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2018: UM ANO
DE CONQUISTAS

2018 foi um ano repleto de realizações para o Litro de Luz Brasil. 
Chegamos em novas localidades, alcançamos recordes de 
soluções instaladas e pessoas impactadas e profissionalizamos 
nossa atuação. 
 
 Nosso relatório anual apresenta de forma compacta os principais 
resultados de 2018. 
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O LITRO DE LUZ 

No Brasil desde 2014, o Litro de Luz 
desenvolve soluções sustentáveis 
para combater a falta de 
iluminação nas cinco regiões do 
país, tendo impactado diretamente 
milhares de pessoas. Foi por meio 
de uma solução acessível, criada 
pelo brasileiro Alfredo Moser, em 
2002 – que usou garrafas pet 
abastecidas com água e alvejante 
para solucionar o problema da 
falta de luz dentro de casa, que 
tudo começou. 
 

Inspirado na solução do brasileiro, 
o movimento global Liter of Light 
foi criado nas Filipinas, em 2011.
Atualmente, a organização está 
presente em cerca de 15 países e 
já impactou a vida de milhões de 
pessoas, além de ter recebido 
importantes premiações como o 
World Habitat Awards 2015, da 
ONU, e o Zayed Energy Future 
Prize, entre outros. 
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RESULTADOS
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10 MIL

Os benefícios de nossas soluções 

chegaram diretamente a milhares de 

pessoas. Aumentamos nosso 

impacto reforçando nossa 

metodologia, na qual o morador é 

sempre protagonista do processo.

 

Em 2018, transformamos por meio 

da iluminação a vida de mais de 6 

mil pessoas, que, junto aos anos 

anteriores, ultrapassam as 10 mil.  

PESSOAS IMPACTADAS

1870

Somente em 2018, produzimos junto 
às comunidades 1050 soluções, que se 
somaram as mais de 800 instaladas 
desde 2014. 
 
Para diferentes necessidades, em 

diferentes comunidades, 

trabalhamos com dois tipos de 

iluminação: o poste solar, para locais 

públicos, e o lampião solar, para 

comunidades isoladas. 

SOLUÇÕES INSTALADAS
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97

Chegamos ainda mais longe em 

2018. Fomos até o coração da 

Amazônia, no Médio Juruá, 

estivemos no Sertão da Bahia e 

voltamos às comunidades 

quilombolas de Goiás.  Também 

ampliamos nossa  atuação na AM, 

DF, SC, SP e RJ. Somente em 2018, 

foram 75 comunidades. 

COMUNIDADES 

120

Moradores engajados, capacitados e 

empoderados que, junto com o Litro 

de Luz Brasil, cuidam diariamente 

das soluções instaladas. Somente 

em 2018, 69 novos embaixadores 

passaram a fazer parte do Litro.  São 

esses moradores o canal direto de 

comunicação entre voluntários e 

comunidade, além de serem 

responsáveis pela manutenção dos 

postes e lampiões solares. 

EMBAIXADORES
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AVANÇOS INTERNOS 

Para refletir em nossas ações o profissionalismo e a excelência que buscamos, 
também realizamos importantes progressos em processos internos, como: 
 
1. Melhoria e aperfeiçoamento contínuo de nossas tecnologias, além de testes de 
novas possibilidades
Com a criação de grupos de trabalho, o Litro de Luz Brasil tem investido 
constantemente em inovações. Além de tornar nossa tecnologia mais robusta e 
menos vulnerável, também caminhamos para novas soluções, como o projeto de 
iluminação interna, que está em estudo. 
 
2. Manual de Segurança  
Buscando garantir a segurança em todas as etapas do trabalho no Litro de Luz Brasil, 
desenvolvemos, em 2018, o Manual de Segurança, com boas práticas na produção das 
soluções, guia de procedimentos corretos nas instalações e cuidados nas visitas às 
comunidades. 
 
