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ENTENDER PARA SE ENVOLVER.  

 

O terceiro Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto  

aconteceu em Junho de 2018. Após esse momento, que reuniu atores de todo 

o ecossistema de impacto, sentimos a necessidade de ampliar o entendimento 

da nossa atuação através da democratização da comunicação. 

O Dicionário de Impacto Socioambiental é um compilado  

de expressões utilizadas no segmento e não tem a intenção de restringir  

nenhuma das atuações aqui colocadas. 

Apenas desejamos que cada pessoa desperte para esse conteúdo. 

Convidamos alguns atores do segmento para trazer o seu ponto de vista

de forma prática aos termos utilizados. Agradecemos a todas elas por terem 

feito parte desse projeto. Agora, contamos com você para disseminar 

o conteúdo e fazer, através da comunicação, um impacto ainda maior.

Afinal, ele não acontece de forma isolada. Ele requer ação coletiva.

Luciana  
Telles Brasil

Dir. MKT
Impact Hub SP

Por

http://www.investirparatransformar.org.br/


O Impact Hub é uma organização brasileira conectada a uma rede global 

de empreendedores com o propósito de desenvolver soluções e negócios 

de impacto social. Fazemos isso através de programas e espaços relacionais. 

Somos a segunda unidade da rede no mundo e agora já contamos com mais 

de 100 Impact Hub atuando globalmente no segmento. Estamos há 12 anos

no Brasil e convidamos a todos para conhecer uma das nossas unidades: 

São Paulo, Florianópolis, Brasília, Recife, Manaus, Curitiba e Belo Horizonte 

e saber um pouco mais sobre nós. 

Queremos inspirar, conectar e engajar cada vez mais pessoas e é por isso que 

somos: Catalisadores de Causas. 

Saiba mais em: http://saopaulo.impacthub.com.br/ 

http://saopaulo.impacthub.com.br/ 


FINANÇAS 
SOCIAIS

Celia Cruz
Instituto de  
Cidadania 
Empresarial - ICE

Por

“Recursos privados e públicos 

para investimento em atividades 

que visam produzir impacto social  

com sustentabilidade  financeira.  

Para  viabilizar a alocação desse 

capital, utilizam-se instrumentos  

financeiros,  novos  e  existentes, 

que podem ou não gerar retorno 

financeiro sobre o capital investido, 

cujo impacto deve ser mensurado 

e analisado periodicamente.”

http://ice.org.br/
http://ice.org.br/
http://ice.org.br/


INOVAÇÃO 
SOCIAL

Carolina  
de Andrade
Social Good Brasil

Por

“Inovação social é uma solução 

focada nas necessidades humanas, 

mais eficiente e justa 

do que as existentes para resolver 

um problema socioambiental. 

Usando ou não tecnologia, 

sendo que a definição de tecnologia 

varia muito do ponte de vista, 

podendo ser de alta tecnologia 

ou de baixa tecnologia. 

O que acreditamos independente 

do tipo de tecnologia é que a direção 

das de alto impacto social 

são aquelas que serão cada vez 

mais baratas e acessíveis a todos, 

oferecendo escala, autonomia, 

acesso e transparência para cada 

vez mais pessoas.”

https://socialgoodbrasil.org.br/


NEGÓCIOS
DE IMPACTO 
SOCIAL

Maure  
Pessanha
Artemisia

Por

“Negocios de impacto social  

são empresas, que de forma 

intencional, oferecem soluções 

escaláveis para problemas  

sociais e ambientais da população 

de menor renda no Brasil”

http://artemisia.org.br/


MENSURAÇÃO 
DE  
IMPACTO

Daniel Brandão
Move Social

Por

“Estudo conduzido para 

conhecer e julgar em que medida 

uma intervenção, 

seja um negócio, política ou projeto, 

gerou mudanças na realidade 

sobre a qual incide. 

Para tal pode lançar mão 

de distintas metodologias, 

as quais devem observar 

o contexto político, técnico 

e econômico para 

que sejam apropriadas.”

http://www.movesocial.com.br/


João Vitor Caires
Impact Hub

Por

“Impacto Coletivo é o termo utilizado 

para definir uma forma de atuação 

colaborativa e inter-setorial 

em torno de causas para solução  

de desafios socioambientais 

ou para o desenvolvimento positivo  

de um setor ou ecossistema.  

