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Carta dos Fundadores
2021 foi mais um ano transformador para
a Impulso Gov.
Em 2020, focamos nossa atuação em
saúde pública ao viver a maior crise
sanitária da nossa geração e
quintuplicamos a nossa equipe. Éramos
cinco e nos tornamos 25 profissionais de
diversas especialidades comprometidos
com a missão de apoiar estados e
municípios no enfrentamento à pandemia.
Em 2021, a pandemia persistiu como um
grande desafio. Em março e abril daquele
ano, o país registrava recordes de casos e
mortes causadas pela Covid-19.
Por isso, ao longo do ano passado,
seguimos apoiando governos por todo o
Brasil a responder perguntas sobre como
fazer a testagem para Covid-19, quais
atividades reabrir ou fechar, como reabrir
as escolas de forma segura, entre outras.
Os mais de 280 mil acessos acumulados
pela plataforma CoronaCidades.org ao

fim do ano passado ajudam a demonstrar a
relevância da ferramenta para o combate à
pandemia no Brasil.
Além de seguir com este trabalho, demos
mais um passo importante e ampliamos
nossa atuação. Com foco no que viria após
a pandemia, passamos a desenvolver
soluções digitais para apoiar governos de
todo o Brasil a aprimorar seus serviços de
atenção primária à saúde e saúde mental,
entendendo a importância das duas áreas
na promoção da saúde integral das
brasileiras e brasileiros. Estas duas áreas
passam a ter nosso foco total em 2022.
Este documento mostra em mais detalhes o
trabalho realizado em 2021.
Em 2022, a Impulso Gov segue
comprometida com a missão de impulsionar
o uso inteligente de dados e tecnologia no
SUS para que todas as pessoas no Brasil
tenham acesso a serviços de saúde de
qualidade.

João Abreu

Isabel Opice

Diretor-executivo e
co-fundador

Diretora de operações e
co-fundadora

Nós somos a
Impulso Gov
A Impulso Gov é uma organização sem fins
lucrativos suprapartidária cuja missão é impulsionar
o uso de dados e tecnologia no SUS e, assim,
garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade
para todas as pessoas do Brasil, sem exceção.
Queremos que ninguém no país sofra ou perca a
vida por algo que políticas públicas de saúde
eficientes poderiam ter evitado. Para isso,
trabalhamos junto com governos criando soluções
tecnológicas simples e escaláveis que facilitam a
compreensão de cenários e a identificação de riscos
de saúde da população e permitem que gestores
públicos e profissionais de saúde aprimorem a
gestão do SUS.
A Impulso nasceu em 2019 atuando junto a
municípios em áreas sociais, mas com o surgimento
da Covid-19 e os governos centralizando os seus
esforços para conseguir gerir os impactos da crise

sanitária, a organização remodelou a sua forma
de atuação em 2020, focando exclusivamente na
área de saúde pública, auxiliando os gestores
públicos no combate à pandemia.
Em 2021, a Impulso passou por mais uma
transição, dividindo seus esforços em três frentes
de trabalho, dando continuidade a sua atuação no
combate à pandemia de Covid-19, e ampliando
seu escopo ao desenvolver soluções para apoiar
melhorias na rede de Atenção Primária à Saúde e
nos serviços de Saúde Mental do SUS.
Desde sua fundação, a Impulso Gov já apoiou
diretamente mais de 50 municípios com a oferta
de mentorias e apoio personalizado e teve suas
ferramentas de combate à Covid-19 utilizadas por
mais de mil cidades espalhadas por todas as
regiões do país.
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Nossos serviços
e produtos
são gratuitos
Queremos beneficiar positivamente o maior número de
pessoas possível, independentemente do porte ou orçamento
da cidade que apoiamos. Acreditamos que o investimento
social privado tem um papel importante no fortalecimento de
políticas públicas. Por isso, nossas iniciativas são financiadas
por entidades filantrópicas e empresas privadas que apoiam
nossa missão de ampliar o acesso a dados e tecnologia para
aprimorar os serviços de saúde pública no Brasil.

Conheça nossos apoiadores
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Medimos
Compilamos e organizamos dados, os
transformando em informação útil
para a gestão de saúde compreender
cenários e melhorar a prestação de
serviços públicos continuamente.

Como
atuamos

Mostramos
Mostramos as informações de
forma didática e descomplicada,
desenvolvendo análises e
visualizações para facilitar o uso
dos dados na gestão do SUS.

