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A SITAWI Finanças do Bem
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Fundada em 2008, a SITAWI Finanças do Bem

é uma organização pioneira em investimento 

de impacto no Brasil. 

CPNJ sem fins lucrativos:

Investimento de Impacto& Filantropia–

operação

CPNJ com fins lucrativos:

Investimento Responsável - aconselhamento

• 70+ profissionais

• Escritórios RJ, SP, Amazônia e Colômbia

• Projetos no Brasil e América Latina
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Mobilizar capital p/ impacto socioambiental positivo

A SITAWI é o investidor

de impacto mais

“ativo” do Brasil, e seu

modelo evoluiu ao

longo do tempo:

1. Grants to Loans

2. Lead-lender, mirror

contracts

3. Anchor crowdfunder



Somos o Investidor de Impacto mais ativo 
do Brasil em número de deals: 
50+ deals para 40 organizações

29 saídas

(28 empréstimos socioambientais e 
1 dívida conversível)

Critérios de Seleção:

• Impacto reconhecido

• Capacidade de execução

• Capacidade de repagamento

• Fibra ética

Expertise e histórico a 
serviço do impacto



Impact First Crowdlending Platform
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https://youtu.be/j9KOhdJKs44


1. Originação e due dilligence (-$)

6



2. Customização plataforma (-$)
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3. Investimento âncora e co-investimento ($)
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10-20%

80-90%



4. Monitoramento e reporte (-$)
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10-20%

80-90%



Parceria estratégica
R$1,5 milhão captados . 159 investidores . 58 dias

1% juros ao mês . repagamentos mensais . 24 meses

1ª Rodada de Empréstimo Coletivo 
(Junho/2019)



Iniciativa
R$ 1,1 MM captados . 71 investidores . <24 horas

12% juros ao ano . repagamentos mensais . 24 meses

2ª Rodada de Empréstimo Coletivo - Amazônia 
(Março/2020)

Energia solar para 
comunidades 

quilombolas da Amazônia

Sucos naturais nativos 
e fomento e 

capacitação ao pequeno 
produtor

Produção e 
comercialização justa de 

chocolates para promover 
a conservação da floresta.

Capacitação, curadoria e 
comercialização de arte 
e artesanato indígena.

Extrativismo sustentável 
de jaborandi e sementes 
para reflorestamento. de 

Fila de espera
65 pessoas / ~600k



Blended Finance
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-$4 + $1

Small
amounts

Philanthopic
Sponsorship
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O impacto

Empréstimo Coletivo

A Cooperativa Ser do Sertão 
tem como missão promover o 
fortalecimento de produtores 
agropecuários de Agricultura 
Familiar, por meio do 
cooperativismo, com práticas 
agroecológicas e 
profissionalização das 
unidades produtivas. 
Localizada em Pintadas/BA, a 
cooperativa foi uma iniciativa 
de mulheres da região, sendo 
ainda gerida por maioria do 
gênero feminino. 

R$158 mil emprestados

Nos primeiros meses após o 
empréstimo concedido pela 
SITAWI e pelos investidores de 
varejo na 1ª Rodada de 
Empréstimo Coletivo, a 
Coopsertão aumentou seu 
número de cooperados de 100 
para 137, sendo 50% deles 
mulheres e atingiu recorde de 
caixa acumulado no ano de 
2019. O recurso do investimento 
foi direcionado principalmente 
para a expansão da fábrica de 
polpa e inspirou a criação de 
novos produtos como “Polpinha 
de 100g”.

https://youtu.be/JmQVypPKQHM


Acesse

70+ menções sobre a Plataforma de Empréstimo Coletivo em mídias como websites de revistas, 
redes sociais, TV, impressos e podcast)

Citações na mídia

Acesse

Acesse

Link de acesso offline
Acesse a reportagem do Cidades e 

Soluções da Globo News

Link de acesso online

https://exame.abril.com.br/negocios/em-58-dias-investidores-aportam-15-milhao-em-negocios-de-impacto/
https://valorinveste.globo.com/produtos/credito/noticia/2020/03/25/plataforma-de-microcredito-capta-r-32-mi-em-24-horas-para-amazonia.ghtml
https://forbes.com.br/colunas/2020/01/pernambucana-in-loco-desembarca-nos-estados-unidos-de-olho-no-mercado-de-iot/
http://www.clipular.com/posts/5511222152396800?k=75b-ScBMzPmqnzbn5ePraDPgkII
https://globosatplay.globo.com/globonews/v/8270867
https://globosatplay.globo.com/globonews/v/8270867
https://exame.abril.com.br/revista-exame/impacto-ao-alcance-de-todos/

