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NOSSOS NÚMEROS
VALOR DESEMBOLSADO PARA IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL

R$

3.2

3.241
1.255

2.085
245

milhões

em recursos desembolsados
para organizações de alto
impacto socioambiental

1.482

1.840

1.986

2011

2012

2013

952
Fundos de Grandes Doadores

387

Fundo de Empréstimos

2009

2010

20

projetos em 15
organizações e
negócios sociais

108.000

IMPACTO SOCIAL - PESSOAS BENEFICIADAS, ACUMULADO
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20.000
mil

11.000

pessoas impactadas
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POSIÇÃO DOS FUNDOS SOB GESTÃO (3.11)
(R$ mil, saldo inclui carteira de empréstimos ativos)
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CARTA DO CEO

Em 2013, aprovamos mais um Compromisso para Ação com a Clinton Global Initiative

Amigos,
Como todos os anos, 2013 também foi repleto de novidades para a SITAWI: voltamos a operar "no azul", estabelecemos uma parceria
estratégica que nos permite aconselhar um volume expressivo de capital em questões socioambientais e multiplicamos nosso impacto de
maneira significativa.
Reforçando o conceito de Finanças do Bem, no início do ano estabelecemos uma parceria estratégica com a equipe de pesquisa e
consultoria liderada por Gustavo Pimentel, recentemente eleito o 2º melhor analista de sustentabilidade corporativa no mundo. Agora, não só
desenvolvemos e operamos soluções financeiras para que o capital filantrópico tenha mais impacto ao incorporar questões de negócios e
finanças na sua aplicação, como também aconselhamos capital tradicional na incorporação de questões socioambientais em seus
processos de tomada de decisão de investimento. Essa convergência de conceitos, aliada ao nosso trabalho com negócios sociais, nos
permite atuar de forma complementar em cada ponto do espectro retorno financeiro e impacto social, gerando maior impacto.
Desembolsamos R$ 1,2 milhão para 8 organizações que beneficiaram mais de 80 mil pessoas. Foram quatro novos Empréstimos Sociais e
nenhum caso de inadimplência. Para referência, os totais acumulados entre 2009-2012 foram de R$ 2,1 milhões e 24 mil pessoas
impactadas. Esse aumento expressivo foi resultado da resposta do mercado a uma oferta de soluções mais madura e alinhada com suas
necessidades: Empréstimos Sociais, Gestão de Fundos Sociais e Consultoria.
Esses resultados trouxeram maior reconhecimento e visibilidade: fomos selecionados novamente pela Clinton Global Initiative (2.10) para
participar de seu evento anual (no qual nos comprometemos a atingir US$ 5 milhões desembolsados para o setor social até 2016) e fomos
divulgados no Globo Cidadania, da Rede Globo, entre outros.
Finalmente, tivemos melhores resultados financeiros tanto na vertente de gestão de recursos, que operou cinco fundos ao longo do ano,
quanto em doações operacionais - com destaque para nosso primeiro jantar anual de apoiadores, que teve Armínio Fraga como convidado
especial. Assim, em 2013 voltamos a operar "no azul", fechando o ano com superávit (R$ 21 mil) e encerrando um ciclo de dois anos de
déficit. Esse resultado foi alcançado dentro de um contexto de aumento de escala e impacto (e orçamento), o que nos dá ainda mais
tranquilidade para avançar em nossa missão.
Para 2014, planejamos o lançamento de fundos sociais temáticos e de um estudo sobre fusões e outras colaborações estruturadas no setor
social, e, claro, ainda mais impacto. Mas tudo isso só é possível porque você caminha ao nosso lado nesta jornada.
Obrigado por ser parte de nossa missão,

Leonardo Letelier
CEO SITAWI - Finanças do Bem
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FINANÇAS DO BEM
SITAWI - Finanças do Bem é uma organização social de interesse público (OSCIP) que atua no Brasil como um think-and-do-tank:
desenvolvemos e operamos soluções financeiras inovadoras para impacto socioambiental, incluindo Empréstimos Sociais e Gestão de
Fundos Socioambientais para Grandes Doadores, e aconselhamos investidores na incorporação de questões socioambientais na gestão e
avaliação de investimentos. Assim, avançamos nossa missão e o conceito de Finanças do Bem: mais capital, mais tipos de capital e melhor
alocação e uso do capital para transformar mais vidas! (2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7.)

