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Em 2019...

Formamos pela primeira vez uma equipe integralmente dedicada, desenhamos 
um novo modelo de atuação sustentável, defendemos a causa da democratiza-
ção da energia solar para a população de baixa renda, e formamos importantes 
parcerias. 

Finalizamos a instalação de um sistema de 4 kWp de energia renovável na Esco-
linha Tia Percilia, beneficiando mais de 50 crianças locais (e fizemos oficinas com 
elas!), com economias na ordem de R$6 mil (ao ano) para a instituição, com con-
tratação de mão-de-obra local, e poupando o meio-ambiente da emissão de  
1 tonelada de CO2 por ano!

Abrimos as portas para receber visitas de apoiadores e interessados em geral 
no nosso trabalho!

Participamos de diversos eventos do setor de energia solar, no Brasil e no mundo, 
representando as favelas

Fizemos eventos públicos e materiais educativos sobre energia solar e 
sustentabilidade na comunidade

Co-criamos com a comunidade um novo modelo 
de atuação mais sustentável

Investimos na capacitação e treinamento da 
nossa equipe

Fortalecemos nossa captação de recursos, 
para viabilizar as atividades pretendidas

Fechamos parcerias e novas ações de 
divulgação, pra todo mundo ficar sabendo do 
que estamos fazendo!

EXECUTIVO
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Segundo Ban-ki-moon, ex-secretário geral da ONU, esta é “Uma nova agenda global para 
acabar com a pobreza até 2030 e buscar um futuro sustentável, de transformação para um 
mundo melhor, começando por ações contra as desigualdades”. Nesse contexto, ele diz 
que “Energia sustentável é o fio comum que conecta crescimento econômico, equidade 
social, clima estável e meio ambiente saudável”.

No final de 2019, se encerraram os 5 primeiros anos da Agenda 2030, e os resultados são 
abaixo do esperado. Agora em 2020, a década de ação começou: temos apenas 10 anos 
para atingir os ODS definidos pela ONU. 

Temos como diretrizes de nossas atividades na Revolusolar, além da problemática espe-
cífica vivenciada pelas comunidades que atuamos, esse conjunto de desafios propostos  
pela ONU.

Os grandes desafios do planeta evidenciam o importante papel das energias renová-
veis na matriz energética e impõe necessidade de capacitar profissionais para esse novo 
mercado. Com a energia convencional cada vez mais cara e a solar mais barata, esta 
já é uma opção vantajosa economicamente no Brasil, e em especial no Rio. Mas pela 
falta de capital e de acesso à crédito, ainda é distante da população de baixa renda, o 
que perpetua e acentua os desafios de acesso. A energia solar é também líder em ge-
ração de empregos locais de qualidade e, por estar próxima ao consumidor, é uma fer-
ramenta de educação ambiental, trazendo o tema de inovação e sustentabilidade para 
as comunidades.

0.1 - ALINHAMENTO GLOBAL

Saiba mais como nossas atividades 
contribuem para essas metas globais 
clicando aqui.

Nossas 
atividades 
dialogam 
direta ou 

indiretamente 
com 12 dos 17 

ODS:

INTRODUÇÃO
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http://revolusolar.com.br/revolusolar-e-os-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/


Somos um grupo formado por cerca de 30 pessoas, sendo 2 colaboradores em tempo  
integral. Trabalhamos para um propósito claro: promover o desenvolvimento sustentável 
de comunidades de baixa renda através da energia solar. 

Trabalhamos para tornar a tecnologia fotovoltaica acessível para comunidades de baixa 
renda, através de: (i) instalações solares, que contribuem para reduzir despesas de ener-
gia e empoderam o consumidor; (ii) formação profissional para esse mercado, que gera 
empregos locais de qualidade para a nova economia de baixo carbono e confere protago-
nismo à comunidade; (iii) oficinas infantis sobre sustentabilidade e energia, que conscien-
tizam a nova geração e promovem o engajamento comunitário; e (iv) pesquisas, eventos e 
advocacy, para gerar e disseminar conhecimento sobre o tema, e representar os interesses 
da favela no setor energético.

