Relatórios

Investimento de
Impacto no Brasil

A The ImPact é uma rede formada por empreendimentos familiares (family
offices, fundações e empresas) que se comprometem a fazer investimentos
com impacto social mensurável. A organização fornece às famílias o
conhecimento e a rede de que precisam para fazer um maior número de
investimentos de impacto de forma mais eficaz e usa tecnologia sofisticada
para agregação de dados, análise e relatórios para mudar a narrativa de
investimento de impacto de inputs (dólares investidos) para outcomes
(impacto criado). Nosso objetivo é melhorar a probabilidade e a velocidade
de solução de problemas sociais, aumentando o fluxo de capital para
investimentos gerando impacto social mensurável.

INVESTIMENTO DE IMPACTO NO BRASIL:
UM GUIA PARA FAMÍLIAS
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INVESTIMENTO DE IMPACTO NO BRASIL:
UM GUIA PARA FAMÍLIAS
Famílias brasileiras visionárias têm sido fundamentais para estabelecer o ecossistema de investimento de impacto no país. Atualmente, elas estão aquecendo esse setor, estabelecendo novos
fundos de impacto, testando novas intervenções e modelos de negócios, empenhando-se na
construção do campo e transformando o impacto de suas empresas em operação. Há um número
crescente de possibilidades para que as famílias criem prosperidade compartilhada e sustentável no
Brasil por meio de seus negócios e investimentos.
Este relatório analisa a história e as tendências atuais de como as famílias estão buscando um
impacto positivo alinhando seus investimentos e atividades comerciais a seus valores e legados. Os
insights desta publicação reunidos a partir de entrevistas com 25 principais famílias e atores do
ecossistema inspiram e mostram possibilidades de ação para as famílias que estão planejando os
próximos passos em sua jornada de investimento de impacto.
Esta publicação descreve como os setores de educação, saúde e preservação ambiental podem atrair
investimentos de impacto no Brasil no futuro. Os desafios que o país enfrenta oferecem oportunidades variadas para que as famílias invistam capital de impacto em diversas classes de ativos,
setores, áreas geográficas, estratégias de impacto e perfis de retorno.

A oportunidade para famílias
brasileiras

História do investimento de
impacto no Brasil

O Brasil está em um momento de transição,
transformação e oportunidade com desafios de crescente desigualdade social, degradação ambiental e instabilidade política.
O caminho que o país trilha neste período
pode criar um futuro próspero e mais
resiliente. O investimento de impacto pode
ser essencial na construção desse caminho;
e as famílias visionárias, na liderança dessa
jornada.

O termo “investimento de impacto” foi
cunhado em 20071 e os investidores brasileiros começaram a financiar investimentos
de impacto no mercado interno em 2008.
A SITAWI - Finanças do Bem foi fundada
nesse ano com seu primeiro produto de
impacto: o Empréstimo Social e Ambiental.
A MOV Investimentos também começou a
explorar as oportunidades de investimento
de impacto em 2008 e realizou formalmente seus primeiros investimentos de
impacto em 2012. Em 2009, a Vox Capital
surge como o primeiro fundo de investimento de impacto fechado. De acordo com
o relatório Mapping the Impact Investing
Sector in Brazil, da ANDE (Aspen Network
of Development Entrepreneurs), os fundos
ou investidores brasileiros contribuíram
apenas com 32% dos US$ 76 milhões investidos em negócios focados na área social
desde 2003; o restante foi fornecido por
fundos ou investidores internacionais2.

Todos os investimentos têm um impacto:
positivo, neutro ou negativo. A premissa de
investimento de impacto é que o impacto
social e ambiental deve ser considerado
junto com o retorno financeiro como parte
do processo de decisão de investimento. As
famílias no Brasil têm uma longa tradição
de filantropia e estão cada vez mais considerando o impacto de seus investimentos e
decisões de negócios.

❝

“Na minha opinião,
as perspectivas [para
o investimento de
impacto] são muito
boas. Estamos vivendo
um momento histórico,
uma mudança de
paradigma, e o Brasil
faz parte disso. Temos
uma oportunidade única
de sermos protagonistas
dessa transformação e
de darmos exemplo ao
mundo de uma nova
relação entre as pessoas
e o planeta.”
—Guilherme Leal
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❝

“Como o investidor pode
influenciar a escolha de seu
portfólio? Construindo um
portfólio em que favoreça
empresas que também
estão nesse contexto
[do investimento de
impacto]. O simples fato
de o investidor perguntar
para o gestor dos fundos
ou para as empresas nas
quais está planejando
investir sobre as práticas
sociais e ambientais dessas
empresas e o impacto que
estão causando já faz a
diferença.”
—Dario Guarita Neto

❝

“Quase todo mundo se
conhece no mercado de
investimentos de impacto.
O que me faz feliz é ver
o número crescente e a
sociedade se tornando mais
colaboradora.”
—Filipe Sabará
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No Brasil, alguns investidores estrangeiros almejavam obter impacto social em
seus investimentos antes mesmo que o
termo “investimento de impacto” fosse
formalizado. A Oikocredit, um fundo
de microfinanças baseado na Holanda,
entrou no mercado brasileiro em 2003.
A International Finance Corporation,
por meio de seu Grupo de Modelos de
Negócios Inclusivos, investiu, a princípio,
em empresas sociais no Brasil em 2005.
Logo após, veio o Banco Interamericano de
Desenvolvimento com um programa novo,
Oportunidades para a Maioria, em 2007. A
LGT Venture Philanthropy e vários outros
investidores estrangeiros abriram fundos
no Brasil em 2009, já que o investimento
socialmente responsável começou a crescer
e a se desenvolver como um setor.3
Situação atual do investimento de impacto
no Brasil
O mercado de investimentos de impacto
no Brasil está crescendo em um bom ritmo.
De acordo com o relatório Mapping the
Impact Investing Sector in Brazil, o número
de novos investidores triplicou de 7 para
20 entre 2012 e 20134. A partir de 2015,
29 empresas realizaram investimentos de
impacto no país e o setor continua a crescer
tanto em número de empresas quanto de
capital investido todos os anos. A ANDE
estimou em 2015 que as empresas brasileiras de investimento de impacto tinham
US$ 186 milhões em ativos sob gestão
e esperavam levantar US$ 269 milhões

apenas em 2016. Além disso, investidores
de impacto internacional que operam no
Brasil controlam mais de US$ 5,4 bilhões
em capital5.
O ecossistema de investimento de impacto
no Brasil é bem adequado para o trabalho
colaborativo e o coinvestimento. Os atores
ativos no ecossistema incluem uma mistura
heterogênea de bancos internacionais de
desenvolvimento, family offices, capital
de risco tradicional e fundos de participações (private equity funds), fundos
filantrópicos, fundações, empreendedores
sociais e aceleradoras de negócios. Além
disso, o Brasil possui um sistema financeiro bem desenvolvido e experiente, com
conexões internacionais bem estabelecidas
que facilitam a negociação e a captação
de recursos. O coinvestimento também é
comum entre os investidores de impacto
brasileiros. Os investidores brasileiros
informam que 48% de seus aportes são
feitos como coinvestimentos, contra apenas
33% dos aportes fechados pelos investidores internacionais que atuam no Brasil6.
O ecossistema também possui organizações
como a Artemisia, que ajuda a promover
os negócios sociais brasileiros atuando
como um think tank, aceleradora, base de
conhecimento e ativista institucional. Esse
ecossistema criou um pool crescente de
investimentos potenciais e de parceiros
para investidores de impacto.
Enquanto alguns dos atuais stakeholders
de investimento de impacto no Brasil

entrevistados para este relatório enxergam
esse tipo de investimento como atividade
principalmente filantrópica, o campo
continua a crescer e a desenvolver um
histórico de retornos baseados no mercado.
Na verdade, apenas 22% das empresas
brasileiras gerenciam capital filantrópico
que é concedido sem nenhuma expectativa
clara de retorno. Em 2016, mais da metade
de todos os investidores de impacto ativos
no Brasil visaram uma taxa de retorno de
16% ou mais alta7. Mais importante ainda,
uma pesquisa internacional mostra que
os fundos de investimento de impacto
têm atendido com sucesso as preferências
particulares de seus investidores para os
retornos sociais e financeiros8.
A oportunidade para o investimento de
impacto
As demandas dos cada vez mais conscientes consumidores da classe média
urbana brasileira proporcionam um
ambiente ideal para que os investidores
consigam um impacto social positivo
usando capital que almeja alcançar a taxa
de mercado. De 1960 a 2015, o Brasil foi
um dos principais alvos da filantropia internacional, recebendo mais de US$ 15 bilhões
em auxílio para o desenvolvimento9.
Grande parte desse esforço concentrou-se
em garantir que a população mais pobre do
país recebesse comida, assistência médica
e educação básica. No entanto, nas duas
últimas décadas, o Brasil rapidamente
desenvolveu a capacidade de atender às
necessidades básicas de sua população10.
Entre 2003 e 2014, o país apresentou um
boom econômico que tirou mais de 29
milhões de brasileiros da pobreza. Essa
classe média emergente procura educação e
cuidados de saúde de maior qualidade, bens
de consumo sustentáveis e alimentos de
origem ética com seus novos rendimentos.
O capital de impacto, principalmente de
caráter catalítico, pode desempenhar um
papel vital tanto no acesso às necessidades
básicas quanto na criação de sistemas
mais eficientes ou equitativos para os
brasileiros que permanecem na pobreza,
apesar do progresso alcançado nas últimas
décadas. Mesmo que a economia brasileira

se recupere da crise atual, e a classe média
recém-formada continue a ganhar poder
como um bloco de consumidores, milhões
de brasileiros ainda vivem na extrema
pobreza11. As necessidades atuais das
pessoas em situação de vulnerabilidade no
Brasil continuam superando os recursos
imediatos do governo brasileiro, de organizações filantrópicas e programas de desenvolvimento internacional. Muitos recursos
essenciais, como habitação a preços acessíveis, acesso a serviços financeiros, educação
e saúde, permanecem fora do alcance
de muitos brasileiros. Os investidores
de impacto, nacionais e internacionais,
fizeram a maioria dos seus investimentos
no Brasil para abordar: inclusão financeira,
educação e saúde. Embora o campo de
investimento de impacto ainda esteja se
formando e desenvolvendo-se globalmente,
a flexibilidade e a versatilidade dos investidores de impacto já estão remodelando o
modo como os problemas sociais são abordados local e sistematicamente no Brasil.
Além de focar em pessoas, os investidores
de impacto brasileiros têm uma oportunidade única de investir para a conservação
ambiental. A Amazônia é a floresta mais
rica do mundo, contendo mais da metade
das espécies de plantas e animais do
planeta12. Ela cobre uma área maior do que
a Europa, e suas árvores ajudam a regular
a atmosfera da Terra inteira por meio da
absorção de dióxido de carbono. O desmatamento na Amazônia começou na década
de 1960, e seu pico nos anos 1990 resultou
no desaparecimento de uma área do
tamanho da Espanha13. A área devastada é
geralmente usada para a criação de gado e a
produção de soja. Investidores de impacto
de todo o mundo financiaram intervenções
para salvar florestas, incentivar a agricultura e a extração de madeira sustentáveis.
Alguns investidores internacionais já começaram a desenvolver produtos que abordam
a questão do desmatamento na Amazônia.
À medida que o impulso global de proteger
o futuro ambiental do planeta continua a
crescer, novas oportunidades para alinhar
objetivos ecológicos e retorno financeiro
surgirão no Brasil.

