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A SITAWI é uma OSCIP que tem por missão desenvolver serviços finan-
ceiros para o impacto social no Brasil (2.1, 2.5, 2.6). Fazemos isso criando 
‘produtos financeiros’ adequados às necessidades das organizações de 
impacto social e ambiental, e através de aconselhamento estratégico 
para empresas, instituições financeiras e famílias na incorporação de 
critérios socioambientais em suas políticas e práticas de investimento 
e alocação de recursos.

Atualmente nossos principais produtos são: o empréstimo social e a 
gestão de fundos sociais, além dos serviços de consultoria menciona-
dos acima. (2.2) 

Missão
Multiplicar o número de pessoas beneficiadas por iniciativas sociais e am-
bientais brasileiras, apoiando a expansão e a melhoria de projetos das 
mais diversas áreas: geração de emprego e renda, meio-ambiente, saúde, 
cultura e direitos civis. (2.7)

Visão
Acreditamos que mais capital, mais tipos de capital, melhor alocação do 
capital e mais eficiência no seu uso transformam mais vidas e o mundo. 
Assim, nossa visão de longo prazo é a de que iniciativas sociais e ambien-
tais disponham  de um leque cada vez mais completo de soluções finan-
ceiras adequadas a seu nível de risco, retorno e momento no ciclo de vida.

VAlores
Durante o cumprimento de sua missão, a SITAWI busca alavancar ao má-
ximo seus valores de inovação, disciplina e transparência junto a todos os 
seus stakeholders.

A sitAwi

sobRe o RelatóRio

o resumo de resultados, publicado anualmente (3.3), faz parte da política 
da SITAWI em ser uma organização transparente com todos os seus pú-
blicos de interesse (3.5), e apresenta as realizações e resultados da organi-
zação no ano anterior (3.1). também contempla parcialmente as diretrizes 
da Global Reporting Initiative (Gri), versão 3.12, atendendo ao nível C.

Nesta quarta edição, damos continuidade às informações do relatório 
anterior, publicado em 2012 e referente aos dados de 2011 (3.2). todas 
as informações apresentadas são provenientes de documentos de contro-
le interno da SITAWI e de dados informados pelas organizações sociais 
apoiadas no Brasil. (3.8, 3.6)

Este relatório será disponibilizado no formato PDF de forma eletrônica em 
nosso site, reunindo os resultados de todas as atividades realizadas em 
2012 da SITAWI no que diz respeito a seus clientes, resultados financeiros 
e governança. (3.7)
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Amigos,

A SITAWI está mudando. No último relatório já tínhamos decidido adotar o tag line 
“Finanças do Bem”, e neste vocês já veem nossa nova marca. As mudanças na comu-
nicação visual refletem alterações em nosso posicionamento e operações: além do 
empréstimo social, começamos a gerir três fundos sociais para grandes doadores – o 
fundo social +Unidos para a USAID e seus parceiros, um fundo com foco ambiental 
para a MMX e outro fundo social para uma família filantropa.

Para 2013, estamos planejando desenvolver outros novos produtos de ‘finanças so-
ciais’, começando com um estudo sobre fusões no setor social. Todos os produtos estão 
alinhados com nossa missão de trazer mais capital, mais tipos de capital e mais eficiên-
cia no uso e alocação do capital para transformar mais vidas e o mundo.

Até hoje, impactamos cerca de 24.000 pessoas, através da alocação de mais de r$2 
milhões no setor social (entre empréstimos e doações) que nos foram confiados por 
nossos apoiadores, pessoas físicas e empresas. Em 2012, concedemos um empréstimo 
para Mobile Metrix, organização inovadora de pesquisas sociais na base da pirâmide, 
no Rio de Janeiro. Através dos Fundos Sociais de Grandes Doadores, ainda fizemos um 
investimento na Solidarium.net e aportes para projetos de educação (+Oportunidades) 
e meio ambiente (Unidos pela Amazônia). Por outro lado, tivemos nosso primeiro caso 
de empréstimo em default, sobre o qual estamos colhendo aprendizados.

