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Um ano chave para o Litro de Luz Brasil. Assim podemos definir 2019. Chegamos a 

novos lugares, conquistamos novos parceiros e intensificamos nossas ações que 

impactam diretamente à população que vive sem acesso adequado à

energia elétrica. 

Nosso relatório anual apresenta os principais resultados de 2019 e traz ao final 

importantes depoimentos de moradores das comunidades em que atuamos. 
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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. No Brasil, a organização 

já recebeu o Prêmio de Tecnologia Social da Fundação do Banco do Brasil, o Prêmio Jovem Brasileiro, entre outros. 

Atualmente, o Litro de Luz Brasil oferece três soluções: o poste, para iluminação pública, o lampião e a iluminação 

interna. Todos em constante evolução. Nossa atuação é realizada em conjunto com parceiros, que financiam 

nossas ações. Com uma metodologia de desenvolvimento social que coloca o morador no centro do processo, a 

comunidade é responsável pela construção, instalação e manutenção das soluções, tornando-se assim mais unida 

e empoderada. Os voluntários participam tanto do período pré-ação, no qual identificamos as necessidades da 

comunidade e os engajamos, quanto no dia e no pós. 

1. Sobre o Litro de Luz Brasil



Só em 2019, foram 
6 mil pessoas 
impactadas. 

O morador é sempre
protagonista: 



Postes ou lampiões, 

foram 1125 soluções 

produzidas, que 

somaram-se com 

mais de 1870 

instaladas desde 2014.



Chegamos ainda mais longe. 
Paraíba, Piauí e Mato Grosso 
do Sul. 

Ampliamos nossa atuação 
em São Paulo no 
Rio de Janeiro.

24 novas comunidades 
foram impactadas no 
último ano.  



A matéria do Caldeirão do 
Huck foi assistida por mais 

de 5 milhões de pessoas. 

Também fomos tema da 
Folha de S. Paulo, Correio 

Brasiliense, 
A Gazeta de Vitória, 

entre outros. 



Moradores engajados, 
capacitados e empoderados.

Cuidam das soluções 
instaladas e são um canal 
direto de comunicação entre 
voluntários e comunidade.

Em 2019, 66 novos 
embaixadores passaram a 
fazer parte do Litro



Esse foi o valor total dos 
projetos do Litro em 2019. 

Os números melhoram ano 
após ano, apesar do 

grande desafio. 



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 2019, transformamos 

por meio da iluminação a vida de mais  de 6 mil pessoas, que, junto aos anos anteriores, ultrapassam as 16 mil.

2. Resumo 2019

16 MIL PESSOAS IMPACTADAS

Somente em 2019, produzimos junto às comunidades 1125 soluções, que se somaram as mais de 1870 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, além das soluções internas que 

tiveram a primeira instalação realizada em fevereiro de 2019.

2.995 SOLUÇÕES INSTALADAS

Chegamos ainda mais longe em 2019. Chegamos a novos estados, como Paraíba, Piauí e Mato Grosso do Sul, 

ampliamos nossa atuação em São Paulo e Rio de Janeiro e mantivemos o relacionamento com as comunidades 

impactadas em outros anos. Somente em 2019, foram 24 comunidades. 

121 COMUNIDADES



Moradores engajados, capacitados e empoderados que, junto com o Litro de Luz Brasil, cuidam diariamente das 

soluções instaladas. Somente em 2019, 66 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. 

186 EMBAIXADORES

Esse foi o valor total dos projetos do Litro em 2019. Os números financeiros melhoram ano após ano, apesar do 

desafio ainda ser grande. Seguimos prezando pela melhoria contínua em nossa gestão de caixa e de custos e pela 

transparência.

R$ 850 MIL 

O Litro de Luz foi destaque na mídia mais uma vez. A matéria exibida no Caldeirão do Huck, assistida por mais de 

5 milhões de pessoas, mostrou uma ação surpresa do Litro de Luz. Além disso,  a organização também foi tema de 

matérias da Folha de S.Paulo, Correio Brasiliense, A Gazeta de Vitória, entre outros. 

