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RESUMO 

 

Este trabalho visa comparar as características estruturais dos Fundos de Investimentos de 

Impacto no Brasil e em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, 

especialmente no que se refere a Governança, Transparência e Investimentos. Passando por um 

breve histórico sobre o surgimento dos Fundos de Investimentos de Impacto, e abordando 

também as evidências de retornos financeiros destes fundos, o trabalho pretende demonstrar o 

alcance dos objetivos (benchmark), tanto no aspecto financeiro, como no socioambiental dos 

fundos. Para isto, foi feito um recorte de estudo contemplando 15 fundos de investimentos 

sediados em mercados desenvolvidos que investem na América Latina e estão listados no 

ranking dos 50 Fundos de Investimentos de Impacto no mundo, pela Impact Assets, para 

comparar com 15 Fundos de Investimento de Impacto sediados no Brasil. O objetivo principal 

é demonstrar características ou condições dos fundos brasileiros que possam estar dificultando 

o crescimento deste segmento no mercado nacional. Através da análise comparativa das 

características estruturais entre Fundos de Investimentos de Impacto sediados no Brasil versus 

outros fundos sediados nos Estados Unidos ou em países da Europa, verificou-se que os fundos 

brasileiros possuem diversas características a serem desenvolvidas para o crescimento deste 

setor no mercado brasileiro. 

 

Palavras-chave: Fundos de Investimento de Impacto no Brasil. Negócios de Impacto. Negócios 

Sociais. Empreendedorismo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to compare the structural characteristics of Impact Investment Funds in 

Brazil with developed markets such as the United States and Europe, especially regarding 

Governance, Transparency and Investments.  This study will provide a brief history of the 

emergence of Impact Investment Funds and will also address the track record of financial 

returns of these funds. The work intends to explore the objective of the funds’ benchmark both 

in the financial and socio-environmental perspectives. To this end, the study was made by 

analising 15 investment funds from developed markets that invest in Latin America and are 

listed in the ranking of the 50 largest Impact Investment Funds in the world according to Impact 

Assets and comparing them with 15 Impact Investment Funds based in Brazil. The main 

objective is to demonstrate characteristics or conditions of Brazilian funds that may be 

hindering the growth of this segment in the domestic market.  In summary, the comparative 

analysis of the structural characteristics of Brazilian based Impact Investment Funds versus 

funds based in the United States or in European countries, it was confirmed that the Brazilian 

funds have various characteristics which need to be developed in order to create future growth 

of this sector in the Brazilian market. 

 

Keywords: Impact Investing Fund in Brazil. Impact Business. Social Business. Social 

Entrepreneurship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – SISTEMA DE MERCADO REGULAMENTADO 17 

FIGURA 2 – PILARES DE EMPRESA CONSCIENTE 24 

FIGURA 3 – EQUILÍBRIO DA SUSTENTABILIDADE 25 

FIGURA 4 – DIMENSÕES DE INVESTIMENTO DE IMPACTO 26 

FIGURA 5 – CARACTERÍSTICAS DO INVESTIMENTO DE IMPACTO 27 

FIGURA 6 – VALORES FINANCEIROS E SOCIAIS COMBINADOS 28 

FIGURA 7 – DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS DE FUNDOS 37 

FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DA PESQUISA 45 

 

 

FIGURA 9 – ATRIBUTOS E NATUREZAS DE AVALIÇÃO DE IMPACTO 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – DIVISÃO DE SETORES 19 

TABELA 2 – TIPOS DE ORGANIZAÇÕES 34 

TABELA 3 – OPERAÇÕES E TOTAL INVESTIDO POR ESTÁGIO 36 

TABELA 4 – OPERAÇÕES E TOTAL INVESTIDO POR SETOR 36 

TA 

TAB 

TABELA 5 – RELAÇÃO DE FUNDOS INTERNACIONAIS 42 

TABELA 6 – RELAÇÃO DE FUNDOS BRASILEIROS 43 

TABELA 7 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FUNDOS INTERNACION.) 51 

TABELA 8 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FUNDOS NACIONAIS) 52 

TABELA 9 – GOVERNANÇA (FUNDOS INTERNACIONAIS) 53 

TABELA 10 – GOVERNANÇA (FUNDOS NACIONAIS) 54 

TABELA 11 – REPORT ANUAL (FUNDOS INTERNACIONAIS) 56 

TABELA 12 – REPORT ANUAL (FUNDOS NACIONAIS) 57 

TABELA 13 – RELATÓRIO DE IMPACTO (FUNDOS INTERNACIONAIS) 59 

TABELA 14 – RELATÓRIO DE IMPACTO (FUNDOS NACIONAIS) 59 

TABELA 15 – RELATÓRIOS FINANCEIROS (FUNDOS INTERNACION.) 61 

TABELA 16 – RELATÓRIOS FINANCEIROS (FUNDOS NACIONAIS) 61 

TABELA 17 – INVESTIMENTOS (FUNDOS INTERNACIONAIS) 64 

TABELA 18 – INVESTIMENTOS (FUNDOS NACIONAIS) 65 

TABELA 19 – CARACTERÍSTICAS VOX CAPITAL 66 

TABELA 20 – TMA INVESTIMENTOS VOX CAPITAL 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 – ALOCAÇÃO GEOGRÁFICA POR AUM (%) 30 

GRÁFICO 2 – PERFORMANCE COMPARADA ÀS EXPECTATIVAS 31 

GRÁFICO 3 – MÉDIA DOS RETORNOS OBSERVADOS 31 

GRÁFICO 4 – INSTRUMENTOS DE ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS 32 

GRÁFICO 5 – SETORES DE ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS 32 

GRÁFICO 6 – ESTÁGIO DE ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS 33 

GRÁFICO 7 – SEDES DAS ORGANIZAÇÕES 34 

GRÁFICO 8 – EXPECTATIVAS DE RETORNO ANUAL 35 

GRÁFICO 9 – INSTRUMENTOS UTILIZADOS 35 

GRÁFICO 10 – PERFORMANCE POR PERÍODO 38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTAS DE SIGLAS 

 