Dando continuidade a mudança de estratégia de financiamento interna, o ‘produto’ 
gestão de fundos sociais aumentou de importância e deve ser nosso “carro chefe” do 
ponto de vista de sustentabilidade, no médio prazo. Ainda estamos consumindo reser-
vas (R$94 mil em 2012), mas com uma visão otimista para o futuro próximo. (1.1)

Reforçando nosso compromisso com o fortalecimento do setor social, em 2012 condu-
zimos e lançamos uma pesquisa sobre capacidades de gestão no setor, cujos resultados 
estão disponíveis online.

o reconhecimento de nosso trabalho se deu através de uma matéria no Guia exame 
de Sustentabilidade, participação como finalista do Premio UBS Visionaris, e em uma 
matéria na BandNews, entre outros. E tudo isso foi possível porque pessoas como você 
acreditam e apoiam este trabalho.

Obrigado por fazer parte deste movimento.

Leonardo Letelier

CArtA do Ceo
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Ao final de 2011, assinamos um acordo para fazer a 
primeira gestão de um Fundo Social para Grandes Do-
adores. Neste fundo, a SITAWI  faz a gestão do fluxo de 
recursos, como doações, empréstimos ou outros paga-
mentos a organizações de impacto social ou ambien-
tal, podendo incluir distintos níveis de aconselhamento 
ou apoio estratégico. 

A dinâmica de funcionamento dos Fundos Socioambientais:
l O Instituidor aloca o capital uma vez ou ao longo do 

tempo (doação)
l O fundo pode ser aberto para 3os aportarem (ou não)
l	É definido o mandato do fundo – governança, regras 

de investimento, reporte, etc...
l inicia-se a execução dos repasses
l Reporte periódico financeiro e social

Em fevereiro 2012, nosso primeiro fundo social foi inaugu-
rado em parceria com +Unidos, uma iniciativa coordenada 
pela USAID Brasil (Agência dos Estados Unidos para o Desen-
volvimento internacional) para coordenar projetos conjuntos 
de responsabilidade social corporativa de grandes empre-
sas americanas (Boeing, Cargill, Citigroup, Cummins, Dow 
Chemical, Ge, HP, iBM, intel, international Paper, KPMG, 
Microsoft, Motorola Mobility, Motorola Solutions, Procter & 
Gamble, Qualcomm e 3M, entre outras). Em maio, o fundo 
começou a desembolsar as primeiras doações que ao final do 
ano somaram R$245.000 e beneficiaram dois projetos:

l +Oportunidades capacitou 1.500 jovens de comuni-
dades cariocas para o mercado de trabalho 

l Unidos pela Amazônia que tem o objetivo de preser-
var a biodiversidade no Pará e Mato Grosso, tendo ca-
pacitado 272 produtores rurais e índios na região de 
atuação até final de 2012

Ao final de 2012, a SITAWI assinou acordos para gerir 
dois novos fundos que juntos trarão até R$3 milhões ao 
setor social brasileiro nos próximos anos.

Os principais benefícios da gestão de fundos sociais pela 
SITAWI vis-à-vis a criação de uma estrutura própria para 
alocação de capital filantrópico são: flexibilidade, simpli-
cidade e velocidade com controle e transparência.

GESTãO DE FUNDOS SOCIAIS PARA 
GrAndes doAdores

PrêMios e reConHeCiMentos

Prêmio beyondBanking 2011 - Melhor
investimento social responsável da

América latina
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eMPréstiMos soCiAis

A SITAWI  tem como pré-requisito apoiar financeira-
mente instituições que geram impacto  social de forma 
clara. Analisamos isso de maneira qualitativa após as 
instituições interessadas identificarem suas atividades, 
resultados e consequências de sua atuação. Caso sejam 
aprovadas, solicitamos que as organizações apoiadas 
meçam o impacto de forma quantitativa e periódica (a 
cada seis meses), utilizando indicadores escolhidos de 
forma conjunta. (4.15, nGo1, nGo3)

Case - mobile metRix
A Mobile Metrix é uma organização sem fins lucrativos que 
foi fundada em 2010 com o objetivo de coletar dados va-
riados sobre a população da base da pirâmide. Desta for-
ma, passam a registrar as pessoas “invisíveis” que moram 
em comunidades excluídas e que não são contabilizadas 
em pesquisas tradicionais, permanecendo assim esqueci-
dos nos setores de emprego, educação e saúde. 