GESTÃO DE FUNDOS SOCIAIS
A SITAWI criou o produto de Gestão de Fundos Sociais para Grandes Doadores ao final de
2011, com o objetivo de viabilizar mais recursos para o setor social brasileiro. Em cada
fundo, a SITAWI gerencia o fluxo de recursos, que entra como doação e pode sair como
empréstimos sociais ou outros pagamentos para iniciativas geradoras, ou que apoiam a
geração, de impacto socioambiental. Nos Estados Unidos, a estrutura de um “donor-advised
fund” é uma ferramenta relativamente comum, mas, no Brasil a SITAWI é uma das poucas
organizações que oferecem esta solução, dando a filantropos e empresas a possibilidade de
alinhar seus interesses com iniciativas socioambientais de forma flexível, ágil e
transparente.

EMPRÉSTIMOS SOCIAIS
O Empréstimo Socioambiental para Negócios Sociais e Organizações sem fins lucrativos é o produto
originário da SITAWI. Acreditamos que o acesso facilitado e menos burocrático a recursos financeiros
geram resultados sólidos, expressivos e de longo prazo. Apoiar financeiramente organizações que
geram impactos socioambientais de forma clara é pré-requisito para a SITAWI. Analisamos isso
qualitativamente após a identificação das atividades, resultados e consequências da atuação das
organizações interessadas. Com a aprovação da proposta de empréstimo, solicitamos que as
organizações apoiadas meçam o impacto quantitativamente a cada seis meses, usando indicadores
escolhidos de forma conjunta. (4.15, NGO3)

CONSULTORIA
A SITAWI desenvolveu expertise para monitorar e modelar os impactos
socioambientais nos negócios e aconselha instituições financeiras (bancos,
seguradoras, fundos de pensão e gestores de recursos) na incorporação de questões
socioambientais em sua estratégia de negócio, desenvolvimento de produtos, análise
de riscos e investimentos. Além de Aconselhamento e Pesquisa, a SITAWI presta
consultoria para entidades de fomento, investidores e grandes empresas com
interesse em desenvolver modelos de Negócios Sociais.
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GESTÃO DE FUNDOS SOCIAIS
Começamos 2013 com três Fundos Sociais ativos e conquistamos outros dois: um com a Dow Chemical e outro com a parceria entre o
Instituto Camargo Corrêa (ICC) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com cinco fundos ativos, alcançamos
aportes que totalizaram R$ 833 mil ao longo do ano. (4.15)
Com essa forte expansão na Gestão de Fundos Sociais para Grandes Doadores, desembolsamos em 2013 mais de R$ 1,0 milhão em
forma de doações, pagamentos de despesas e empréstimos sociais para apoiar iniciativas de impacto socioambiental, tendo fechado 2013
com cerca de R$ 2,4 milhões sob gestão.

CASE DOW CHEMICAL
A Dow Chemical é uma empresa global que entrega produtos tecnológicos diversos em químicos de performance, materiais avançados,
ciências agrícolas e plásticos. Como parte de sua cidadania corporativa, apoia programas de educação nas áreas da STEM (ciências,
tecnologia, engenharia e matemática).
Com esse objetivo, a Dow procurou a SITAWI para desenvolver uma solução para gerenciar o fluxo financeiro de uma iniciativa para
disponibilizar software educacional na área de química para escolas da rede pública da cidade do Rio de Janeiro, seguindo políticas
corporativas.
A Dow identificou o parceiro para desenvolver o software (EvoBooks), e, com o apoio SITAWI, conseguiu financiar a iniciativa no prazo e
proporcionar uma ferramenta tecnológica para 43.000 alunos na cidade do Rio de Janeiro.
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Dinâmica da Gestão de Fundos Sociais da SITAWI:

Principais benefícios vis-à-vis criar estrutura própria:

1. Instituidor aporta o capital uma vez ou ao longo do tempo
(doação, com benefício fiscal previsto em lei)
2. Pode ser aberto para terceiros aportarem (ou não)
3. É definido o mandato do fundo (governança, regras de
investimento, reporte e etc.)
4. A SITAWI controla o fluxo de recursos e pode dar
aconselhamento e/ou apoio em níveis de Estratégia &
Governança, Operacional e Financeiro
5. O capital pode ser desembolsado de várias formas, como
Doações, Empréstimos, Pagamentos de serviços, Pesquisas e
outros tipos de apoio