O consumo de energia regularizado com a Light anual é de cerca de 960 MWh.  
Ou seja, são pagos anualmente para a Light R$ 1,34 milhão pelos moradores.  
Encontramos que cerca de 60% do consumo de energia está regularizado com  
a Light. Assim, o total estimado de consumo é cerca de 1,6 GWh ao ano, o que  
significa um potencial de R$ 2,23 milhões ao ano.

A população da Babilônia é de 2.451 pessoas de acordo com o Censo de 2010,  
e de 5.000 de acordo com estimativas dos moradores.

0.2 - CONTEXTO LOCAL

Desde 2016, atuamos na favela da Babilônia, no bairro do 
Leme, Rio de Janeiro. Com o levantamento de dados de uma 
pesquisa de campo que fizemos em 2017 e publicamos em 2018 
(“Energia Elétrica na Babilônia: Acesso, Desafios e Perspectivas”), 
pudemos compreender melhor o contexto da comunidade que 
atuamos. Levantamos informações sobre o consumo médio de 
energia dos moradores, bem como a opinião deles sobre o servi-
ço prestado pela distribuidora, e a percepção do preço cobrado  
(se conseguem pagar ou se têm dificuldades).

0.3 - SOBRE NÓS

Com esses dados, somados ao Censo de 2010 e a estimativas 
das Associações de Moradores e da Clínica da Família, sabemos que:
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Desde 2016, já realizamos 3 instalações de sistemas fotovoltaicos na favela da Babilônia.  
As 3 instalações geram, juntas, cerca de 15.600 kWh ao ano de energia, significando  
economias anuais na ordem de R$15 mil em despesas com energia!

Em nossa frente educacional, já capacitamos 14 moradores locais como eletricistas e  
instaladores solares. Alguns deles também foram contratados para a realização das ins-
talações! Também realizamos mais de 20 oficinas sobre sustentabilidade e energia com 
as crianças locais, promovemos 6 eventos públicos envolvendo debates e palestras na  
comunidade, participamos de 4 publicações acadêmicas sobre energia solar e publi-
camos nossa pesquisa de campo “Energia Elétrica na Babilônia: Acesso, Desafios  
e Perspectivas” em 2018.

0.4 - REALIZAÇÕES

Parcerias técnicas

 Quem é: empresa integradora de energia solar situada no Rio de Janeiro, Brasil.
 O que fazemos em conjunto: representação de vendas de energia solar, palestras  
 em conjunto e assistências técnica em nossas instalações na comunidade. 

 Quem é: Escola de treinamentos do setor de energia solar situada no Rio 
 de Janeiro, Brasil.
 O que fazemos em conjunto: A empresa oferece condições especiais para capaci- 
 tar instaladores solares da Revolusolar e coopera na formulação de políticas públi 
 cas para facilitar implantação de energia solar em favelas

 Quem é: Consultoria para projetos de energia com impacto social situada em 
 Bruxelas, na Bélgica.
 O que fazemos em conjunto: mentorias sobre modelo de atuação, estratégias 
 de impacto ambiental e captação de recursos internacionais.

 Quem é: Negócio social que também promove a democratização de energia   
 solar em comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro.
 O que fazemos em conjunto: reuniões para alinhamento das atividades das duas  
 organizações, participação em eventos e palestras em conjunto e suporte para  
 instalações nas comunidades. 

0.5 - PARCERIAS Agradecemos muito a todas 
as organizações parceiras. 

Nada se faz sozinho! 

1- Estrelas da Babilônia (3 kWp) 2- Babilônia Rio Hostel (5 kWp) 3 - Escolinha Tia Percilia (4 kWp)
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Parcerias institucionais ou financeiras

 Quem é: O Clube de Regatas do Flamengo é um clube esportivo situado no 
 Rio de Janeiro, Brasil.
 O que fazemos em conjunto: o clube envolve a Revolusolar, sempre que possível,  
 em suas ações de Responsabilidade Social.

 Quem é: Fundo socioambiental, que capta recursos filantrópicos e distribui para  
 projetos socioambientais no brasil
 O que fazemos em conjunto: recebemos apoios financeiros da organização 
 através de editais públicos.