EXPOSIÇÃO
200 milhões de views



A primeira ação de 2019, realizada no Conde, Paraíba, 

em parceria com a Salesforce, iluminou cinco 

comunidades de uma só vez. E toda a pluralidade 

cultural do Brasil representada por moradores 

acolhedores nos receberam de portas abertas para a 

instalação de mais de 200 soluções, incluindo 

postes, lampiões e a solução interna, que foi usada 

pela primeira vez.  

Também foi a primeira vez que o Litro de Luz Brasil 

recebeu voluntários internacionais para as ações. 

Cerca de 20 franceses participaram de todas as 

atividades ao lado dos moradores. 

Todas as faces do Brasil dentro da Paraíba:

3. Ações 





Ampliando a atuação iniciada em 2018, o Litro de Luz retornou a Jardim Gramacho em 

2019, em dois momentos: em janeiro e maio, instalando 70 postes no total. 

As duas ações foram financiadas pelo Instituto Nissan, através de seu edital que apoia 

projetos sustentáveis. 

Jardim Gramacho: cada vez mais luz





As comunidades de Tabocas (Caetité - BA) e Gurunga 

(Igaporã - BA) receberam as soluções do Litro de Luz Brasil 

por meio de uma parceria com a AES Tietê, em março.  As 

cidades se localizam próximas da planta de energia eólica 

da empresa, em uma região conhecida como Complexo 

Eólico Alto Sertão II. Em dois dias repletos de emoção, 

comunidade, voluntários e colaboradores da empresa se 

conectaram profundamente. 

O Alto Sertão da Bahia: 



A região do Morro do Piauí, na Fercal 

(Sobradinho), recebeu os postes do Litro de 

Luz Brasil  impactando diretamente  300 

moradores do local. A ação foi financiada pela 

Bancorbrás e pela Votorantim Cimentos em 

abril e reuniu voluntários e colaboradores

da empresa.

Morro do Piauí
mais iluminado:





Em junho, Miracatu (SP), conhecido como a Terra da Banana, recebeu 30 postes estrategicamente 

localizados para iluminar o caminho das crianças até as escolas públicas da região. A ação foi realizada em 

parceria com a Votorantim Energia e teve como principal objetivo facilitar o retorno dos estudantes as 

suas casas no final do dia, incentivando o acesso à educação. 

Luz para a Terra da Banana



Santa Justina e Santa Isabel em Mangaratiba (RJ)  abriram os braços para o Litro de Luz, em setembro. Em 

mais uma ação financiada pelo Instituto Nissan, lampiões foram entregues para os moradores.

O Quilombo de portas abertas para a luz



Para realizar o sonho de um menino inventor, o 

Caldeirão do Huck convidou o Litro de Luz Brasil 

para iluminar o acampamento de Jatobá (MS) em 

setembro. Foram mais de 200 lampiões e 10 postes 

instalados e uma matéria linda como resultado. 

A ação Loucura Loucura Loucura



O desafio que levou luz para São Gonçalo, Lagoa do Barro, Capitão Gervásio,  Dom Inocêncio, Queimada 

Nova, Gilbues, Corrente no Piauí. 

Por meio de parceria com a Enel Itália, o Litro de Luz Brasil percorreu distantes lugares do Piauí ensinando 

aos moradores como montar o lampião versão italiana. Foram rápidas oficinas em que focamos no 

aspecto da montagem e da conscientização do uso da energia solar. 

Play Energy: 



Em outubro, o Litro de Luz, em Parceria com o Instituto Nissan, iluminou uma das Praças comunitárias de 

Parque das Missões em Duque de Caxias - RJ. Foram 3 postes instalados, beneficiando vários moradores 

que frequentam a praça.

Parque das Missões (RJ)  - 27/10 



A ação ocorreu em Novembro, contando com a parceria de EDF Norte Fluminense / Citelum e Instituto 

Nissan, na Aldeia Mata verde bonita, localizada em MAricá - RJ e conta com uma liderança muito firme da 

Cacica Jurema, que abriu as portas para a realização da ação. A Aldeia é formada por 28 famílias, cerca de 

120 pessoas, entre elas em torno de 60 crianças. A ação contou com a instalação de postes e montagem 

de lampiões. 

Aldeia Mata Verde Bonita (RJ)  - 24/11



Em dezembro, chegamos ao Espírito Santo. Por meio da parceria com a EDP Energia, ampliamos a nossa 

atuação na região sudeste e iluminamos uma nova comunidade. 