ü Flexibilidade
ü Simplicidade
ü Velocidade
ü Controle
ü Transparência
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EMPRÉSTIMOS SOCIAIS
Em 2013, a SITAWI acumulou R$ 2 milhões em empréstimos já concedidos. Tivemos os primeiros desembolsos de empréstimos do Fundo
Social da Família C, alavancando a expertise da SITAWI para contribuir com recursos multiplicáveis ao setor social. Além de representar um
avanço nos recursos que já desembolsamos ao setor social, também demonstra o reconhecimento que essa modalidade vem ganhando
nos últimos anos. (4.15)

CASE SOLIDARIUM - PRÓ-AMAZÔNIA
A Solidarium é um negócio social com base em Curitiba (PR) com a missão de “construir um Brasil de verdade, rico em diversidade e não
desigualdade”, através de uma rede de embaixadores, clientes, produtores, artesões, cooperativas, associações, artistas e lojas. O primeiro
empréstimo da Solidarium foi em 2009: capital de giro para completar um pedido do Walmart de bolsas de plástico reciclado. Consolidamos
esta história de cooperação em 2013.
Para expandir seu negócio, a Solidarium resolveu se transformar em um marketplace online. Ao final de 2013, o marketplace já contava com
mais de 8 mil artesãos, em sua maioria mulheres, que vendem seus produtos online.
Em outubro 2013, a SITAWI concedeu outro empréstimo para a Solidarium. Foram R$ 64 mil para apoiar uma parceria entre a Solidarium e a
Associação Pró-Amazônia, que trabalha com os índios Ianomami do Rio Negro (AM) para promover a valorização cultural e o comércio justo
do artesanato indígena. O objetivo deste empréstimo é atender a um pedido de uma grande rede de lojas brasileira para entregar artesanato
tradicional com materiais sustentáveis. Pela primeira vez, a SITAWI apoia uma iniciativa na Amazônia e colabora para geração de renda em
quatro comunidades indígenas em uma das regiões mais remotas do país.
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CONSULTORIA
Em 2011, alteramos a estratégia de financiamento da SITAWI, priorizando geração de receita através de novos produtos de finanças sociais e
captação para despesas operacionais.
No início de 2013, surgiu a oportunidade de uma parceria estratégica com especialistas em finanças sustentáveis, liderados por Gustavo
Pimentel. Este grupo agora opera sob a bandeira Finanças do Bem e, em 2013, executou 15 projetos para instituições financeiras, empresas
e entidades de pesquisa e fomento, colocando a SITAWI em 11º lugar no ranking IRRI 2013 das melhores casas de pesquisa ESG
(Environment, Social, Governance) para investidores no mundo. (4.15)

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO (3.11)
Negócios Sociais - Apoiamos entidades de fomento, investidores e grandes empresas a desenvolverem modelos de negócio com impacto
social e a executarem suas estratégias de intervenção no ecossistema.
Em 2013, modelamos um negócio para distribuição de lanternas solares na Amazônia e produzimos a Maratona de Negócios Sociais do
SEBRAE, que proporcionou capacitação e mentoria para 52 empreendedores lançarem ou escalarem seus negócios sociais.
ESG Advisory - Aconselhamos instituições financeiras e empresas na incorporação de questões ESG em estratégias de negócio,
desenvolvimento de produtos, análise de riscos e investimentos.
Em 2013, aconselhamos instituições que gerem cerca de R$ 1 trilhão em ativos e fomos responsáveis pelo questionário Ambiental –
Instituições Financeiras do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial. Nossos clientes são líderes na implementação dos Princípios para
Investimento Responsável (PRI).
ESG Research - Modelamos impactos ESG nos negócios. Nossas análises podem gerar alertas sobre controvérsias, ratings ESG ou inputs
específicos para o valuation das empresas. Trabalhamos de maneira setorial ou temática, cobrindo mais de 100 empresas brasileiras.
Em 2013, publicamos o relatório “Carbono Intocável: a bolha de carbono vai pegar o Brasil?” para orientar investidores sobre os riscos da
bolha de carbono e seus impactos sobre a economia e empresas.
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IMPACTO SOCIAL
A SITAWI monitora de forma sistemática o desempenho das organizações apoiadas. Desde 2012, quando aplicável, utilizamos os
indicadores do IRIS (Impact Reporting & Investment Standards), uma estrutura de métricas padronizadas desenvolvidas por Acumen Fund, B
Lab e Rockefeller Foundation.
O monitoramento possibilita fundamentar nossa hipótese de que aumentar recursos e melhorar processos financeiros no Setor Social gera
maior impacto e mais oportunidades para a população menos favorecida.
A mensuração de impacto social implementada permite aos clientes escolher de forma conjunta indicadores de impacto social mais
relevantes medidos a cada seis meses. Os indicadores variam conforme as organizações, como número de pessoas, número de jovens
capacitados, número de mulheres beneficiadas ou até mesmo número de hectares preservados.