 Quem é: Organização sem fins lucrativos que fomenta negócios de impacto 
 social no Brasil.
 O que fazemos em conjunto: participamos do Lab Habitação, um programa 
 de aceleração de curto prazo, que conta com a metodologia Artemisia e apoio  
 daGerdau, Instituto Vedacit, Tigre e Votorantim Cimentos, e recebemos um 
 apoio financeiro por sermos escolhidos como um dos destaques do programa.

Parcerias locais

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES LOCAIS

 Quem são: associações de moradores das 2 comunidades que atuamos  
 (Babilônia e Chapéu Mangueira). 
 O que fazemos em conjunto: validação de decisões estratégicas que impactem  
 a comunidade, organização de eventos em conjunto, levantamento de dados 
 sobre a população local.

PROJETOS SOCIAIS OU AMBIENTAIS LOCAIS

 Quem é: empresa de alimentação orgânica situada na favela da Babilônia,  
 que faz eventos e oficinas.
 O que fazemos em conjunto: eventos de “Imersão Sustentável” e outras rodas  
 de conversa, além de engajamento sobre sustentabilidade da população  
 local em geral.

 Quem é: projeto de arte para crianças das comunidades da Babilônia  
 e Chapéu Mangueira
 O que fazemos em conjunto: intervenções artísticas sobre sustentabilidade 
 na comunidade, e oficinas com as crianças locais.

VEÍCULO DE INFORMAÇÃO

 Quem é: Jornal da Babilônia, jornal local que divulga informações 
 sobre e para a comunidade
 O que fazemos em conjunto: divulgação e engajamento da população 
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Observações sobre as receitas: Buscamos diversificar o mix de 
receitas e gerar receitas próprias para fortalecer nossa autos-
sustentabilidade.

NOME PAPEL FORMAÇÃO-EXPERIÊNCIA

Juan Cuervo Secretário Executivo Contador e Financista

Eduardo Avila Diretor Executivo Economista

Valdinei Medina Embaixador Comunitário Guia Turístico e Líder Comunitário

Lorene Figueiredo Embaixadora Comunitária Recursos Humanos

Adalberto Almeida Presidente Eletricista

Vitor Chelles Captação de Recursos Administrador

Alex Viana Comunicação Marketing e Publicidade

Déborah Cardoso Comunicação Comunicação Social

Carolina Castiel Captação de Recursos Economista

Mariana Maestri Jurídico Advogada

Laurene Desclaux Soluções Fotovoltaicas Engenheira

Renata Nicoll Jurídico Advogada

Giuseppe Franco Soluções Fotovoltaicas Engenheiro

Jéssica Koliren Comunicação Marketing e Publicidade

Pedro Oliveira Soluções Fotovoltaicas Engenheiro

Pedro Reis Jurídico Advogado

James Bailey Soluções Fotovoltaicas Engenheiro

Jonathas Lima  Comunicação Administrador 

Adriano Paraíso Engajamento Comunitário Secr. da Assoc. de Moradores da Babilônia

Marcelo Casell Instalador Solar Eletricista e comerciante

Carlos Assunção Instalador Solar Eletricista

José Tavares Instalador Solar Eletricista e porteiro

Sérgio Melo Instalador Solar Eletricista e Construção Civil

Daniel Grael Jurídico Advogado

André Borges Soluções Fotovoltaicas Engenheiro

Fontes

Edital Fundo Socioambiental CASA 
(Programa CASA Cidades) .....................................................R$13.500 
Prêmio Artemisia (Lab Habitação) ..................R$10.000
Virada Sustentável  .................................................R$3.350
Vendas .......................................................................................R$ 2.510  

Receita total:  ...................................................................R$29.380

0.6 - RECURSOS Destinação

Recursos Humanos: ................................. R$ 3.650
Eventos comunitários: .......................... R$3.000
Viagens institucionais: .......................... R$ 1.581 
Despesas bancárias:................................. R$ 1.458
Despesas administrativas: ............... R$1.491
Capacitações: .................................................... R$ 1.343
Honorários contábeis: ............................ R$ 1.300
Comunicação e Marketing: ............ R$ 1.227
Materiais: ................................................................. R$ 860
Impostos: ................................................................. R$ 613
Outros: ........................................................................ R$ 1.269

Despesas totais: ........................................... R$18.201

0.7 - EQUIPE

Observações sobre as despesas: Em 2019, por ser um 
ano de transição e escassez de recursos, não realizamos 
nenhuma instalação fotovoltaica nova, apenas manu-
tenções, o que se reflete no nulo investimento em equi-
pamentos.

