crise sanitária. O Fundo se estruturou a partir da

Foi através da atuação na gestão financeira de 16

lógica do ‘matchfunding’: para cada R$1 doado, o BNDES

Fundos Filantrópicos voltados ao combate à Covid-19

doa R$1, dobrando o valor das doações. Nesta nova fase,

que vencemos o prêmio Empreendedor Social do

o Salvando Vidas operou também no apoio à vacinação

Ano, realizado pela Folha de São Paulo e a Fundação

através da compra de refrigeradores de vacinas. Com isso,

Schwab, na categoria Emergência Sanitária. Juntos,

a estimativa é entregar mais de 600 refrigeradores a 659

esses Fundos mobilizaram mais de R$175 milhões e

municípios de todos os estados do Brasil em 2022.

impactaram a vida de 8 milhões de pessoas no país,

A gestão de Fundos Filantrópicos permite
o direcionamento de recursos financeiros
de pessoas jurídicas e físicas, nacionais e
internacionais, a causas sociais e ambientais
de forma flexível, eficiente e transparente,
com elevado nível de compliance. Foi por
conta desse grau de transparência que
a SITAWI passou por uma auditoria sem
ressalvas, conduzida por uma Big Four1.
Nome dado às quatro maiores empresas globais
especializadas em auditoria e consultoria do mundo.

1
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Parcerias internacionais
A Gestão de Filantropia da SITAWI não para de crescer

Entre as principais ações realizadas, estão campanhas

pessoas. Agora, o Fundo se prepara para uma nova fase,

e se desenvolver. Responsável por mais de 80% do

educativas contra o contágio do coronavírus e a

que irá selecionar projetos focados no fortalecimento do

montante mobilizado em 2021 pela organização, a área

distribuição de cestas básicas, kits de higiene e máscaras

acesso à vacinação contra a Covid-19 e do sistema de

criou uma célula focada em Parcerias Internacionais.

à população. As ações alcançaram mais de 1,5 milhão de

saúde na Amazônia.

Através dessa frente, buscamos expandir a nossa
atuação para possibilitar que recursos filantrópicos
internacionais sejam cada vez mais direcionados para
causas socioambientais no Brasil, oferecendo soluções
para que essas doações cheguem aos destinos de forma
eficaz, flexível e com alto nível de compliance.
Um exemplo dessa parceria é a Plataforma Parceiros Pela
Amazônia (PPA), implementada pela Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em
parceria com a Aliança Internacional da Biodiversidade
e o Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
Através do Fundo Filantrópico PPA Solidariedade,
resultado de uma parceria entre USAID, NPI Expand, PPA
e SITAWI, foi possível desenvolver respostas para mitigar
os efeitos da Covid-19 na Amazônia.

Barco hospital, apoiado pelos recursos do Matchfunding Salvando Vidas, vai fornecer atendimento a moradores de comunidades ribeirinhas do Tapajós.
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Empoderamento
Diversidade e inclusão também foram temáticas
de destaque em outros Fundos de nosso portfólio.
O Fundo Agbara, por exemplo, é o primeiro Fundo
Filantrópico de e para mulheres negras do Brasil. Com
a missão de potencializar o maior número possível de
empreendedoras negras e indígenas, o Fundo viabiliza a
independência dessas mulheres através de três frentes:
educação, aportes financeiros e assessorias técnicas.
Em 2021, a iniciativa atendeu mais de 1.800 beneficiárias
e realizou aportes financeiros de até R$1.000 para mais
de 60 mulheres, 25 mentorias profissionais e mais de 41

Já o Fundo Humana, instituído pela organização não
governamental de mesmo nome, atua pela garantia dos
direitos humanos de meninas e mulheres brasileiras
e imigrantes residentes no país. A iniciativa busca
influenciar políticas públicas que promovam mudanças
estruturais, incentivando uma sociedade mais inclusiva.
Através do Fundo, a Humana realizou uma ação com
o coletivo Empodere-MG e investiu socialmente em 30
beneficiárias. A tese de expansão da instituição é lançar
o Plano Nacional pela Equidade de Gênero em 2023 e
impactar 30 mil meninas e mulheres até 2026.

assessorias técnicas especializadas.

Com apoio do Fundo Filantrópico IARA, coletivo de Carimbó
"Os Tamuatás do Tucunduba" desenvolve campanha para
garantir acesso à água na periferia de Belém (PA).

