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a sitawi é uma osCIP que tem por missão desenvolver infra-estu-
rura financeira para o setor social brasileiro. Fazemos isso criando 
‘produtos financeiros’ adequados às necessidades das organizações 
sociais. Nosso objetivo é multiplicar o número de pessoas benefi-
ciadas por estas organizações apoiando a expansão e a melhoria 
de projetos das mais diversas áreas: geração de emprego e renda, 
meio-ambiente, saúde, cultura e direitos civis. (2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 4.8). 

durante o cumprimento de sua missão, a sitawi busca alavancar ao 
máximo seus valores de inovação, disciplina e transparência junto a  
todos os seus stakeholders. (4.8)

atualmente nossos principais produtos são: o empréstimo social e a 
gestão de fundos sociais. (2.2) Nossa visão de longo prazo é a de que 
o setor social disponha de cada vez mais soluções financeiras que 
cubram todas as suas necessidades ao longo do ciclo de vida das 
organizações. 

a nossa terceira edição do resumo de resultados compreende o 
período de Janeiro a dezembro de 2011. Com periodicidade anual, 
este é o primeiro relatório que segue a estrutura da Global report 
Iniciative (GrI - versão G3, nível C). (3.1, 3.3) Com a publicação deste 
documento, a sitawi se torna a primeira osCIP brasileira e indepen-
dente, isto é, desvinculada de empresas privadas a lançar um resu-
mo de resultados dentro deste padrão. 

as informações apresentadas são provenientes de documentos de 
controle interno da sitawi e de dados informados pelas organizações 
sociais apoiadas.  (3.8)

este relatório será disponibilizado no formato PdF de forma eletrô-
nica a todos os interessados e seu escopo reúne os resultados de 
todas as atividades realizadas em 2011 da sitawi no que diz respeito 
a seus clientes, resultados financeiros e governança. (3.5, 3.6,3.7)

Prêmio beyondbanking 2011 - melhor 
investimento social responsável da 

América latina

sitawi na revista de inovação social 
da universidade de stanford

Certificado de tecnologia social

Prêmios E CErtifiCAdos A sitAwi

rEsumo dE rEsultAdos 2011
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Prezados,

a cada ano que passa, a sitawi aumenta seu 
impacto social e se torna mais reconhecida. 
em 2011, emprestamos r$530 mil para três 
organizações com o objetivo de impactar de 
20mil pessoas. Com isso, atingimos o volume 
de r$ 1,5mm em empréstimos sociais, o que 
significa que o nosso fundo de empréstimos 
já girou 3 vezes, comprovando que doações 
geridas de forma inteligente podem causar 
muito mais impacto social.  outro fato positivo 
foi a quitação antecipada de um ‘empréstimo social’ por um de nossos clientes, demonstrando o poder de nossa 
metodologia no fortalecimento da gestão das organizações (1.1) 

a sitawi também obteve importantes reconhecimentos pelo seu comprometimento com a sua missão. a Fun-
dação Banco do Brasil certificou nossa tecnologia social, fomos retratados num dos periódicos mais importantes 
do setor - a revista de Inovação social da universidade de stanford, dos eua (ssIr, stanford social Innovation 
review) - e fechamos importantes parcerias, como a nossa associação permanente ao Global Giving – a maior 
plataforma online de doações do mundo.

Nossa estratégia de financiamento interno começou a mudar em 2011; transferimos a ênfase na geração de re-
ceita através de consultorias para a captação para nossas operações. Porém, neste ano, o aumento da captação 
não foi suficiente para compensar a diminuição da receita de consultorias, gerando um déficit de 72 mil reais. 
No entanto, acreditamos que estamos na direção certa, pois o foco em consultorias representava menos tempo 
investido na nossa missão. 

Para 2012, os desafios incluem a nossa primeira reestruturação de um empréstimo social, o aumento da captação 
para atender a demanda de empréstimos sociais e o lançamento de novos produtos financeiros para o setor social.