Agimos
Recomendamos e orientamos
tomada de decisões a partir dessas
visualizações, gerando impacto real
na vida dos 150 milhões de
brasileiros que dependem do SUS.
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MISSÃO

Missão,
Visão e
Valores

VISÃO

VALORES

Impulsionamos o uso
inteligente de dados e
tecnologia no SUS para
que todas as pessoas
no Brasil tenham
acesso a serviços de
saúde de qualidade.

Com base em nossa atuação e na
nossa convicção sobre o potencial
de transformação que o uso de
dados tem para a saúde pública
brasileira, estabelecemos nossa
missão, visão e nossos valores:

7

MISSÃO

Missão,
Visão e
Valores

VISÃO

VALORES

Queremos um Brasil no qual
ninguém sofre ou perde a vida
por algo que o uso inteligente
de dados e tecnologia no
SUS poderia ter evitado.

Com base em nossa atuação e na
nossa convicção sobre o potencial
de transformação que o uso de
dados tem para a saúde pública
brasileira, estabelecemos nossa
missão, visão e nossos valores:
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MISSÃO

Missão,
Visão e
Valores
Com base em nossa atuação e na
nossa convicção sobre o potencial
de transformação que o uso de
dados tem para a saúde pública
brasileira, estabelecemos nossa
missão, visão e nossos valores:

VISÃO

VALORES

Nosso objetivo é apoiar governos para que o
Brasil tenha um sistema de saúde que entrega
serviços preventivos e resolutivos para toda a
população. Queremos que o SUS se torne o
melhor sistema de saúde pública do mundo e
que seja reconhecido por ser inteligente,
eficiente e inovador, além de universal, gratuito
e de qualidade.
Acreditamos no uso inteligente dos dados e da
tecnologia como caminho para atingir este
objetivo. Trabalhamos para que todos os
gestores e profissionais de saúde do SUS
tenham, em suas mãos, as informações e
ferramentas necessárias para agir de
maneira eficiente, preventiva e resolutiva.
Por isso, nos unimos a eles para criar soluções
tecnológicas baseadas em dados que
facilitam a identificação de riscos de saúde da
população. Desta forma, apoiamos tomadas de
decisão baseadas em evidências que podem
melhorar continuamente a prestação de
serviços de saúde pública e impactar
positivamente todas as pessoas no Brasil.
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MISSÃO

Missão,
Visão e
Valores

VISÃO

VALORES

Em 2021, a Impulso revisitou e redefiniu os seus
valores. O processo foi construído colaborativamente
no nosso primeiro encontro presencial, realizado em
dezembro de 2021 em São Paulo.

Com base em nossa atuação e na
nossa convicção sobre o potencial
de transformação que o uso de
dados tem para a saúde pública
brasileira, estabelecemos nossa
missão, visão e nossos valores:
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

Impactamos pessoas, por meio do governo

Missão,
Visão e
Valores
Com base em nossa atuação e na
nossa convicção sobre o potencial
de transformação que o uso de
dados tem para a saúde pública
brasileira, estabelecemos nossa
missão, visão e nossos valores:

Gestoras(es) públicas(os) do SUS têm uma
imensa responsabilidade. Trabalhamos para que
elas tenham as melhores ferramentas para
oferecer serviços de saúde de qualidade à
população.

Criamos soluções simples e escaláveis
Quebramos problemas em pedaços menores e
construímos soluções práticas, que geram ação e
alto impacto. Usamos dados e tecnologia a nosso
favor para que as nossas soluções cheguem ao
maior número possível de pessoas.

Questionamos e fazemos
Encorajamos perguntas, porque acreditamos que
elas nos levam a melhores decisões. Ao mesmo
tempo, fazemos e agimos: não esperamos ter
todas as respostas para colocar a
mão-na-massa, porque muitas delas só virão com
a prática.
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

Cuidamos uns dos outros

Missão,
Visão e
Valores
Com base em nossa atuação e na
nossa convicção sobre o potencial
de transformação que o uso de
dados tem para a saúde pública
brasileira, estabelecemos nossa
missão, visão e nossos valores:

Compartilhamos informações e
percepções para que cada um
desempenhe seu melhor trabalho.
Dedicamos tempo para apoiar as pessoas
da equipe que precisam de ajuda;
escutamos verdadeiramente e somos
empáticos com os sentimentos dos outros.