O empoderamento de líderes negros(as) é uma temática
que também faz parte de iniciativas do nosso portfólio.
O Black Founders Fund, Fundo Filantrópico criado

Confira o depoimento de Aline Odara, idealizadora
do Fundo Agbara, sobre a nossa parceria!

pelo Google for Startups, busca ampliar diversidade
e inclusão no setor de inovação. A iniciativa destina
recursos para startups de alto impacto lideradas por
empreendedoras(es) negras(os). Em 2021, o Google
renovou contrato com a SITAWI para fazermos a gestão
financeira de um novo aporte ao Fundo, a fim de expandir
o número de startups e pessoas beneficiadas.
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“A SITAWI foi uma parceria essencial para a realização da

A reflexão sobre as mudanças climáticas e seu impacto

IARA. Através do fundo, pudemos apoiar grupos ainda

na sociedade também foi temática de atuação. Um dos

sem estrutura de CNPJ para receber financiamentos

Fundos Filantrópicos geridos pela SITAWI é a plataforma

por vias tradicionais. Assim, o programa conseguiu

IARA (Inovação e Aceleração na Região Amazônica). Ela foi

responder às reais necessidades dos territórios

criada para fortalecer organizações ativistas do Pará que

amazônidas, onde a formalização ainda não é uma

articulam mudanças e buscam construir uma Amazônia

realidade para muitos coletivos com atuação importante

melhor para as pessoas e a natureza. Idealizada pela

e grande potencial de impacto. Neste sentido, a SITAWI

Purpose Brasil, com apoio do Impact Hub, a iniciativa

nos mostrou flexibilidade e sensibilidade, criando junto

selecionou 7 organizações que buscam mudanças nos

da nossa equipe e dos beneficiários processos que se

eixos de mobilidade sustentável, economia da floresta

adequassem às suas necessidades”

em pé, saneamento básico e acesso à água e defesa do

ANA CLARA TOLEDO, estrategista da Purpose Brasil.

território, para participarem de uma jornada de aceleração.

Se identificou com a nossa visão
e deseja alavancar recursos
financeiros para causas sociais
e ambientais, com flexibilidade e
uma gestão transparente focada
no impacto positivo? Fale conosco
Membros do Projeto Perpetuar, iniciativa apoiada pela IARA que fortalece
identidades quilombolas através da educação popular, arte e cultura.

Fundos Filantrópicos ativos em 2021 e ODS*
1 1 1
2

8

2
2
2

8

3

5
6
5
6
9 | Indústria, Inovação
e Infraestrutura

8 | Trabalho Decente e
Crescimento Econômico

11 | Cidades e
Comunidades Sustentáveis

5 | Igualdade de Gênero

15 | Vida Terrestre

16 | Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

2 | Fome Zero e
Agricultura Sustentável

3 | Saúde e Bem-estar

4 | Educação
de Qualidade

13 | Ação contra a
mudança global do clima

6 | Água Potável
e Saneamento

10 | Redução das
Desigualdades

14 | Vida na Água

17 | Parcerias e Meios
de Implementação

*o escopo de atuação dos Fundos Filantrópicos interage,
na maioria das vezes, com mais de um ODS.
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Programas Territoriais
Desde 2017 a SITAWI atua na idealização e no

milhões de hectares, com duas Unidades de Conservação

“O apoio da USAID ao Projeto Território Médio Juruá

desenvolvimento de Programas Territoriais. Neste

– a Reserva Extrativista (Resex) Médio Juruá e a Reserva

(PTMJ) é fruto da ação coletiva e estratégica de uma

modelo, realizamos o planejamento estratégico

de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari – e a Terra

rede de atores que trabalham de forma colaborativa

participativo e coordenamos a gestão programática,

Indígena Deni do Rio Xeruã, cobrindo uma grande área da

há vários anos. Nesta jornada, a USAID compartilha o

técnica, financeira e de impacto de diferentes

zona rural do município de Carauari (AM).

entendimento de que a conservação da biodiversidade

iniciativas, com um olhar integrado do território e de
suas populações locais.

e a melhoria da qualidade de vida das populações
Na primeira fase da iniciativa (2017-2021), foi elaborado

do Território Médio Juruá são essenciais para o

um Plano de Desenvolvimento Territorial para a região,

desenvolvimento integrado e sustentável desta região

A SITAWI facilita, portanto, a conciliação dos interesses de

baseado em indicadores nas dimensões social,

rica em cultura, conhecimento e biodiversidade.”

uma ampla base de atores envolvidos (iniciativa privada,

ambiental e econômica. Ao todo, foram R$16,8 milhões

agências de fomento e desenvolvimento, associações

PATRICIA BENTHIEN, Gerente de Projetos da USAID-Brasil

mobilizados, promovendo a conservação de mais

locais e governos) com visão compartilhada para o alcance

de 919 mil hectares e mais de 2,5 mil pessoas com

de objetivos socioambientais e que desejam trabalhar de

melhorias socioeconômicas.

forma articulada para atingir os resultados esperados.