A Mobile Metrix assinou um contrato com uma multinacio-
nal de bens de consumo para realizar uma pesquisa de saúde 
e higiene em comunidades do Rio de Janeiro e Recife. Com 
um desafio de fluxo de caixa, faltavam os recursos necessá-
rios para implementar a pesquisa  enquanto o pagamento 
era processado pela empresa. em 2012, a sitAwi emprestou 
R$100.000 para facilitar a implementação e, desta forma, 
melhorou a empregabilidade de jovens nas comunidades e 
aumentar a visibilidade das necessidades nessas áreas.

Case – Caspiedade
Em 2009, o Centro de Assistência Social Nossa Senhora da 
Piedade (“Caspiedade”) recebeu um empréstimo da sitAwi 
de R$150.000, sendo este completamente pago. A receita 
do Caspiedade aumentou de R$3.8 milhões em 2008 para 
R$13.7 milhões em 2011. Em 2010, a SITAWI concedeu um 
novo empréstimo para a Caspiedade de r$300 mil, no en-
tanto, cerca de R$50.000 foram pagos. Dadas as limitações 
de recursos provenientes de convênios, uma série de inves-
timentos para aumento e diversificação de receitas foram 
realizados, porém os resultados esperados não foram alcan-
çados, gerando custos sem contrapartida de receita. 

Hoje, para todos os efeitos, o Caspiedade parou de operar 
e a equipe da sitAwi não acredita que o restante do valor 
será pago. Este foi o primeiro caso de inadimplência, que nos 
levou a rever processos internos e colher aprendizados:

l A necessidade das organizações sociais de melhorarem 
a sua gestão financeira prevendo com maior precisão os 
custos e potencial impacto das suas opções estratégicas

l Necessidade de credores de complementar sua análise 
com conhecimento do dia-a-dia das organizações e as 
grandes linhas de atuação da direção das mesmas 

l O imperativo das autoridades públicas apoiarem as orga-
nizações implementadoras de convênios para que estes 
não se transformem em fardos:
l Apoiando formação e facilitando o acesso a fontes 

de financiamento complementares e alternativas
l Utilizando modelos adequados de trabalho com 

organizações sociais que os próprios governos já 
tem, por exemplo, o Bom Prato. Este convênio 
permitia ao Caspiedade servir 4.800 refeições por 
dia sem necessitar capital de giro. 
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em 2012, conquistamos o reconhecimento e 
a atenção da mídia para a relevância do  tema 
“Finanças do Bem” na sociedade. estivemos 
presentes em importantes veículos nacionais e 
internacionais  que apoiaram o fortalecimento 
da nossa causa. 

FeV
Planejamento Estratégico

ABr
lançamento da 
Pesquisa de Gestão 
e Capacitação 
Organizacional no 
3º setor, coordenada 
pela sitAwi

JUN
Participação no 
evento Rio +20

Finalista do prêmio 
UBS Visionaris

Participação no 
“sistema B international 
workshop” em 
Santiago, Chile

JAn

Presença no skoll world 
Forum  

Cerimônia de 
Premiação na reunião 
Anual da Assembleia de 
Governadores do Bid  
Prêmio beyondBanking 
2011 - melhor 
investimento social da 
América latina

MAr

Primeira doação 
feita pelo Fundo 
Social +Unidos 
para os projetos 
+Oportunidades e 
Unidos pela Amazônia

MAi

DESTAQUES 2012
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Together  

to Give 
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AGo
Presença no Ande 
Metrics from 
the Ground Up 
Conference em 
Washington, DC
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Forum Mundial de 
Negócios Sociais no Rio 

Presença no soCAP 
em são Francisco 

leonardo letelier 
palestrou em Stanford 
na Califórnia

dez
liberação do 
empréstimo social 
para a MobileMetrix  

Início da  gestão de 
um Fundo social para 
uma família filantropa 
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Fundo social da MMX

Presença no Partnering 
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York do Nonprofit 
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conhecimento de 
melhores práticas

Parceria de 
aprendizagem  para o 
lançamento de novos 
produtos, com o 
Seachange Capital em 
nova York
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Publicação da 
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Organizacional no  
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Participação no 
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Forum em são Paulo