ANDE ASPEN NETWORK OF DEVELOPMENT ENTREPRENEURS 

AUM ASSETS UNDER MANEGEMENT 

CA CAMBRIDGE ASSOCIATES 

CAPM CAPITAL ASSET PRICE MANAGEMENT 

CDI CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO 

CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

DIME DEVELOPMENT IMPACT EVALUATION 

EBITDA EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION 

 AND AMORTIZATION 

 
FCD FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 

FMI FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 

FTFS FORÇA TAREFA DE FINANÇAS SOCIAIS 

GIIN GLOBAL IMPACT INVESTING NETWORK 

GIIRS GLOBAL IMPACT INVESTING RATING SYSTEM 

ICE INSTITUTO EM CIDADANIA EMPRESARIAL 

IPCA ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO 

IRIS IMPACT REPORTING AND INVESTMENT STANDARDS 

OAV OPERAÇÃO ATIVA VINCULADA 

ODS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ONG ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 

ONU ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS 

PE PRIVATE EQUITY 

PIB PRODUTO INTERNO BRUTO 

RCT RANDOMIZED CONTROL TRIALS 

ROI RETURN ON INVESTIMENT 

SCP SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO 

SELIC SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA 

SROI SOCIAL RETURN ON INVESTMENT 

TIR TAXA INTERNA DE RETORNO 



 

 

TMA TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

VC VENTURE CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 14 

2. REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................ 16 

2.1. O SISTEMA DE MERCADO REGULAMENTADO ............................................ 16 

2.2. IMPACTOS DO MERCADO FINANCEIRO ........................................................ 17 

2.3. O TERCEIRO SETOR ............................................................................................ 18 

2.4. NEGÓCIOS DE IMPACTO .................................................................................... 21 

2.5. INVESTIMENTOS DE IMPACTO ........................................................................ 25 

2.6. FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO ................................................ 28 

2.7. MERCADO GLOBAL DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO ........................... 29 

2.8. MERCADO NACIONAL DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO ....................... 33 

2.9. EVIDÊNCIAS DE DESEMPENHO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS DE 

IMPACTO ...................................................................................................................... 36 

3. METODOLOGIA ................................................................................................. 40 

3.1. TIPO DE PESQUISA .............................................................................................. 40 

3.2. SELEÇÃO DA AMOSTRA .................................................................................... 41 

3.3. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS ................................................................. 43 

3.4. MÉTODOS DE MENSURAÇÃO DE IMPACTO ................................................. 45 

4. RESULTADOS ...................................................................................................... 50 

4.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ........................................................................... 50 

4.2. GOVERNANÇA ..................................................................................................... 52 

4.3. TRANSPARÊNCIA ................................................................................................ 54 

4.3.1. REPORT ANUAL ................................................................................................ 54 

4.3.2. RELATÓRIO DE IMPACTO .............................................................................. 57 

4.3.3. RELATÓRIO FINANCEIRO .............................................................................. 60 

4.4. INVESTIMENTOS ................................................................................................. 62 



 

 

4.5. EXEMPLOS DE INVESTIMENTOS ..................................................................... 65 

4.5.1 A VOX CAPITAL ................................................................................................. 65 

4.5.1.1 INVESTIMENTOS REALIZADOS – VOX CAPITAL ................................... 66 

4.5.1.1.1 Avante .............................................................................................................. 66 

4.5.1.1.2 Sanar ................................................................................................................ 67 

4.5.1.1.3 Tem .................................................................................................................. 67 

4.5.1.2 RESULTADOS FINANCEIROS – VOX CAPITAL ........................................ 68 

4.5.2 BEMTEVI INVESTIMENTO SOCIAL ............................................................... 69 

4.5.3 DIN4MO – INOVADORES DE IMPACTO ........................................................ 69 

5. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado de Investimentos de Impacto tem crescido bastante em todo o mundo. No Brasil, 

este mercado cresceu 56% nos últimos dois anos1. Em termos de valores, as organizações 

brasileiras que realizam estes investimentos administram US$ 343 milhões, correspondendo a 

25% dos ativos sob gestão (ou assets under manegement - AUM) das organizações latino-

americanas. Porém, em termos globais, o mercado brasileiro representa apenas 0,07%, já o 

mercado americano e europeu representam 77% (GIIN, 2018; ANDE, 2018). O tema desta 

dissertação é analisar as estruturas dos Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil e em 

mercados desenvolvidos, de modo a identificar possíveis melhorias para o desenvolvimento 

desta indústria no Brasil. 

 

O objetivo que se pretende alcançar neste trabalho é, a partir da análise comparativa deste 

segmento nos mercados citados, a nível de estrutura e funcionamento dos fundos, compreender 

seu atual cenário, e sugerir melhorias para superar os desafios que impedem maior crescimento 

no mercado brasileiro. 

 

Para este trabalho, foi utilizada uma coleta de dados e informações primários para fins de 

comparação. Foram colhidas informações de 15 Fundos de Investimentos de Impacto sediados 

em mercados desenvolvidos que investem na América Latina, que estão listados no ranking dos 

50 Fundos de Investimentos de Impacto no mundo pela Impact Asset. Também foram coletadas 

informações de 15 Fundos de Investimentos de Impacto sediados no Brasil, a maioria deles 

listada no panorama de Investimentos de Impacto no Brasil, feito pela Aspen Network of 

Development Entrepreneurs (ANDE). Sequencialmente, foram realizadas comparações destes 

fundos baseadas em três características estruturais principais: Governança, Transparência e 

Investimentos. Com finalidade de obter dados secundários, foram colhidas informações 

quantitativa e qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica, incluindo artigos científicos, 

matérias de jornais, revistas e sites institucionais. 