3. Divulgação Mensal de Relatório Financeiro 
Mantendo o compromisso com a transparência, divulgamos mensalmente nossos 
resultados financeiros, que ficam disponíveis para voluntários e diretoria. Além disso, o 
departamento financeiro também passou a trabalhar com projeção de faturamento  e 
análise de otimização de gastos, buscando manter nossa saúde financeira. 
 
4.  Certificado OSCIP
Com a qualificação dada pelo Ministério da Justiça de Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIP, novas oportunidades se abrem para o Litro de Luz. Além dos 
benefícios decorrentes da qualificação, esse também é uma importante conquista 
institucional para o Litro, demonstrando a qualidade dos serviços prestados e a 
seriedade de nossa atuação. 
 
5. Aceleração Yunus&Youth
Em um programa com duração de seis meses, o Litro de Luz Brasil participou, ao lado de  
33 empreendedores selecionados no mundo todo, da Aceleração do Yunus&Youth. 
O projeto incluiu  mentorias de renomados executivos e aceleração para o 
desenvolvimento do nosso modelo de negócio.
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EXPOSIÇÃO
Chegar cada vez mais longe por meio da imprensa e das redes 
sociais também foi um dos objetivos do Litro de Luz Brasil em 
2018.  Somamos mais de 120 milhões de views em matérias e 
posts feitos sobre nossa organização. 
 
 
Citação na Retrospectiva 2017, na 
Rede Globo, sobre nosso projeto 
na Amazônia. 
 
 
 
 

 
Destaque em jornais impressos:
Correio Braziliense (BSB)
A Crítica (AM)
Cruzeiro do Sul (Sorocaba)
A Tarde (BA)
O Dia (RJ)
Diário Catarinense (SC)
 
Principais portais de 
sustentabilidade:
Catraca Livre
Ciclo Vivo
Ecodesenvolvimento 
Hypeness 
 
Televisões:
Jornal da Gazeta
Jornal da Band
TV Assembléia
TV Novo Tempo 
 
 
 
 
 

 
Matéria sobre o Litro de Luz na 
Folha de São Paulo. 
 
 
 
Destaque da Ação Kalunga na TV 
Alemã DW - Deutsche Welle - 
exibida em mais de 30 países. 
 
 
 
Apoio de grandes influenciadores 
em nossas ações, como Gusta 
Stockler, Azaghal  - Jovem Nerd,  
Caco Cardassi, Thiego Novais, Diego 
Sabado, entre outros, ampliando 
nossa visibilidade com o público 
jovem nas redes sociais. 
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PROJETOS
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ILUMINANDO O 
SERTÃO: 
CHEGAMOS À BAHIA

Em uma importante parceria com a Enel 
Green Power, o Litro de Luz Brasil 
ampliou sua atuação no Nordeste do 
país e levou 90 lampiões a famílias de 
Morro do Chapéu, cidade localizada a 
cerca de 400km de Salvador. 
 
Moradores de Bonsucesso,  Barracão 
e Alecrim, que viviam sem acesso à 
energia elétrica, agora possuem seus 
lampiões solares. 
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COPA DO MUNDO:
EM PARCERIA COM A BUDWEISER, 
ILUMINAMOS O MUNDO!
Em uma ação inédita no mundo inteiro, a marca global de cervejas Budweiser, 
patrocinadora oficial da Copa do Mundo, transformou simbolicamente a energia 
da torcida em luz para iluminar a comunidade de Itanhaém, na Grande 
Florianópolis.
 
Durante a Copa do Mundo, toda a energia da torcida na região sul do Brasil 
foi convertida (simbolicamente) em iluminação: 25 postes foram instalados 
na comunidade no dia 8 de julho, levando ao pé da letra o tema da marca: 
Light Up The World.
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NO CORAÇÃO DA AMAZÔNIA: A MAIOR 
AÇÃO JÁ REALIZADA

Em parceria com a ASPROC (Associação de Produtores Rurais de Carauari), o Litro 
de Luz Brasil iluminou mais uma vez a Amazônia levando energia solar sustentável 
para 50 comunidades ribeirinhas da região norte do país.
 