Saldo positivo: R$11.179
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Sem essa equipe 
dedicada e apaixonada 

pela causa, 
nada seria possível!



Instalações fotovoltaicas e reparos elétricos

A Escolinha Tia Percilia é uma instituição comunitária tradi-
cional de reforço escolar para crianças, complementar à esco-
la pública. A Escolinha depende de trabalho voluntário local e 
passava dificuldades financeiras, principalmente com as con-
tas de luz, após perder em 2017 os recursos que antes eram 
repassados por uma ONG da Suécia e, em menor parte, pela 
prefeitura do Rio de Janeiro. 

REALIZADAS EM 2019

Nos primeiros meses de 2019, fizemos a tramita-
ção correspondente para homologação do siste-
ma com a empresa Light. Após algumas observa-
ções solicitadas pela Light nas caixas elétricas de 
entrada, foram feitos os reparos solicitados. Além 
da caixa de entrada elétrica da Escolinha, foram 
realizados consertos de outras instituições comu-
nitárias, como a da Associação dos Moradores, 
a Clínica da Família e a Cooperativa de 
Reflorestamento.

1 - SOLUÇÕES

Em setembro, concluímos a homologação do sistema junto à distribuidora de energia lo-
cal. A solicitação para a vistoria técnica e aprovação havia sido feita em julho de 2019, a 
qual foi realizada apenas 1 mês depois (excedendo o prazo legal de 7 dias). Este foi mais 
um caso de atraso no cumprimento dos prazos legais por parte da distribuidora, o que di-
ficulta a efetividade de nossas atividades.

Em 2018, instalamos um sistema solar de 4 kWp na Escolinha. Além da redução de despe-
sas com energia da instituição, foi a primeira em que os próprios moradores da comunida-
de (formados pela Revolusolar) foram contratados para realizar a instalação. 

(Antes) (Depois)
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Em julho, realizamos a poda da árvore que fazia sombra nas placas, para que a geração  
de energia não fosse prejudicada. Para isso, contratamos uma empresa especializada 
(Harmonia e Paisagismo).

Em agosto, realizamos
a primeira manutenção 

do sistema solar da  
Escolinha. A manutenção

consiste na limpeza dos 
painéis, para que

maximizem a geração 
de energia.

ATIVIDADES



2 - PORTAS ABERTAS
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Visitas recebidas e eventos realizados

Esse ano, mudamos nosso escritório para uma sala 
concedida permanentemente pela Escolinha Tia Percilia. 
Agora com espaço próprio fixo, pudemos nos organizar 
melhor, e abrir as portas para receber visitas e contar 
mais do nosso trabalho.

Recebemos a visita dos nossos principais apoia-
dores financeiros durante os últimos anos. In-
tegrantes das equipes do Fundo Socioambiental 
CASA e do Global Green Grants, os principais apoia-
dores financeiros da Revolusolar em 2018 e 2019 
foram acompanhar de perto como nossos projetos 
estão avançando. Fizemos um tour pela Babilônia, 
mostrando as instalações realizadas, e os impactos 
gerados na comunidade.

Fizemos 
as primeiras edições

do nosso evento
“Imersão Sustentável”

na Babilônia

Na segunda edição, recebemos integrantes 
dos coletivos Amazônia Na Rua, Fridays for 
Future Rio e Coalizão pelo Clima.

A primeira edição foi em 
parceria com a ComCat pela 
Rede Favela Sustentável,
e recebemos 85 pessoas, 
conforme matéria publicada 
pela RioOnWatch.

https://rioonwatch.org.br/?p=40420
https://rioonwatch.org.br/?p=40420


3 - REPRESENTA!
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Em junho, fomos à Bruxelas (Bélgica) 
para participar do evento European Development Days. 
O convite foi feito pela Cooperatives Europe.