 

O desenvolvimento desta dissertação envolve as seguintes etapas: 

 

                                                 
1 Segundo o Panorama do Setor de Investimento de Impacto no Brasil feito pela ANDE em 2018, o valor agredado 

do capital investido no Brasil subiu 56%. 
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Primeiramente, será abordado o surgimento dos fundos de Investimentos de Impacto, desde as 

ideias de mercados regulamentados e sua correlação com os índices econômicos, abordando 

também algumas falhas deste mercado com o surgimento do Terceiro Setor, os Negócios de 

Impacto com propósito de consolidar o mercado e o Terceiro Setor, o conceito com um 

panorama global e nacional de Investimentos de Impacto e, por fim, estudos com evidências de 

resultados financeiros dos Fundos de Investimentos de Impacto. 

 

Em um segundo momento, será demonstrada a metodologia aplicada no trabalho - de onde, 

quais e como foram coletados os dados das amostras para fins de comparação; e o tipo de 

pesquisa, que é um projeto de métodos mistos sequencial explanatório. Também será descrito 

detalhadamente as características estruturais a serem comparadas e o fluxograma da pesquisa. 

Nesse ponto, serão também abordados métodos de mensuração de impacto. 

 

E, por fim, serão demonstrados os resultados das comparações, divididos em 4 etapas, quais 

sejam: (i) Características Básicas, como estrutura jurídica, foco em Investimentos de Impacto 

e a existência ou não de publicações de artigos e informações sobre o setor ou fundo; (ii) 

Governança; (iii) Transparência; e (iv) Investimentos. Também serão demonstrados exemplos 

de alguns fundos, contemplando seus resultados financeiros e de impacto, demonstrando 

também exemplos de setores e negócios que estes fundos estão investindo. Finalmente, o 

trabalho conclui com sugestões de melhorias para o crescimento do setor de Fundos de 

Investimentos de Impacto no Brasil. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. O SISTEMA DE MERCADO REGULAMENTADO 

 

A discussão sobre como conduzir uma economia de forma sustentável é bastante antiga. O nível 

de intervenção ou não-intervenção do Estado oscila de acordo com o andamento da economia 

– se ocorrer uma crise em um período mais liberalista, afloram pensamentos mais 

intervencionistas; se, por outro lado, a crise acontece em um momento de mais intervenção do 

Estado na economia, os pensamentos liberais se fortalecem.  

 

As ideias de mercados regulamentados e da necessidade de intervenção entre Estado e mercados 

foram exploradas inicialmente, entre outros, por Keynes, e, mais proximamente, por outros 

economistas, como Stiglitz, Polanyi e Krugman. Estes economistas defendem que os mercados 

modernos são instituições socialmente constituídas, ou seja, devem ser organizados e regulados 

pelos Estados nacionais, tanto a nível nacional como a nível internacional (POLANYI, 1980). 

Também defendem que o Estado deve agir como complemento dos mercados, adotando ações 

para que os mercados funcionem melhor, corrigindo possíveis falhas que surjam prejudicando 

o seu funcionamento (STIGLITZ, 1999), sendo o contrário da visão do Estado não-

intervencionista.  

 

O pensamento de mercados livres, como defendido por Adam Smith, Friedman, Hayek, entre 

outros, defende que qualquer agente econômico é livre para praticar formas de trocas 

mercadológicas seguindo o princípio de livre concorrência, oferta e demanda em um mercado. 

O liberalismo econômico afirma que a economia sendo livre, sem intervenção, irá se regular de 

forma automática, sendo ajustada pela “mão invisível” (SMITH; 2017). 

 

Deixando um pouco de lado a discussão do tamanho do Estado, sendo com muita, pouca, ou 

nenhuma intervenção, e partindo da concepção de que a economia normalmente demonstra 

elementos de instabilidade e nem sempre cria nível de demanda agregada consistente com o 

pleno emprego, é possível afirmar que o nível de desenvolvimento de uma economia mais 

sustentável pode ser analisado pela harmonia entre a sociedade, as empresas e o governo. No 

sistema de mercado regulamentado, conforme demonstrado na Figura 1 abaixo, investidores 

poupam recursos financeiros que são aplicados no mercado financiando as empresas e a 
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população; estas investem os recursos trazendo retorno aos investidores e à sociedade em geral, 

com crescimento econômico e geração de emprego; e o governo arrecada impostos e taxas, 

regulamentando para que o mercado funcione corretamente.  

 

FIGURA 1 – SISTEMA DE MERCADO REGULAMENTADO 

FONTE: (ANBIMA, 2018) 

 

2.2. IMPACTOS DO MERCADO FINANCEIRO 

  

Ao analisar o desenvolvimento de uma economia, é possível observar alguns indicadores 

macroeconômicos, como o crescimento do PIB, a inflação, a taxa de juros, a taxa de 

desemprego e os indicadores sociais, que são reflexo também da volatilidade do ambiente 

macroeconômico, tais como desigualdade, renda per capita, pobreza e bem-estar social. O 

mercado financeiro influencia tanto nos indicadores macroeconômicos, quanto nos indicadores 

sociais. Recentemente, Thomas Piketty estudou sobre as dinâmicas que movimentam o 

acúmulo e a distribuição de renda. O economista detalhou o aumento da desigualdade social 

pela visão de um crescimento econômico menos distributivo e que contribui com as diferenças 

de renda pelo trabalho e pelo capital investido (PIKETTY, 2014). Antes, Kuznets já havia 
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estudado sobre a relação entre a desigualdade de renda e o crescimento da economia. Kuznets 

afirma que inicialmente o crescimento econômico gera um aumento da renda per capita, apenas 

para a população mais rica, elevando a desigualdade de renda. Após isto, o crescimento 

econômico exigiria mais qualificação dos trabalhadores e, consequentemente, aumentaria a 

renda desta classe, transferindo o capital para a população mais pobre (KUZNETS, 1955). 