Nova Jabaeté (ES) - 15/12



As áreas urbanas de São Paulo também foram iluminadas pelo Litro de Luz Brasil.  Em novembro foi a vez 

da comunidade Tribo Damasceno, com o apoio da Sabesp, CLP e em dezembro a Vila Esperança, 

financiada pelo Instituto Nissan

Ampliando a atuação em São Paulo



Para chegarmos em ainda mais lugares, contamos com o apoio de muitos parceiros em 2019. 

Conheça abaixo quem nos ajudou a iluminar o Brasil: 

4. Parceiros 



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.

Equipe
Contratada 



Laís 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, Fellow Yunus&Youth 2018 e finalista do 

prêmio Folha Empreendedor Social 2019 (categoria Troféu Grão).

Rodrigo 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 

POLI-USP e pela Technische Universität Darmstadt (Alemanha). Possui experiência profissional na Alemanha, 

trabalhando no setor automotivo (Continental) e consultoria tecnológica (Invensity), além de 5 anos em consultoria 

estratégica (ADVISIA OC&C).

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



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.

Juliana Silva

Atual diretora de Desenvolvimento Social, Juliana é formada em Gestão Ambiental pela USP e graduada em Engenharia 

Ambiental pela UCSP. Trabalha como técnica administrativa no Instituto Flor Gentil e teve experiências na 

BK Consultoria e Serviços e Norte Sul Hidrotecnologia.

Pamela Lopes

Diretora de Marketing do Litro de Luz Brasil há 3 anos, Pamela é formada em Jornalismo e com pós graduação em 

Comunicação Empresarial pela UMESP. Co-founder e diretora de relacionamento na start up Manda Salve, trabalhou 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.

Diretoria Voluntária:



Líderes de Célula

Leiziane OIiveira 

Atual Diretora do Jurídico, Leiziane é formada em Direito pela UFMT e já atuou no Litro de Luz também como Líder de 

Célula de São Paulo. Possui experiência com mercado de pagamentos e contencioso cível. É Coordenadora de Direito 

Regulatório da Fintech Zoop.Anteriormente, atuou na Wirecard Brasil e Advocacia Portugal Gôuvea.

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 

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, foi Representante de Área de Operações & Tecnologia e também Liderou o Grupo de 

Trabalho da Ação em Jatobá - MT, em parceria com o Caldeirão do Huck.

Cleidiane Nobre 

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.



Luna Carrano

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 de diversas Ações no Rio em 2019, 

com a parceria da Nissan. Além disso foi Representante da Área de Gente & Gestão. 

Renata Vilela  

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. Em 2019 liderou o Grupo de Trabalho de Oficinas no Piauí, em parceria com a Ene.

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.

Raphael Corradini

Líder interino da Célula em Florianópolis, Raphael é graduando de Engenharia de Controle e Automação  na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, trabalha como analista de marketing digital no Politize!, já tendo 

atuado como coordenador de projetos em outras organizações. No Litro, também foi membro da área de operações

e tecnologia.



Conselho Consultivo
Conheça o Conselho Consultivo do Litro de Luz, um time diverso, de diferentes formações e áreas, que nos ajuda a 

enxergar oportunidades, superar desafios, reduzir nossos riscos e amadurecer como organização.

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 

Roberto Quiroga 

Organização: Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga 

Advogados Cargo: Sócio 

Danilo Leite

Organização: Votorantim Energia

Cargo: Head of Innovation | Startup Mentor



Agradecimentos:

Imaginem quantas pessoas são preciso para iluminarmos caminhos de mais de 16 mil moradores de comunidades no 

Brasil? Incontáveis. Por isso, os agradecimentos nunca farão jus a todos. 

Mas agradecemos aos moradores das comunidades que nos receberam, aos embaixadores que disponibilizaram seu 

tempo e conhecimento e aos voluntários do Litro de Luz Brasil que doaram seu amor e empenho.

Agradecemos também aos parceiros, conselheiros, doadores e apoiadores. Agradecemos a você também, que apenas 

nos deu um sorriso e um: “parabéns pelo trabalho”. É assim que sabemos que estamos no caminho certo. 