Construímos times fortes e diversos
Formamos times fortes e diversos porque
o tamanho dos desafios que enfrentamos
requer a melhor equipe e diferentes pontos
de vista. Contratamos pessoas excelentes
e com brilho nos olhos, mesmo que leve
tempo para encontrá-las, e investimos no
seu desenvolvimento.
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A IMPULSO
EM 2021
Em 2021, a Impulso Gov seguiu apoiando
governos no uso de dados e tecnologia
para aprimorar políticas públicas de saúde.
Ao longo do ano, dividimos nosso trabalho
em três frentes de atuação:

Apoio no combate à Covid-19

Soluções para a rede de
Atenção Primária à Saúde

Melhorias nos serviços
de Saúde Mental do SUS
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A IMPULSO EM 2021

Apoio no
combate à
Covid-19
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A IMPULSO EM 2021 | APOIO NO COMBATE À COVID-19

Por que
trabalhamos
com isso?
Ao longo do primeiro semestre de 2021,
a pandemia continuou impondo
desafios aos gestores públicos de
saúde de todo o país, e a Impulso
seguiu ao lado deles, fornecendo dados
e informações organizadas para apoiar
a tomada de decisões com o intuito de
controlar ou reduzir os danos da crise
sanitária nos municípios.
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A IMPULSO EM 2021 | APOIO NO COMBATE À COVID-19

O que fizemos
Seguimos apoiando municípios
por meio de soluções gratuitas
como o CoronaCidades.org, que
reunia todas as ferramentas
desenvolvidas pela Impulso
nessa frente. Destaca-se o Farol
Covid, iniciativa que permitia que
o gestor pudesse ter uma
visualização integral da
pandemia no seu território
através de dados públicos, e o
Escola Segura, que forneceu
diretrizes para reabertura segura
das escolas da rede pública.
Também idealizamos a
campanha #AbrilpelaVida, com o
objetivo de fomentar a adoção

de medidas restritivas de confinamento para
conter a pandemia no Brasil. Em um período
no qual o número de mortes pela Covid-19
passava de 3 mil por dia, a Impulso compre-

endia que a melhor forma de atuar era
mobilizando os tomadores de decisão
neste sentido.

16

A IMPULSO EM 2021 | APOIO NO COMBATE À COVID-19

Qual foi o resultado?
O portal CoronaCidades.org acumulou 280
mil acessos desde seu lançamento, sendo
mais de 50% por gestores públicos. Já o
Farol Covid teve mais de 77 mil visualizações
somente em 2021, um reflexo da sua
relevância para gestores públicos tomarem
decisões em um momento de agravamento
da pandemia.

O manifesto do movimento Abril Pela Vida
angariou 100 mil assinaturas, entre elas
referências da economia e da saúde, como a
professora de Saúde Pública de Harvard
Márcia Castro, o neurocientista Miguel
Nicolelis, e o ex-diretor do Banco Central do
Brasil e ex-diretor do BNDES, André Lara
Resende. Além disso, o movimento realizou

eventos com a participação de governadores,
como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e
Flávio Dino, do Maranhão, e prefeitos e foi
destaque em diferentes veículos de
comunicação, entre eles Estadão, Exame, G1 e
a CNN americana, demonstrando o potencial
de alcance da Impulso Gov para pautar o
debate sobre saúde pública.

Quer saber mais sobre
como essas iniciativas
foram criadas e quem
apoiou nosso
trabalho?

Acesse nosso relatório
de atividades de 2020.
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A IMPULSO EM 2021

Soluções para a
rede de Atenção
Primária à Saúde
18

A IMPULSO EM 2021 | SOLUÇÕES PARA A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Por que
trabalhamos
com isso?
O contato direto com quem estava na
linha de frente, gerenciando
cotidianamente as políticas públicas
de saúde, nos permitiu compreender
outros desafios enfrentados na
gestão do SUS, sobretudo na atenção
primária, considerada a porta de
entrada do sistema. Por isso, em
2021, passamos a atuar também no
desenho de soluções voltadas para a
Atenção Primária à Saúde (APS).

19

A IMPULSO EM 2021 | SOLUÇÕES PARA A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

O que fizemos e
que resultados
alcançamos?
Criamos o Impulso Previne, um
assistente virtual desenhado para
auxiliar os gestores públicos na
compreensão e análise dos
indicadores do Previne Brasil, a nova
política federal de financiamento da
APS. Além da sistematização das
informações, o Impulso Previne
também oferece aos gestores
públicos consultorias gratuitas com a
equipe de especialistas da Impulso.