❝

A flexibilidade e
versatilidade dos
investidores de
impacto já estão
remodelando
o modo como
os problemas
sociais são
abordados local e
sistematicamente
no Brasil.
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O investimento
de impacto no
Brasil tem se
concentrado
nos estados do
Sudeste, em São
Paulo, Rio de
Janeiro e Minas
Gerais.

Os desafios no mercado

governo ou em equities dos Estados Unidos.

Enquanto o mercado de investimentos de
impacto do Brasil está crescendo e prometendo retornos sociais e financeiros, ainda
existem muitos riscos associados a uma
indústria tão incipiente. Mais importante
ainda, os investidores de impacto brasileiros ainda não estabeleceram um histórico
de retornos sociais ou financeiros consistentes. A maioria das empresas brasileiras
de investimento de impacto promete um
retorno a taxa de mercado aos seus financiadores, mas é muito cedo para saber se
elas poderão cumprir seus compromissos.
O financiamento concedido aos gestores
de investimento tem um forte efeito de
reforço em que os setores de maior retorno
financeiro recebem a maior parte do capital
para investir. Mesmo internacionalmente,
o setor de investimentos de impacto só
recebeu seu primeiro benchmark de private
equity em 201514. Embora esse relatório
sugerisse que os investidores de impacto
alcançam uma taxa de retorno comparável,
provavelmente levará tempo para que os
dados estejam disponíveis aos fundos que
investem principalmente no Brasil. Até que
esses fundos possam mostrar resultados
financeiros reais como razões para investimento, o setor provavelmente atrairá mais
investidores orientados para a filantropia
do que aqueles que procuram retorno a
taxas de mercado.

Apesar dos desafios que o Brasil enfrenta
–ou talvez por causa deles–, as famílias
brasileiras proeminentes estão empregando
capital para construir o ecossistema de
investimento de impacto, promover o bem
social e ambiental, estabelecer uma cultura
de negócios sustentáveis e transparentes
e demonstrar a possibilidade de retorno
financeiro junto com impacto. O conjunto
variado de desafios sociais e ambientais
no Brasil mostra que há oportunidades em
diversos setores, áreas geográficas, perfis
de retorno e estratégias de impacto para
as famílias se envolverem. Várias dessas
famílias proeminentes concordaram em
contribuir com suas histórias para esta
publicação.

O investimento de impacto no Brasil tem
se concentrado nos estados do Sudeste, em
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A concentração geográfica e a instabilidade
política e econômica representam desafios
adicionais para o mercado de investimentos
de impacto no Brasil. Os investimentos têm
se concentrado nos estados do Sudeste, em
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Nos últimos anos, no entanto, alguns
investidores de impacto, como a Kaeté
Investimentos, começaram a operar nas
regiões centro-oeste e nordeste do Brasil.
A atual instabilidade política e econômica
desacelerou toda a economia brasileira nos
últimos dois anos. As recessões econômicas
tornam os investidores mais conservadores, preferindo investir em títulos do
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Famílias liderando o movimento
As famílias já desempenharam um papel
importante e formativo no investimento
de impacto no Brasil, seja criando e
participando de fundos, seja iniciando
seus próprios empreendimentos sociais,
apoiando organizações sem fins lucrativos que pilotaram novas estruturas de
investimento ou intervenção e mudando
seus próprios negócios para práticas mais
sustentáveis.
Embora as famílias tenham comprometido
apenas um pequeno percentual de seu
capital para investimentos de impacto até
o momento, no Brasil, a oportunidade para
elas desempenharem um papel influente
e catalítico futuramente é significativa.
As famílias geralmente pensam a longo
prazo ao tomarem suas decisões de investimento, já que muitas vezes estão fazendo
planejamento para as gerações futuras.
Muitas famílias no país já estão ativamente
envolvidas em esforços filantrópicos e estão
encontrando uma continuação natural
desse trabalho no investimento de impacto.
Muitas vezes, elas possuem e operam
grandes corporações nacionais e internacionais e estão prontas para usar sua discrição
a respeito de seus próprios negócios para
dar um exemplo de transparência e sustentabilidade corporativa.

Principais tendências entre as famílias
As famílias estão motivadas a fazer investimentos de impacto no Brasil por três razões
principais. Para muitas delas, o investimento de impacto é parte de um esforço
para alinhar seus valores com suas decisões
de negócios e de investimento. Para outras,
é uma ferramenta usada como parte de um
esforço para resolver um problema social
ou ambiental específico. Algumas famílias
ainda se envolvem em investimentos de
impacto acreditando que a sustentabilidade
impulsionará o resultado financeiro a longo
prazo.
As motivações pessoais de uma família,
bem como o tamanho, perfil de risco e
horizonte temporal de seus ativos guiarão
sua estratégia de impacto social, as ferramentas de investimento utilizadas e os
problemas que são capazes de abordar. Para
muitas, a maior parte do seu patrimônio
líquido está empregada no negócio que
possuem e operam. Embora essas famílias
possam não ter a base líquida de ativos para
participar de um fundo de investimento
de impacto, elas buscam mudanças sociais
positivas investindo na sustentabilidade
e transparência de seus negócios. Muitas
famílias com ativos líquidos que buscam
impacto social positivo investirão capital
em busca de retorno financeiro onde e
quando os produtos alinhados com impacto
estiverem disponíveis. Às vezes, alguns
membros da família acabam estabelecendo
seus próprios negócios sociais ou fundos de
impacto para abordar diretamente determinada questão. Outros investem capital
catalítico filantrópico para testar novas
intervenções ou modelos que ainda podem
não ser adequados para o capital em busca
de retorno financeiro.
Com base em entrevistas com 25 famílias
e líderes brasileiros em investimentos de
impacto, depreende-se que as famílias estão
buscando impacto social e ambiental investindo seus recursos ou capital financeiro
das seguintes maneiras:

•O
 perando negócios de impacto
•C
 apital semente ou investindo em fundos
de impacto
•E
 stabelecendo ou trabalhando com
empresas sociais
•C
 onstruindo o ecossistema de investimento de impacto
•C
 atalisando o setor usando a filantropia
Operando negócios de impacto
As famílias que possuem ou operam
empresas podem criar impacto diretamente ao mudar a forma como o negócio
é feito (práticas operacionais, processos
de fabricação, embalagens e sistemas de
distribuição) ou o que o negócio faz (quais
produtos cria e como atende seus clientes).
Existem inúmeras outras maneiras pelas
quais as empresas podem criar impactos
sociais ou ambientais positivos. Há
empresas que mudaram a composição dos
materiais dos seus produtos, seus métodos
de produção, suas embalagens ou processos
de envio para reduzir o impacto negativo no meio ambiente. Algumas famílias
trabalham para melhorar a qualidade de
vida de seus funcionários, proporcionando
condições de trabalho mais seguras, acesso
a cuidados de saúde de maior qualidade,
treinamento para desenvolvimento profissional ou mesmo ajudando os filhos de seus
colaboradores a terem acesso a oportunidades educacionais que, de outra forma,
seriam inacessíveis.

❝

“As empresas fazem
parte deste sistema de
relacionamentos e a
longevidade delas depende
tanto da capacidade de
atender às necessidades
individuais dos
consumidores quanto da
capacidade de atender às
expectativas da sociedade
como um todo, em
harmonia e respeito com o
meio ambiente.”
—Guilherme Leal

Alguns negócios familiares oferecem
produtos e serviços que são social e
ambientalmente impactantes desde sua
concepção, como produtos naturais cosméticos e alimentícios. Guilherme Leal, por
exemplo, é presidente do conselho de administração e um dos principais acionistas
da Natura Cosméticos. Leal juntou-se à
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“Talvez uma das maiores
contribuições da Natura
seja o fato de que estamos
promovendo uma mudança
na cultura corporativa.
Nas últimas três décadas,
a Natura almejou muito
mais do que lucros e
se esforçou para criar
valor para todos os seus
investidores, não apenas
para os acionistas. Esta
é uma causa que anda de
mãos dadas com o B Corps,
um movimento que está
ajudando a redefinir o
sucesso nos negócios.”
—Guilherme Leal
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Natura em 1979 e tem sido fundamental
para integrar o compromisso de longa data
da empresa a respeito da responsabilidade ambiental e social com sua cadeia de
fornecedores e operações. A Natura é uma
empresa neutra em carbono desde 2007
e está comprometida a entender e minimizar seu impacto ambiental, da extração
de matérias-primas até a fabricação e
empacotamento15.
Outras famílias aumentaram a transparência das cadeias de suprimentos de suas
empresas, de modo que elas adquiram
matérias-primas considerando a responsabilidade ecológica e comunitária. Os irmãos
Marco Antonio e Ulisses Sabará estabeleceram a Beraca em 1991 como parte do
Grupo Sabará. A Beraca foi transformada
de um negócio de distribuição de cloro
do pai deles em uma empresa voltada
para o desenvolvimento sustentável.
Atualmente, a Beraca é o principal fornecedor de ingredientes certificados naturais
e orgânicos, provenientes eticamente da
Floresta Amazônica. A empresa fornece
óleos, manteiga, argilas e outros ingredientes naturais para empresas farmacêuticas, cosméticas e de cuidados pessoais
em todo o mundo. Mais recentemente,
Ulisses Sabará lançou uma nova linha de
óleos e manteigas totalmente rastreável,
orgânica e comestível, da biodiversidade
brasileira para o mercado de “serviços de
alimentação” e, muito em breve, para o
consumidor final por meio da sua Divisão
de Ingredientes Alimentares da Concepta.
Essa linha de produtos traz à mesa exóticos

sabores brasileiros exclusivos, como a
manteiga vegana de cupuaçu. Além disso, o
projeto envolve e traz para a cadeia de valor
105 comunidades (quase duas mil famílias)
espalhadas nessas regiões rurais.
Muitas dessas empresas que transformaram
seu impacto também se tornaram empresas
B certificadas. O Sistema B é responsável
pelo reconhecimento de empresas brasileiras que estão gerando impacto socioambiental intencionalmente. No momento,
existem 69 empresas B no Brasil, sendo
que há novas sendo certificadas todos
os meses16. O checklist do Sistema B dos
aspectos governamentais, ambientais
e sociais de um negócio que devem ser
cumpridos para a certificação como empresa
B pode fornecer um guia abrangente para
melhorar a sustentabilidade ou o impacto
de uma empresa familiar.
Capital semente e fundos de impacto
As famílias têm sido parte importante em
criar e fomentar muitos fundos de investimento de impacto no Brasil quando e onde
elas têm ativos financeiros líquidos. Apesar
de os produtos formatados para investimento de impacto no Brasil ainda serem
poucos, os primeiros sinais indicam que os
fundos têm sido capazes de criar impacto
além de atender os objetivos financeiros de
seus investidores.
Além de seu trabalho na Natura, Guilherme
Leal ajudou a apoiar o primeiro fundo
lançado pela MOV Investimentos. Leal,
juntamente com os outros dois executivos
da Natura, fazia investimentos pontuais
em soluções para tratar problemas sociais
e ambientais quando começou a se interessar cada vez mais em usar seus recursos
financeiros além da filantropia. A MOV foi
fundada em 2012 e, em 2015, foi aberta a
outros investidores. Hoje, a MOV tem 11
famílias como investidores e R$ 97 milhões
sob sua gestão. Até agora, o fundo investiu
R$ 50 milhões em cinco empresas promissoras que causam impacto em: florestas
nativas, energia renovável, educação, habitação e qualidade de vida urbana. Por trás
de cada uma dessas áreas está um problema
social crítico para o qual a MOV identificou

uma oportunidade de investir em soluções.
Embora seja um dos fundos de impacto
mais antigos do Brasil, a MOV ainda é um
fundo relativamente novo para os padrões
globais. Paulo Bellotti, sócio-fundador e
diretor, sugere que as famílias aloquem
uma pequena quantia experimental de
capital para fundos de investimento de
impacto como a MOV. Levará tempo,
segundo ele, para construir o campo e a
proposição de valor. Isso exigirá que alguns
líderes assumam algum risco com seu
capital, idealmente um montante que eles
teriam dedicado à filantropia em primeiro
lugar. Algumas famílias brasileiras estão
fazendo exatamente isso.
A Wright Capital, um multi-family office
(MFO) com quase 30 famílias, só trabalha
com aquelas que tenham uma visão sobre
impacto social. Para as famílias que ainda
não produzem nenhum impacto fora
do portfólio, a Wright Capital faz uma
alocação de 1% de cada família em fundos
de impacto social e trabalha para que elas
aprofundem e ampliem seu envolvimento
com investimento de impacto conforme
seu interesse e vontade de investimento.
Com esse tipo de abordagem, mais famílias no Brasil estão entrando no campo de
investimento de impacto de forma experimental e segura.
Ana Lucia Villela, por exemplo, investe no
fundo de capital de risco da VOX Capital
por meio de seu Instituto Alana. A Vox se
posiciona como a principal gestora de investimentos de impacto no Brasil. Iniciada em
2009, a empresa foi cocriada por Antonio
Moraes Neto, membro da quinta geração da
família Moraes, que tem um longo legado
empresarial no Brasil. Parte da missão de
Ana Lucia no Alana é auxiliar na construção
e participação do mercado de negócios
sociais. Para muitas famílias brasileiras,
como os Villela, investir em fundos relativamente novos e em gestores de fundos
acontece mais facilmente a partir de suas
fundações familiares, em que o capital já
está dedicado para promover objetivos
filantrópicos.