Programa Território Médio Juruá (PTMJ)
O PTMJ nasceu em 2017, com o objetivo de contribuir
com o desenvolvimento sustentável do território do Médio
Juruá no Amazonas – que abriga uma área de cerca de 2,5
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etapa a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA)
como parceiro estratégico e a participação da Aliança
Bioversity/CIAT. Com o orçamento estimado de R$35
milhões para a segunda fase, o Programa Território
Médio Juruá segue aberto a parceiros que desejam
promover o impacto na região. Quer se tornar um
apoiador? entre em contato.
“O projeto PTMJ 2 integrou o portfólio de desenvolvimento
local da PPA em julho de 2021. É um projeto de arranjos
institucionais que colaboram para o crescimento local e para
beneficiar a populações locais, como ribeirinhas e indígenas.

O ano de 2021

O PTMJ seguirá trabalhando com parceiros locais,
fortalecendo as seguintes cadeias produtivas e áreas

PTMJ Fase II (2021-2024)

prioritárias:

Com o êxito e a consolidação do modelo de colaboração

• cadeia produtiva do pirarucu;

intersetorial construído, em 2021 o PTMJ inicia então a

• cadeia produtiva dos óleos vegetais;

execução de sua segunda fase. As ações têm como foco

• conservação de quelônios;

estratégico o fortalecimento das cadeias de produtos do

• empreendedorismo feminino;

Médio Juruá, o fomento ao empreendedorismo local –

• proteção territorial e fortalecimento das organizações

com destaque para as mulheres – além do uso e manejo

sociais.

sustentável dos recursos naturais, garantindo melhorias
na gestão dos negócios de base extrativista, na qualidade

Além da coordenação da SITAWI, seguindo com o apoio

de vida da população e a conservação da biodiversidade.

da USAID/Brasil e da Natura, o PTMJ tem nesta segunda

Esperamos que o projeto continue tendo sucesso e relevância
tanto localmente como para toda a Amazônia, como
referência de um desenvolvimento dado a magnitude de
complexidade, mas também por uma diversidade de atores
que atuam nesse processo. A PPA só veio somar a essa
estratégia de conservação da biodiversidade da Amazônia”
DENYSE MELLO, Gerente de Projetos PPA

Assista ao vídeo
e conheça as
iniciativas do PTMJ
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Impacto
Há mais de 30 anos, existiam apenas 3 tabuleiros na
região e 6 monitores. Atualmente, com as parcerias

Inauguração do entreposto para
manejo sustentável do pirarucu
selvagem

e apoio das instituições, o total de tabuleiros cresceu

A atividade realizada por comunidades ribeirinhas e

para 18, com 45 monitores. Com isso, a soltura anual

indígenas no município de Carauari (AM) é fundamental

de filhotes aumentou de cerca de 3.000 animais por ano

para a conservação da espécie, o fortalecimento da

para 274 mil em 2021.

cadeia produtiva do pescado e a geração de renda para a
população local. A instalação contou com apoio do PTMJ
para a aquisição de equipamentos (sistemas de energia
solar, câmera fria, transporte de pescado, dentre outros)
e tem capacidade para processar, em média, 5 toneladas
de pescado por dia, além de estrutura para armazenar até
300 toneladas de peixe.