ATÉ MARÇO DE 2022
No Impulso Previne, os gestores
têm acesso a:
● Análise completa do desempenho
de cada município nos sete
indicadores do Previne Brasil;
● Recomendações específicas para
melhorias em cada indicador;
● Informações sobre a situação dos
cadastros de usuários e capitação
ponderada em cada município;
● Consultoria personalizada e gratuita.

276
municípios
acessaram a ferramenta

45
municípios

realizaram ou agendaram
consultoria gratuita
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A IMPULSO EM 2021 | SOLUÇÕES PARA A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A solução tem potencial de gerar melhorias nas áreas de doenças
crônicas não transmissíveis, saúde da mulher e primeira infância nas
cidades brasileiras. Em um ano, a Impulso espera impactar
positivamente mais de 3 milhões de pessoas entre as mais vulneráveis
do país.

A implementação da versão beta do Impulso Previne foi financiada pela
Fundação Behring, Instituto Opy de Saúde, Instituto Dynamo, Sanofi e
Novo Nordisk. A solução conta ainda com apoio institucional da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP) e do Conasems. As organizações Umane,
Artemísia e Instituto Votorantim apoiaram a fase inicial de identificação
do problema de implementação do Previne Brasil.
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A IMPULSO EM 2021 | SOLUÇÕES PARA A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Apoio à
Gestão Pública
Depois de atuar no Programa de Apoio à Gestão da
Crise do Instituto Votorantim em 2020, a Impulso Gov
renovou sua parceria com a organização para trabalhar
no projeto Apoio à Gestão Pública (AGP), pela qual foi
possível auxiliar diretamente 34 municípios, apoiando
gestores públicos nas principais demandas da pandemia
e no enfrentamento de outros desafios da atenção
primária, sobretudo os relacionados ao Previne Brasil,
por meio de mentorias periódicas e desenvolvimento de
soluções de dados e tecnologia. Veja alguns exemplos:

1

Mutirão para hipertensos
em Braúna, São Paulo

2

Monitoramento de
gestantes em Xanxerê,
Santa Catarina

3

Acompanhamento de doentes
crônicos em São José do
Herval, no Rio Grande do Sul
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A IMPULSO EM 2021 | SOLUÇÕES PARA A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Apoio à Gestão Pública

1

Mutirão para hipertensos em
Braúna, São Paulo

Com apoio da Impulso Gov, o município de
Braúna (SP) realizou um mutirão e conseguiu
cadastrar corretamente 165 hipertensos a serem
acompanhados pela rede de atenção primária.
As ações fizeram com que o município pudesse
melhorar em 11 pontos percentuais o seu
resultado no indicador de acompanhamento
de hipertensos do Previne Brasil em apenas
um quadrimestre.
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A IMPULSO EM 2021 | SOLUÇÕES PARA A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Apoio à Gestão Pública

2

Monitoramento de gestantes em
Xanxerê, Santa Catarina

Em Xanxerê (SC), implementamos o Painel de
Monitoramento das Gestantes, que permitiu que o
município realizasse o acompanhamento nominal
das grávidas que eventualmente perdiam exames
ou consultas de pré-natal. A ferramenta gerou
melhoria nos três indicadores de saúde materna do
Previne Brasil e garantiu que 54% das gestantes
tivessem um pré-natal adequado na cidade.

*Antes da mentoria da Impulso
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A IMPULSO EM 2021 | SOLUÇÕES PARA A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Apoio à Gestão Pública

3

Acompanhamento de doentes
crônicos em São José do Herval,
no Rio Grande do Sul

Criamos uma ferramenta a partir dos relatórios de
dados restritos de risco cardiovascular reunindo
em um só painel informações detalhadas sobre os
doentes crônicos. Com os dados em mãos, os
gestores puderam saber exatamente quais
usuários estavam com o acompanhamento em dia
e conseguiram organizar ações de busca ativa
para aqueles com consultas ou exames em atraso.
Com isso, o indicador de acompanhamento de
diabéticos subiu de 10% para 57% e o de
hipertensos de 21% para 63% entre o primeiro e
terceiro quadrimestre de 2021.