 

Segundo o Fundo Monetário Internacional – FMI (Internacional Monetary Fund - IFM, 2019), 

o Brasil detém, ao mesmo tempo, a 9ª posição de maior economia do mundo, medida pelo 

Produto Interno Bruto – PIB (Gross Domestic Product - GDP) e a 4ª posição de maior 

desigualdade social do mundo (medida pelo índice de Gini2). A intervenção do Estado na 

economia almeja o crescimento econômico com a melhora do bem-estar social, ou seja, o 

Estado, a fim de melhorar a promoção do crescimento econômico e social, intervém na sua 

economia. Porém, é preciso se perguntar como o crescimento da economia e o desenvolvimento 

do mercado financeiro impactam nos indicadores sociais. O desenvolvimento do mercado 

financeiro brasileiro possui uma significativa correlação para os avanços sociais, o que ajuda a 

reverter este quadro. Ao estudar o nível de desigualdade social com o tamanho do mercado 

financeiro do Brasil, Khan constatou que o Brasil desenvolveu o seu mercado financeiro entre 

1995 e 2014 elevando o Saldo de Crédito Privado de 27,30% para 52,21% do PIB. 

Paralelamente, diminuiu grandes diferenças de renda, pois o índice de Gini reduziu de 60,05% 

para 51,80% no mesmo período. Focando na população que vivia abaixo da linha da pobreza, 

o índice de Gini reduziu de 35,08% para 13,29% no mesmo período (KHAN, 2018). 

 

Apesar de o desenvolvimento da economia, como regra, diminuir a concentração de renda, 

existem algumas falhas no sistema que o mercado e o governo por vezes não conseguem 

estabilizá-las. Estas falhas surgem quando parte da população não possui acesso à oferta 

demandada. Desta maneira, surgiu o Terceiro Setor, que possui um papel importante no 

desenvolvimento de uma economia sustentável, e será a seguir explicado. 

 

2.3. O TERCEIRO SETOR 

 

O termo Terceiro Setor surge de um conjunto de ideias da economia clássica, considerando que 

a sociedade é dividida em setores de acordo com os objetivos econômicos dos seus agentes 

                                                 
2 O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. 
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(WEISBROD, 1988). Deste modo, conforme também resumido na Tabela 1 abaixo, agentes de 

natureza pública que fazem ações visando fins públicos (bens públicos) são chamados de 

“Primeiro Setor”, que corresponde ao Estado; agentes de natureza privada que fazem ações com 

fins privados (bens privados) são chamados de “Segundo Setor”, que corresponde ao mercado; 

e, por último, agentes de natureza privada que fazem ações visando fins públicos são chamados 

de “Terceiro Setor”, conforme quadro abaixo. O termo começou a ser usado nos anos 70, 

identificando um setor da sociedade que atua como organizações sem fins lucrativos, inclinadas 

para ofertar bens e serviços públicos (SMITH, 1991). 

 

TABELA 1 – DIVISÃO DE SETORES 

AGENTES FINALIDADE SETOR 

Privados Privada Mercado 

Públicos Pública Estado 

Privados Pública Terceiro Setor 

      ADAPTADO DE: (ALVES, 2002) 

 

Algumas teorias do nascimento do Terceiro Setor são de natureza econômica, como a do 

Weisbrod, que demonstrou o surgimento do Terceiro Setor partindo da economia clássica. 

Segundo o economista, o Terceiro Setor nasce da existência de “falhas do mercado” (Market 

failure) em ofertar bens públicos demandados, em outras palavras, os bens disponibilizados a 

toda a população, sejam pagos ou não. A economia clássica afirma que essa falha de mercado 

gera condições para que o governo intervenha e oferte estes bens públicos. Porém, Weisbrod 

afirma que nas democracias, em que existem inúmeras opiniões sobre quais bens públicos 

precisam ser ofertados, apenas as opiniões de alguns eleitores são consideradas, resultando no 

surgimento de nichos de demanda que ainda não são ofertados, agora por uma “falha de Estado” 

(government failure). Baseado nisto, parte da população cria organizações não-lucrativas que 

ofertam os serviços públicos que não são ofertados pelo mercado e/ou pelo governo, fazendo 

surgir o Terceiro Setor (WEISBROD, 1977). 

 

Outra teoria econômica sobre o surgimento do Terceiro Setor é chamada Falha de Contrato 

(contract failure) ou Teoria da Confiança (trust theory) (HANSMANN, 1987; ROSE-

ACKERMAN, 1997). Complementando com características da Teoria de Custos de Transação 

(WILLIAMSON, 1975), inicia-se da ideia de que há assimetria de informações nos mercados, 

ou seja, nem toda a população possui todas as informações necessárias sobre a qualidade dos 
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produtos e serviços ofertados, resultando em uma “Falha de Contrato”, e gerando uma 

desconfiança para esta parte da população. Baseado nisto, criam-se novas alternativas para 

ofertar estes produtos. Uma das alternativas é o setor não-lucrativo, uma vez que ele possui a 

característica de ser “não-distributivo”, ou seja, ele não distribui lucros para os acionistas ou os 

investidores, sendo um possível sinal de confiança, considerando a não intenção de lucro com 

as atividades deste setor (HANSMANN, 1987). 

 

Outra teoria de origem neoclássica enfatizou o que é denominado de Falha da Oferta (Supply 

Failure) ou Falha Voluntária (voluntary failure) (JAMES, 1987). Esta teoria parte do principio 

de que existe uma demanda não por bens públicos, mas que existe outras condições necessárias 

para o surgimento de organizações sem fins lucrativos: a necessidade de existência dos 

“empreendedores sociais" (JAMES, 1987), ou seja, empreendedores que são incentivados a 

criar organizações sem fins lucrativos que atendem a tais demandas. Estes empreendedores 

surgem de circunstâncias particulares (ALVES, 2002). 

 

Durante os últimos anos, o Terceiro Setor produziu impactos de melhoria nos indicadores 

sociais, porém tanto desafios internos quanto externos ainda preocupam a sustentabilidade deste 

setor. De acordo com dados do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, 50% 

dos brasileiros não confiam nas organizações que pedem doações (IDIS, 2016). Como a maioria 

dos recursos que sustentam o Terceiro Setor provém de doações, do Estado e de receitas do 

próprio setor, como prestações de serviços, as organizações do Terceiro Setor possuem o 

desafio de captar recursos e se autossustentar financeiramente. Desta maneira, o Terceiro Setor 

não consegue maximizar o valor social potencial que procura criar. 