Estabelecer ou trabalhar com negócios sociais
As famílias brasileiras que são motivadas
por uma razão específica ou pelo desejo de
melhorar determinado local geralmente
ajudam a estabelecer ou gerenciam negócios sociais para atingir seus objetivos de
impacto. O fato de os investimentos de
impacto e o mercado de negócios sociais no
Brasil ainda serem relativamente novos faz
com que as famílias, muitas vezes, considerem trabalhar para um negócio ou criar
um no qual, de outra forma, investiriam
seu capital. Em várias famílias entrevistadas para este relatório, os membros da
próxima geração (“Next Gen”) estão trabalhando em negócios novos e impactantes.
Um exemplo de Next Gen, Thomaz
Figueiredo trabalhou com a Acesso,
uma empresa de cartões pré-pagos que
oferece serviços bancários a mais de 500
mil pessoas de baixa renda no Brasil. Ele
começou na Acesso como trainee e se
tornou product owner. Atualmente, após
deixar a empresa, o jovem é diretor da parte
de investimentos de seu family office, onde
recebe mentoria de seu pai.
Fernando Scodro, outro Next Gen de um
family office, começou a trabalhar em uma
empresa chamada TECVOLT depois que sua
família investiu no negócio. A TECVOLT
é uma empresa que monitora o consumo
de energia de grandes indústrias, a fim de
auxiliar na redução do desperdício e no uso
geral de energia. O negócio procura crescer
e ganhar receitas competitivamente com as
empresas convencionais em seu setor. Eles
consideram seu foco na eficiência energética como sinérgico com retorno financeiro.
As informações que a TECVOLT fornece
às grandes indústrias ajuda-as a economizar energia e, como resultado, a poupar
dinheiro. Desde que Scodro começou a
trabalhar com a TECVOLT, ele ajudou a
empresa a crescer de 4 para 20 funcionários. Ao mesmo tempo em que se concentra
principalmente na geração de valor para os
acionistas, o produto causa, por si mesmo,
impacto social positivo e valor econômico. A TECVOLT é certificada como uma
empresa B.

❝

“Além das ações
filantrópicas e nossas ações
em diversas iniciativas
do terceiro setor, estamos
trabalhando para que todos
os nossos investimentos
gerem impacto social
e ambiental cada vez
mais positivo. Estamos
convencidos de que, se
mudarmos a maneira
de fazermos negócios,
as empresas podem
representar uma parte
importante da solução.
Precisamos de alternativas
para o ‘business as usual’
que sejam concretas e
escaláveis.”
—Guilherme Leal

❝

“Nós não entramos em um
investimento puramente
por dinheiro; nós entramos
porque acreditamos que o
empreendedor seja capaz
de mudar o mundo para
melhor.”
—Thomaz Figueiredo
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❝

“Monitoramos o consumo
de energia de grandes
indústrias para que vejam
onde há desperdício
dentro da empresa e como
elas podem melhorar
e otimizar o processo.
Portanto, temos retorno
financeiro e ajudamos a
reduzir o desperdício de
energia no país.”
—Fernando Scodro

❝

“Eu acho que já está no
nosso DNA. Nós realmente
temos essa visão de como
contribuir com a sociedade,
abrindo o desenvolvimento
econômico e também nosso
papel na busca de soluções
para os problemas sociais
do nosso país.”
—Renata Nascimento,
Grupo Camargo
Corrêa

Filipe Sabará fundou a Reload Positive
Beauty, uma empresa de produtos veganos
e sem toxinas para cabelo, cujas embalagens podem ser devolvidas à loja para reutilização e reciclagem. Os produtos vendidos
pela Reload são feitos para limpar naturalmente o cabelo. A empresa visa incentivar
uma abordagem holística para um estilo
de vida natural, saudável e positivo. Sabará
espera que os produtos possam trazer
um sentimento de empoderamento para
as pessoas que os usam, mostrando aos
clientes que qualquer pessoa tem o poder
de provocar mudanças no mundo simplesmente com seus hábitos de consumo.
Construir o ecossistema de investimento
de impacto
Além de investir o capital, muitas famílias
dedicadas ao crescimento do mercado de
investimento de impacto no Brasil estão
usando seu tempo, influência e outros
recursos para fundar e gerir organizações
do ecossistema de investimento de impacto.
As famílias brasileiras comprometidas com
o investimento de impacto reconhecem que
também devem desempenhar um papel de
fomentar o ecossistema e preparar terreno
para o que está na pipeline de investimento
de impacto. Elas desempenham um papel
transformador no campo por meio do financiamento de pesquisas acadêmicas, servindo
como conselheiros e representantes em
forças-tarefas nacionais e internacionais,
como o Global Social Impact Investment
Steering Group (GSG), fundando ou gerenciando aceleradoras de negócios sociais e
fornecendo assessoria técnica ou capacitação a empreendedores sociais.
A família Nascimento reconheceu a necessidade de um melhor treinamento e apoio
para empreendedores sociais no Brasil. O
background da família na InterCement, uma
parte do grupo Camargo Corrêa, mostrou
a eles a responsabilidade e a oportunidade que os líderes empresariais têm de
influenciar a sociedade. Inspirada por
líderes globais e visionários como Al Gore
e Muhammad Yunus, Renata Nascimento
ajudou a criar o Instituto de Cidadania
Empresarial (ICE), um grupo dedicado a
engajar líderes do setor privado na inovação
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social. Além do ICE, Renata e sua filha
Luiza criaram um fundo familiar separado
que se concentra no investimento em
empreendedorismo social. Por meio desse
fundo, elas fazem investimentos diretos
em negócios sociais em fase inicial - na
maioria das vezes buscando taxas reduzidas
de retorno. Com o fundo, a família realizou
investimentos no Banco Pérola, um banco
sem fins lucrativos que oferece microcréditos a jovens empreendedores de famílias
de baixa renda no Brasil e que têm entre 15
e 35 anos. A família também fez um investimento, com seu family office, no primeiro
fundo da VOX Capital. Por meio do ICE e
de seu fundo familiar, Nascimento auxilia
intervenções não comprovadas e estruturas financeiras inovadoras a ganharem
track record e provarem seus conceitos. Ela
reconhece que esse tipo de investimento
de alto risco é necessário para construir o
ecossistema de negócios sociais.
Fernando Simões fundou a Bemtevi
Investimento Social em 2015 para ajudar a
financiar negócios sociais em estágio inicial
e fornecer assessoria técnica e capacitação
para as empresas do portfólio. A Bemtevi
usa capital de investimento para fornecer
empréstimos de juros baixos ou sem juros
para negócios sociais que possuem um
modelo de financiamento sustentável,
operações significativas de geração de
receita e um benefício intrínseco social
ou ambiental. Os investidores da Bemtevi
recebem o montante aportado de volta,
mas não há retornos adicionais. Em 2016,
a Bemtevi possuía 18 investidores e tinha
levantado R$ 1,2 milhão, sendo que a
empresa oferece condições de empréstimo
de 2 a 4 anos. Ela já avaliou 12 negócios
com potencial para seu portfólio, sendo
que 6 deles passaram na avaliação, e um
já recebeu um empréstimo de R$ 250 mil
com juros baixos. A primeira organização
a receber investimento é a Pano Social,
um negócio social que oferece emprego a
ex-detentos.

Catalisar o setor usando a filantropia
Muitas famílias no Brasil continuam a
ver o investimento de impacto como uma
extensão de seu trabalho filantrópico,
fornecendo subsídios para sustentar a
formação do campo e capital para testar e
escalar modelos inovadores.
Várias famílias líderes entrevistadas
para este relatório doam para a SITAWI Finanças do Bem, uma organização sem
fins lucrativos que concede empréstimos de
juros baixos ou sem juros para Organizações
Não Governamentais (ONGs). Com as taxas
de juros do governo brasileiro a 11,25%,
os empréstimos da SITAWI preenchem
uma importante lacuna do mercado, já que
a maioria das ONGs não tem condições
de assumir empréstimo a uma taxa tão
alta enquanto continua seu trabalho de
impacto. A SITAWI oferece financiamentos
economicamente viáveis para ONGs,
produzindo receita significativa e criando
impacto com potencial para escalar. Seu
objetivo é ajudar as organizações sociais
sem fins lucrativos a crescerem até um
ponto em que elas possam adquirir capital
de outras fontes. Desde 2007, a SITAWI
realizou um total de 25 empréstimos para
organizações que atendem mais de 200 mil
pessoas. A empresa atua como um fundo
rotativo, assim que recebe o montante
principal de volta de uma ONG, reinveste
o capital em outra organização. A SITAWI
também fornece serviços de assessoria em
ações filantrópicas e a outras instituições
interessadas em uma estratégia de governança mais impactante. Leonardo Letelier,
fundador e CEO da SITAWI, está investindo num novo tipo de produto: títulos de
impacto social (SIB, do inglês Social Impact
Bonds). Os SIBs da SITAWI, ou investimentos pay-for-success, gerariam renda para
investidores ao mesmo tempo em que criam
diretamente impacto social positivo.

mudam para uma fazenda participante,
em São Paulo, para viver e trabalhar, sendo
que todas as fazendas que participam da
ARCAH estão envolvidas em práticas de
permacultura sustentável. Os participantes
da organização também recebem treinamentos em outras habilidades especializadas, como marcenaria, por meio de
organizações parceiras. A ARCAH está
iniciando sua próxima fase do programa em
uma nova fazenda, que pode acomodar 20
novos residentes por ano até 60 residentes
em tempo integral. A organização baseia-se
em um modelo autossustentável sem fins
lucrativos da Itália que ameniza a falta de
um lar oferecendo treinamento profissional
em mais de 52 locais diferentes. Em 2017,
a ARCAH está trabalhando em seu próprio
modelo de financiamento autossustentável.