 

É um estilo de atuação onde 

várias organizações e atores 

de um ecossistema formam alianças, 

constroem sinergias 

e sincronizam suas atuações 

para incidir sobre uma causa.”

IMPACTO
COLETIVO

http://saopaulo.impacthub.com.br/


ECOSSISTEMA

Ricardo Gravina
Aoka Labs

Por

“Ecossistema é um conjunto 

de atores interdependentes 

conscientes de seu papel 

e do próprio ecossistema.  

Atuam em rede, preocupados 

não apenas com os outros atores, 

mas também com a qualidade 

das relações entre eles.”

http://aoka.com.br/


FUNDO DE  
INVESTIMENTO
DE IMPACTO

“Fundos que investem em negócios 

que tem a intenção 

de causar impacto ambiental 

e/ou social positivo, 

além do retorno financeiro.”

Daniel Izzo
Vox Capital

Por

http://www.voxcapital.com.br/


Leonardo Letelier
SITAWI

Por

“Permitem o acúmulo de doações 

de Pessoas Físicas, Jurídicas, 

Famílias e Empresas e seu 

direcionamento para financiamento 

de ou investimento em negócios 

de impacto com expectativa 

de retorno para o intermediário 

e reciclagem dentro da tese de 

investimento e governança definidos. 

Outros instrumentos que tenham 

a lógica de reciclagem de capital 

- como garantias ou crowdlending 

- podem ser utilizados dentro dos 

Fundos Socioambientais Rotativos.”

FUNDOS  
SOCIO- 
AMBIENTAIS  
ROTATIVOS

https://www.sitawi.net/


NIP 
NEGÓCIOS  
DE IMPACTO  
DA PERIFERIA

DJ Bola
Abanca

Por

“São criados a partir 

das dores individuais 

de cada empreendedor  

ou empreendedora que vive 

na base da pirâmide, 

sempre ligada a sobrevivência, 

sonho e fortalecimento 

da auto estima.” 

https://www.abanca.org/


INTERME- 
DIÁRIOS

Fábio Deboni
Instituto Sabin

Por

“Organizações que fazem 

o ‘meio de campo’ no ecossistema, 

apoiando empreendedores 

de negócios de impacto tanto 

no fortalecimento da gestão, 

do modelo de negócio, etc., 

quanto na possível conexão com 

investidores e parceiros.  

 

Há diferentes tipos 

de intermediários, sendo 

os mais comuns as aceleradoras 

e incubadoras. Há outros 

com o foco em avaliação (métricas) 

e outros em desenvolver 

e testar novos instrumentos 

financeiros.”

http://institutosabin.org.br/site/


CIS 
CONTRATO
DE IMPACTO
SOCIAL 

Leonardo Letelier
SITAWI

Por

“Um Contrato de Impacto Social 

(em inglês, Social Impact Bonds - SIB) 

é um mecanismo inovador de contratação 

pública e financiamento privado 

de serviços sociais com pagamento 

condicionado ao atingimento de metas 

de resultados sociais, aferidos 

por um avaliador independente. 

O Contrato de Impacto Social (CIS) serve 

para contratar e financiar intervenções 

complementares aos serviços públicos 

visando solucionar problemas sociais 

de forma preventiva ou melhorar 

a qualidade dos serviços prestados às 

populações mais vulneráveis. A duração 

típica de um contrato é de 3 a 7 anos.

 

O CIS oferece uma estrutura mais flexível 

para prestadores de serviços perseguirem 

as metas de resultados sociais com 

maior efetividade, transferindo o risco 

financeiro para o investidor privado 

e promovendo racionalidade no uso dos 

recursos públicos ao criar evidências 

que viabilizam a integração 

de intervenções nas políticas públicas.”

https://www.sitawi.net/


VESTING

Anna Aranha
Quintessa

Por

“Vesting” é um termo normalmente 

utilizado no contexto de entrada 

de membros do time como 

novos sócios na sociedade.  

Trata-se da aquisição gradual 

de direitos. 

O “período de vesting” é o período 

no qual a pessoa passará a ter 

o direito de aquisição das respectivas 

ações na sociedade 

(é o período de aquisição).