No final de 2011 já iniciamos a operar um destes novos produtos: fechamos uma parceria com a usaId e esta-
mos gerindo um fundo social dedicado referente a uma estratégia de responsabilidade social corporativa de um 
grupo de multinacionais americanas composto por empresas como Ge, microsoft, HP, IBm, Procter & Gamble, 3m. 
uma das implicações deste aumento de nosso ‘portfólio de atuação’, como vocês já devem ter notado na capa 
deste documento, foi a inclusão das “Finanças do Bem” à nossa logomarca. 

Finalmente, no início deste ano, ganhamos o prêmio beyondBanking 2011 promovido pelo BId (Banco Intera-
mericano de desenvolvimento) na categoria de melhor investimento socialmente responsável / impact inves-
ting da américa latina.  

Novos produtos nova logomarca e prêmios! É com este espírito que queremos continuar a multiplicar o impacto 
social de nossos apoiadores. 

obrigado por fazer parte desta transformação,

CArtA CEor e s u m o  d e  r e s u lta d o s  2 0 1 1

03



Missão: Promover o desenvolvimento sócio-cultural da comunidade negra no país, 
através do fomento ao empreendedorismo e fortalecimento de artistas e micro-
-empreendedores.

Problema: Falta de capital de giro para realização da 10º edição da Feira Preta - 
maior encontro de cultura negra da américa latina. 

Empréstimo sitawi: r$100 mil

Impacto Social: a realização da Feira em 2011 só foi possível graças ao empréstimo 
da sitawi. o evento reuniu mais de 14mil pessoas durante 2 dias, promoveu aproxi-
madamente 200 artistas e 105 expositores e gerou 230 empregos diretos e indire-
tos. o resultado foi a  circulação de mais de 800mil reais de estímulo a produtividade 
dentro da comunidade negra.

Missão: levar a qualquer comunidade atendimento médico-preventivo especia-
lizado, humanizado e de alta tecnologia através de seus centros médicos móveis 
avançados. 

Problema: Falta capital de giro para investir em um plano de expansão que exigia a 
contratação de funcionários e reformas na infraestrutura de unidades fixas e móveis  
de atendimento.

Empréstimo sitawi: r$ 200mil

Impacto Social: Número de atendimentos incrementais: 85 mil / Número de novos 
profissionais contratados: 20 / receita gerada pela expansão do atendimento: 900 mil

CIES (CEntro dE IntEgração dE EduCação E SaúdE) 

fEirA PrEtA

em 2011, a sitawi apoiou três organizações sociais, realizando um total de r$530mil em empréstimos. 

Quando uma organização solicita um empréstimo social a sitawi, ela passa por uma rigorosa análise que inclui 
itens como a transparência da gestão, sua estrutura operacional e seus impactos sociais.  em seguida, estrutura-
mos o empréstimo social, de acordo às especificidades de cada organização.  (4.15, NGo1 e NGo3) 
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Missão: ser parceira dos empreendedores locais no desenvolvimento sustentável 
de suas atividades produtivas, através da concessão de crédito orientado para gera-
ção de trabalho, renda e bem estar social.

Problema: demanda dos empreendedores por microcrédito superou a disponibi-
lidade financeira da instituição. 

Empréstimo sitawi:  r$ 230mil

Impacto Social: Fortalecimento de 86 microempreendedores e 359 postos de tra-
balho ICCC fechou o ano com balanço positivo de 70.000 reais após resultado nega-
tivo em 2010. após o empréstimo social da sitawi , o ICCC conseguiu alavancar suas 
operações e com  isso obteve subsídios do Banco de desenvolvimento do rio Gran-
de do sul para a abertura de uma nova linha de microcrédito. este fato significou 
um sucesso para a sitawi: executamos nossa missão de fortalecer a organização ao 
ponto que ela pode aproveitar oportunidades que surgiram e tornar-se sustentável. 