❝

“Ao construir a Bemtevi,
tornou-se muito claro que
nosso objetivo é lidar com a
questão da injustiça social.
No Brasil, a desigualdade é
imposta e não há chance de
escolha.”
—Fernando Simões
Filho, Bemtevi
Investimento Social

Cada vez mais, famílias abastadas
percebem a insatisfação com o impacto
que estão gerando no mundo. Elas estão
procurando gerar impacto positivo por
meio de mudanças em suas empresas
familiares, portfólio de investimentos ou
pelos esforços da filantropia. Às vezes, uma
família cria uma nova organização que faz
avançarem as fronteiras do impacto social
no Brasil ou permite que outros façam
suas próprias mudanças. Embora essas
mudanças possam ocorrer em qualquer
profissão ou campo, existem alguns setores
no Brasil que são mais promissores para o
capital focado no social.

Já Alex Seibel e dois amigos fundaram
a Associação de Resgate à Cidadania
por Amor à Humanidade (ARCAH) para
oferecer emprego, abrigo, educação e
outros serviços de apoio aos sem-teto
em São Paulo, tendo atendido, até agora,
200 pessoas. Juntos, os beneficiários se
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Olhando para o futuro: setores
de alto potencial para o
investimento de impacto no Brasil

❝

As famílias que
desejam moldar o
futuro da educação
brasileira podem
considerar a
alocação de capital
catalítico com
retorno sobre o
investimento a
taxas reduzidas
para desenvolver
e testar novas
intervenções
ou implementar
intervenções
existentes no Brasil.

O setor de investimento de impacto no
Brasil vem crescendo de forma constante
desde seu início, há uma década, em termos
de número de investidores, de negócios
e de capital total investido17. Os setores
de maior foco na última década foram
a inclusão financeira, a educação e os
cuidados com a saúde. Além disso, novos
setores como habitação a preços acessíveis,
silvicultura sustentável e conservação da
terra são promissores como metas futuras
significativas para o capital orientado para
soluções.
Esta seção explorará três setores de alto
potencial para o retorno de impacto e
financeiro no Brasil.
Investimento de impacto na educação
A educação é um setor de grande necessidade e alto interesse para investidores
voltados a soluções no Brasil e provavelmente continuará sendo uma área de
atividade crescente no Brasil para investimentos de impacto. Avanços significativos
foram feitos no acesso à educação no Brasil:
uma criança de 6 anos nascida hoje em uma
família de baixa renda passará, em média,
duas vezes mais tempo na escola que seus
pais18. Apesar desse progresso no acesso,
a qualidade da educação no Brasil fica para
trás em áreas-chave, como matemática e
leitura, em relação aos seus semelhantes da
OCDE. A qualidade da educação também
cai bruscamente para os brasileiros em
áreas de baixa renda ou na zona rural19.
Em 2016, a educação foi o segundo foco
principal para investidores de impacto no
Brasil20. Os negócios sociais que lidam
com o problema da qualidade e acesso
educacional estão percebendo rapidamente que são capazes de receber capital
que busca retorno a taxas de mercado no
Brasil. Muitas empresas sociais focadas
na educação no Brasil desenvolvem
tecnologias que oferecem experiências de
aprendizagem personalizadas, aproveitando a disseminação de tecnologia móvel
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e acesso à internet no Brasil. A Geekie,
uma startup de software de educação
que recebeu financiamento da Omidyar
Network, está causando uma disrupção
no setor educacional brasileiro. Fundada
em 2011, a Geekie produz softwares e
jogos que se adaptam de forma contínua
ao estilo de aprendizagem do aluno21.
Dois outros exemplos de empresas que
receberam investimento de impacto no
Brasil com foco na educação são Aondê e
Tamboro. A Aondê constrói plataformas de
aprendizagem para crianças em idade préescolar preparando-as para a alfabetização
e matemática no ensino fundamental. A
empresa usa jogos e narrativas, além de
elementos impressos e digitais22, para
prender a atenção de crianças mais novas.
Já a Tamboro se associa a escolas no Brasil
e oferece uma plataforma de aprendizagem
adaptativa que é interativa e ajustada ao
progresso individual23.
Apesar do progresso significativo na
educação, há ainda uma necessidade constante de se desenvolverem novas ideias
ou modelos de mudança. As famílias que
desejam moldar o futuro da educação brasileira podem considerar a alocação de capital
catalítico com retorno sobre o investimento
a taxas reduzidas para desenvolver e testar
novas intervenções ou implementar iniciativas educacionais existentes no Brasil. Em
países da África Subsaariana, por exemplo,
os investidores de impacto estão concedendo empréstimos a escolas privadas de
baixo custo que aumentam a qualidade da
educação acessível24. Nos Estados Unidos,
as famílias estão investindo capital inicial
em programas de gerenciamento de dados
estudantis que orientam as decisões nas
escolas a fim de melhorar o desempenho
dos alunos25. Além de adaptar as intervenções ao contexto do país, as famílias
brasileiras também podem considerar as
estruturas apropriadas para financiar essas
intervenções. A NewSchools, o maior fundo
de capital de risco voltado a educação nos
Estados Unidos, é uma empresa de venture
philanthropy sem fins lucrativos que usa
doações de caridade para apoiar empreendedores educacionais focados em melhorar
a qualidade da educação pública26. Ao usar

capital com retorno a taxas reduzidas para
fazer investimentos, as famílias podem
testar de forma mais flexível novas tecnologias, intervenções, estruturas financeiras
e equipes de gerenciamento. Os êxitos
e falhas desses primeiros experimentos
podem fornecer informações importantes
para a próxima etapa do investimento
a entrar no mercado para o impacto na
educação.
Investimento de impacto na saúde
O acesso à saúde de qualidade continua a
ser um desafio significativo para muitos
brasileiros. A saúde foi incluída como um
direito básico na Constituição brasileira de
1988, e o Sistema Único de Saúde (SUS)
foi criado para fornecer serviços básicos
de saúde para todos os brasileiros. Três
quartos da população brasileira dependem
do SUS, tornando-o o maior sistema de
saúde pública do mundo. O Brasil gasta
mais de US$ 200 bilhões em cuidados com
a saúde todos os anos, ou cerca de US$
1.000 per capita27.
Uma pesquisa de 2014 realizada pelo
Conselho Federal Médico, no entanto,
revelou que 93% dos brasileiros consideram
que os sistemas de saúde público e privado
são muito ruins ou medíocres e que 80%
dos participantes classificaram o SUS como
insatisfatório. Os brasileiros sofrem com
longas filas de espera e têm dificuldade
em acessar serviços importantes como
a diálise28. O acesso e a qualidade dos
serviços de saúde permanecem no topo
da lista de preocupações dos brasileiros
em relação ao país29. A Deloitte descreve o
setor de saúde do Brasil em um relatório de
2015 como “caro, grande e com necessidade
de melhoria”30.
Os investidores de impacto estão bem posicionados para fornecer a escala e o escopo
do financiamento necessários para atender
a demanda significativa e a necessidade
por cuidados de saúde de maior qualidade.
Muitos negócios sociais desenvolveram
soluções inovadoras e baseadas no mercado
que visam as ineficiências institucionais
da saúde brasileira. Além disso, a crescente
classe média no Brasil agora pode pagar por

cuidados de saúde de maior qualidade: em
2013, 51,8% dos gastos com saúde foram
feitos por provedores de saúde privados31.
A vasta gama das necessidades de saúde
no Brasil em uma população diversificada
significa que há oportunidades para que as
famílias façam investimentos de impacto
em todo o espectro de perfis de retorno. O
acesso crescente às comunidades rurais e
pouco atendidas do país pode demandar
capital filantrópico ou com retorno a taxas
reduzidas para desenvolver intervenções
não comprovadas ou novas tecnologias
inovadoras. Outras oportunidades que
proporcionam cuidados de saúde de maior
qualidade para a crescente classe média
podem revelar-se financeiramente viáveis
e mais adequadas para o capital que almeja
taxas de mercado.
A saúde já é o terceiro foco principal dos
investidores de impacto. A ToLife, por
exemplo, recebeu da VOX Capital financiamento em sua fase inicial para escalar
sua tecnologia de triagem automatizada.
O objetivo da ToLife é aumentar a eficiência da triagem de pacientes nas salas de
emergência nos hospitais brasileiros. No
Brasil, 30 mil pessoas passam pelas salas
de emergência a cada hora e levam, em
média, duas horas para passar em consulta.
A empresa criou um processo automatizado de triagem baseado no Protocolo de
Manchester que usa o nível de risco de um
paciente para garantir que as pessoas em
estado crítico não fiquem aguardando. O
sistema da ToLife já foi implementado em
mais de 5.000 centros de saúde em 850
cidades32.
O Dr. Consulta e o CIES são exemplos de
organizações que trabalham para atender
alguns dos 100 milhões de pessoas do país
sem acesso a médicos33. Atualmente, o Dr.
Consulta possui 30 centros, principalmente
na Grande São Paulo, e oferece cuidados
básicos de saúde de baixo custo com tempo
de espera reduzido. Os objetivos são reduzir
os meses de espera e os atrasos que milhões

❝

“A sustentabilidade não
é uma solução a longo
prazo, reduzir o impacto
negativo dos indivíduos
no planeta não resolve os
problemas reais. Percebi
que a economia circular
e a permacultura são
maneiras realmente
inovadoras de resolver
os problemas que
temos hoje, fornecendo
soluções que geram
impacto positivo a longo
prazo através de uma
abordagem social e
ambiental holística.”
—Alex Seibel,
Positiv.A, ARCAH

❝

A vasta gama das
necessidades de
saúde no Brasil em
uma população
diversificada
significa que há
oportunidades
para que as
famílias façam
investimentos de
impacto em todo
o espectro de
perfis de retorno.
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❝

“Eu nunca chamei a
AMATA de investimento
de impacto, somos um
investimento tradicional
como qualquer outro,
mas pretendemos gerar
impacto positivo, causar
mudanças positivas,
ser perturbador em
nossa indústria, propor
mudanças. Eu acho que a
transformação deve estar
no que você faz, como você
faz isso.”
—Dario Guarita,
AMATA