É comum que se utilize gatilhos  

para essa aquisição. Podem ser 

gatilhos relacionados ao tempo da 

pessoa na empresa ou relacionados 

ao atingimento de metas 

de performance.”

http://quintessa.org.br/


PITCH

Brunno Zacharias
Startup Grind

Por

“Pitch no contexto de startups/

empreendedorismo, 

trata-se de uma apresentação 

sumária, curta, 

objetiva da sua idéia 

e/ou negócio e que visa despertar 

a curiosidade 

de um cliente ou investidor.”

https://www.startupgrind.com/start


SELO B

Marcel Fukuyama
Sistema B

Por

“O Selo B é uma forma de identificar 

as Empresas B Certificadas, 

também conhecidas no mundo como 

B Corps ou B Corporations. 

São empresas que passaram 

por um rigoroso processo de avaliação 

em 5 dimensões: governança, 

modelo de negócio, impacto 

ambiental, impacto na comunidade 

e relações com colaboradores. 

Ao atingirem o mínimo de 80 pontos 

na avaliação, num range de 0-200, 

a empresa está elegível 

a se tornar B e firmar compromissos, 

como a alteração no contrato ou 

estatuto social, se comprometo a ser 

uma empresa com propósito de gerar 

impacto social e ambiental positivo, 

considerar os stakeholders na tomada 

de decisão no curto e longo prazo 

e transparência de medir 

e reportar seu triplo impacto.”

https://sistemab.org/br/brasil/


INVES- 
TIMENTO
SOCIAL
PRIVADO

Marcos Pinheiro 
Instituto Phi

Por

“Repasse de recursos financeiros  

de empresas, fundações e institutos, 

de forma planejada, monitorada 

e sistemática, para iniciativas 

que busquem causar impacto social 

positivo.”

http://institutophi.org.br/


INVES- 
TIMENTO 
ANJO

Maria Rita 
Anjos do Brasil 

Por

“Investimento efetuado por pessoas 

físicas em startups, empresas 

com alto potencial de crescimento,

que alia capital com apoio 

ao empreendedor pela experiência 

e relacionamentos do investidor.”

http://www.anjosdobrasil.net/


INVES- 
TIMENTO  
DE 
IMPACTO

Martin Mitteldorf
Mov Investimentos

Por

“É aquele investimento 

que visa reduzir desigualdade social

e/ou degradação ambiental, 

além do retorno financeiro.”

http://movinvestimentos.com.br/


ESCALA- 
BILIDADE  
DO  
NEGÓCIO

Pablo Handl
Impact Hub 

Por

“O crescimento de um negócio 

em muitos casos vai depender 

de ter um modelo que possa aumentar 

o alcance do seu serviço ou produto 

para um maior número de clientes  

sem aumentar proporcionalmente 

os custos indiretos e diretos. 

Em muitos casos isso é considerado 

um crescimento de sucesso pois 

os investidores procuram 

este tipo de potencial de crescimento.” 

http://saopaulo.impacthub.com.br/


SGB  
SMALL AND
GROWING
BUSINESS

Rebeca Rocha
ANDE

Por

“Empresas comercialmente 

viáveis que têm em média 

de 5 a 250 funcionários, 

buscam investimentos entre 

US$ 20.000 a US$ 2 milhões, 

e têm significativo potencial 

de crescimento. 

Em países emergentes 

esses negócios enfrentam maior 

dificuldade para acessar capital, 

mercados e talentos, 

quando comparado com 

mercados desenvolvidos.”

http://ande.org.br/


EQUITY
CROWD- 
FUNDING

Por Frederico Rizzo
Kria

“Ato de captar investimento pela 

internet de forma distribuída, 

com maior número possível 

de participantes, alavancando efeitos 

de rede e alinhando incentivos 

com primeiros clientes e usuários.”

Por Carla Duprat
Instituto InterCement

“É uma plataforma aberta a coletivos 

de pessoas físicas e jurídicas que 

querem investir em uma nova empresa, 

por meio da compra de cotas.  

Essas cotas são ações da empresa  

e a expectativa é que valorizem 

a medida que a empresa cresça.”

https://www.kria.vc/
http://institute.intercement.com/


INCUBADORA

Sheila  
Oliveira Pires
Anprotec

Por

“A incubadora de empresas 

é um ambiente de inovação que tem  

o objetivo de oferecer suporte  

a empreendedores para que eles 

possam desenvolver ideias inovadoras 

e transformá-las em 

empreendimentos de sucesso. 