274 mil filhotes de quelônios soltos
em 2021

Impacto
Somente no Médio Juruá, a quantidade de peixes

Do total, 233.300 eram de tartarugas e o restante

contados nos lagos monitorados cresceu mais de 70%

de tracajás de 18 tabuleiros (praias de desova dos

nos últimos quatro anos, passando de cerca de 14 mil em

animais). O monitoramento garante a reprodução dos

2018 para quase 25 mil em 2021.

quelônios e repovoamento dos lagos e rios e contribui
com a conservação de outras espécies da fauna. Em
novembro, foi realizada a Gincana Ecológica de soltura na
comunidade Pupuaí, que reuniu cerca de 500 pessoas.
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Extração de óleos e o impacto das
mudanças climáticas
Atualmente, a cadeia dos óleos vegetais é uma das
principais atividades produtivas da região, envolvendo
mais de 663 famílias e 2.652 agroextrativistas das RDS
Uacari e Reserva Extrativista Médio Juruá, assim como
moradores de comunidades do entorno.
Em março de 2021, o Rio Juruá registrou uma
das maiores cheias das últimas décadas. Das 61
comunidades ribeirinhas, 44 sofreram drasticamente o
impacto da cheia, ficando embaixo d’água por todo o
período chuvoso e obrigando as famílias a mudar para
abrigos coletivos improvisados. Além do alagamento
de diversas roças de subsistência, os agroextrativistas
viram 85% da sua produção de sementes oleaginosas
comprometida, tanto pela dificuldade de deslocamento
para a floresta como pelo alto nível das águas que
levaram as sementes, não permitindo a coleta.
A forte organização local que existe no território e o
apoio das entidades envolvidas no PTMJ e do Fórum
Território Médio Juruá foram cruciais para permitir que as
famílias agroextrativistas recebessem suporte. Ao todo

foram arrecadados 1.777 cestas básicas, R$85mil para

Tem interesse em desenvolver Programas Territoriais

aquisição de itens básicos e de higiene pessoal, logística

junto à SITAWI, apoiando iniciativas de alto impacto

e distribuição de 1.050 cartões de alimentação no valor

socioambiental em outras regiões do Brasil?

de R$450 para as famílias atingidas.

Entre em contato conosco!

21

Apresentação | Finanças Sociais | Pessoas | Informações Financeiras

Pessoas

22

Apresentação | Finanças Sociais | Pessoas | Informações Financeiras

Quem faz acontecer
Em 2021, seguimos no trabalho remoto para garantir

Em uma dessas ocasiões, convidamos um professor de

a segurança de nossas pessoas colaboradoras.

yoga para ministrar uma aula coletiva à equipe.

No segundo semestre do ano, com o avanço da
vacinação no país, foi possível flexibilizar a ida aos

Também avaliamos a qualidade de nosso ambiente

escritórios, ainda que sem frequências definidas.

de trabalho e cultura organizacional através da
pesquisa realizada pela Great Place To Work (GPTW).

Chegamos ao final do ano com 59 integrantes no time

O levantamento, que teve adesão de 87% das pessoas

SITAWI*, o que representou um crescimento de 51% da

colaboradoras, apontou como principais destaques

equipe. Devido a esse progresso, a área de Recursos

na SITAWI o sentimento de credibilidade, orgulho e

Humanos, estruturada no ano anterior, se expandiu e

companheirismo entre as equipes. O índice de satisfação

reforçou o cuidado não apenas com a integração e a

acima de 80% nos garantiu a certificação GPTW.

recepção de novas pessoas nos mais de 16 onboardings
realizados, mas também na atenção à saúde mental de
toda a equipe diante do trabalho remoto.

Inclusão e empoderamento

A fim de incentivar reflexão e autocuidado, a área

Entendemos o incentivo à diversidade como peça

realizou um encontro virtual sobre Mindfulness &

fundamental da cultura organizacional, pois permite um

Autoconhecimento. O RH também manteve os encontros

ambiente de trabalho mais plural, abre caminhos para

mensais livres para que as pessoas pudessem partilhar

novos olhares e empodera grupos minorizados. Nesse

suas emoções e trocar sobre os desafios do home office.

sentido, realizamos recrutamentos afirmativos e ações
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Colaboradores por raça / etnia (%)

Diferença salarial por cargo e gênero

e promover a inclusão. Como exemplo disso, o primeiro
programa de estágio da SITAWI, que contou com mais de

Cargo

1,6

900 inscrições, teve metade de suas vagas destinadas

16,9

mulher/homem

Estagiário(a)

N/A

selecionadas se encaixavam nos perfis propostos.

Auxiliar

N/A

Também realizamos campanhas de diversidade e

Assistente

N/A

Assistente II

+4%

Analista

+3%

Analista Pleno / Supervisor

+8%

Analista Sr. / Supervisor II

-11%

Coordenador/Consultor

+5%

Especialista

N/A

Gerente

+2%

Gerente Sr.