de brasileiros enfrentam para obterem até
mesmo procedimentos médicos básicos. O
CIES opera hospitais móveis em carretas
que oferecem atendimento especializado
em áreas periféricas ou rurais do Brasil
para tratar pacientes que estão longe dos
serviços médicos ou que ficam meses na fila
aguardando por exames de média complexidade. A organização também opera
centros médicos temporários, em diversas
cidades do Brasil, construídos a partir de
contêineres adaptados para fácil transporte.
Esses centros podem oferecer serviços que
vão desde exames diagnósticos simples até
cirurgias básicas.
O sistema de saúde brasileiro está entrando
em um período de incerteza, já que os
gastos com saúde, assim como muitos
outros serviços públicos, foram congelados
nos níveis atuais pelo governo34. O SUS,
apesar de se esforçar para fornecer cobertura básica a milhões de brasileiros, está
sendo pressionado pelos aumentos das
doenças crônicas e por uma população que
vem envelhecendo35. Novas soluções são
necessárias para garantir que a qualidade de
vida dos brasileiros continue aumentando
na próxima década. O capital de longo prazo
e experimental é necessário para que essas
soluções sejam desenvolvidas e comercializadas. O uso de telefones celulares como
ferramentas de diagnóstico, a utilização
de bancos de dados de registros médicos
digitais abrangentes e o desenvolvimento
contínuo de sistemas automatizados de
agendamento representam importantes
promessas sociais e financeiras. O investimento de impacto está perfeitamente
preparado para investir capital nessas
soluções e ajudá-los a escalar para começar
a melhorar a vida de milhões de pessoas.
Investimento de impacto para reduzir o
desmatamento e aumentar a produção
sustentável
Os investidores de impacto e os negócios
sociais estão desempenhando um papel
pequeno, mas crescente, na luta para
proteger o ambiente natural do Brasil.
Nos últimos anos, tem havido um maior
comprometimento de muitos setores
da sociedade brasileira para proteger e
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conservar a Amazônia e outras regiões
ecologicamente importantes. Esse esforço
tem sido historicamente limitado aos
espaços de política pública e ativismo.
O governo brasileiro tem um extenso
programa de áreas protegidas e uma série
de intervenções feitas nas cadeias de fornecimento de gado e das indústrias de soja
que diminuiu a taxa de desmatamento e
também aumentou a produtividade36. Um
novo programa governamental também
está trabalhando para reduzir o desmatamento por meio da formalização de direitos
de propriedade e títulos de terras37.
As intervenções emergentes que são
financiadas com o capital que visa retorno
sobre o investimento podem ser divididas
em duas categorias principais: produzir ou
investir em produtos mais sustentáveis
e encontrar métodos economicamente
viáveis de preservação direta das florestas.
À medida que a classe média brasileira
continuar a se desenvolver como um bloco
de consumidores, haverá uma demanda
crescente por bens de consumo ecologicamente corretos. Muitas empresas agora
oferecem aos consumidores produtos de
alta qualidade que são de origem sustentável da região amazônica. A AMATA,
fundada por Dario Guarita Neto, vende
produtos nativos de eucalipto e pínus de
alta qualidade certificados pela Forest
Stewardship Council (FSC). A AMATA
usa apenas quantidades de madeira que a
natureza possa recuperar, mantendo um
suprimento sustentável de madeira de alta
qualidade.
Já o negócio social 100% Amazônia liga
comunidades indígenas na região a uma
rede global de consumidores para vender
produtos orgânicos e outros produtos que
são produzidos de forma sustentável. Isso
beneficia a economia local, o que também
reduz a pressão para se extraírem recursos
ilegalmente das florestas nas proximidades. A 100% Amazônia foi destacada no
projeto Brasil27, uma iniciativa para dar
luz a um negócio social inovador em cada
estado brasileiro38. Da mesma forma, o
projeto chamado Novo Campo visa reduzir
a degradação ambiental no estado de

Mato Grosso, reformulando as práticas de
pecuária. O guia das melhores práticas para
a criação de fazendas sustentáveis ajudou
os fazendeiros a aumentar a produtividade,
a rentabilidade e a qualidade da sua carne,
além de beneficiar o meio ambiente39.
Outras empresas estão trabalhando para
criar um ambiente de mercado em que a
produção agrícola sustentável possa crescer
e prosperar. Um exemplo é a Iniciativa
Agronegócios, uma boutique de investimentos que assessora fazendas sustentáveis e estrutura produtos financeiros com
o fim de construir um mercado de capitais
robusto para a agricultura sustentável40.
Outro tipo de iniciativa ambiental que
é almejada por investidores de impacto
usa diversos incentivos nacionais e internacionais para conservar a terra além de
visar um retorno financeiro sobre o investimento. O Brasil tem participado ativamente dos esforços internacionais para
incentivar a conservação. O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) criou o Fundo Amazônia em 2008
para apoiar os esforços de conservação na
região. Tal esforço foi agora assumido pelo
setor privado. A Biofílica é um empreendimento social que recebeu financiamento
da MOV Investimentos. Ela comercializa
serviços ambientais que não somente
conservam o meio ambiente, mas também
ajudam a melhorar o status socioeconômico
das comunidades nos arredores das áreas
protegidas, além de financiar a pesquisa em
conservação. Isso ajuda a criar e monitorar
programas que geram áreas ambientalmente protegidas na Amazônia e usam
o sistema de crédito de carbono REDD+,
da ONU, para comercializar essa conservação. Muitas outras empresas recém-criadas estão avançando no campo dos
sistemas agroflorestais (SAFs). A Fazenda
da Toca, localizada no estado de São Paulo,
é um exemplo de destaque de fazenda de
pesquisa agroflorestal e produção orgânica.
Acadêmicos e especialistas em agroecologia são convidados a ajudar a Fazenda da
Toca a desenvolver práticas agroflorestais
bem-sucedidas que permitam às fazendas
permanecerem economicamente produtivas usando o bioma natural. As florestas

sustentáveis da fazenda não utilizam
fertilizantes nem irrigação e, ao longo de
um ciclo de 40 anos, proporcionarão o
mesmo valor econômico do da agricultura
convencional41.
Embora fundos de investimento de impacto
especializados em conservação ambiental
e no retorno a taxas de mercado ainda não
existam no Brasil, há uma série de exemplos internacionais de estratégias ambientais bem-sucedidas. Nos Estados Unidos,
vários fundos apresentam um histórico
significativo de investimento em madeira
sustentável, agricultura e manejo de terras.
A Lyme Timber, por exemplo, investe em
terras que tenham alto valor de conservação
e gera retorno financeiro por meio da venda
de compensações de conservação e da
implementação de processos sustentáveis
de manejo de madeira e terra. A Beartooth
Capital, da mesma forma, compra propriedades com valor ambiental que sejam
adequadas para a pecuária, no oeste dos
Estados Unidos, e usa ferramentas de
conservação para criar valor e mitigar riscos.
Investidores de impacto como o Partners
in Sustainable Land Management estão
usando estratégias parecidas no Chile para
restaurar e conservar a região da Patagônia.
Os esforços da The Nature Conservancy e
do seu braço de investimento de impacto,
a NatureVest, ajudam a estruturar esses
tipos de investimento. Por exemplo, elas
compram uma compensação ambiental do
investidor ou ajudam com a implementação
de restauração e conservação. À medida
que essas estratégias continuam a ganhar
um track record internacional, elas podem
oferecer relevantes referências sobre como
usar o investimento como uma ferramenta
para financiar a restauração e conservação
de áreas degradadas da Amazônia e outras
partes ecologicamente vulneráveis do Brasil.

❝

“Não vejo outra maneira
de fazer negócios [além de
criar impacto]. Acredito
honestamente que, se
eu puder construir o
projeto com base nessa
metodologia de incentivos
aos colaboradores, também
geraremos mais resultados
para o aspecto financeiro.
Todo mundo ganha. Esta
lógica de ganhar sozinho
não funcionou antes e
não funcionará agora com
certeza.”
—Thiago Figueiredo,
Iniciativa Agronegócios

O Brasil possui alguns dos maiores patrimônios de recursos naturais de todo o
mundo. Mais de 70% do PIB da América
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❝

“Minha geração tinha
uma mentalidade mais
baseada no bem-estar, mas
os mais jovens têm uma
posição de investidores que
querem fazer algo de bom
e investirão em uma coisa
boa, mas também irão
monitorá-la.”
—Renata Brunetti

do Sul vem de regiões que recebem
precipitação ou escoamento de água da
floresta Amazônica42. Para desacelerar
o desmatamento e a destruição do meio
ambiente, as empresas brasileiras vêm
criando novas estratégias inovadoras que
utilizam modelos de financiamento de risco
e receitas competitivas para impulsionar
a pesquisa e os esforços de conservação.
Os investidores de impacto estão desempenhando um papel cada vez mais importante nesse movimento. Eles estão usando
a mobilização de capital de investimento
para incentivar a produção sustentável ou
a conservação direta da terra. Atualmente,
há ainda mais oportunidades de se envolver
com a conservação ambiental que ainda não
foram exploradas ou financiadas. Novos
programas, como o Sinal do Vale, usam um
mix de iniciativas agroflorestais, ativistas
e educacionais para proteger uma área da
Mata Atlântica perto do Rio de Janeiro,
aumentando também a conscientização
para a conservação. Existem inúmeras
oportunidades de inovação e mudança sistêmica que estão aparecendo pelo Brasil para
proteger seus recursos naturais.
Conclusão
O campo de investimento de impacto
brasileiro mostra um grande potencial para
contribuir para um futuro mais equitativo
e sustentável. Todos os ingredientes que
levam a um mercado crescente para os
ecossistemas de investimento de impacto
e negócios sociais existem: proprietários
de ativos que procuram investir capital
alinhado com valores, necessidades sociais
e ambientais que podem ser resolvidas em
escala por meio de soluções baseadas no
mercado e uma prontidão dos atores do
ecossistema para coordenar e colaborar
para um futuro melhor. O investimento
de impacto combina o poder da economia
de mercado e o retorno financeiro com a
visão e o foco no impacto positivo da filantropia. À medida que o mercado cresce e
amadurece, a capacidade de buscar um alvo
específico de retorno financeiro, setor de
impacto ou teoria da mudança continuará a
aumentar.
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À medida que as mudanças geracionais
trazem um foco renovado para os desafios
sociais e ambientais do mundo43, famílias
proeminentes estão usando uma variedade
de ferramentas para alinharem seu impacto
com seus valores e aspirações. Seja pela
mudança das práticas de seus negócios, seja
pela criação de uma organização que define
um ecossistema inteiro, essas famílias vêm
pensando criticamente sobre o efeito que
suas escolhas e decisões de investimento
tem no mundo de hoje. Este movimento
está acontecendo em países de todo o
mundo e no Brasil não tem sido diferente.
Famílias, indivíduos e organizações estão
considerando o legado que deixarão para as
gerações futuras.
Existem muitos caminhos possíveis, individual ou coletivamente, que podem levar a
um futuro melhor. Alguns desses caminhos
são bem conhecidos há séculos, outros só
surgiram nos últimos anos e alguns ainda
não foram descobertos. Mas, em todos os
casos, o primeiro passo é olhar criticamente
para o impacto que as decisões individuais
têm no mundo de hoje e quais decisões,
sejam grandes ou pequenas, levarão a um
mundo melhor no futuro. A escolha é sua qual impacto seus investimentos terão no
mundo?
Principais highlights
As entrevistas qualitativas e a pesquisa
secundária que levaram a este trabalho
fornecem vários pontos essenciais para
outras famílias brasileiras que desejam
produzir um impacto positivo com seus
ativos.
Encontre uma área de que goste
As intervenções e os negócios sociais mais
bem-sucedidos foram criados por um
fundador ou investidor apaixonado por
resolver um problema. Quer se trate de
conservação ambiental, habitação a preços
acessíveis, acesso a serviços básicos ou
melhorar a vida de uma comunidade específica, as famílias que trabalham com algo
pelo qual sejam apaixonadas tendem a criar
mudanças muito mais significativas.

Escolha o caminho apropriado para impactar

Seja um pioneiro quando necessário

Um passo importante para as famílias
quando estiverem trabalhando para criar
impacto positivo é decidir quais ferramentas e métodos serão utilizados. As
famílias devem considerar a estrutura
de seus ativos, o retorno financeiro que
procuram e o horizonte temporal do
impacto que elas querem criar ao decidirem sobre o caminho que seu trabalho
de impacto seguirá. As famílias que têm
a maior parte do seu patrimônio líquido
ligada a uma empresa familiar geralmente
começam mudando as práticas operacionais de sua empresa para criar impacto
ambiental ou social. Famílias com ativos
líquidos suficientes podem optar por
investir em um fundo de impacto existente
ou diretamente em um negócio impactante.
Outras famílias, percebendo que as oportunidades de investimento ainda não existem
em uma área específica, estabeleceram
seus próprios negócios sociais ou mesmo
investiram em novos fundos de investimento de impacto. Existem tantos métodos
diferentes para gerar impacto social quanto
problemas que precisam ser resolvidos.