Representações em eventos externos  
e articulações do setor

Além de contribuir com nossa perspectiva e apresentar nosso trabalho em palestras e 
painéis, participamos de diversas reuniões e rodas de conversa com projetos similares que 
atuam no resto do mundo, como os colegas da ICA (International Cooperative Alliance), 
City Mine(d) (Bruxelas), Energy4Commons (Europa e América do Sul), e com instituições 
representativas do continente europeu.

Também em junho, participamos da fundação e primeira 
reunião geral do Grupo de Trabalho de Energia Solar da 
Rede Favela Sustentável. A Rede reúne projetos sociais e 
ambientais que buscam desenvolver comunidades mais 
sustentáveis. Integram o GT Solar, além da Revolusolar, 
os seguintes projetos parceiros: Insolar, Engenheiros Sem 
Fronteiras (Núcleo Rio de Janeiro), Litro de Luz, Solarize, 
além de pesquisadores(as) e empreendedores(as) indivi-
duais relacionados à temática.

Em agosto, participamos da Semana de 
Engenharia Elétrica (SENEL) da UFRJ, cujo tema 
nesta oportunidade foi “A energia que moverá o 
mundo”, com atividades que abordavam  áreas 
como pesquisa, inovação e mercado de trabalho, 
sociedade e sustentabilidade, entre outras. 
Compartilhamos a mesa-redonda com Litro de 
Luz e Fundo Verde (UFRJ).

O evento reuniu as maiores empresas do setor, e instituições repre-
sentativas do Brasil. Pudemos formar novas parcerias e estreitar os 
laços com as já existentes, além de nos manter atualizados da con-
juntura do mercado solar fotovoltaico no país.

Em outubro, 
participamos do maior 

evento do setor de energia solar  
da América do Sul: o Intersolar, 

em São Paulo.

https://eudevdays.eu/
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Em novembro, participamos da oficina: 
“Articulação da sociedade civil brasilei-
ra no processo COP-25”. A oficina contou 
com a participação de diversas organiza-
ções, entidades e movimentos sociais de 
todo o país, que se reuniram em Brasília 
a convite do Fórum Mudanças Climáticas 
e Justiça Socioambiental, para organizar 
ações conjuntas para o enfrentamento da 
crise climática.

Em dezembro, como resultado da participação na AP e do engajamento no debate sobre 
a revisão regulatória, enviamos nossa contribuição oficial para a Consulta Pública n.º 
25/2019 da ANEEL relativa à revisão das normas de geração distribuída no Brasil. O do-
cumento de posicionamento institucional foi produto de mais de 3 meses de trabalho do 
nosso “GT Regulação”, e está disponível aqui.         Também enviamos uma contribuição 
conjunta com quase 40 organizações que trabalham para popularizar o uso da energia 
solar em favelas, disponível aqui,          e reportado pelas mídias RioOnWatch, Folha de São 

Em outubro, participamos de reuniões em Brasília  
no âmbito da Frente por uma Nova Política  
Energética para o Brasil. A Frente reúne um conjunto 
de organizações da sociedade civil de todas as regiões 
do país, e advoga pelo estabelecimento desse novo 
modelo para o Brasil do século 21, com sustentabi-
lidade ambiental e justiça social.

Em novembro, participamos da Rodada de Negócios B, em São 
Paulo. O espaço, promovido pelo Sistema B, estava inserido no 
escopo do evento Sustainable Brands, e reunia diversos projetos 
e negócios de impacto social em palestras e debates. Formamos 
novas parcerias e estreitamos laços com as já consolidadas.

Em novembro, participamos Audiência Pública (AP) n.º 
040/2019 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
em Brasília. Compartilhamos o posicionamento da Revoluso-
lar em relação ao processo de revisão regulatória do setor de 
geração distribuída no Brasil, principalmente enfatizando a 
necessidade de consideração do potencial de impacto social 
da adoção de energia solar para a população de baixa renda.

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=39200&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=39127&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/01/entidades-enviam-carta-a-aneel-em-defesa-de-painel-solar-em-favela.shtml
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4 - CULTURA E EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL

Buscamos organizar eventos e oficinas na  
comunidade, para conscientizar a população  
local e engajá-los no projeto.