rEEStruturaCao dE EMPrEStIMo SoCIaL

em 2011, reestruturamos o empréstimo social concedido ao 
Caspiedade. Com um equilíbrio econômico-financeiro frágil, 
uma mudança nas regras de reembolso da prefeitura de são 
Paulo, uma multa de trânsito desconhecida e burocracias de-
correntes da alteração da secretaria responsável por um con-
vênio implicou no atraso no pagamento encargos, o que os 
fez perder a Certidão Negativa de débitos – necessária para 
receber recursos devidos pela prefeitura e estado, mesmo de 
serviços prestados em épocas que os encargos estavam em 
dia – e, com isso, não ser capaz de honrar a amortização do 
empréstimo social. 

até agora as ações tomadas pelo Caspiedade foram: contratação de um gerente financeiro, devolução de contratos 
com margem negativa e estreitamento da relação com a prefeitura. a situação ainda não está totalmente regulari-
zada, mas no início de 2012, a organização conseguiu novamente a CNd e os pagamentos do município e estado 
foram retomados.

a sitawi já ofereceu apoio desenvolvendo uma planilha para melhor controle do fluxo de caixa e indicou uma con-
sultoria parceira para propor novos processos de registro e aprovação de gastos. além disso, no 2o trimestre de 2012 
uma equipe de consultores voluntários da mcKinsey está sendo alocada com o mandato de identificar ações de 
turnaround – redução de custos, aumento de receitas, venda de ativos, otimização de fluxo de caixa e renegociação 
de passivos. este empréstimo social conta ainda com uma nota promissória com efeito de garantia por parte do 
diretor executivo.

esse episódio mostrou que precisamos ser mais próximos e efetivos no aconselhamento aos clientes, identificando 
ações preventivas antes do surgimento de maiores problemas.  

IMEMBuI FInançaS
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• O fundo social da sitawi fechou 2011 com o vo-
lume de R$ 747 mil dos quais 76% estavam aloca-
dos em empréstimos para organizações de reco-
nhecido impacto social.

• Mesmo com o pagamento adiantado do em-
préstimo do ICCC, mantivemos uma alta taxa de 
alocação.

• O ano de 2011 não foi transformador para a cap-
tação de recursos para o fundo social e para as 
operações da sitawi. Em 2012, estamos revendo 
nossa estratégia de captação e reformulando a 
área com o objetivo. de conseguirmos atender às 
demandas por produtos financeiros das organi-
zações sociais interessadas e de tornarmos nossa 
operação cada vez mais sustentável.

1,5mm em empréstimos 
sociais com rotatividade 
do fundos de 3x

20mil pessoas impactadas

9 organizações sociais apoiadas

rESuLtado (2009-2011) 

PoSIção do Fundo dE EMPréStIMoS SoCIaIS

sAúdE dirEitos CivissAúdE E AssistêNCiA soCiAl CulturA EmPrEgo E rENdA
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2009

R$ 387
2010

Empréstimos Sociais - R$`000

2011

R$ 952

R$ 1,482

2009

R$ 46

2010

doações para operações Sitawi - R$`000

2011

R$ 124

R$ 46

2009

R$ 398
2010

Posição Fundo Social - R$`000

2011

R$ 559*

R$ 747

2009

2,000
2010 2011

11,000

20,000

(*) Incluí R$114 mil referentes a parceria com a Artemísia, sob gestão da sitawi.
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Nossa reunião de planejamento estratégico trouxe novas diretri-
zes para a sitawi. Continuamos a acreditar que podemos promo-
ver o crescimento sustentável do setor social brasileiro através de 
soluções financeiras adequadas (1.1) e a multiplicar o impacto so-
cial de nossos apoiadores. 

Para fazer frente a este desafio de forma mais completa, planeja-
mos desenvolver novos produtos de finanças sociais ao longo do 
tempo: o primeiro produtos desta nova fase é a gestão de fundos 
sociais.