 

Se, de um lado, o mercado e o Estado não conseguem resolver falhas do sistema, e, do outro, o 

Terceiro Setor ainda possui desafios para se sustentar, vem surgindo uma crescente sobre os 

Negócios de Impacto, que designa um amplo leque de empresas e organizações que possuem o 

propósito de impactar positivamente a sociedade e ser autossustentáveis, como demonstrado 

nos tópicos seguintes.  
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2.4. NEGÓCIOS DE IMPACTO 

 

Os Negócios de Impacto são iniciativas autossustentáveis geridas por organizações ou empresas 

com viés econômico e social que contribuem positivamente na sociedade e desenvolvem a 

economia (SEBRAE, 2019). Outras definições dos Negócios de Impacto estão diretamente 

relacionadas com outros termos, como Empreendedorismo Social, Empresa Social, Negócio 

Social, Capitalismo Consciente, Setor Dois e Meio e Finanças Sustentáveis. Todos estes termos 

convergem em um mesmo aspecto, qual seja, preencher falhas do sistema e prover o bem-estar 

social de forma autossustentável. 

 

Existem alguns entendimentos que norteiam os Negócios de Impacto. A seguir serão abordados 

três conceitos atuais que definem estes negócios: o conceito defendido na academia norte-

americana, o conceito defendido por autores europeus e, por fim, o conceito encontrado nas 

literaturas de países emergentes (BARKI; COMINI; AGUIAR, 2012). 

 

Nos Estados Unidos, o termo mais utilizado é Negócios Sociais (Social Business), que se 

entende como organizações privadas atuando pela lógica do mercado e que também se dedicam 

a resolver problemas sociais (FISCHER; COMINI, 2012). Este conceito também é influenciado 

pelas ideias de C. K. Prahalad, que demonstra o potencial de consumo de mercados de baixa 

renda (Bottom of de Pyramid - BoP) (PRAHALAD, 2005). Porém, pode-se observar uma 

discussão acadêmica relacionada ao mercado e ao Terceiro Setor. Alguns autores norte-

americanos afirmam que as multinacionais com atividades de responsabilidade social são 

agentes que impactam na resolução de alguns problemas sociais ou ofertam produtos e serviços 

para a população localizada na base da pirâmide. Desta maneira, suas atividades resultam em 

impacto social positivo para esta sociedade (BARKI et. al., 2012). 

 

Na Europa se observa com mais frequência o termo Empresa Social (Social Enterprise), 

abordando a ideia de economia social ligada ao associativismo e cooperativismo (FISCHER; 

COMINI, 2012). Empresas Sociais produzem bens e serviços de modo contínuo e estável 

beneficiando de alguma forma seus clientes e combinando com remuneração justa dos 

colaboradores. Elas se diferenciam pela existência de um objetivo social explícito de beneficiar 

parte da sociedade que possui alguma limitação (BORZAGA et. al., 2012). 
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Já nos países emergentes é possível identificar mais o termo Negócio Social e Negócios 

Inclusivos. Neste conceito, existem algumas diferenças entre as ideias latino-americanas e as 

asiáticas. As duas ideias possuem uma visão em comum, que se observa na concentração de 

esforços para diminuição da pobreza e exclusão social, porém são diferentes quando se trata de 

maximizar os lucros. Na visão latino-americana, as organizações possuem a lógica do mercado 

somando objetivos de impacto socioambiental, e não limita a distribuição de lucros e excedentes 

de caixa para os acionistas e investidores. Já na visão asiática, influenciada pelas ideias de M. 

Yunus, defende-se a não maximização do lucro, afirmando que existiria um conflito para as 

organizações deste tipo. O lucro adquirido seria reinvestido na empresa. Segundo Yunus, o 

duplo propósito resulta em um enfraquecimento do propósito de impacto social (BARKI et. al., 

2012; YUNUS, 2010).  

 

No conceito Yunus, os Negócios Sociais são organizações e empresas autossustentáveis, mas 

que não visam o lucro. O seu principal objetivo é realizar transformação social positiva. Estes 

negócios visam obter impactos socioambientais positivos, somando o retorno financeiro ao 

impacto social para se autossutentar. Os Negócios Sociais são um instrumento imprescindível 

para promover a sustentabilidade, escala, eficácia e eficiência para as soluções socioambientais 

(CHU, 2007). 

 

Segundo Yunus, os Negócios Sociais não devem distribuir dividendos ou excedentes de caixa, 

e todo o recurso financeiro excedente deve ser reinvestido na empresa ou organização para que 

esta se expanda. O sucesso é medido pela maximização do impacto gerado, e não pela 

lucratividade, que é a lógica do mercado. Yunus afirma que o Terceiro Setor também pode fazer 

uso dos Negócios Sociais para se sustentar, porém dentro das exigências legais e fiscais que 

possuem estas organizações. (YUNUS, 2010) 

 

Há, assim, uma subdivisão do conceito de Negócios de Impacto, de acordo com a possibilidade 

ou não de distribuição dos dividendos gerados pelas organizações e empresas. Da primeira 

divisão surgem os Negócios Sociais mais tradicionais, de acordo com os pensamentos de 

Yunus, para quem os Negócios Sociais devem gerar impacto positivo para a população de baixa 

renda e os excedentes financeiros, ou seja, os dividendos ou os lucros, devem ser reinvestidos 

na organização, sem que haja a distribuição destes excessos para os sócios ou investidores 

(YUNUS, 2010). Já a segunda divisão entende que os dividendos podem ser distribuídos para 
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os responsáveis do financiamento dos negócios, como ocorre normalmente com as empresas 

do Segundo Setor – ideia que, como dito, é predominante na América Latina. 