4.1 - Organização de eventos públicos na comunidade

Em outubro, foi realizada, em parceria com outros projetos comunitários vinculados ao 
tema sustentabilidade, uma programação contínua na Babilônia, de 9h a 18h, no âm-
bito da Virada Sustentável do Rio de Janeiro.       Na ocasião, a Revolusolar organizou o 
evento “Energia Solar nas Favelas”, em que mostramos nossas instalações na comunidade 
para o público, e fizemos um bate papo sobre nosso modelo de atuação e sobre o impacto 
social da energia solar. Montamos também um stand com materiais informativos do pro-
jeto, e voluntários se disponibilizaram para falar sobre o projeto para o público interessado. 
Finalmente, realizamos uma roda de conversa intitulada “Acesso à Energia Elétrica nas 
Favelas”, em conjunto com Insolar, Engenheiros Sem Fronteiras e Litro de Luz e mediação 
da pesquisadora Natália Chaves. 

Também em outubro, realizamos 2 oficinas 
para crianças da Escolinha Tia Percilia.  
As atividades educativas sobre sustentabilidade 
e energia solar foram realizadas com a turma  
de entre 5 e 9 anos da Escolinha e incluíram  
caça-palavras, colorir desenhos e entender 
os ganhos ambientais da instalação solar  
disponível na escola.

4.2 - Oficinas infantis

https://www.viradasustentavel.org.br/cidade/rio-de-janeiro


Entre junho e dezembro de 2019, fizemos reuniões semanais de validação da nova es-
tratégia, reunindo a equipe de voluntários com um grupo de lideranças locais (poste-
riormente denominado Conselho de Moradores). Esses encontros, mantidos para 2020, 
têm por objetivo a validação da estratégia traçada para a organização com aqueles que 
vivem o dia a dia da comunidade.

Ao final do ano, compilamos nossa estratégia de atuação elaborando o documento 
“Plano Estratégico”. A versão atualizada do plano pode ser encontrada aqui. 

Nesse sentido, realizamos semanalmente reuniões de consultoria sobre nossa nova es-
tratégia pretendida com diversos atores do ecossistema de impacto social e de energia. 
Há de se destacar a importância dessas construções em conjunto com executivos das se-
guintes organizações: Energy4Commons, Artemisia, Gerdau, Flamengo e Visagio.
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Desenhamos e revisamos nossos planos e modelos 
de atuação em conjunto com a comunidade.5 - ESTRATÉGIA

6 - CAPACITAÇÃO INTERNA

Nossa equipe interna full-time participou  
de capacitações e treinamentos para dar solidez  
ao processo de evolução que buscamos  
implantar no ano de 2019, em áreas como: 
profissionalização da gestão, modelos de  
negócio, sustentabilidade e outras.

A aceleração consistiu de dois encontros presenciais, com cinco semanas de separação, e 
um intenso acompanhamento online nesse intervalo, com webinars, mentorias e acom-
panhamento constante. A Revolusolar foi escolhida como um dos 3 negócios destaque 
do LAB, ganhando R$10.000 e mais 6 meses de acompanhamento pela Artemisia. Nossa 
participação nesse programa foi reportada pelas mídias Estadão e Pequenas Empresas 
Grandes Negócios. 

Em outubro e novembro de 2019, participamos 
de um programa de aceleração de negócios 
de impacto social. O “Lab Habitação: Inovação e 
Moradia” foi promovido pela Artemisia e Gerdau, 
com apoio de Vedacit, Votorantim Cimentos, Ti-
gre e Caixa Econômica Federal, e CAU-BR.

O primeiro foi o curso de  
“Modelos de negócio [de geração distribuída]  
na visão jurídica” na Solarize. 

https://docs.google.com/document/d/1KDZKVJp5kEcnzWvwe50EDdJkxLg6mZ6YvWxzkqGsQ2k/edit?usp=sharing
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7 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Iniciamos uma rotina de preenchimento de editais, prospecção  
para apoios, modelagem para geração própria de receita, além de 
outras frentes de financiamento.