Nosso primeiro cliente é o grupo +Unidos – composto por mul-
tinacionais como GE, DOW, Citi, KPMG, Cummins, Microsoft, IBM, 
HP, P&G, 3M, Cargill e coordenado pela USAID – que busca uma 
solução eficiente e transparente para direcionar recursos para or-
ganizações sociais pré-definidas. A sitawi, como intermediária na 
aplicação destes recursos permite maior velocidade de desem-
bolso, simplicidade nas interfaces, maior flexibilidade no uso dos 
fundos e menor custo se comparado à criação de um instituto for-

mado por todas estas empresas. 

Em conversas com outras empresas interessadas, o ‘produto’ gestão de fundos tem se mostrado uma so-
lução adequada para diversas situações. Algumas empresas desejam criar fundos que sejam destinados a 
organizações ou regiões geográficas pré-definidas, usando-os na forma de empréstimo ou de doação. Há 
ainda empresas que buscam apoio na definição de suas estratégias de atuação social e aquelas que veêm 
neste produto uma forma mais flexível, eficiente e econômica de gerar impacto social, sem a complexidade 
e os custos envolvidos na criação de um instituo ou fundação. 

Outro produto em desenvolvimento é um fundo de suporte para fusões de organizações sociais. Todos os 
demais produtos que estão em sendo desenvolvidos – assim como o empréstimo social e a gestão de fun-
dos – estão alinhados com a nossa missão e aumentam o volume de recursos para impacto social, promo-
vendo maior escala, eficiência ou eficácia no setor.

Para apoiar este reposicionamento estratégico, nossos dois maiores apoiadores – a fundação Avina e Hallo-
ran Philanthropies – eliminaram as restrições ao uso dos recursos originalmente alocados no fundo de em-
préstimos. Com isso teremos como investir na composição de uma equipe forte e em nossa comunicação, 
aumentando a probabilidade de sucesso desta empreitada. 

Outra mudança planejada se refere ao nosso conselho consultivo. Atualmente contamos com seis executi-
vos próximos da causa de finanças sociais, mas, além de manter este perfil, queremos contar com pessoas de 
alta relevância na sociedade e lideres globais do tema de finanças sociais. Nosso objetivo é fazer com que o 
conselho contribua fortemente para a captação e para a propagação da nossa missão.

Quanto à governança da sitawi, temos um conjunto de associados que elege periodicamente a Diretoria 
Executiva composta por dois diretores vice-presidentes (posições atualmente vagas) e um diretor presiden-
te - com o cargo de CEo, responsável pelas áreas administrativa, de captação e operacional. Ao conselho 
consultivo nacional, será adicionado outro internacional, com reuniões 2 vezes por ano para revisar a estra-
tégia da sitawi e sua execução. O conselho nacional pode receber quaisquer recomendações ou comunica-
ções dos stakeholders (apoiadores, clientes, funcionários, fornecedores, imprensa, associados, funcionários 
ou externos). 

Além do conselho consultivo, a sitawi possui um conselho fiscal, eleito pelos associados, responsável pela 
aprovação dos demonstrativos contábeis e um comitê de investimentos, composto pelo CEO e externos 
convidados que avaliam os pedidos de empréstimos sociais. No que diz respeito aos fundos sociais, cada um 
possui seu próprio mecanismo de governança. (2.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.14)

govErnança
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Com base nos nossos planos de expansão, em 2012 planejamos uma reestruturação para o conselho a 
fim de reunirmos mais apoiadores para a sitawi. 

Cindy Lessa - consultora, ex-Ashoka, ex-Synergos
daniela Barone Soares - CEO, Impetus Trust
Pedro Cordeiro - sócio, bain & Company
Maria Cavalcanti - Diretora de Desenvolvimento Estratégico – AVINA
Enio Stein - Cfo, freedom (conselho fiscal)
tomaz Solberg - Assessor Planejamento e gestão da informação, firjan (conselho fiscal)

Agradecemos aos nossos apoiadores que acreditam a sitawi e contamos com sua participação para nosso 
plano de expansão.