Presença como 
apoiador do Prêmio 
empreendedor social 
da Folha

noV
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Número de pessoas impactadas diretameNte mulheres Baixa reNda orgaNização/ 
projeto

eM
Pr

és
ti

M
o

 s
o

C
iA

l

Pacientes (consultas curativas  
ou imunização) 15.840 9.505 12.672 Cies

Microempreendedores (receberam 
microcrédito ou expositores) 273 98 132 iCCC, Palmas e Feira 

Preta

Fornecedores 
(artesões de comunidades carentes) 165 154 165 solidarium e tekoha

Funcionários 
(emprego gerado) 20 idis

FU
N

D
O

 S
O

C
IA

L

estudantes (capacitação vocacional aula 
de inglês) 1.500 1.200 1.500 + Oportunidades

Moradores da região da Amazônia (proteção 
queimadas) 2.151 Unidos pela Amazônia

total 19.949* 10.957 14.469

*Este número não inclui as 4.000 pessoas (estimativa) atendidas pelo Caspiedade, pois com o encerramento das operações não pudemos seguir a mesma 
metodologia que utilizamos com as demais organizações. 

no ano de 2012, a sitAwi deu um passo importante na sua estruturação interna e aderiu ao sistema de avaliação de 
impacto social, baseado, quando aplicável, nos indicadores do IRIS (Impact Reporting & Investment Standards), uma es-
trutura de métricas padronizadas desenvolvidas pelo Acumen Fund, pela B Lab e Fundação Rockefeller. Este novo sistema 
possibilitará à SITAWI monitorar o desempenho das organizações apoiadas de forma sistematizada.

iMPACto  soCiAl
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nossos núMeros

Já descontada a perda com o empréstimo para o Caspieda-
de, o valor disponível no fundo de empréstimos reduziu-se 
a R$ 275 mil, dos quais R$ 174mil em doações restritas ao 
fundo de empréstimos e R$ 101 mil que a Fundação AVinA 
disponibilizou para a sitAwi usar tanto para despesas ope-
racionais como para empréstimos sociais (fundos flexíveis). 

Além disso, a SITAWI conta com R$ 2,5 milhões em fundos 
de grandes doadores:

l	R$ 1.381 mil disponível no fundo da MMX
l	Até R$ 1 milhão comprometidos pela Família C
l	R$ 111 mil restante no fundo Mais Unidos 

organizações sociais 
apoiadas

12

POSIçãO DOS FUNDOS SOB GESTãO

mil pessoas 
impactadas

24
2009 2010 2011 2012

2.000

11.000

20.000

24.000

Impacto Social - Pessoas beneficiadas

em recursos disponibilizados 
para organizações de alto 
impacto social/ambiental

R$2MM

2009 2010 2011 2012

387

952
1.482

2.084

500

1.584

Valor disponibilizado para impacto social/ambiental

(r
$ 

m
il)

 

Fundos

empréstimos

dez. 
2009

dez. 
2010

559
398

dez. 
2011

747

2.520

dez. 
2012

2.493

101

Fundos sob gestão (R$ mil)

-248

Fundos Flexíveis

Perdas

Fundo empréstimo

Fundos de grandes doadores

174
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planos paRa o futuRo
no curto prazo, estamos testando o interesse de operadoras 
de telefonia por viabilizar doações via SMS dentro de pa-
râmetros realistas para organizações sociais e ambientais e 
conduzindo um estudo sobre fusões e outras iniciativas de 
aumento de escala e ganho de eficiência no setor social. 

No médio prazo, reforçando o conceito de Finanças do 
Bem, pretendemos fazer mais alianças com organiza-
ções com missões, atuações ou ‘produtos’ complementa-
res, por exemplo fundos de “endowment”A idéia central 
destes desenvolvimentos é posicionar a sitAwi como o 
ponto de partida para os desafios que envolvem finanças 
e impacto social/ambiental. Em alguns casos, a solução 
estará “dentro” da própria SITAWI, em outros casos, com 
nossos parceiros.