As atividades de 2019 foram principalmente com re-
cursos do programa Casa Cidades. Em março recebe-
mos os recursos da segunda parcela do programa, e 
no mês de dezembro fomos selecionados para rece-
ber um aditivo do programa para executar até abril 
de 2020. O Fundo Socioambiental Casa é o principal 
apoiador da Revolusolar até o momento, sendo Casa 
Cidades o terceiro apoio recebido. Estamos muito 
agradecidos pela confiança do Fundo Socioambiental 
Casa nos primeiros passos da Revolusolar.

Em julho, nos inscrevemos em um edital da Artemi-
sia - o “Lab Habitação”. Em agosto, fomos um dos 15 
selecionados no Brasil, entre mais de 500 organiza-
ções inscritas. Como resultado, recebemos um prêmio 
em dinheiro, além do acompanhamento estendido de 
consultoria.

Desde o início do curso, em julho, nossa equipe  
esteve presente para alinhar o atual momento 
da instituição com a turma. A turma de 20 pessoas 
(profissionais do setor privado na área de publicida-
de, jornalismo e design) se dividiu em 5 grupos,  
que representaram agências. O curso se encerrou 
em outubro/2019, com a apresentação final das  
propostas de rebranding de cada um dos grupos 
para a Revolusolar. Para acessar as apresentações, 
clique aqui.

Em junho, 
ganhamos a competição  

para ser o projeto aplicado  
no curso de Branding  

(Laje - Ana Couto). 

Após a participação no programa de aceleração do 
Lab (setembro a novembro), revimos nossa atuação 
na frente de captação de recursos. No sentido de pro-
fissionalizar a atividade e criar valor efetivo para pos-
síveis apoiadores, montamos um novo material para 
captação de patrocínio social e prospecção com em-
presas privadas.
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8 - AÇÕES DE MARKETING

De julho a agosto de 2019, realizamos a elaboração 
e lançamento do website institucional. Nosso site, 
www.revolusolar.com.br, mostra nosso trabalho re-
alizado e abre canais para novos voluntários se can-

Em outubro, produzimos nossos eco-copos  
personalizados. Contratamos a empresa Meu Copo Eco,  
e foram produzidas 100 unidades ao custo unitário de R$4,47, 
das quais 20 serão dadas à equipe de voluntários  
e o restante será vendido ao preço unitário de R$10.

Em novembro e dezembro, estreitamos nossa parceria com o Clube de Re-
gatas do Flamengo para ação socioambiental conjunta. Além da divulgação 
da parceria nas redes sociais do clube,        recebemos de presente, na ação 
do “Flamigo Oculto” de fim de ano, as chuteiras autografadas e usadas pelo 
jogador Everton Ribeiro.

Em novembro, fomos escolhidos como um dos projetos 
destaque do “Lab Habitação | Inovação e Moradia”. O 
programa coordenado pela Artemisia e citado nos tópicos 
anteriores, trouxe, além do troféu e reconhecimento como 
destaque nacional na área da habitação, um prêmio de 
R$10.000 e a continuidade do acompanhamento da Arte-
misia por mais 6 meses.

9 - PREMIAÇÕES Nossa atuação em 2019 nos trouxe dois 
importantes reconhecimentos:

No Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 
de dezembro), fomos premiados na Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). 
Nessa ocasião, recebemos da deputada estadual 
Renata Souza (presidente da Comissão de Defe-
sa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ) a 
homenagem Maria Carolina de Jesus. A cerimônia 
contemplou também outras iniciativas que atuam 
no Rio de Janeiro comprometidas com a promo-
ção dos Direitos Humanos.

didataram, e parceiros proporem formas de atuação conjunta. Queremos que esse seja um   
canal de transparência e comunicação com o público que nos segue. 

http://www.revolusolar.com.br
https://www.meucopoeco.com.br/site/
https://www.instagram.com/tv/B6Q_6oOgBva/?utm_source=ig_web_copy_link
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Vem falar 
com a gente!CONTATOS

Se você quiser apoiar de alguma forma nosso 
trabalho, por favor entre em contato:

(21) 96717-4292

contato@revolusolar.com.br
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Site Oficial: www.revolusolar.com.br 
Facebook: www.facebook.com/revolusolar
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