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Durante o ano, continuamos cumprindo nossa missão e
multiplicando o impacto social de nossos clientes: o
número de beneficiários indiretos de nossos Empréstimos
Sociais foi de cerca de 11.000, através de 4 empréstimos,
incluindo o primeiro cliente na região Nordeste.
Com R$615.000 emprestados no ano, atingimos cerca de
R$1 milhão em empréstimos, o que significou um giro dos
recursos do fundo de 2,4 – o impacto de cada real doado
para o Fundo Social já foi multiplicado 2,4 vezes.

CARTA DO CEO

OSCIP
BID
2,5 MI
11.000

ogo no início de 2010, a sitawi recebeu o certificado
de OSCIP – Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público. Este certificado aumenta a
solidez jurídica de nossa atuação e passa a permitir que
apoiadores qualificados aproveitem benefícios fiscais em
suas doações. Ao final do ano, fomos selecionados
finalistas do prêmio beyondbanking, do Bando
Interamericano de Desenvolvimentos (BID).

Nosso índice de inadimplência manteve-se em zero,
provando que há no país uma série de instituições sociais
sólidas que necessitavam apenas de um impulso nos
negócios para atuarem de maneira mais sustentável.
Depois da fase de prova de conceito, estamos iniciando o
plano de expansão do Fundo Social, com a formação de
novas parcerias institucionais, maior exposição de nossas
ações na mídia e a captação de R$2,5 milhões para
atender parte da demanda existente, dobrando o número
de clientes e diversificando os setores que contemplamos
(Saúde, Assistência Social, Direitos Civis, Ambiente,
Clima, Biodiversidade, Desenvolvimento do Setor Social,
Educação, Esporte, Cultura, Artes, Emprego e Renda)
conforme o compromisso firmado com a Clinton Global
Initiative.

615 MIL

Este Resumo de Resultados dá a conhecer a vocês,
nossos parceiros, uma síntese das ações e resultados em
2010 e esperamos assim que continuem nos apoiando ao
longo desta jornada na construção de um setor social
mais robusto e um país melhor.

EMPRÉSTIMOS
SOCIAIS SITAWI

Boa leitura!
Leonardo Letelier - CEO

Sally Osberg, Presidente da Soll Foundation; Leonardo Letelier, Fundador e CEO, sitawi; Ngozi Okonjo-Iweala, Diretora do Banco Mundial, Rangina Hamidi, Fundadora e Presidente da Kandahar Treasure
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ASSOCIAÇÕES
DE ARTESÃOS
PESSOAS
BENEFICIADAS

A sitawi concedeu um empréstimo social e
financiou a produção e entrega do maior pedido
recebido pela Tekoha até o momento, gerando
renda para dezenas de micro-empreendedores
das comunidades.

100.000
Caspiedade (SP) atua desde
1998 no desenvolvimento de
comunidades em situação de
vulnerabilidade social em
diversas atividades sócioeducativas e profissionalizantes,
além de promover auxílio-alimentação.
O objetivo do empréstimo social foi a redução dos
juros de empréstimos tradicionais e amenizar o
conflito de prazo das despesas com o atraso nos
repasses por parte do governo. O empréstimo
gerou economia significativa para a organização
e uma estabilidade maior financeira, permitindo a
manutenção das atividades.
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CLIENTES 2010

Tekoha (SP) cria canais de
comercialização ética e justa para
produtos feitos a mão, conectando
comunidades e consumidores em
u m a g r a n d e r e d e .
Atuando como um núcleo de inteligência de
mercado a serviço dessas comunidades, a
Tekoha já forneceu produtos para grandes
empresas como Natura. Apoiadas pela Tekoha,
estas comunidades manifestam sua cultura e
geram renda com a criação de peças artesanais.

EMPRÉSTIMO
SOCIAL SITAWI

RESTAURANTES
POPULARES
CENTROS DE
ATENDIMENTO
PESSOAS
BENEFICIADAS

300.000

EMPRÉSTIMO
SOCIAL SITAWI

Temos orgulho de ter colaborado, em pequena medida através dos Empréstimos Sociais
e aconselhamento estratégico, para o Resultado maior de nossos clientes.
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MICROCRÉDITO
A COMUNIDADE

EMPRÉSTIMO
SOCIAL SITAWI

O Banco Palmas utiliza os recursos para ampliar
o volume e a flexibilidade dos microcréditos
concedidos, fomentando o empreendedorismo
na comunidade.

PRODUTORES
BENEFICIADOS
POSTOS DE
TRABALHO

18
109
5.000

NOVAS
INSTITUIÇÕES
INSTITUIÇÕES
SOCIAIS
PROFISSIONAIS
CAPACITADOS

140.000

EMPRÉSTIMO
SOCIAL SITAWI

CLIENTES 2010

70
1.000
1.800
3MILHÕES
75.000

Instituto Palmas de
Desenvolvimento e
Socioeconomia Solidária é uma
OSCIP criada pelos moradores
do Conjunto Palmeira (CE)
que busca combater a pobreza
fortalecendo as comunidades tornando-as
sustentáveis, articulando a produção e a
comercialização, capacitando pequenos
produtores rurais e urbanos, e oferecendo um
modelo socioeconômico que garante inclusão
através da geração de renda.