 

Como dito acima, ainda são usados outros termos que têm correlação com os Negócios de 

Impacto. Por exemplo, o termo Finanças Sustentáveis, que pode ser definido observando três 

características chaves: (1) organizações financeiras com objetivos de contribuir para o 

desenvolvimento econômico incorporando impacto positivo socioambiental nos processos de 

tomadas de decisão de alocação de recursos; (2) empresas avaliando questões socioambientais 

em decisões financeiras coorporativas, destacando a avaliação de projetos de investimentos e 

estratégia financeira coorporativa, interagindo com decisões de investimento, financiamento e 

dividendo; e (3) Empresas e organizações financeiras incorporando questões socioambientais 

na avaliação para fusões, aquisições, incorporações, privatizações, joint-ventures e alianças 

estratégicas (COMINI et al., 2011). O conjunto desses três pontos leva ao que se chama de 

Finanças Sustentáveis. 

 

Outro termo é o Capitalismo Consciente, que possui quatro pilares: (1) propósito elevado além 

do lucro; (2) criação de valor para todos os participantes e integração dos seus interesses; (3) 

liderança consciente; e (4) cultura consciente. Os pilares de uma Empresa Conscientes também 

estão descriminados também na Figura 2 abaixo. Basicamente, o Capitalismo Consciente quer 

responder como fazer a empresa criar mais valor para a sociedade em geral, e não apenas para 

ela mesma, seus participantes (stakeholders) ou os seus acionistas (shareholders). No 

Capitalismo Consciente as empresas e organizações conscientes possuem o propósito de 

resolver um problema social, sendo o lucro uma consequência da realização destas atividades 

(SISODIA, 2018). 
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FIGURA 2 – PILARES DE EMPRESA CONSCIENTE 

 

       FONTE: (CONSCIOUS CAPITALISM INC., 2019) 

 

A fim de situar os Negócios de Impacto no universo social antes dividido apenas em Primeiro, 

Segundo e Terceiro Setor, como já explanado acima, alguns atores têm adotado a denominação 

de Setor Dois e Meio. Como o próprio nome sugere, as organizações que pertencem ao Setor 

Dois e Meio estão entre as empresas privadas que visam lucro (Segundo Setor) e as 

organizações sem fins lucrativos que têm por objeto algum benefício socioambiental (Terceiro 

Setor). São aquelas que unem retorno financeiro, objetivo precípuo do Segundo Setor, com 

retorno social, objeto principal do Terceiro Setor. Neste Setor Dois e Meio, podem existir 

diversas formas de negócios que permeiam entre o Segundo e o Terceiro Setor – com mais 

proximidade de um ou de outro. (CREMONEZZI; CAVALARI; DIAS, 2013). Assim, 

considerando que o próprio conceito não é consensual, há certa dificuldade em consolidar um 

novo setor partindo do Segundo e do Terceiro Setor. 

 

Os diferentes conceitos encontrados no entendimento deste setor são basicamente relativos às 

diferentes possibilidades de se definir o caráter social e econômico destas organizações 

(FISCHER; COMINI, 2012). A Figura 3 demonstra uma linha das possibilidades dos diferentes 

conceitos de sustentabilidade. 
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FIGURA 3 – EQUILIBRIO DA SUSTENTABILIDADE 

 

FONTE: (WYLINKA, 2018) 

 

Articular apenas uma definição para os Negócios de Impacto não é uma barreira para o 

desenvolvimento deste campo. Deste modo, é preciso conhecer a capacidade de um negócio 

gerar impacto socioambiental e resultados financeiros - isto sim é importante para a constituição 

da sua identidade. Com um importante papel na realização do desenvolvimento econômico, a 

comunidade financeira tem alinhado com seus objetivos o conceito de Finanças Sustentáveis, 

apoiando e investindo nestas organizações e empresas, o que se denomina de Investimentos de 

Impacto. 

 

2.5. INVESTIMENTOS DE IMPACTO 

 

Segundo a Global Impact Investing Network (GIIN), Investimentos de Impacto são 

investimentos feitos com a intenção de gerar impacto social e ambiental positivo e mensurável, 

juntamente com retorno financeiro. Investimentos de Impacto podem ser feitos tanto em 

mercados emergentes quanto desenvolvidos, e visam uma série de retornos financeiros, 

dependendo dos objetivos estratégicos dos investidores (GIIN, 2019). Para além das 

tradicionais categorias de análise de investimentos, que basicamente observam o risco e o 

retorno, os Investimentos de Impacto incorporam uma terceira dimensão que exige atenção e 

apresentação de resultado, o impacto, conforme demonstrado na Figura 4 abaixo. 
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FIGURA 4 – DIMENSÕES DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO 

 

 

                        FONTE: (ICE; MOVE, 2015) 

 

Segundo a Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE), Investimentos de Impacto 

têm o potencial de ajudar a enfrentar as falhas do sistema apoiando as organizações e empresas 

com potencial de escala que criam impactos sociais e ambientais positivos, ao mesmo tempo 

em que geram retornos financeiros (ANDE, 2014). 

 

O termo “Investimentos de Impacto” ganhou visibilidade após uma publicação de um relatório 

do JP Morgan em 2010, sobre uma reunião da Fundação Rockfeller (Rockfeller Foundation). 

O relatório sugere que estes tipos de investimentos representam um novo conceito que identifica 

ativos com níveis de impacto (LAZZARINI et. al., 2017). 