GoveRnança
A governança da SITAWI passa pelo conjunto de associados 
que elege periodicamente a Diretoria Executiva, composta 
pelo diretor-presidente (com o cargo de CEO), responsável 
pelas áreas administrativa e de captação, e um diretor vi-
ce-presidente, responsável pela área operacional. Adicio-
nalmente, temos um conselho consultivo com reuniões 2 
vezes ao ano para revisar nossa estratégia e execução. Este 
conselho pode receber recomendações ou comunicações 
dos stakeholders (apoiadores, clientes, funcionários, forne-
cedores, imprensa, associados, funcionários ou externos). 
O comitê de investimento do fundo de empréstimos é for-
mado pelo CEO e convidados externos; no caso dos fundos 
de grandes doadores, estes têm sua própria governança. 
Finalmente, temos um Conselho Fiscal, eleito pelos asso-
ciados, é responsável pela aprovação das demonstrações 
contábeis. (2.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.14)

Conselho (4.3)

Cindy Lessa
Consultora - Ex diretora do Instituto Synergos e da Ashoka

daniela Barone soares
Ceo - impetus trust

enio stein*
Gerente Geral de PMO - Integração, Vale

Guilherme Affonso Ferreira 
Sócio - Bahema Participações

Pedro Cordeiro
Sócio - TMG Capital 

Tomaz Solberg*
Assessor de Planejamento e Gestão da Informação - FIRJAN

* Também fazem parte do Conselho Fiscal
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2012 2011 2010 2009
ReCeita opeRaCional bRuta 369 272 325 201

empréstimos 39 105 109 12

Gestão de Fundos Grandes doadores 93 0 0 0

Consultoria 4 43 170 143

Doações para operações 233 124 46 46

(-) impostos (iof, iss, iR emp.) 5 23 31 5

empréstimos 5 20 19 0

Gestão de Fundos Grandes doadores 0 0 0 0

Consultoria 1 4 13 5

ReCeita opeRaCional líquida 363 249 294 196

empréstimos 34 86 90 12

Gestão de Fundos Grandes doadores 93 0 0 0

Consultoria 3 39 157 138

Doações para operações 233 124 46 46

despesas 457 321 297 175

(-) desenvolvimento institucional 68 30 51 31

(-) recursos Humanos 297 244 154 97

(-) Gestão, admin. e operacional 90 45 91 46

(-) depreciação e amortização 2 2 1 1

Resultado opeRaCional* (eC1) -94 -72 -3 20

2012 2011 2010 2009

ContRibuiçÕes paRa fundos 2,805 188 161 398

DEMONSTRAçãO DE RESULTADOS SITAWI

* O déficit acumulado é coberto pelos fundos flexíveis a disposição 
As demonstrações contábeis auditadas estão disponíveis em nosso website

(R$ mil)
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AGrAdeCiMentos

APoiAdores

PLATINUM
G. A. Ferreira, A. Fraga, S. Leão

Gold
M. Alves, M. Amorim, S. Breyer, V. Nogueira, IBM, E. Smith, 
T. Solberg, Stratus, UBS

silVer
R. Alvarenga, D. Celano, J. Clifford, I. Dal-Ri; M. Finatti, 
R. Glass, M. Goldwasser, O. Guzzo, G. Hsu, G. Kfouri, M. 
Lafer, Lee and Linda Meier Family Foundation, L. Letelier, 
A. Lima, C. Megaron, B. Moraes, P. Orloff, J. Reis, L. Ri-
beiro, r. rocha, B. scretas, M. sakairi, C. skilnik, e. stein, 
M. Zaidan C. Zyngier

OFERECERAM APOIO EM PRODUTOS OU 
serViços 

2012
D. Cardoso, Heads, M. Figueira, Mattos Filho, Veiga Filho, 
Marrey Jr. e Quiroga Advogados, L. Moraes, SugarSync, 
thomson reuters Foundation

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

2010
Approach, ArteFoco, alôbrasil, D. Cardoso, eSpiral, Instituto 
Pro Bono

2009
Microsoft, Dropbox

AliAdos

FUNDOS

PArCeiros

INSTITUCIONAIS

Agradecemos aos nossos Apoiadores e Parceiros por acreditarem no trabalho da SITAWI. 