Foram 600 lampiões construídos em conjunto entre moradores e voluntários ao 
longo da segunda quinzena de julho de 2018. A maior ação da organização já feita 
no Brasil impactou diretamente 3 mil pessoas e foi financiada por meio do 
Programa Território Médio Juruá, promovido pela USAID e coordenado pela SITAWI 
Finanças do Bem em parceria com os membros do Fórum Território Médio Juruá.
 
A ação buscou, além de iluminar as comunidades, colaborar com o potencial 
de produção da região.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO: 
LITRO DE LUZ E ELETROPAULO JUNTOS 
EM SÃO PAULO NOVAMENTE
Após a parceria de sucesso em 
2017, a Eletropaulo  realizou mais 
uma vez a comemoração do Dia do 
Voluntário em parceria com o Litro 
de Luz Brasil. 
No dia 1º de setembro,  foram 
instalados 20 postes na 
comunidade Boulevard da Paz, 
localizada no bairro do Campo 
Limpo, em São Paulo.
Ao todo, cerca de 70 pessoas 
estiveram  envolvidas na iniciativa, 
sendo 40 voluntários da 
distribuidora e 15 voluntários do 
Litro, além dos moradores da 
comunidade. 
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RESISTÊNCIA:  ILUMINAMOS 
MAIS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS
O Litro de Luz Brasil iluminou a 
comunidade Kalunga de São 
Domingos, no Goiás. A ação levou 
200 lampiões e 10 postes de energia 
solar sustentável para os 
moradores. 
 
O projeto foi financiado por meio de 
edital, vencido pelo Litro de Luz, da 
Fundação Banco do Brasil.
 
Formamos 8 embaixadores e 
capacitamos cerca de 200 
moradores em 8 comunidades 
(São Domingos, Tabatinga, 
Catingueiro, Tiririca, Tatu, Santa 
Rita, Engenho 3, Francês). 
 
 

15



SÃO PAULO:
CHEGANDO A NOVAS COMUNIDADES, 
CUIDANDO DAS QUE JÁ ATUAMOS 

O Litro de Luz, em parceria com a 
CPFL Piratininga, distribuidora da 
CPFL Energia,  iluminou pela 
primeira vez o interior de São Paulo. 
Foram 33 postes movidos a energia 
solar instalados nas áreas comuns 
do Condomínio Residencial Parque 
dos Eucaliptos, beneficiando 496 
famílias de baixa renda. 
 
Ainda no estado de São Paulo, 
realizamos a primeira grande ação 
de manutenção, na Vila Moraes, em 
São Bernardo do Campo, 
comunidade que atuamos desde 
2015. 
 



RIO DE JANEIRO: 
CHEGANDO CADA VEZ 
EM MAIS COMUNIDADES 
Em parceria com a Brookfield Energia Renovável, o Litro de Luz instalou 20 
postes movidos à energia solar na comunidade Jardim Gramacho, em Duque de 
Caxias (RJ), antigo maior lixão da América Latina. 
 
A ação marca a chegada à terceira comunidade do Rio de Janeiro: Rocinha, 
Vila Beira-Mar e agora Jardim Gramacho. São cada vez mais caminhos 
iluminados na cidade maravilhosa. 
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ILUMINANDO A AMAZÔNIA: 
COMUNIDADES ISOLADAS
Por meio de captação realizada pela 
BVSA (Bolsa de Valores 
Socioambientais, iniciativa da B3 
Investimento Social), em parceria com a 
Brazil Foundation, chegamos à 
comunidade ribeirinha de Nova Aliança, 
próxima ao município de Novo Airão, na 
região metropolitana de Manaus. 
Contamos também com a parceria da 
organização não-governamental 
Justiça & Misericórdia Amazon (JMA). 
 
A ação instalou 10 postes e 19 lampiões, 
que impactarão diretamente na rotina 
de agricultura e qualidade de vida dos 
moradores, resolvendo o problema  do 
curto período de acesso à iluminação 
que possuem.
 