Counselor: Avina
Principal: Halloran Philanthropies
leader: Anônimos (2)
Prime: Fram Capital, Grupo Stratus, IBM
Associate: G. Hsu, M. Sakairi, T. Solberg, E. Stein, C Megaron, C. Skilnik e G. Mammana, S. Breyer, 
S. Leão, E. Smith, M. Temer, Anônimos
82 doações através do GlobalGiving

ofereceram produtos ou serviços:

2011: D. Cardoso, Instituto Pro Bono, Keyassociados, think-cell

2010: Approach

2009: ArteFoco, alôbrasil, eSpiral Microsoft, Dropbox

Conselho Sitawi:

agradECIMEntoS aoS noSSoS aPoIadorES

Todos os recursos dos fundos sociais da sitawi são destinados para a viabilização de projetos de expansão 
ou melhoria das mais diversas áreas como geração de emprego e renda, saúde, cultura e meio ambiente. 

O nosso diferencial é que ao fornecermos produtos financeiros acompanhados de aconselhamento às orga-
nizações sociais, não utilizamos a sua doação uma única vez.  Após atingirem seus objetivos, as organizações 
sociais retornam o empréstimo para a sitawi e este recurso é direcionado novamente para outras organiza-
ções e impactam ainda mais pessoas, gerando um efeito multiplicador.

Contribua com a sitawi e multiplique seu impacto social. 

Para doar com seu cartão de crédito internacional, acesse: 
www.globalgiving.org/projects/sitawi-loan-fund-for-social-enterprises-in-brazil

Para quantias acima de R$10mil, entre em contato com a sitawi pelo telefone +55 21 2247-1136 ou entre em 
contato com nosso CEo (lletelier@sitawi.net). 

CoMo aPoIar a SItawI



Em 2011, a sitawi fechou o ano com saldo negativo em seu resultado financeiro, fruto principalmente da 
diminuição da receita proveniente de projetos de consultoria sem um aumento proporcional das doações 
para operações. Esta mudança ocorreu com o objetivo de aumentar o tempo dedicado do time da sitawi a 
sua principal missão que é desenvolver produtos financeiros para o setor social.

(*) Incluí R$114 mil referentes a parceria com a Artemísia, sob gestão da sitawi.

2009 2010 2011
receita operacional Bruta 201 325 267

Empréstimos 12 109 100

Consultoria 143 170 44

doações para operações 46 46 124

(-) Impostos (IoF, ISS, Ir Emp.) 5 31 23

Empréstimos 0 19 20

Consultoria 5 13 2

receita operacional Líquida 196 294 244

Empréstimos 12 90 80

Consultoria 138 157 40

doações para operações 46 46 124

receita operacional Líquida 175 297 316

Empréstimos 31 51 28

Consultoria 97 154 239

doações para operações 46 91 47

doações para operações 1 1 2

resultado 20 -3 -72

2009 2010 2011

doações para operações 46 46 124

2009 2010 2011

doações para Fundos 398 160* 188

acumulado Fundo Social 398 559 747
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dEMonStratIvo dE rESuLtadoS do ExErCíCIo 2011

EC1



1 - Estratégia e análise 
1.1 Declaração da presidência sobre a relevância da sustentabili-
dade para a organização e suas estratégias  

2- Perfil organizacional 
2.1 – Nome da organização 
2.2 – Principais marcas, produtos ou serviços 
2.3 – Estrutura Operacional 
2.4 – Localização da sede da organização – Rio de Janeiro – Brasil  
2.5 – Atuação geográfica 
2.6 – Natureza jurídica 
2.7 – Mercados atendidos 
2.8 - Porte da organização - pequeno porte
2.9 – Principais mudanças do ano – NA 
2.10 – Prêmios 

3- Parâmetros para o relatório:
Perfil para o relatório
3.1 – Períodos coberto pelo relatório 
3.2 – Relatório anterior – terceiro trimestre de 2010 
3.3- Periodicidade 
3.4 – Dados para contato 