MULTIPLIQUE SEU IMPACTO SOCIAL

Ao fazer uma doação através da SITAWI, você abraça a 
nossa causa, apoia nossas operações e também contribui 
para fundo de empréstimos sociais, que tem seus recursos 
destinados a ajudar projetos de expansão ou melhoria nas 
mais diversas áreas como geração de emprego e renda, saú-
de, cultura e meio ambiente.

O diferencial do empréstimo social é que a SITAWI, com 
uma mesma doação, é capaz de apoiar diferentes organi-
zações e assim entregar duradouros benefícios sociais e fi-
nanceiros à sociedade.

Contribua com a SITAWI e multiplique seu impacto social!

Para doar com seu cartão de crédito, acesse: 
https://www.doare.org/organizacao/82/sitawi

Para quantias acima de R$10mil, entre em contato com a
SITAWI pelo telefone: +55 21 2247-1136

Empresas que apuram lucro real podem abater sua doação do 
resultado, reduzindo o imposto a pagar. Informe-se com nosso 
CEO (lletelier@sitawi.net).
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1.1. declaração da presidência 
Pág. 4
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Pág. 2 
2.2. principais marcas, produtos e/ou serviços
Pág. 2
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sões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures 
Pág. 12
2.4. localização da sede da organização 
Rio de Janeiro – Brasil
2.5. número de países em que a organização opera e nome 
dos países em que suas principais operações estão localizadas 
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bilidade cobertas pelo relatório. 
Pág. 5
2.6. tipo e natureza jurídica da propriedade 
Pág. 5
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Pág. 2
2.8. porte da organização: 
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Pág. 2
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Pág. 16
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Pág. 12
4.2. indicação caso o presidente do mais alto órgão de gover-
nança também seja um diretor executivo 
Pág. 12
4.3. para organizações com uma estrutura de administração 
unitária, declaração do número de membros independentes 
ou não executivos do mais alto órgão de governança.
Pág. 12
4.4. mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de 
governança
Pág. 12
4.14. Relação das partes interessadas engajadas pela organização
Pág. 12

4.15. Identificação das partes interessadas
Pág. 6

desempenho eConômiCo
eC1. eva
Pág. 13
EC4.  Ajuda financeira significativa recebida do governo
Em 2012, a SITAWI não recebeu nenhuma ajuda financeira 
do governo.

desempenho ambiental
en4. energia indireta
A energia indireta consumida pela SITAWI é adquirida de con-
cessionárias de energia. A fonte destas distribuidoras é base-
ada na energia matriz energética brasileira, majoritariamente 
renovável (cerca de 70%).
A sitAwi consumiu 2.195 kwh em 2012.

desempenho soCial - pRátiCas tRabalhistas e 
tRabalho deCente
LA1. Perfil dos trabalhadores
Em 2012, a SITAWI contou em seu quadro de funcionários 
com um total de 8 colaboradores que se classificaram nos se-
guintes tipos de contrato: 3 prestadores de serviço, um estagi-
ário, uma pessoa no regime de pró-labore e três voluntários.

desempenho soCial - diReitos humanos
hR1.  percentual e número total de acordos de investimento 
significativos e contratos que incluam cláusulas referentes a 
direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações refe-
rentes a direitos humanos
Todos os nossos contratos possuem cláusulas que garantem 
que nossos clientes respeitam os direitos humanos de seus be-
neficiados e colaboradores.

desempenho soCial – soCiedade
so3. percentual de empregados treinados nas políticas e pro-
cedimentos anticorrupção da organização
Todos os colaboradores da SITAWI são informados sobre o có-
digo de conduta da organização. Exemplo de item do código 
de conduta da organização: A SITAWI não aceita doações de 
empresas das indústrias de tabaco e armamento.
so5. posições quanto a políticas públicas e participação na 
elaboração de políticas públicas e lobbies
Em 2012, a SITAWI não participou de nenhum fórum oficial 
para mudança de políticas públicas.
SO6. Valor total de contribuições financeiras e em espécie 
para partidos políticos ou instituições relacionadas, discrimi-
nadas por país.
Em 2012, a SITAWI não realizou nenhum serviço financeiro 
ou recebeu contribuições de instituições destas categorias.

desempenho soCial - Responsabilidade pelo 
pRoduto
pR5. satisfação do cliente
A SITAWI realiza 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 volun-
tários 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.
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