 

Segundo a Força Tarefa de Finanças Sociais (FTFS), a possibilidade de atuação dos 

Investimentos de Impacto é ampla, abrangendo temas como qualidade da educação, serviços de 

saúde, mobilidade urbana e redução de emissão de carbono, entre outras necessidades sociais 

(FTFS, 2015). A Figura 5 abaixo irá demonstrar algumas características de Investimentos de 

Impacto. 
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FIGURA 5 – CARACTERÍSTICAS DO INVESTIMENTO DE IMPACTO 

 

 

   FONTE: (ICE, 2019) 

 

Emerson afirma que valores financeiros e sociais combinados (blended value) é o investimento 

ideal que reconhece a realidade de ambos os valores e tenta maximizar os retornos financeiros 

e sociais. Emerson propõe a maximização do Retorno sobre o Investimento Combinado 

(Blended Return on Investiment – Blended ROI), sendo a maximização do Retorno sobre o 

Investimento Social (Social Return on Investiment) e Retorno sobre o Investimento Financeiro 

(Financial Return on Investiment), conforme demonstrado na Figura 6 abaixo (EMERSON, 

2000).  
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FIGURA 6 – VALORES FINANCEIROS E SOCIAIS COMBINADOS 

 

 

                                    FONTE: (EMERSON, 2000) 

  

Com o uso do capital financeiro criando valores combinados, financeiro e social, surgem atores 

do mercado de capitais que procuram superar o desafio de colocar o capital em movimento 

através de Investimentos de Impacto. Os Investimentos de Impacto atraem uma ampla 

variedade de investidores, tanto individuais quanto institucionais, como Fundos de 

Investimentos, Instituições Financeiras, Fundações, Organizações Não Governamentais - 

ONGs, Instituições religiosas, dentre outros. Os fundos são denominados de Fundos de 

Investimentos de Impacto, que, por sua vez, captam recursos de investidores e aplicam em 

Negócios de Impacto. 

 

2.6. FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO 

 

Fundos de investimento são intermediários financeiros que reúnem recursos de investidores 

individuais e aplicam em ativos para serem rentabilizados. O agrupamento destes ativos é o 

principal objetivo dos fundos. A vantagem dos fundos é a negociação em escala e a gestão de 

carteiras, e os investidores participantes recebem uma cota rateada do total de fundos de acordo 

com o tamanho do seu investimento. Esse sistema oferece uma vantagem para os pequenos 

investidores pela quais eles estão dispostos a pagar por meio de uma taxa de administração para 
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a operadora do fundo (BODIE; KANE; MARCUS, 2015). Os fundos de investimento podem 

ser divididos em quatro principais categorias (ANBIMA, 2019): 

 

 

 Renda Fixa: Fundos que buscam retorno por meio de investimentos em ativos de renda 

fixa. 

 Ações: Fundos que possuem, no mínimo, 67% da carteira em ações ou similares. 

 Multimercado: Fundos com políticas de investimentos que envolvam vários fatores de 

risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial. 

 Cambial: Fundos que aplicam pelo menos 80% em ativos relacionados à moeda 

estrangeira.  

 

Além destas categorias, também há outras categorias de fundos, como Fundos Imobiliários, 

Fundos Referenciados, Fundos de Dívida Externa, Fundos de Investimentos em Cotas (FIC), e 

Fundos de Investimentos em Participações (FIP). Fora a taxa de administração, que serve para 

pagar as despesas e remunerar o gestor do fundo, pode existir a taxa de performance, que 

representa uma remuneração adicional ao gestor por ter ultrapassado os objetivos (benchmark). 

Os Fundos de Investimentos de Impacto gerem recursos que aplicam em negócios que capturam 

retornos financeiros e atendem necessidades sociais e ambientais. A seguir serão demonstrados 

panoramas do mercado global e nacional de Investimentos de Impacto. 

 

2.7. MERCADO GLOBAL DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO 

 

A Global Impact Investment Network (GIIN) é uma organização que se dedica a reunir os 

investidores de impacto para facilitar a troca de conhecimento, destacando novos investimentos 

e abordagens, construindo base de evidências para esta indústria e produzindo ferramentas e 

recursos para seu desenvolvimento. O foco principal da GIIN é a redução das barreiras aos 

Investimentos de Impacto. Anualmente a GIIN publica resultados de pesquisas sobre 

Investimentos de Impacto feitas em todo o mundo (GIIN, 2018). 

 

Segundo estimativa da GIIN, 1340 organizações espalhadas pelo mundo gerenciam US$ 502 

bilhões em ativos de Investimentos de Impacto. A GIIN entrevistou entre janeiro e fevereiro de 

2018 uma amostra de 229 organizações que gerenciam US$ 228,1 bilhões e constatou que as 
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organizações sediadas nos Estados Unidos e no Canadá representam 47% dos ativos totais, 

enquanto na Europa a representação é de 30%. Na América Latina são gerenciados US$ 1,4 

bilhão (0,28%), dos quais US$ 343 milhões (0,07%) são gerenciados pelas organizações 

sediadas no Brasil (ANDE, 2018). O Gráfico 1 abaixo demonstra a alocação geográfica por 

AUM. Embora 77% dos investidores estejam sediados nos Estados Unidos e na Europa, 45% 

investem em mercados emergentes, 42% em mercados desenvolvidos e 13% em ambos. 

 

GRÁFICO 1 – ALOCAÇÃO GEOGRÁFICA POR AUM (%) 

 
FONTE: (GIIN, 2018) 

 

A nível global, o mercado de Investimentos de Impacto cresceu US$ 18,7 bilhões em 2017, e 

50% das organizações realizaram o primeiro investimento na última década. As organizações 

que gerem os Investimentos de Impacto são divididas como: Fundos de Investimentos (59%), 

Fundações (13%), Bancos (6%), family offices (4%), fundos de pensão e seguradoras (4%), 

outras categorias (14%). As expectativas dos retornos financeiros almejados dos Investimentos 

de Impacto são, para 64% dos investidores, a taxa do mercado ajustada ao risco do 

investimento; 20% esperam obter o retorno igual ao mercado, e 16% preservar o capital inicial. 