IMPACTO SOCIAL RESUMIDO - 2013
CLIENTE

FUNDO

PESSOAS
ATENDIDAS

% MULHERES

% BAIXA RENDA

CATEGORIA

73.034

*

*

Exames Médicos (77.496)

8.649

92%

100%

Artesãos cadastrados

100%

Moradores de
Comunidade contratados

CIES

Empréstimo Social
Família C

SOLIDARIUM

Família C

MOBILE METRIX

Empréstimo Social

86

59%

MOBILE METRIX

Empréstimo Social

1.353

100%

100%

Moradores de comunidade
treinados em higiene

PIPA SOCIAL

Empréstimo Social

42

100%

100%

Artesãs que aumentaram
renda familiar

314

22%

*

ALIANÇA DA TERRA + Unidos
Pessoas Impactadas

Pessoas beneficiadas
por proteção ambiental

83.478 **

* Os sistemas da contraparte não distinguiam definição de gênero e/ou renda.
** Não foram incluídos os 43.000 alunos com acesso a software da EvoBooks pois não pudemos acompanhar seu grau de utilização seguindo
o padrão do IRIS.

RESUMO DE RESULTADOS 2013

9

DESTAQUES 2013
EVENTOS

Skoll World Forum on Social Entrepeneurship
Palestra Aula de Empreendedorismo PUC
Conferencia dos fellows Synergos
PRI Brazil Signatory Workshop
Facilitação Workshop ISE BMF BOVESPA

ISE Audiência Pública
Sebrae UPPs Palestra
Captação de Recursos

Visita de turma do
MBA Executivo de LBS

Lançamento do estudo
Carbono Intocável

Palestra para MBAs de
Berkeley (Casa do Saber)

Entrepreneurship Study Talk
Rotterdam School
of Management - Holanda

HBS Social Enterprise
Conference (Boston)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

IMPRENSA
TV Cultura

Band News
Investidor Institucional
Rede Record

Jornal Valor Econômico
Revista O Globo e O Globo
on Line (Mauro Ventura)

DESEMBOLSO
DE RECURSOS

Abertura do Fundo ICC

Empréstimo
Família C:
Solidarium, Projeto Solidarium.net
Desembolso
Fundo
Mais Unidos:
Aliança da Terra
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Desembolso
Fundo
MMX:
CEFET Minas

TV Cultura
Valor Econômico
Revista Capital Aberto
Folha de São Paulo

Empréstimo
SITAWI:
Pipa Social
Abertura do Fundo DOW
Desembolso
Fundo
Dow:
Evo Books

IBEF SP
BMW Foundation (China)
HSG Conference on
Impact Investing

PRI (África do Sul)

Conferência Ethos

Opportunity Collaboration
(Mexico)

CEBDS Sustentável

Social Enterprise
World Forum (Canada)
ONG Brasil
Painel Relato
Integrado Previ

Rio Social Investors Day
Maratona de
Negócios Sociais
SEBRAE

ESG Finance Week (Escócia)
Evento Itaú Consultores Investimentos

Oficina Agência de Redes
Captação de Recursos

JUL

AGO
Estado de
São Paulo

RI Americas 2013 (EUA)

SET

OUT

Valor Econômico

Desembolso
Fundo
Mais Unidos:
Enable Educação

Desembolso
Fundo
Mais Unidos:
Aliança da Terra

NOV
O Globo
Boa Chance
Prefeitura do Rio
Folha UOL

Revista Relação
com Investidores
PME Exame
FEBRABAN
Globo Ação

Empréstimo
Família C:
CIES,
Projeto Hora Certa

Clinton Global Initiative
Latin America

Empréstimo
SITAWI: Solidarium,
Projeto Pró-Amazônia

DEZ
Estado de Minas e
Eco Finanças
Folha de São Paulo
Alliance Magazine
Revista Relação
com Investidores

Desembolso
Fundo
MMX:
CEFET Minas
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS
Nossas demonstrações contábeis, auditadas pela BDO RCS Auditoria, estão disponíveis em nosso site.