Embora haja um número ilimitado de
maneiras de criar mudanças positivas
no mundo, relativamente poucas tentativas dessas intervenções ou empresas
aconteceram no contexto brasileiro.
Empreendedores ou investidores brasileiros geralmente criam soluções impactantes únicas, mas não comprovadas.
Muitas famílias brasileiras fundaram seus
próprios negócios sociais ou mesmo fundos
de impacto depois de perceberem que
nenhuma organização existente poderia
alcançar o impacto que desejavam. O investimento de impacto ainda tem menos de
uma década como um campo formal e há
muitas fronteiras que podem ser facilmente
expandidas e exploradas. Encontrar soluções inovadoras e impulsionar a incerteza
de um modelo não comprovado muitas
vezes exige a calma e a flexibilidade de um
family office. As famílias estão bem posicionadas para liderar o esforço para identificar
essas soluções inovadoras, trazê-las para
o mainstream e beneficiarem-se de serem
os primeiros participantes de uma fatia de
mercado nova e crescente.

Junte-se ou crie uma comunidade
Os problemas mais difíceis no mundo de
hoje não podem ser resolvidos isoladamente. Ativistas, investidores, acadêmicos,
empreendedores e formuladores de políticas têm que trabalhar juntos em direção
a um futuro melhor. Esse processo colaborativo não deve estar focado apenas em
questões específicas, mas também trabalhar
em nível regional ou nacional para uma
mudança sistêmica. Várias famílias que
lideram o movimento de investimento de
impacto no Brasil estão ajudando a estabelecer novas redes e organizações para
compartilhar ideias, desenvolver pesquisas
e propiciar coordenação entre as famílias.
Tornar-se parte de uma comunidade focada
em soluções para problemas sociais possibilitará uma maior chance de mudanças
impactantes.
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APÊNDICE A
Exemplos de investimento

VOX CAPITAL
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental

Baseado nas Pessoas

Private equity

Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Mercados
desenvolvidos

Geração de Emprego &
Empowerment

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Setor Bancário Sustentável
Diversificado
A Vox Capital é uma empresa de capital de risco que investe em negócios inovadores produzindo impacto social positivo para a
população brasileira de baixa renda por meio de soluções que ajudam a melhorar suas vidas. Ela oferece suporte financeiro e gerencial às organizações de seu portfólio. A Vox investe em empresas em estágio inicial com alto potencial de escala e que buscam
oferecer valor para a sociedade através de retorno financeiro atraente e impacto social positivo.

MOV INVESTIMENTOS
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental
Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Baseado nas Pessoas

Private equity

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Mercados
desenvolvidos

Geração de Emprego &
Empowerment

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Setor Bancário Sustentável
Diversificado
A MOV Investimentos é uma empresa de private equity especializada em negócios nos estágios inicial, semente, de startup e de
crescimento emergente. A empresa investe em empresas que criam impacto social e ambiental, em geral com foco em soluções
urbanas.
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KAETÉ INVESTIMENTOS
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental

Baseado nas Pessoas

Private equity

Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de
hedge

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Social Impact
Bonds

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Dinheiro

Geração de Emprego &
Empowerment

Mercados
desenvolvidos

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Setor Bancário Sustentável
Diversificado
A Kaeté Investimentos é uma empresa de private equity fundada em 2011, especializada em investimentos minoritários em negócios
de médio porte com potencial de crescimento que tenham um impacto econômico e social relevante nas famílias de baixa renda e
em comunidades desprivilegiadas ou que promovam um uso melhor e mais sustentável dos recursos naturais. A equipe da Kaeté tem
uma experiência combinada de mais de 50 anos nos mercados financeiro e de negócios, tendo fechado 17 transações no valor total
de US$ 380 milhões (mais de R$ 1,1 bilhão, incluindo coinvestimentos e dívidas) nos últimos 10 anos.

SITAWI — FINANÇAS DO BEM
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental
Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Baseado nas Pessoas

Private equity

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos
Segurança
Cuidados de Saúde e Bem-Estar
Acesso a Financiamento
Geração de Emprego &
Empowerment
Serviços para a Base da Pirâmide

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental
América do Norte
Mercado emergentes
Mercados
desenvolvidos

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Infraestrutura Sustentável
Setor Bancário Sustentável
Diversificado
A SITAWI Finanças do Bem é uma organização social de interesse público fundada em 2007 que desenvolve e opera soluções financeiras inovadoras com impacto social e ambiental. A SITAWI levanta capital para oferecer financiamento com taxas abaixo das de
mercado a ONGs economicamente viáveis, produzindo receita significativa e criando impacto com potencial de escala. A empresa
concedeu um total de 25 empréstimos para organizações que atenderam mais de 200 mil pessoas. A SITAWI também assessora
instituições financeiras e empresas em questões sociais e ambientais relacionadas a estratégia, gerenciamento de risco e análise de
investimentos. Atualmente, sua equipe está desenvolvendo títulos de impacto social (SIBs), ou investimentos “pague-pelo-sucesso”,
que geram renda para investidores enquanto criam impacto social positivo diretamente.
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GEEKIE
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental

Baseado nas Pessoas

Private equity

Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Mercados
desenvolvidos

Geração de Emprego &
Empowerment

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Setor Bancário Sustentável
Diversificado
A Geekie é um negócio social brasileiro e empresa B criada em 2011. Desenvolve softwares educacionais e cursos que se adaptam
ao estilo de aprendizagem de seus usuários. Sua plataforma é usada por mais de cinco milhões de crianças e 5.000 escolas em
todo o Brasil. A Geekie participou do programa de aceleração de negócios sociais da Artemisia e também recebeu financiamento
da Omidyar Network.

AONDÊ
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental

Baseado nas Pessoas

Private equity

Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Mercados
desenvolvidos

Geração de Emprego &
Empowerment

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Setor Bancário Sustentável
Diversificado
A Aondê constrói plataformas de aprendizagem que usam jogos para ajudar a preparar crianças em idade pré-escolar para
alfabetização e matemática no ensino fundamental. Aondê é um negócio do portfólio da VOX Capital.
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ToLIFE
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental

Baseado nas Pessoas

Private equity

Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Mercados
desenvolvidos

Geração de Emprego &
Empowerment

Global

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado
Diversificado

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Diversificado
A ToLife cria softwares e produtos que agilizam o tratamento de pacientes em prontos-socorros. Os produtos da ToLife são utilizados
em mais de 5.000 hospitais e instalações de saúde no Brasil e no México. A ToLife é um negócio do portfólio da VOX Capital.

DR. CONSULTA
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental
Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Baseado nas Pessoas

Private equity

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e
Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento
Geração de Emprego &
Empowerment

Mercados
desenvolvidos

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da
Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Diversificado
O Dr. Consulta opera clínicas de saúde em bairros de baixa renda em São Paulo desde 2011. Oferece serviços de saúde primária
de baixo custo (médicos de clínica geral, ginecologia, pediatria etc.). A empresa destaca-se pela gestão de negócios qualificada e
oferece aos pacientes planos de financiamento para ajudar a manter o custo de seus serviços o mais baixo possível.
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TAMBORO
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental

Baseado nas Pessoas

Private equity

Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e
Norte da África

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Mercados
desenvolvidos

Geração de Emprego &
Empowerment

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Diversificado
A Tamboro se associa com escolas no Brasil e oferece uma plataforma de aprendizagem interativa e adaptável ao progresso individual. Ela é um negócio do portfólio da VOX Capital.

BIOFILICA
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental
Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Baseado nas Pessoas

Private equity

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e
Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento
Geração de Emprego &
Empowerment

Mercados
desenvolvidos

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da
Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Diversificado
A Biofílica conserva florestas em áreas de valor ambiental com alto risco de desmatamento. Sua receita provém dos esforços de
conservação por meio da comercialização de serviços ambientais (REDD +). Por sua vez, a Biofílica investe uma parte da sua receita
na pesquisa científica e no desenvolvimento socioeconômico das comunidades que vivem perto de áreas de conservação. Ela é uma
empresa do portfólio da MOV Investimentos.
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TECVOLT
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental

Baseado nas Pessoas

Private equity

Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Mercados
desenvolvidos

Geração de Emprego &
Empowerment

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Diversificado
A TECVOLT é especializada em gerenciamento de recursos eficientes e sustentáveis por meio de monitoramento avançado e serviços
orientados para o desempenho. A empresa financia, instala e gerencia uma rede de sensores em instalações industriais ou sistemas
de irrigação que monitoram padrões de consumo de energia. A TECVOLT, então, auxilia a empresa na redução de seu consumo
global de energia.

BEMTEVI
CLASSE DE ATIVOS

SETOR

ÁREA GEOGRÁFICA

ESTRATÉGIA DE IMPACTO

PERFIL DE RETORNO

Public equity

Educação

África Subsaariana

Baseado no Produto

Taxa de Mercado

Renda fixa

Conservação Ambiental
Produtos de Consumo
Sustentáveis

Oriente Médio e Norte
da África

Baseado nas Pessoas

Private equity

Taxas Reduzidas
(Concessionary)

Capital de risco
(venture capital)
Dívida privada
Ativos reais (real
assets)
Fundos de
hedge
Social Impact
Bonds
Dinheiro

Moradia e Desenvolvimento
Comunitário
Agricultura e Alimentação
Eficiência Energética e de
Recursos

América Central e
do Sul
Ásia e Oceania
Europa do Leste e
Rússia
Europa Ocidental

Segurança

América do Norte

Cuidados de Saúde e Bem-Estar

Mercado emergentes

Acesso a Financiamento

Mercados
desenvolvidos

Geração de Emprego &
Empowerment

Baseado no Lugar
Baseado no Processo

Off-Market

Baseado no
Comportamento
Baseado no Modelo
Ambiental, Social e
Governança (ESG)
Investimento
Socialmente
Responsável (SRI)
Diversificado

Global

Serviços para a Base da Pirâmide
Infraestrutura Sustentável
Diversificado

Fundada em 2015, a Bemtevi Investimento Social ajuda a financiar negócios sociais em estágio inicial e fornece assessoria técnica
e capacitação para empresas de seu portfólio. Ela usa capital de investimento para oferecer empréstimos de juros baixos ou sem
juros a negócios sociais que possuem um modelo de financiamento sustentável, operações significativas de geração de receita e
um benefício social ou ambiental intrínseco. Os investidores na Bemtevi terão seu investimento (principal) devolvido sem nenhum
rendimento extra.
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APÊNDICE B
Famílias entrevistadas para esta publicação

Várias famílias proeminentes do Brasil concederam generosamente seu tempo e suas histórias em
apoio a esta publicação. Abaixo estão os nomes dessas famílias e uma visão geral da sua trajetória,
em ordem alfabética.
Alex Seibel

Ana Lucia Villela e Marcos Nisti

A família Seibel é a principal acionista
da Duratex, o maior produtor de painéis
de madeira industrializados e produtos
de acabamento do setor de construção
no Hemisfério Sul. É também a principal
acionista da Leo Madeiras, a maior
distribuidora de insumos para carpintaria,
indústria de móveis e construção seca
no Brasil, além de participar de outras
empresas que operam no setor de papel e
celulose, energia e imóveis. Atualmente,
Alex Seibel é CEO da própria empresa,
Positiv.A., e um dos fundadores da ONG
ARCAH.

A família de Ana Lucia Villela, fundadora
do Itaú, é uma das famílias bancárias mais
antigas do Brasil. O Itaú fundiu-se com
o Unibanco em 2008 para formar o ItaúUnibanco, o maior banco não estatal da
América Latina. A família também é uma
importante acionista da Duratex. Com
o irmão, Alfredo, ela fundou o Instituto
Alana em 1994, uma organização sem
fins lucrativos para promover o trabalho
social, educação e cultura, da qual é
presidente. A vice-presidência do instituto
é compartilhada por seu irmão e por seu
marido, Marcos Nisti.