N/A

a grupos de diversidade. Ao fim, 52% das pessoas

inclusão para ampliar a conscientização sobre temas

23,7

57,6

como o combate ao racismo e a empregabilidade de
pessoas trans e travestis no mercado de trabalho.
Criamos o primeiro grupo de diversidade da organização,
com o objetivo de apoiar e acompanhar a Agenda de

Branco(a)

Pardo(a)

Preto(a)

Indígena

Diversidade da SITAWI, promovendo ações de inclusão,
conexão de pessoas e criação de um espaço de troca e

O compromisso com o incentivo à diversidade também

acolhimento entre as pessoas colaboradoras.

é refletido nas posições de liderança da organização.
Em 2021, contamos com 9 mulheres em cargos com

À medida que expandimos nossa equipe, aprimoramos

responsabilidade de gestão, o que representa 53%

nossos processos para atender aos anseios e às

do número total. Já o número de profissionais negros

necessidades dos colaboradores, a fim de criar um

(pretos e pardos, segundo definição do IBGE) e indígenas

ambiente de trabalho mais saudável, transparente e seguro.

representou cerca de 45% da equipe. Também realizamos

Acreditamos que diferentes repertórios proporcionam

recrutamentos afirmativos para ampliar a presença de

diferentes soluções para os serviços que prestamos. E essa

profissionais 50+ fora de posições executivas, pessoas

troca é essencial para alcançar nossa missão.

com deficiência e LGBTQI+ para o nosso time.

N/A: não havia pessoas nas duas categorias de gênero, impossibilitando
a comparação.
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O cuidado com os colaboradores também envolve ações
de valorização e oportunidade de crescimento. Pensando
nisso, desde 2014 adotamos um Plano de Cargos e

Conforme comunicado no início

Salários, que é aplicado a todos(as) e compartilhado com

deste relatório, anunciamos um

a equipe. Em 2021, este plano foi revisto à luz do nosso

novo modelo operacional em 2021 e

crescimento e da evolução do mercado.

o Programa Finanças Sustentáveis
segue, de maneira independente, sob

O ano de 2021 foi muito significativo para o crescimento

a marca NINT.

e trajetória consistente da SITAWI. Com o aumento das
contratações, o tempo médio de casa dos profissionais

Gostaríamos de fazer um

ativos ao fim do ano ficou em cerca de 17 meses e 41%

agradecimento especial aos

da equipe faz parte da SITAWI há mais de um ano. A

profissionais do Programa Finanças

entrada massiva de novas pessoas em 2021 influenciou

Sustentáveis que fizeram parte desta

a média do tempo de casa, resultando em um valor um

história junto conosco e contribuíram

pouco mais baixo do que a taxa do ano anterior, em que

para o sucesso da SITAWI.

51% do time estava na organização há mais de um ano.

Agradecemos por todo esforço
e dedicação em prol do impacto

Para além da análise quantitativa, comemoramos a

durante todos esses anos!

chegada de muitas pessoas comprometidas com a nossa
missão e empenhadas em utilizar suas competências
para fazer avançar o conceito de Finanças do Bem.
Somos gratos a todas as pessoas que fazem a SITAWI
acontecer e que contribuem para a construção de um
mundo melhor.

*Para os cálculos desta seção, consideramos somente o número de
pessoas colaboradoras do Programa Finanças Sociais e Institucional, ou
seja, a SITAWI. Os 73 profissionais do Programa Finanças Sustentáveis
(NINT a partir de 2022) não estão refletidos aqui.
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Quem apoia
Apoiadores

“Acompanho e apoio há anos o caprichado e bem-sucedido trabalho da SITAWI. As diretrizes seguem as mesmas
definidas na largada: fazer o bem com eficiência. Ao longo da pandemia, essa abordagem mais do que comprovou

Embaixador

a sua eficácia, sobretudo em momentos de alta pressão”

A. Fraga, Família Conde.

ARMINIO FRAGA, Embaixador da SITAWI

Advocate
A. Rezende, Clifford Chance, L. Gonçalves, T. Bracher,

F. Sotto-Maior, F. Feder, F. Rizzo, F. Seifert, G. Teixeira, H.

T. Rossi, Trígono Capital, W. Dominice.

Soarez, H. Sztutman, I. Teixeira, J. Michaels, J. Silva, L.
Letelier, L. Hauptman, M. Lopes, M. Pedreira, M. Maleck,