NEGÓCIOS
FAMILIARES

Fundado em 1999, o IDIS I n s t i t u t o p a r a o
Desenvolvimento do
Investimento Social - (SP) tem
como missão a promoção do
desenvolvimento social e a geração e
disseminação de práticas e modelos de
intervenção social que contribuam para a
redução das desigualdades sociais.
A sitawi concedeu um empréstimo que permitiu o
desenvolvimento de uma rede de consultores,
como parte da reestruturação da área e a
montagem do plano de negócios para um novo
serviço.

Temos orgulho de ter colaborado, em pequena medida através dos Empréstimos Sociais
e aconselhamento estratégico, para o Resultado maior de nossos clientes.
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TOTAL

400

R$ MIL
SALDO

158 558

APORTE *

115
DEZ 09

DEZ 10

DEZ 10

27
FEV 11

* Inclui 120 mil da parceria sitawi-Artemisia.
R$100.000 são fundos flexíveis e podem também ser utilizados para operações

EMPRÉSTIMOS
INADIMPLÊNCIA

ROTATIVIDADE DO FUNDO*

0 2.4x

RESUMO FINANCEIRO

FUNDO SOCIAL

PERFORMANCE

Empréstimos 2010
Devido
Recebido
Quitados Integralmente

R$ 428 mil
R$ 428 mil
3

*Empréstimos até Dez 10 / Estoque Médio.

RESULTADOS
Receita Operacional Bruta
Empréstimos
Consultoria
Doações para operações
(-) Impostos (IOF, ISS, IR emp)
Receita Operacional Líquida
Despesas
(-) Recursos Humanos
(-) Gestão e Administração
(-) Desenvolvimento institucional
(-) Despesas operacionais
(-) Depreciação e amortização
Resultado operacional

GERENCIAL - OPERAÇÕES

2010
326
109
170
48
32
294
298
150
72
63
11
2
-4

33%
52%
15%

* Para acessar o Demonstrativo Contábil, visite: www.sitawi.net
** Este ano, o detalhamento do DRE foi refinado em relação ao ano passado.
Adicionalmente, uma despesa teve sua competência corrigida de 2009 para 2008.

*

2009**
193
12
143
37
18
175
163
86
36
32
9
2
11

6%
74%
19%
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Agradecemos a nossos apoiadores que acreditaram na sitawi por mais esse ano e
contamos com sua participação para nosso plano de expansão.
Counselor:

Avina

Principal:

Halloran Philanthropies

Leader:

Anônimo (1)

Prime:

Fram Capital, Grupo Stratus

Associate:

G. Hsu, M. Sakairi, T. Solberg, E. Stein, C Megaron, C. Skilnik e G. Mammana

Ofereceram produtos ou serviços:
2010
Approach, ArteFoco, alôbrasil, eSpiral

APOIE

2009
Microsoft, Dropbox

APOIOS E AGRADECIMENTOS

AGRADECIMENTO

AOS APOIADORES

A SITAWI HOJE!

Várias organizações estão sob análise e esperando que a sitawi tenha recursos para
mais Empréstimos Sociais em 2011.
ESTADO

FINALIDADE

RS
CE
RS
PR
SP
RR
SP
RJ

Microcrédito Produtivo
Capacitação para População de Baixa Renda
Microcrédito Produtivo
Artesanato de Comunidades Carentes
Atendimento Básico de saúde para populações carentes
Assistência a Dependentes Químicos
Tecnologia para Deficientes Visuais
Artesanato de Comunidades Carentes

TOTAL

SITAWI
CNPJ: 09.607.915/0001-34
BANCO ITAÚ (341)
AG: 0413
CONTA: 69393-8

EMPRÉSTIMO R$
400.000
300.000
280.000
140.000
100.000
100.000
60.000
60.000
1.440.000

Multiplique

seu

impacto

social

As fotos utilizadas em todo este material foram gentilmente cedidas pelos nossos clientes.
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“Com abordagem diferente entre as várias instituições do
terceiro setor, a SITAWI é um modelo a ser incentivado. O
resultado dos projetos ultrapassa o impacto financeiro nas
instituições que recebem apoio. A SITAWI, além dos
recursos financeiros, aporta acima de tudo conhecimento e
idéias que passam a viabilizar o crescimento independente e
sustentável no difícil ambiente das organizações do terceiro
setor. A experiência, alta qualificação e dedicação da equipe
efetivamente inspiram e transformam a maneira de pensar
sobre os projetos na área social.”
Guilherme Mammana - Fram Capital, Sócio
Apoiador Prime da sitawi