2013

2012

2011

2010

2009

747

369

272

325

201

Empréstimos

27

39

105

109

12

Gestão de Fundos Grandes doadores

261

93

0

0

0

Consultoria

90

4

43

170

143

Doações para operações

359

233

124

46

46

IMPOSTOS (IOF, ISS, IR EMP.)

22

5

23

31

5

Empréstimos

8

5

20

19

0

Gestão de Fundos Grandes doadores

10

0

0

0

0

Consultoria

4

1

4

13

5

726

363

249

294

196

Empréstimos

19

34

86

90

12

Gestão de Fundos Grandes doadores

261

93

0

0

0

Consultoria

86

3

39

157

138

Doações para operações

359

233

124

46

46

DESPESAS

705

457

321

297

175

59

68

30

51

31

Marketing e Des. de Negócios

20

-

-

-

-

Transportes e Viagens

39

-

-

-

-

(-) Recursos Humanos

490

297

244

154

97

(-) Gestão, Admin. e Operacional

153

90

45

91

46

Despesas de capital e escrit.

77

-

-

-

-

Serviços terceirizados

76

-

-

-

-

2

2

2

1

1

21

-94

-72

-3

20

2013

2012

2011

2010

2009

1.156

603

530

565

387

(R$ mil)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(-) Desenvolvimento Institucional

(-) Depreciação e Amortização

DÉFICIT/SUPERÁVIT * (EC1)
* O déficit acumulado é coberto pelos fundos flexíveis à disposição

DESEMBOLSOS PARA IMPACTO SOCIAL
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INSTITUCIONAL
PLANOS PARA O FUTURO
Já temos duas novidades em estoque para 2014: o lançamento do estudo “Fusões e outras Colaborações Estruturadas de Longo Prazo no Setor Social”
no Congresso do GIFE, em março, e o lançamento da campanha Doe Mais, Doe Melhor para incentivar uma cultura de doação mais forte no Brasil (saiba
mais em www.doemaisdoemelhor.org.br). Ao longo do ano, outros fundos sociais com novos parceiros podem ser implementados. Todas essas
iniciativas refletem o amadurecimento da SITAWI como ator relevante no ecossistema de impacto social no Brasil e nossa capacidade de mobilizar
parcerias com uma ampla gama de instituições. Internamente, a parceria estratégica em Pesquisa e Consultoria na área de finanças sustentáveis facilita
acesso a pessoas e instituições alinhados com a missão da SITAWI, o que nos permite ampliar nossa influência, recursos e impactos.

GOVERNANÇA
A governança da SITAWI - Finanças do Bem passa pelo conjunto de associados que elege periodicamente a Diretoria Executiva, composta pelo diretorpresidente (com o cargo de CEO, responsável pelas áreas administrativa e de captação) e um diretor vice-presidente (responsável pela área operacional).
Adicionalmente, temos um Conselho Consultivo que se reúne trimestralmente para revisar nossa estratégia e execução e que pode receber
recomendações ou comunicações dos stakeholders (apoiadores, clientes, funcionários, fornecedores, imprensa, associados, funcionários ou externos).
O Conselho Fiscal, eleito pelos associados, responde pela aprovação das demonstrações contábeis. O comitê de investimento do Fundo de
Empréstimos é formado pelo CEO e convidados externos. Fundos de grandes doadores têm sua própria governança. (2.3,4.1,4.2,4.4,4.14)

MISSÃO
Multiplicar o número de pessoas beneficiadas por iniciativas sociais e ambientais, apoiando a expansão e a melhoria de projetos das mais diversas áreas,
como geração de emprego e renda, meio ambiente, saúde, cultura e direitos civis. (2.7, 4.8)

VISÃO
Mais capital, mais tipos de capital, melhor alocação do capital e mais eficiência no seu uso transformam mais vidas e o mundo, para que a longo prazo
iniciativas sociais e ambientais disponham de um leque cada vez mais completo de soluções financeiras adequadas a seu nível de risco, retorno e
momento no ciclo de vida.