Benfeitor

M. Finatti, M. Sednaoui, M. Murta, M. Menezes, O. Pinsky,

A. Ramos, E. Stein, Finance For Good, G. Pimentel, J.

P. Chiamentipl, P. Castro, P. Mordehachvili, P. Bruno, R.

Nogueira, M. Spilberg, O. Armani, P. Guimarães,

Pinto, R. Linhares, R. Alvarenga, R. Sant’Anna, R. Glass,

S. Wachsner.

S. Miagostovich, T. Stoppe, T. Gaspar, Trígono Capital, V.
Medina-Matzner.

Aliado
A. Souza, A. Oliveira, A. Martin, A. Dascal, AXA XL, Axxon
Group, C. Skilnik, C. Oliveira, C. Alves, D. Celano, D.

Voluntários

Della Nina, D. Vargas, D. Trotta, E. Monteiro, E. Oioli, E.

Comunicação: Adriano Schimite

Spalding, F. Tran, Família Lee e Linda Meier, F. Gutterres,

Programas Territoriais: Luiz Henrique Beauchamp Weber
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Informações
Financeiras
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Informações contábeis

Empresas (44)

Fundações, Associações e Institutos (37)
Bancos e Agências de desenvolvimento (3)

*Após revisão interna, revisamos os cálculos anteriores, alterando,
assim, o resultado total de desembolso de alguns anos.

*Revisado

2021

2020*

3.884
2019

3.022

2.268
2017

2018

1.877
2016

1.353
2015

12.821

10.541

Pessoas físicas (72)

1.382

0

2014

2020

2

747

14.146
2019*

10.865
2018*

4.889
2017

0

2016* 2.278

4

2015 1.932

40
2014 1.570

6

2013 1.157

60

2012 603

8

2011 530

80

2010 565

10

20

6%

12

100

2009 387

49%

33%

14

2013

120

2021

12%

Receita Líquida (R$ mil), CNPJ sem fins
lucrativos

2012 369

140

115.548

Desembolsos para Impacto Social (R$ mil)
134.125

Recursos para Operações (R$ mil por
fonte, entradas)
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Demonstrativos gerenciais
CNPJ sem fins lucrativos
Nossas demonstrações contábeis auditadas ficarão disponíveis em nosso site quando finalizadas.

(R$) mil

2021

2020

2019

2018

2017

Detalhamento das despesas

7.681

4.843

3.856

3.234

2.323

Desenvolvimento Institucional

335

216

601

487

366

Marketing e Desenvolvimento de Negócios

262

71

114

200

140

73

145

487

287

226

(R$) mil

2021

2020

2019

2018

2017

Receita Operacional

10.576

10.126

3.892

3.102

2.273

Finanças Sociais

7.660

8.343

2.268

1.343

815

Finanças Sustentáveis

2.217

1.186

834

612

626

0

-

2

186

61

Recursos Humanos

5.557

3.378

2.469

2.005

1.344

699

597

788

995

741

Gestão, Admin, Operacional

1.789

1.249

786

742

613

Despesas de escritório e de capital

795

508

379

410

432

Serviços terceirizados

994

741

407

332

181

Recursos Mobilizados para Impacto Social(1)
(R$ mil)

115.548

134.125

14.1466

10.865

4.889

Recursos Mobilizados para Impacto Social
Acumulado(1)

288.595

134.124

38.922

24.776

13.911

83%

86%*

74%*

43%*

51%*

Negócios e Impacto
Doações para Operações
Taxas e impostos
Receita Líquida

158

25

12

80

5

10.418

10.101

3.880

3.056

2.238

Transporte e Viagens

Indicadores Operacionais
Resultado Financeiro
Despesas
Resultado Líquido
(1)

230

39

61

74

55

7.681

4.843

3.856

3.234

2.323

2.967

5.297

85

-104

-30

Receita Própria(2)/ Receita Operacional

Recursos desembolsados diretamente pela SITAWI + recursos cuja movimentação é coordenada pela SITAWI (estes mais relevantes a partir de 2017). Houve revisão na metodologia da contabilização de capital mobilizado. Com isso, os

valores foram ajustados. As diferenças nos anos anteriores foram consideradas no valor acumulado. (2) Recursos provenientes de consultorias, gestão de fundos e iniciativas ligadas a receita/patrocínio dedicado
*Revisado

sitawi.net