Seibel fundou a Positiv.A para gerar impacto
positivo no país, oferecendo produtos
e serviços eficientes e sustentáveis. A
Positiv.A é uma empresa de consultoria
que fornece soluções ambientalmente
responsáveis para casas e escritórios
por meio de serviços como sistemas de
reutilização de águas pluviais, eficiência
energética, paisagismo e sistemas de
compostagem. A empresa também
desenvolveu uma linha de produtos de
limpeza biodegradáveis e naturais que
reduzem significativamente a quantidade de
embalagens.

O Instituto Alana reúne projetos cujo
principal objetivo é mobilizar a sociedade
em torno de questões relacionadas à
vivência plena da infância. Há também
um braço do instituto (Alanapar) para
a participação do Alana no mercado de
negócios sociais, por meio de parcerias
com empresas e fundos comprometidos
com a geração de impacto social positivo.
Através da Alanapar, eles investiram na Vox
Capital, um dos fundos de investimento de
impacto mais ativos do país, e em empresas
como a produtora de filmes Maria Farinha,
com certificação do Sistema B, a Agência
de Comunicação 2020 e a plataforma
Catraquinha de valorização da infância.

Ele afirma acreditar que a sustentabilidade
não é uma solução a longo prazo e que
apenas reduzir o impacto negativo dos
indivíduos no planeta não resolverá
os problemas ambientais subjacentes.
Reforça ainda que a economia circular e
a permacultura são maneiras realmente
inovadoras de resolver os problemas que
temos hoje e busca oportunidades para
incentivar as empresas a implementar essas
práticas onde for possível.
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O casal considera a Alanapar um veículo
pelo qual fazem investimentos de private
equity, já que compram participações
das empresas. As três empresas em que
investiram até agora são todas de fases
iniciais. Eles contribuem com assessoria
técnica, capacitação e orientação junto com
o investimento de capital.

Dario Guarita Neto

Fernando Simões Filho

Dario Guarita Neto é fundador e CEO
da AMATA e responsável pelas áreas de
administração, finanças, aquisições e
investimentos da empresa. A AMATA
vende produtos de madeira com certificação
social e ambiental garantida. A madeira da
AMATA origina-se de florestas plantadas
de espécies nativas, eucaliptos e pínus,
extraídas de forma sustentável e em
quantidades recuperadas pela natureza.
Em cada operação, a empresa vai além da
conformidade com os padrões ambientais.
A AMATA vende madeira sólida e para
processamento e todos os seus produtos
estão certificados pelo FSC© ou em
processo de certificação.

Fernando Simões Filho cofundou e
atua como sócio-gerente da Bemtevi
Investimento Social. A Bemtevi é uma
empresa social que investe em outras
empresas sociais por meio de angariação
de fundos com investidores. Foi fundada
com uma missão clara: promover e apoiar
empresas sociais. Em seu modelo central
está a crença de que é possível remover
os limites artificiais impostos aos menos
privilegiados e desencadear o potencial
que existe em cada um - dando a todos os
indivíduos uma chance maior de alcançar
seus objetivos, independentemente de seus
meios ou classe social.

Guarita tem mestrado em Administração
de Empresas pela FAAP e anteriormente
trabalhou como banker de investimentos.
Por oito anos atuou como chefe de
estruturação e administração no family
office Belgravia, e também é membro do
conselho da Fundação Maria Cecilia Souto
Vidigal.
Fernando Scodro
Fernando Scodro é Diretor de Inovação
da TECVOLT, que informa as empresas
sobre o uso energético econômico e
sustentável com soluções avançadas para
monitorar o uso de energia e gerenciamento
eficiente. A TECVOLT oferece instalação e
infraestrutura completa de gerenciamento
de energia para medição e transmissão de
dados, fornecendo informações valiosas
sobre o consumo de energia de uma
empresa.
Scodro é o atual presidente da Young
Investors Organization (YIO). Ele é
bacharel em Ciências Políticas pela New
York University e bacharel em Artes
e Política na American University de
Paris. Anteriormente, atuou no cargo
de Institutional Equity Sales na Bradesco
Securities Hong Kong Ltd.

O trabalho da Bemtevi pode ser descrito
em três etapas: na fase I, eles se conectam
a empreendedores, projetos e ideias que
desejam resolver problemas da sociedade
usando o modelo de negócios sociais; na fase
II, atraem investidores sociais, administram
os fundos e os montantes investidos; e, na
fase III, divulgam os resultados alcançados
pelo negócio social, de forma clara e
transparente, aos investidores sociais e a
quaisquer partes interessadas.
O avô de Fernando fundou a empresa de
logística JSL há 60 anos, onde atuou como
presidente até 2001. A partir de então, o
pai de Fernando assumiu a liderança da
empresa. Simões trabalhou na JSL por 10
anos, tendo participado do planejamento
estratégico do grupo e ocupado cargos em
diferentes áreas da organização - operacional
e corporativa. Atualmente é membro do
Conselho de Administração da JSL e aluno
no MBA Executivo da Fundação Dom
Cabral. Graduado em Direito (UMC), tem
diploma em Ciências Holísticas e Economia
de Transição (Schumacher College) e
certificado internacional em Negócios
Sociais (ESPM e Yunus Negócios Sociais).
Filipe e Ulisses Sabará
O Grupo Sabará foi fundado em 1956
pelo pai de Ulisses, como distribuidora
de produtos químicos. Quando seu pai
morreu em 1978, Ulisses e seu irmão
Marco Antônio assumiram a empresa e
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continuaram trabalhando com a linha de
produtos para tratamento de água.
Em 1991, Ulisses e seu irmão abriram
outro negócio, a Beraca, para diversificar
e trabalhar com ingredientes naturais.
A Beraca é uma empresa brasileira com
abordagem internacional, investindo
no desenvolvimento de ingredientes e
tecnologias sustentáveis. Atua em todo
o território nacional e tem distribuição
em mais de 40 países, possuindo duas
subsidiárias internacionais localizadas em
Paris e Nova Jersey. É o fornecedor líder de
ingredientes naturais e orgânicos, extraídos
de forma ética e sustentável da floresta
Amazônica e de outros biomas brasileiros,
incluindo óleos, manteigas, argilas e ativos
multifuncionais com eficácia comprovada.
Os produtos de alto desempenho da Beraca
valorizam um grande número de marcas de
produtos cosméticos, farmacêuticos e de
uso pessoal em todo o mundo.
Em 2016, Ulisses Sabará foi nomeado como
um dos dez representantes dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
durante a Cúpula de Líderes do Pacto
Global das Nações Unidas. Seu filho, Filipe,
trabalhou na empresa da família desde os
15 anos e, aos 27, tornou-se o diretor de
negócios da Beraca.
Em 2015, ele deixou a Beraca para iniciar
a Reload Positive Beauty e dedicar mais
tempo e recursos a seu empreendimento
sem fins lucrativos, a ARCAH. A Reload
trabalha com a ideia de “beleza positiva”:
a marca produz cosméticos veganos livres
de toxinas, crueldade e de petróleo e
que vêm em pacotes recarregáveis, para
que seus produtos contribuam para a
preservação do meio ambiente através
de todos os negócios operacionais e rede
de abastecimento. Hoje, a Beraca fornece
matéria-prima para a Reload. Atualmente,
Filipe atua como Secretário de Assistência
Social e Desenvolvimento da Prefeitura de
São Paulo.
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Guilherme Leal
Guilherme Leal cofundou a Natura
Cosméticos, uma empresa brasileira
mundialmente reconhecida por seu
compromisso com a sustentabilidade. A
Natura é fabricante de cosméticos número
um do Brasil e líder do país no setor de
vendas diretas. A empresa emprega cerca
de 7.000 pessoas em sete países: Brasil,
Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia
e França. Além disso, conta com mais de
1,421 milhão de consultores, incluindo
1,175 milhão no Brasil e cerca de 246 mil
no exterior. O desenvolvimento sustentável
tem sido o princípio norteador da empresa
desde que foi fundada em 1969 e a inovação
é o cerne da política de desenvolvimento
sustentável da Natura.
Ao longo dos últimos 25 anos, Leal
participou da criação e promoção de
diversas outras organizações empresariais
e sociais, como a Fundação Abrinq
(Fundação Abrinq para os Direitos da
Criança), Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social e Instituto Akatu
(Instituto Akatu de Consumo Consciente).
Ele também participou de instituições como
o Conselho Empresarial da América Latina
(Ceal), o G50 e a Ashoka Empreendedores
Sociais.
Após o ano 2000, Guilherme Leal
participou de perto de muitas instituições
ambientais. Ele se juntou aos conselhos do
Fundo Brasileiro de Biodiversidade (Funbio)
e WWF Brasil e fechou parceria com o
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ)
para criar a primeira Escola Superior de
Conservação Ambiental e Sustentabilidade
(Escas) no Brasil. Desde 2008, dedica-se a
estruturar seu legado através do Instituto
Arapyaú, uma organização dedicada à
educação e ao desenvolvimento sustentável.
Ele também é sócio da MOV Investimentos,
que foi fundada em 2012 e é um gestor
de fundos de investimentos de impacto
no Brasil. Leal está investindo ainda no
segundo fundo da VOX Capital por meio de
sua holding Maraé.

Leo, Thiago e Thomaz Figueiredo
e Renata Brunetti

• Fornecer visibilidade para iniciativas
sociais e ambientais menos conhecidas

Leo Figueiredo e seu filho Thiago são
parceiros da Iniciativa Agronegócios,
uma empresa de investimentos focada
no setor de agronegócios. A empresa
trabalha no desenvolvimento e gestão de
projetos agrícolas e florestais, bem como
na assessoria e estruturação de produtos
financeiros ligados ao agronegócio.
Atualmente trabalham com a compra de
árvores e plantações de eucalipto na região
de Mato Grosso do Sul. O DNA da empresa
é sempre tentar criar um impacto positivo.
De acordo com Thiago Figueiredo, não é
apenas investir em terras agrícolas como
qualquer outro projeto de ativos florestais.
O futuro da empresa não está relacionado
ao gerenciamento de propriedades, mas
ao projeto de meritocracia em atividades
rurais, no qual os funcionários podem, de
fato, ganhar participação no negócio.