Escopo e limite do relatório
3.5 – Definições do conteúdo 
3.6 – Limites do relatório 
3.7 – Escopo e limite do relatório 
3.8 – Bases para elaboração do relatório 
3.10 – Consequências de reformulações de informações – NA 
3.11- Mudanças significativas – NA 

Sumário de conteúdo da GRI
3.12 – Localização das informações 

4- governança, Compromissos e Engajamento
4.1 - Estruturas de governança 
4.2 - divisão de poderes entre CEo e o conselho 
4.3 - Para organizações com uma estrutura de administração uni-
tária, declaração do número de membros independentes ou não-
-executivos do mais alto órgão de governança 
4.4 - Mecanismos para que acionistas e empregados façam reco-
mendações ou deem orientações ao mais alto órgão de gover-
nança. 
4.14 - Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. 
4.15 - base para a identificação e seleção de stakeholders com os 
quais se engajar 

IndICadorES dE dESEMPEnHo  

dESEMPEnHo EConÔMICo
EC1- Valor Econômico gerado e distribuído– 
EC4 - Ajuda financeira recebida pelo governo – A sitawi não rece-

beu nenhuma ajuda financeiro do governo 

EMPrEgo
lA1 - total de trabalhadores (tipo de emprego, contrato de tra-
balho e região) 
Em 2011, a sitawi possuiu em seu quadro de funcionários um to-
tal de 8 colaboradores que se classificaram nos seguintes tipos de 
contrato: 2 prestadores de serviço, um estagiário de comunica-
ção, uma pessoa no regime de pró-labore, um autônomo e três 
voluntários. 

dIrEItoS HuManoS
HR1 - Percentual e número total de contratos de investimentos 
significativos que incluam cláusulas referentes a direitos huma-
nos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos 
humanos. 
Todos os nossos contratos possuem cláusulas que garantem que 
nossos clientes respeitam os direitos humanos de seus beneficia-
dos. 

rESPonSaBILIdadE PELo Produto
PR5 - Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo re-
sultados de pesquisas que medem essa satisfação. – A sitawi rea-
liza pesquisa não documentada por telefone com 100% dos seus 
clientes para medir a satisfação dos mesmos com seus serviços.  
PR6 - Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários 
relacionados a comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio – Todas as peças de comunicação da sitawi 
respeitam seus stakeholders e as leis da publicidade brasileira. 

SoCIEdadE
SO3 - Percentual de empregados treinados nas políticas e pro-
cedimentos anticorrupção da organização. – Todos os colabora-
dores da sitawi são informados sobre o código de conduta da 
organização.  Exemplos de item do código de conduta da orga-
nização: A sitawi não aceita doações de empresas da indústria de 
tabaco e armamento. 
SO5 - Posições quanto a políticas públicas e participação na ela-
boração de políticas públicas e lobbies – A sitawi não participa de 
nenhum fórum oficial para mudança de políticas públicas. – ok 
SO6 - Valor total de contribuições financeiras e em espécie para 
partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas, discrimi-
nadas por país. –A sitawi não realizou nenhum serviço financeiro 
para instituições desta categoria.  

organIZaçÕES SEM FInS LuCratIvoS:
NGO1 - Processo de envolvimento dos grupos de stakeholders na 
implementação, controle e  avaliação das práticas institucionais 
e produtos 
NGO3 – Sistema para controle, avaliação e geração de aprendizados

Em caso de dúvidas sobre ao conteúdo deste relatório, entrar em 
contato com contact@sitawi.net ou pelo
telefone +55 21 2447-1136. Rua Maria Quitéria 121 – 402 – Rio de 
Janeiro – RJ – Brasil (3.4)

A organização relatora se autodeclarou como sendo nível C.
Essa declaração foi submetida a verificação externa.

	  

índICE rEMISSIvo grI  3.12
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Rua Maria Quitéria, 121 / 402
Ipanema - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22410-040
Tel: +55 21 2247-1136

Email: contact@sitawi.net