VALORES
Inovação, disciplina e transparência junto a todos os seus stakeholders. (4.8)

SOBRE O RELATÓRIO
O Resumo de Resultados, parte da política da SITAWI - Finanças do Bem em ser uma organização transparente com todos os seus públicos de interesse,
é publicado anualmente e apresenta as realizações do ano anterior. Contempla parcialmente as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) em sua
versão G3.1. Está em sua 5ª edição, reunindo os resultados de todas as atividades realizadas em 2013 pela SITAWI no que diz respeito a seus clientes,
resultados financeiros e governança.Todas as informações apresentadas são provenientes de documentos de controle interno da SITAWI e dados
fornecidos pelas organizações sociais apoiadas no Brasil. Este relatório é disponibilizado em nosso site no formato PDF, de forma eletrônica, e dá
continuidade às informações do relatório anterior, publicado em 2013 e referente a 2012.(3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10)
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ÍNDICE REMISSIVO GRI G3.1
Perfil
1.1. Declaração da Presidência - Pág. 4
2.1. Nome da organização - Pág. 5
2.2. Principais marcas, produtos e/ou serviços - Pág. 5
2.3. Estrutura operacional da organização, principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures - Pág. 13
2.4. Localização da sede da organização - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
2.5. Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes
para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório - Pág. 5
2.6. Tipo e natureza jurídica da propriedade - Pág. 5
2.7. Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários) - Pág. 5
2.8. Porte da organização: Pequeno porte
2.9. Principais mudanças no ano - Pág. 8
2.10. Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório - Pág. 3
3.1. Período coberto pelo relatório - Pág. 13
3.2. Relatório anterior - Pág. 13
3.3. Periodicidade - Pág. 13
3.4. Dados para contato - Pág. 16
3.5. Definição do conteúdo - Pág. 13
3.6. Limite do relatório - Pág. 13
3.7. Escopo e limite do relatório - Pág. 13
3.8. Base para a elaboração do relatório - Pág. 13
3.10. Consequências de reformulações de informações - Pág. 13
3.11. Mudanças significativas - Pág. 3 e Pág. 8
3.12. Sumário GRI - Pág. 14
4.1. Estrutura de governança - Pág. 13
4.2. Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo - Pág. 13
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. 2
4.4. Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de governança- Pág. 13
4.8. Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social, assim como o
estágio de sua implementação- Pág. 13
4.14. Relação das partes interessadas engajadas pela organização - Pág. 12
4.15. Identificação das partes interessadas - Pág. 6, Pág. 7 e Pág. 8
Desempenho Econômico
EC1. EVA - Pág. 12
EC4. Ajuda financeira significativa recebida do governo: Em 2013 a SITAWI não recebeu nenhuma ajuda financeira do governo.
Desempenho Ambiental
En4. Energia indireta: A energia indireta consumida pela SITAWI foi adquirida de concessionárias, de fontes hidrelétrica e termelétrica. O consumo da SITAWI em
2013 foi de 2.589 KW (maio a dezembro).
Desempenho Social - Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
LA1. Perfil dos trabalhadores: Em 2013, a SITAWI contou com um total de 21 colaboradores que se classificaram nos seguintes tipos
de contrato: 5 prestadores de serviço, 3 estagiários, 3 pessoas em regime de pró-labore, 1em regime CLT e 10 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 referentes a direitos humanos: Todos os contratos da SITAWI possuem cláusulas que garantem que nossos clientes respeitam os Direitos
Humanos de seus beneficiários e colaboradores.
Desempenho Social - Sociedade
SO3. Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização: Todos os colaboradores da SITAWI são informados sobre
o código de conduta da organização. A SITAWI, por exemplo, não aceita doações de empresas de tabaco e armamento.
SO5. Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies: A SITAWI apoia a devida execução de políticas públicas
socioambientais e participa de atividades técnicas específicas em que estão relacionadas com ações de Finanças do Bem.
SO6. Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país: A SITAWI não realizou
nenhum serviço financeiro ou doações para instituições destas categorias.
Desempenho Social - Responsabilidade pelo produto
PR5. Satisfação do cliente: A SITAWI realiza pesquisa por telefone, não documentada, com 100% de seus clientes para medir satisfação com 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 stakeholders e as leis da propaganda brasileira.
NGO - Non profit system
NGO3. System for program monitoring, evaluation and learning (including measuring program effectiveness and impact), resulting changes to programs and how
they are communicated. - Pág. 5

Diagramação Vanderson Vieira, Oficina da Cópia
Fotos: Paulo Fabre, Eduardo Magar, arquivos Solidarium, Aliança da Terra e SITAWI
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