• Mobilizar e capacitar a sociedade para ser
o principal agente de transformação social
e ambiental

Leo começou sua atividade no mercado
financeiro em 1980 na Griffo Corretora
de Valores. Em 1986, tornou-se COO da
Hedging Griffo Corretora de Valores e foi
nomeado diretor-gerente em 1987, cargo
do qual renunciou em 2009. Atualmente
é sócio-fundador do Instituto Quintessa
(uma aceleradora de negócios de impacto
social ou ambiental), Mogno Capital (uma
empresa de investimento fundada em
2015) e Provence Capital (seu family office).
Renata Brunetti, mãe de Thiago e
Thomaz, é uma investidora da Iniciativa
Agronegócios, e Léo, Renata, Thiago e
Thomaz são investidores na in VOX Capital
por meio de seu family office Provence. Ela
fundou a Attuar, um espaço destinado a
buscar soluções inovadoras para um mundo
mais justo, com o objetivo de equilibrar
os lucros sociais, ambientais e financeiros
das empresas, institutos, fundações
e iniciativas da sociedade. A Attuar
também busca aumentar o financiamento
para organizações e negócios sociais.
Juntamente com outros parceiros, ela
lançou recentemente um novo projeto para
instigar pessoas a pensarem sobre qual
será “sua ação no mundo” (“Atuação no
Mundo”) com dois objetivos principais:

Depois de sair da Acesso, uma empresa
de cartões pré-pagos que oferece serviços
bancários a mais de 500 mil pessoas de
baixa renda no Brasil, no final de 2016,
Thomaz passa a maior parte do tempo no
family office, onde é atualmente Diretor de
investimentos.
Luiza e Renata Nascimento
Renata de Camargo Nascimento é uma
das três irmãs acionistas controladoras da
construtora multinacional e conglomerado
de cimento Camargo Corrêa, fundada
em 1939 pelo pai de Renata, Sebastião
Camargo. Atualmente, a Camargo Corrêa
opera em 21 países e emprega 58 mil
trabalhadores.
Motivada pela causa do desenvolvimento
social, Nascimento tem sido membro ativo
de várias organizações sem fins lucrativos
desde 1975, principalmente nas áreas de
educação, desenvolvimento comunitário
e responsabilidade social corporativa. Em
1998, Nascimento e um grupo de líderes
empresariais criaram o ICE - Instituto de
Cidadania Empresarial - dedicado a engajar
líderes do setor privado em inovação social.
Em 2000, junto com suas irmãs, liderou
a criação do Instituto Camargo Corrêa.
A filha de Renata, Luiza, trabalhou por
muitos anos tanto no grupo Camargo
Corrêa quanto no ICE.
O grupo possui institutos diferentes
para cada uma de suas empresas, como
o Instituto Camargo Corrêa e o Instituto
InterCement, que desenvolvem ações
sociais nas cidades onde atuam. Através
do Instituto InterCement, também
fizeram investimentos de impacto direto
no negócio social Vivenda, que oferece às
populações de baixa renda a possibilidade
de reformar suas casas.
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APÊNDICE C:
Construtores de ecossistemas entrevistados para esta publicação
A The ImPact gostaria de agradecer os seguintes desenvolvedores do ecossistema de investimento
de impacto no Brasil por cederem seu tempo e ideias que contribuíram para a criação desta
publicação.
Ana Sarkovas—Sistema B Brasil
Ana Sarkovas é diretora-executiva do Sistema B Brasil, onde começou a trabalhar em
março de 2015. No Sistema B, começou suas
responsabilidades com o programa de gerenciamento de impacto ambiental da cadeia
de suprimentos. Esse programa trabalha
uma nova estratégia de desenvolvimento de
negócios, auxiliando empresas B certificadas
com o branding e a comunicação da marca.
O Sistema B Brasil é a organização encarregada de identificar e reconhecer as empresas
que possuem a intenção de gerar impactos
socioambientais, trazendo metodologia
e ferramentas para avaliar o portfólio de
investimento e a cadeia de valor. Foi fundado nos Estados Unidos, em 2006, como B
Lab; na América Latina, começou em 2012.
No Brasil, começou em 2013 com cinco
empresas, sendo mais de 60 atualmente. A
certificação no Brasil envolve governança,
meio ambiente, relacionamento com trabalhadores, relacionamento com a comunidade e modelo de negócios de impacto. Ana
Sarkovas é formada em ciências sociais pela
USP e em comunicação social pela ESPM.
Trabalhou na Ashoka e na AMATA antes de
entrar para o Sistema B.
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André Degenszajn—Especialista
em investimento social privado
André Degenszajn foi secretário-geral do
Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) até este ano e é especialista em
investimento social privado. O GIFE é uma
organização sem fins lucrativos que reúne
líderes empresariais, famílias e membros
da comunidade para investir em projetos
sociais. Iniciado como um grupo informal
em 1989, foi formalmente fundado em
1995 por 25 organizações como Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas. Desde
então, tornou-se referência em investimento social privado no Brasil e contribuiu
para o desenvolvimento de organizações
semelhantes em outros países. A rede GIFE
é marcada pela diversidade de seus investidores. Reúne hoje 129 associados que, em
conjunto, investem cerca de R$ 3 bilhões
por ano na área social, operando seus próprios projetos ou possibilitando projetos de
terceirizados.
Degenszajn é bacharel e tem mestrado em
Relações Internacionais pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Foi
professor na Faculdade Santa Marcelina
entre 2007 e 2011. Foi fundador e ainda é
membro do Conselho de Administração da
Conectas Direitos Humanos. É membro do
Board of WINGS—Worldwide Initiatives
for Grantmaker Support e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&F/
Bovespa. Também é membro do conselho
da Oxfam Brasil e parte da Força-Tarefa de
Finanças Sociais, uma iniciativa que busca
fortalecer o campo de negócios de impacto
social no Brasil.

Daniela Nascimento Fainberg—
Assessora de filantropia
Daniela Nascimento Fainberg é uma assessora de filantropia e investimento social
para indivíduos de alto poder aquisitivo. Ela
auxilia pessoas e famílias em suas estratégias, processos e programas filantrópicos,
bem como na seleção, monitoramento e
avaliação de projetos sociais. Trabalha com
as famílias para facilitar o diálogo intergeracional, ajudando-as a alinhar seus valores e
legado. Fainberg é cofundadora do Instituto
Geração e cofundadora da Rede de Transformação Pública.
Célia Cruz e Beto Scretas—ICE
Célia Cruz atua como diretora-executiva do
Instituto de Cidadania Empresarial (ICE)
desde 2012. O ICE é uma organização sem
fins lucrativos que apoia líderes de negócios
sociais e suas iniciativas capazes de gerar
impacto social positivo para a população de
baixa renda.
Cruz era anteriormente diretora da Ashoka
Brasil, Paraguai e Canadá e Diretora de
Gestão da Global Ashoka Fellowship
(2002-2011). Trabalhou no Instituto para
o Desenvolvimento do Investimento Social
(IDIS, 2000-2002) sobre as bases temáticas da comunidade. Criou a empresa de
consultoria em arrecadação de fundos,
Philanthropics, em 1994, e trabalhou como
Diretora de Desenvolvimento Institucional
EAESP-FGV (1994-2000). Formou-se em
economia pela FEA-USP e possui mestrado na EAESP / FGV com intercâmbios na
ESSEC, França e York University, Canadá.
É coautora do livro Captação de Diferentes
Recursos para Organizações Sem Fins Lucrativos, 2000.
Beto Scretas trabalha no ICE desde junho
de 2012, onde participa de projetos relacionados às finanças sociais e ao impacto de
negócios. Ele faz parte da diretoria executiva da Força-Tarefa de Finanças Sociais,
lançada em maio de 2014. Formado em
Economia pela USP, Scretas trabalhou na

Schroder Investment Management, no
Brasil, de 1994 a 2012, atuando como CEO
por 10 anos.
Daniel Izzo—VOX Capital
Daniel Izzo cofundou a VOX Capital em
2009 com Antonio Moraes Neto e Kelly
Michel, atuando como diretor-executivo
desde então. Para apoiar o ecossistema de
investimento de impacto no Brasil, ajudou
a lançar o Pólo Brasileiro da ANDE (Aspen
Network of Development Entrepreneurs) e
escreve diversos artigos em mídias nacionais e internacionais.
A VOX Capital é uma empresa de capital
de risco que investe em empresas em fase
inicial que prestam serviços essenciais para
os residentes da “base da pirâmide” nas
favelas do Brasil. Seu modelo de receita se
dá através de uma taxa de gerenciamento
dos fundos sob sua administração, investindo principalmente em empresas que se
concentram na educação, saúde e acesso a
serviços financeiros. Atualmente, eles possuem dois fundos, e seus investidores têm
perfis semelhantes para ambos; cerca de
2/3 do dinheiro provêm de cinco investidores, em agências de desenvolvimento geral
ou fundações, como a FINEP, o Instituto
Alana e a Potencia Ventures, e o outro 1/3
provém de 35 famílias.
Leonardo Letelier—SITAWI
Leonardo Letelier fundou a SITAWI—
Finanças do Bem em 2007. A SITAWI é
uma organização sem fins lucrativos que
desenvolve soluções financeiras para os
setores social e ambiental. Ela procura
multiplicar o capital disponível para as
organizações sociais brasileiras e apoiar
sua expansão e melhoria. O trabalho da
SITAWI é composto por três programas
complementares e altamente sinérgicos: (i)
Finanças Sociais (gestão de fundos filantrópicos, empréstimos sociais e ambientais,
Títulos de Impacto Social); (ii) Finanças
Sustentáveis (consultoria em finanças
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sustentáveis e pesquisa ESG); e (iii) Consultoria em Negócios de Impacto.
Letelier nasceu no Chile, mas passou a
maior parte de sua vida no Brasil. Tem
graduação em Engenharia Industrial pela
Universidade de São Paulo e mestrado em
Administração de Empresas pela Harvard
Business School. Foi diretor da iniciativa Cidadania Econômica para Todos da
Ashoka no Brasil e gerente de engajamento
sênior da McKinsey & Company.
Nataniel Simon—Kaeté
Investimentos
Nataniel Simon é parceiro comercial da
Kaeté Investimentos. A Kaeté Investimentos é uma empresa de private equity fundada em 2011, especializada em investimentos minoritários em negócios de médio
porte com potencial de crescimento que (i)
tenham consumidores de baixa renda como
público alvo, (ii) tenham impacto econômico e social relevante nas famílias de renda
baixa e nas cooperativas localizadas em
comunidades com limitação de acesso a
empregos e atividades empreendedoras, e/
ou (iii) promovam um uso melhor e mais
sustentável dos recursos naturais. A equipe
da Kaeté Investimentos tem uma experiência combinada de mais de 50 anos nos
mercados financeiro e de negócios e fechou
17 transações no valor de US$ 380 milhões
(mais de R$ 1,1 bilhão, incluindo coinvestimentos e dívidas) nos últimos 10 anos.
Simon tem mais de 10 anos de experiência
em private equity no Brasil e, antes de se
juntar a Kaeté, foi sócio da BRZ Investimentos focado em infraestrutura / logística
e agronegócios, onde participou de várias
etapas da gestão de fundos de investimento
em private equity. Além disso, é cofundador,
diretor e CEO da plataforma de crowdfunding Juntos com Você (www.juntos.com.vc),
a única no Brasil focada em projetos sociais
com impacto coletivo.
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Paula Fabiani—IDIS
Paula Fabiani é CEO do Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social
(IDIS), uma organização sem fins lucrativos
que detém o título OSCIP e auxilia os filantropos e investidores sociais com suporte
técnico e disseminação de conhecimento.
Mais de 170 investidores sociais receberam
o apoio do IDIS desde 1999 e mais de 250
projetos foram apoiados em 15 anos de atividade. Anteriormente, Fabiani foi diretora
financeira da Fundação Maria Cecília Souto
Vidigal e controladora do Instituto Akatu
(Instituto Akatu). Atuou na área de private
equity do Grupo Votorantim, trabalhou no
BankBoston com gerenciamento de ativos
e M&A e no Lloyds Bank com financiamento comercial. Fabiani é autora dos livros
Endowments—Estabelecimento e Gestão
no Brasil e Primeira Infância—Visão Geral,
Análise e Prática.
Paulo Bellotti—MOV
Paulo Bellotti é sócio-fundador e diretor da
MOV Investimentos. Fundada em 2012,
a MOV Investimentos é uma empresa de
private equity especializada em empreendimentos iniciais e investimentos em crescimento emergente. Sua missão é investir e
cocriar empresas inovadoras que ofereçam
oportunidades para a população menos
favorecida e/ou promover o uso sustentável dos recursos naturais. A MOV almeja
ser um agente relevante e inspirador no
processo de transição para uma vida mais
harmoniosa e equilibrada.
Bellotti foi parceiro da Pragma Patrimônio e fundou a Axial Gestão de Recurso.
Trabalhou em cargos executivos no banco
Rabobank no Brasil e na DuPont South
America. É formado em Engenharia Química pela USP e possui mestrado em Matemática pela Poli-USP e em Gestão de Inovação
e Políticas Públicas da Escola de Engenharia
do MIT.
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