Quadrimestres de 2021
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A IMPULSO EM 2021

Melhoria nos
serviços de
Saúde Mental
do SUS
26

A IMPULSO EM 2021 | MELHORIAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO SUS

Por que
trabalhamos
com isso?
Ao avaliar o aumento de transtornos
mentais na população brasileira, antes
e especialmente no contexto da
pandemia, a Impulso decidiu que esta
seria uma de suas prioridades ao longo
de 2021. Mas como estão os serviços
de cuidado em saúde mental na rede
pública? Quais indicadores devemos
olhar para obter essa resposta?
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A IMPULSO EM 2021 | MELHORIAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO SUS

O que fizemos
Com estas perguntas em mente,
a Impulso se uniu ao Instituto
Cactus, organização filantrópica
independente que atua para
ampliar o debate e a promoção
de saúde mental no Brasil, para
desenhar uma solução capaz de
aprimorar a gestão dos serviços
da Rede de Atenção Psicossocial
do SUS (RAPS) a partir do uso de
dados e indicadores. O projeto
piloto foi implementado na
cidade de Aracaju (SE).
As organizações desenvolveram
indicadores e implementaram um
painel de monitoramento de
dados que permite que a gestão

da RAPS acompanhe, de forma
descomplicada e gratuita, a qualidade
do cuidado oferecido.
No painel é possível saber, por exemplo,
quantos são os usuários ativos em toda
a rede e a taxa de abandono geral e por

localidade. As informações apoiam o
processo de tomada de decisão das
gestoras da rede, o aprimoramento
contínuo dos serviços públicos
prestados e a melhora da saúde mental
no território.

28

A IMPULSO EM 2021 | MELHORIAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO SUS
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Que resultados
alcançamos?
O projeto piloto foi implementado ao
longo de 2021 em Aracaju (SE). Visando
entender as possibilidades de escala
para uma potencial implementação
nacional no futuro, Impulso e Cactus
agora buscam parceiros para levar a
iniciativa para outras cinco cidades
brasileiras em 2022.
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Nosso
impacto
em 2021
30

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | NOSSO IMPACTO EM 2021

A Impulso Gov é
uma organização
sem fins lucrativos
e suprapartidária
que atuou em quatro
das cinco regiões do
país em 2021.

59

municípios
atendidos
diretamente

em 15 estados
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | NOSSO IMPACTO EM 2021

A Impulso Gov é
uma organização
sem fins lucrativos
e suprapartidária
que atuou em quatro
das cinco regiões do
país em 2021.

AGP

Saúde
Mental

municípios atendidos
diretamente

projeto implementado
em Aracaju (SE)

34

Impulso
Previne

276

municípios acessaram a
ferramenta e 27 realizaram
consultoria personalizada
até março de 2022

3,6
milhões

de usuários do SUS
ou 4,8 milhões de brasileiras
e brasileiros impactados,
se considerada toda a
população dos municípios
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | NOSSO IMPACTO EM 2021

Municípios atendidos
Cidade

Estado

Cidade

Estado

Cidade

Estado

Cidade

Estado

Alagoinhas

BA

Cristinápolis

SE

Pojuca

BA

Senador Canedo

GO

Alcântaras

CE

Curral Novo

PI

Ponta Grossa

PR

Serra do Salitre

MG

Aracaju

SE

Jacobina

BA

Rafael Godeiro

RN

Serra Preta

BA

Arapuá

MG

Jardim Olinda

PR

Rio Grande da Serra

SP

Simões

PI

Arcos

MG

Jaú

SP

Rio Paranaíba

MG

Tapiraí

SP

Barra do Quaraí

RS

Jundiá

AL

Rio Pardo

RS

Toritama

PE

Barroquinha

CE

Juquitiba

SP

Sanharó

PE

Uberlândia

MG

Bertolínia

PI

Lagamar

MG

Santa Filomena

PE

Vazante

MG

Blumenau

SC

Lajeado

RS

Santa Margarida do Sul

RS

Vera Cruz

SP

Braúna

SP

Limeira

SP

Santana do Acaraú

CE

Vitória de Santo Antão

PE

Buriti Alegre

GO

Lucas do Rio Verde

MT

Santana do Ipanema

AL

Xanxerê

SC

Cachoeira do Sul

RS

Marau

RS

Santana do Livramento

RS

Cajazeiras do Piauí

PI

Maripá de Minas

MG

São José

SC

Caldazinha

GO

Miguelópolis

SP

São José do Herval

RS

Canindé de São Francisco

SE

Paranaguá

PR

Sapé

PB

Catunda

CE

Piraju

SP

Sarandi

PR

33

Impulso
na Mídia
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | IMPULSO NA MÍDIA