 

18



ÁMPLIANDO O ESCOPO DE ATUAÇÃO:
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA
 
Praças, campos de futebol, centros 
de lazer, bibliotecas:  incentivar a 
população a ocupar espaços 
públicos por meio do 
empoderamento e da iluminação de 
áreas que antes eram escuras. Esse 
também foi um dos desafios do 
Litro de Luz Brasil em 2018. 
 
O Distrito Federal e o Rio de Janeiro 
receberam nossos projetos iniciais 
de iluminação de grandes áreas 
comunitárias.
 
Foram 4 postes instalados na 
proximidade da biblioteca de Jardim 
Gramacho, Rio de Janeiro, e 6 postes 
em uma praça comunitária no 
Bairro de São José em Planaltina de 
Goiás.
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EVENTOS

Em 2018, o Litro de Luz Brasil ampliou sua participação em 
diversos eventos, com o objetivo de disseminar conhecimentos e 
atrair a atenção da população para o tema da pobreza energética. 
 
  

Exposição no Brasília Capital 
Motoweek, o maior encontro 
motociclístico da América Latina e o 
terceiro maior do mundo.
 
 
 
 
 

 
Festival Cultural CoMA, em 
Brasília,  iluminando uma área do 
evento ligada a conscientização 
socioambiental.
 
 
 
 

 
Exposição das soluções na 
Temakeria, restaurante localizado 
em Niterói. 
 
 
 

 
Exposição e workshop na JAPAN 
HOUSE em São Paulo. 
 
 
 

 
Workshop na UniAzul, centro de 
treinamento dos colaboradores da 
Azul Linhas Áreas. 
 

 
Palestra  no 1º Fórum de 
Energização Rural, Política Pública 
e Inovação, realizado na Cidade do 
Panamá. 

 
Participação em eventos 
acadêmicos, como Festival 
Ruptura, na UFMG, e apresentação 
na  UFRJ. 
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OFICINAS

Uma nova frente de negócios buscando aproximar empresas e 
instituições de ensino das comunidades em que o Litro de Luz atua 
também entrou em vigor durante o ano de 2018.
 

 
Em parceria com a empresa Medtronic, líder global em tecnologia, serviços e soluções 
médicas, realizamos um oficina corporativa,  que contou com a participação de cerca 
de 83 funcionários de diversos países da empresa, realizando a montagem de 43 
lampiões.
 
Na ocasião, estiveram presentes, além dos voluntários do Litro de Luz Brasil, 10 
embaixadores de comunidades paulistas, que viveram momentos de intensa troca de 
experiências com os colaboradores da empresa. 
 
Também em 2018, com a Campus B - um facilitador de educação internacional 
especializado em expandir as oportunidades de aprendizagem por meio de 
experiências -  realizamos uma oficina na sede do Litro de Luz Brasil, recebendo 
estudantes da NorthEastern University e  da Universidade Mackenzie.
 
Em ambos eventos, os lampiões produzidos foram posteriormente entregues para 
comunidades isoladas durante ações realizadas pelo Litro de Luz Brasil. 
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EQUIPE
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GESTÃO NACIONAL

Formada por especialistas em suas áreas, liderados pela 
presidente Laís Higashi, a equipe responsável pela gestão nacional 
do Litro de Luz Brasil soma esforços em um time multidisciplinar.
 
Conheça a equipe contratada: 
 
 
Lais Higashi: 
Atual presidente e fundadora do Litro 
de Luz São Paulo, Laís é formada em 
Administração pela FEA USP e Kedge 
Business School (França). Possui 
experiências na Grameen Bank e 
Yunus Center em Bangladesh, além 
de ser Embaixadora Brazil 
Conference 2016, Fellow Hansen 
Summer Institute 2017 e Fellow 
Yunus&Youth 2018.

Eidy Uemura:
Atual VP Gente & Gestão e ex-Diretor 
de Gente & Gestão, Eidy é formado 
em Marketing pela USP. Possui 
experiência em marketing de 
produtos, marketing de marcas na 
Reckitt Benckiser e com gestão de 
pessoas na organização estudantil 
AIESEC Brasil e Colômbia.