Para isso, a incubadora oferece 

infraestrutura e suporte gerencial, 

orientando os empreendedores quanto 

a gestão do negócio

 e sua competitividade.”

http://anprotec.org.br/site/


VENTURE 
PHILAN-
THROPY

Sandra Ortiz
Fundação BMW

Por

Por meio de três práticas principais, a VP / 

SI oferece uma abordagem eficaz, de alto 

envolvimento e de longo prazo para apoiar as 

organizações de finalidade social na geração 

de impacto social e ambiental positivo.

 

1) Financiamento sob medida: Processo pelo 

qual uma organização venture philanthropy 

ou um investidor social (OVP / SI) encontra 

o (s) instrumento (s) financeiro (s) mais 

adequado (s) para apoiar uma organização 

de finalidade social (OSP), escolhendo 

entre a gama de instrumentos financeiros 

disponíveis ( subvenção, dívida, capital 

próprio e instrumentos financeiros híbridos). 

A escolha do (s) instrumento (s) financeiro(s) 

dependerá do perfil risco / retorno / impacto 

do OVP / SI e das necessidades 

e características do OSP.

 

2) Suporte organizacional: serviços 

de suporte de valor agregado para fortalecer 

a resiliência organizacional 

e a sustentabilidade financeira da OSP, 

por exemplo, desenvolvendo habilidades 

ou aprimorando estruturas e processos.

 

3) Medição e gerenciamento de impacto. 

A medição de impacto ajuda a identificar 

o que funciona e o que não funciona, 

para que você possa gerenciar melhor 

seu impacto. É por isso que falamos sobre 

o impacto “gerenciamento” 

em vez de “medição” ou “avaliação”.

“Venture Philanthropy e o investimento 

social têm a ver com combinar 

a alma da filantropia com o espírito 

de investimento, resultando em uma 

abordagem de alto engajamento 

e de longo prazo para criar impacto social”. 

Venture philanthropy (VP) e o investimento 

social (SI) atendem

à crescente necessidade de apoio 

e financiamento flexível. 

Fonte: EVPA

https://bmw-foundation.org/


VALOR
COMPAR- 
TILHADO

Rodrigo Brito
Instituto Coca Cola

Por

“Valor Compartilhado 

é o resultado de uma equação 

inteligente onde, ao invés 

de distinguir o que é “negócio” 

e o que é “responsabilidade social”, 

integra aos produtos 

e/ou serviços os benefícios e impacto 

(social e/ou ambiental) 

que eles podem gerar.”

https://www.cocacolabrasil.com.br/


FUNDOS
FILANTRÓ-
PICOS

Leonardo Letelier
SITAWI

Por

“Permitem o acúmulo de doações 

de Pessoas Físicas, Jurídicas, 

Famílias e Empresas e seu 

direcionamento para apoio às causas 

sociais e ambientais de forma flexível, 

seja como doação ou pagamento 

direto de despesas de projetos,

porém com mandato e governança 

definidos e formalizados. 

Também podem apoiar iniciativas 

locais de impacto - ou programas 

locais de iniciativas globais 

que (ainda) não contam 

com institucionalidade jurídica.”

https://www.sitawi.net/


MATURIDADE 
DO  
NEGÓCIO

Pablo Handl
Impact Hub

Por

“O processo de maturidade passa por 

etapas de desenvolvimentos.

1) a fase inicial e artesanal ou seja  

o piloto do produto ou serviço;

2) a fase de definição dos processos 

que promove a repetição deles 

de forma sistemática e contínua;

3) a fase de escala na qual se procura 

excelência e otimização de processo;

4) a fase de excelência e integração 

da empresa como um todo, 

ou seja a sustentabilidade social, 

ambiental e ética no mercado.”

http://saopaulo.impacthub.com.br/


ODS
“Os dezessete objetivos do 

desenvolvimento sustentável 

(ODS) foram desenvolvidos pelas 

Nações Unidas junto com governos, 

sociedade civil e outros parceiros. 

Eles são baseados nos oito objetivos 

de desenvolvimento do milênio que 

nortearam o trabalho de várias 

organizações até 2015. Os ODS estão 

se tornando uma linguagem comum 

para vários atores do ecossistema 

como: governos, empresas, 

organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais. Essa língua 

comum é fundamental para promover 

impacto em larga escala.”

Henrique  
Bussacos
Impact Hub

Por

http://saopaulo.impacthub.com.br/


Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 

433 Pinheiros  

CEP: 05415-030

Segunda à Sexta das 7h30 às 22h

Tel: + 55 (11) 99939-2508

http://saopaulo.impacthub.com.br