CNN Brasil

Vacina contra Covid-19 pode ter
poupado 16 mil idosos no Brasil,
aponta pesquisa da Impulso Gov

A Impulso Gov
marcou
presença na
imprensa
nacional ao
longo de 2021.
Veja alguns destaques:

Folha de S. Paulo

Artigo: E se levássemos nossos
dados de saúde a sério?
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | IMPULSO NA MÍDIA

O Globo

Estudo da Impulso Gov mostra que a
vacinação pode ter salvo mais de 8.700
vidas no Estado do Rio de Janeiro

A Impulso Gov
marcou
presença na
imprensa
nacional ao
longo de 2021.

Jornal Nacional

Os erros no processo de
vacinação de COVID-19 podem
custar caro à população

Veja alguns destaques:

TV Sergipe

Prefeitura de Aracaju analisa
serviço de saúde mental com apoio
de Impulso Gov e Instituto Cactus
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Parceiros

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | PARCEIROS

Financiadores
em 2021
Artemísia

Apoio Institucional
em 2021

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)

Conass (Conselho Nacional de
Secretários de Saúde)

Fundação Behring

FNP (Frente Nacional de Prefeitos)

Fundação Lemann

EPS (Instituto de Estudos para
Políticas de Saúde)
Instituto Arapyaú

Imaginable Futures
Instituto Cactus
Instituto Dynamo
Instituto Gesto
Instituto Opy de Saúde

Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Hospital Albert Einstein
Work&Co

Instituto Votorantim
Novo Nordisk
Sanofi
Umane
Vital Strategies

voltar ao início
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Acordos de
cooperação
técnica
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)
Vigência: 08/03/2022 a 08/03/2023

Acordos de
Cooperação
Técnica
Saiba mais em
impulsogov.org/transparencia

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Vigência: 19/05/2020 a 30/06/2021

In Loco Tecnologia da Informação SA
Vigência: 11/01/2021 a 31/03/2021

Instituto Votorantim
Vigência: 18/01/2021 a 28/02/2022

Município de Aracaju (SE)
Vigência: 08/06/2021 a 08/09/2021

Município de Bezerros (PE)
Vigência: 15/12/2020 a 01/08/2021

Município de Teresópolis (RJ)
Vigência: 19/05/2020 a 30/06/2021

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Vigência: 19/10/2021 a 19/10/2024
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Conselheiros
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Nossos conselheiros
CONSELHO FISCAL

CONSELHO CONSULTIVO

Denis Mizne

Marcelo Cabral

Eduardo Azevedo

CEO da Fundação Lemann

Secretário-executivo do
consórcio Conectar

Conselheiro Fiscal

Erik Mazer
Principal Product Designer no Nubank

Paulo Chapchap

Joice Toyota

Conselheiro estratégico do
negócio de hospitais da DASA

Diretora-executiva do Vetor Brasil

Márcia Castro
Chefe da Escola de Saúde Pública
da Universidade de Harvard

Maira Machado
Conselheira Fiscal

Ricardo Oliveira
Conselheiro Fiscal

Vitor Olivier
Chief People Officer do Nubank

Adailton Lopes
Conselheiro Fiscal (Suplente)

Elisa Mansur
Conselheira Fiscal (Suplente)

Maíra Madrid
Conselheira Fiscal (Suplente)
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Demonstrações
Financeiras
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Demonstrações financeiras
Os números abaixo estão representados
pelo regime de caixa:
Demonstração gráfica das despesas financeiras da área
Institucional da Impulso Gov e seus Projetos.

Exercício 2021

Total de gastos em 2021

R$ 1.788.027

R$ 2,000,000

Institucional

R$ 845.000

R$ 1,500,000

Projetos

R$ 943.027

R$ 1,000,000

R$ 1,78 milhão

R$ 943 mil
R$ 845 mil

R$ 500,000

R$ 0

Resultado total
do Exercício

Institucional

As demonstrações financeiras de 2021 foram
auditadas pela KPMG Auditores Independentes

Projetos
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Para falar com o time da Impulso Gov,
entre em contato por e-mail

contato@impulsogov.org
Visite nosso site

www.impulsogov.org
Siga a Impulso Gov nas redes sociais

www.linkedin.com/company/impulsogov
www.instagram.com/impulsogov
twitter.com/ImpulsoGov

Fale
conosco