Leonardo Uematsu:
Atual VP Operações & Tecnologia e 
ex-Diretor de Operações, Leonardo é 
formado em Engenharia Mecatrônica 
pela USP e na TUD (Alemanha). 
Possui experiências na Alemanha na 
Continental e Invensity na GMBH, 
além de 5 anos em consultoria 
estratégica na Advisia.

Tainara Caldas:
Atual Gerente Comercial, Tainara é 
formada em Tecnologia em 
Processos Gerenciais pela FAESA, 
possui experiência comercial na GE 
Hungria e Adidas Panamá, além de 
experiência gestão de pedidos e 
atendimento ao cliente na Tata 
Hungria e Holcim Colômbia.
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GESTÃO NACIONAL

A diretoria voluntária do Litro de Luz Brasil, ao lado da equipe 
contratada, realiza a gestão dos voluntários, a organização de 
suas respectivas áreas e o andamento dos projetos.
 
Conheça a diretoria nacional voluntária:
 

Juliana Silva:
Atual diretora de Desenvolvimento 
Social, Juliana é formada em Gestão 
Ambiental pela USP e graduanda 
Engenharia Ambiental pela UCSP. 
Trabalha como técnica ambiental na 
Norte Sul Hidrotecnologia e teve 
experiências na BK Consultoria e 
Serviços.

Pamela Lopes:
Atual Diretora de Marketing, Pamela é 
formada em Jornalismo e com pós 
graduação em Comunicação 
Empresarial pela UMSP. Trabalha na 
CDN como Gerente de contas de 
comunicação da Warner Bros. Pictures 
Brasil e possui experiência anterior com 
empresas como Grupo Flytour, Henkel, 
Grupo Posadas, Fundação Amazonas 
Sustentável e Projeto Âncora.

Luis Al-Contar:
Atual Diretor Jurídico, Luis é formado 
em Direito pela FGV e mestrando na 
Columbia Law School (EUA), possui 
experiências na Clifford Chance, Levy 
& Salomão Advogados e 
International Criminal Court na 
Holanda.

Andrey Higashi:
Atual Diretor de Projetos 
Estratégicos, Andrey é formado em 
Engenharia Química pela UNICAMP e 
University of Melbourne (Austrália). 
Trabalha como consultor de gestão 
na Falconi há 4 anos e também 
possui experiência na Tetra Pak.

Marcelo Furlan:
Atual Diretor de Finanças, Marcelo é 
formado em Administração pela USP. 
Trabalha com Crédito no Itaú BBA, 
onde também foi trainee e passou 
por experiências com tesouraria 
bancária, crédito para instituições 
financeiras, precificação e comercial. 24



LÍDERES DE CÉLULA

Gerenciando de perto as equipes pelo Brasil, estão os líderes de 
célula. São voluntários responsáveis pela execução das ações ao 
lado de grupos de trabalho. Além disso, garantem o 
funcionamento das equipes nas áreas que atuamos.

Artur Rodrigues
Atual Líder de Célula em Brasília, 
Artur é graduado em Engenharia 
Elétrica e mestre em 
Telecomunicação pela UNB. Artur 
entrou no Litro de Luz em 2016 e foi 
Representante de Área de Operações 
& Tecnologia.

Cleidiane Nobre
Atual Líder de Célula em Manaus, 
Cleidiane é graduanda em Serviço 
Social pela UFA e como concursada, 
trabalha na Secretaria Municipal da 
Mulher, Assistência Social e Direitos 
Humanos. No Litro de Luz, já atuou 
como Representante de Área de 
Desenvolvimento Social.

Lucas Lima
Atual Líder de Célula em 
Florianópolis, Lucas é formado em 
Engenharia Mecatrônica na UFB e 
Engenharia de Design pela MUL 
(Inglaterra), também mestrando em 
Engenharia de Automação e Sistemas 
pela UFSC. No Litro também foi 
Representante de Área em DS.

Luna Carrano
Atual Líder de Célula no Rio de 
Janeiro, Luna é formada em Direito 
pela UFF e graduanda em Psicologia 
na IBMR. Tem experiência como Líder 
Remunerada na Ação da Brookfield 
no Jardim Gramacho e foi 
Representante da Área de Gente & 
Gestão.

Thaís Macêdo
Atual Líder de Célula em São Paulo, 
Thaís é graduanda em Economia pela 
Universidade Presbiteriana 
Makenzie. Tem experiência como 
Líder Remunerada na Ação da Enel no 
Morro do Chapéu - BA e foi 
Representante da Área de 
Operações.

Renata Vilela
Atual Líder de Célula em Campina 
Grande, Renata é graduanda em 
Engenharia Elétrica pela 
Universidade Federal de Campina 
Grande. Entrou no Litro em Abril de 
2017, na área de Tecnologia e, 
posteriormente, integrou a área de 
G&G em Agosto de 2017.
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CONSELHO CONSULTIVO 

Diversas conquistas também foram essenciais para que 2018 
fosse um ano tão cheio de impacto.  A formação de um Conselho 
Consultivo nos ajudou a enxergar oportunidades, superar 
desafios, reduzir nossos riscos e amadurecer como organização.

Conheça o Conselho Consultivo do Litro de Luz, um time diverso, de diferentes 
formações e áreas: 

Guilherme Marinovic 
(Presidente do Conselho)
Organização: Fundação Lemann
Cargo: Operations Manager

Edemir Pinto
Organização: EP Empreendimentos 
& Participações
Cargo: Fundador

Graziella Comini
Organização: FEA USP
Cargo: Coordenadora do Centro de 
Empreendedorismo Social

Fábio Miranda
Organização: Instituto Favela da Paz
Cargo: Fundador

Vitor Belota
Organização: Litro de Luz Brasil
Cargo: Fundador

Danilo Leite
Organização: CPFL Energia
Cargo: Especialista em Inovação e 
Estratégia

Roberto Quiroga
Organização: Mattos Filho, Veiga Filho, 
Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Cargo: Sócio
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PARCEIROS
Para chegarmos em ainda mais lugares, contamos com o apoio 
de muitos parceiros em 2018. 
 
Aporte institucional da
EP8 Participações, 
que possibilitou a contratação 
de uma equipe full time e avanços 
administrativos/institucionais. 
 
 
 

 
Parceiros fornecedores de 
materiais: 
NeoSolar
Led Planet
SSolar
Unipower
 

Parceiros pontuais:
Asproc 
Brookfield Energia Renovável
Budweiser
BVSA 
Campus B
CPFL  Energia
Eletropaulo
Enel Green Power
Medtronic
Fundação Banco do Brasil
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COMUNIDADES
Nenhuma ação é realizada pelo Litro de Luz Brasil sem o apoio e 
participação das comunidades. Em 2018, foram mais de 97. 
 
Comunidades com diferentes perfis: urbanas, ribeirinhas, 
indígenas e quilombolas nos receberam de braços abertos. 
Moradores passaram a fazer parte da família Litro de Luz e, junto 
com as equipes, cuidaram de cada detalhe das ações.
 
Sem os moradores, a transformação por meio da iluminação não 
seria possível. Agradecemos a cada um dos 10 mil impactados que 
nos recebeu e apoiou, em especial aos nossos 120 embaixadores.
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VOLUNTÁRIOS
Movidos pelo amor à causa, mais de 200 voluntários trabalham 
por todo o Brasil, executando as ações que levam iluminação as 
mais diferentes comunidades.
 
Comprometidos e engajados, os voluntários do Litro de Luz Brasil 
trabalham diariamente também para manter a organização 
funcionando. 
 
Para eles, o melhor agradecimento é o abraço e o sorriso de um 
morador. Mas aproveitamos esse espaço para registrar o nosso 
muito obrigado também!

30



WWW . L I T R O D E L U Z . C O M