A maioria dos entrevistados alega que os investimentos cumprem as expectativas de impacto 

social (82%) como retornos financeiros (76%), outros 15% alegam ter desempenho superior em 

cada dimensão, conforme melhor detalhado no Gráfico 2 abaixo (GIIN, 2018). Além disto, o 

Gráfico 3 demonstra a média dos retornos observados. 
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GRÁFICO 2 – PERFORMANCE COMPARADO ÀS EXPETATIVAS 

 
      FONTE: (GIIN, 2018) 

 

GRÁFICO 3 – MÉDIA DOS RETORNOS OBSERVADOS 

 

OBS.: DM =  DEVELOPMENT MARKETS; EM = EMERGING MARKETS 

FONTE: (GIIN, 2018) 

 

Com relação aos setores que recebem mais investimentos, os de Serviços Financeiros 

considerando Microfinanças representam 28%; os de Energia, 14%; e o Habitacional, 8%, 

conforme detalhado no Gráfico 5 abaixo. Segundo o GIIN, os instrumentos de investimentos 

mais utilizados são Dívidas de empresas privadas (ou Private Debt), representando 41%; e 
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Ações de empresas privadas (ou Private Equity), com 18%, e está detalhado no Gráfico 4 

abaixo. A pesquisa demonstrou também que, com relação aos estágios de desenvolvimentos 

dos Negócios de Impacto, aqueles classificados como Maduros Privados (ou seja, empresas 

estabilizadas em escala e operando de forma lucrativa) recebem 39% dos aportes, enquanto os 

classificados como Em Crescimento (ou seja, empresas com EBITDA positivo e em 

crescimento) recebem 35%, conforme melhor detalhado no Gráfico 6 abaixo. 

 

GRÁFICO 4 – INSTRUMENTOS DE ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 
      FONTE: (GIIN, 2018) 

 

GRÁFICO 5 – SETORES DE ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 
FONTE: (GIIN, 2018) 
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GRÁFICO 6 – ESTÁGIO DE ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 
FONTE: (GIIN, 2018) 

 

2.8. MERCADO NACIONAL DE INVESTIMENTOS DE IMPACTO 

 

A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) é uma organização que se dedica a 

impulsionar o empreendedorismo em mercados emergentes através de serviços de apoio 

financeiro, educacional e de negócios. O foco principal da ANDE é ajudar a estimular o 

crescimento econômico de longo prazo com impactos positivos ambientais e sociais. Em 2018, 

a ANDE publicou resultados de pesquisas sobre Investimentos de Impacto feitos no mercado 

emergente do Brasil (ANDE, 2018). 

 

Segundo estimativa da ANDE, 33 organizações realizam Investimentos de Impacto no Brasil. 

Dessas 33, a ANDE entrevistou uma amostra de 29 organizações ativas que estão sediadas ou 

investiram no Brasil, e constatou que 12 possuem sede nacional, enquanto 3 estão em outros 

países da América Latina, 8 nos Estados Unidos e 6 na Europa, sendo detalhado no Gráfico 7 

abaixo. As 12 que estão no Brasil gerenciam US$ 343 milhões em ativos de Investimentos de 

Impacto com valor mediano de US$ 15 milhões. 
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GRÁFICO 7 – SEDES DAS ORGANIZAÇÕES 

 
           FONTE: (ANDE, 2018) 

 

TABELA 2 – TIPOS DE ORGANIZAÇÕES 

Tipo de Organização 
Nº de 

Empresas 

Investidor de Impacto 21 

Gestor de Fundos PE/VC 9 

Outro 3 

Fundação 3 

Family Office 2 

Incubadora/Aceleradora 2 
                  FONTE: (ANDE, 2018) 

 

A nível nacional, o mercado de Investimentos de Impacto cresceu US$ 131 milhões entre 2016 

e 2017, e 96% das organizações realizaram o primeiro investimento na última década. 

Conforme detalhado na Tabela 2 acima, as organizações que gerem os Investimentos de 

Impacto estão divididas, em unidades, da seguinte forma: 21 Investidores de Impacto, 9 Fundos 

de Investimentos, 3 Fundações, 2 Incubadoras/Aceleradoras, 2 family offices e 3 representam 

outras categorias. Com relação às expectativas dos retornos financeiros almejados dos 

Investimentos de Impacto, 4 dos investidores esperam ter entre 0% e 5% ao ano, enquanto 8 

esperam ter retornos acima de 16% ao ano, conforme melhor demonstrado no Gráfico 8 abaixo 

(ANDE, 2018). 
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GRÁFICO 8 – EXPECTATIVAS DE RETORNO ANUAL 

 
           FONTE: (ANDE, 2018) 

 

No Brasil, com relação aos setores que recebem os maiores investimentos, destacam-se os de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (23%), Educação (14%) e Saúde (10%), conforme 

melhor detalhado na Tabela 4 abaixo. Os instrumentos de investimentos mais utilizados 

também são as Dívidas e as Ações (71%), conforme também demonstrado no Gráfico 9 abaixo. 

E, aqui, com relação aos estágios de desenvolvimento dos negócios investidos, os Negócios de 

Impacto classificados como “Em Expansão/Em Crescimento” são os que mais recebem aportes, 

totalizando US$ 123 milhões, conforme demonstrados na Tabela 3 abaixo. 

 

GRÁFICO 9 – INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
          OBS.: ALGUMAS ORGANIZAÇÕES UTILIZAM MAIS DE UM INSTRUMENTO POR INVESTIMENTO. 

          FONTE: (ANDE, 2018) 
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TABELA 3 – OPERAÇÕES E TOTAL INVESTIDO POR ESTÁGIO 

Estágio 

Total 

Investido 

(US$) 

Operações 

Expansão/Crescimento 123 48 

Estágio Inicial 8 21 

Capital Semente/Incubação 0 0 

TOTAL 131 69 
                      FONTE: (ANDE, 2018) 

 

TABELA 4 – OPERAÇÕES E TOTAL INVESTIDO POR SETOR 

Setor 

Total 

Investido 

(US$) 

Operações 

Tecnologia da Informação e Comunicação 54 16 

Educação 7 10 

Saúde 4 7 

Conservação da Biodiversidade <1 6 

Geração de Renda 26 5 

Habitação 2 5 

Inclusão Financeira 10 3 

Agricultura 9 3 

Energia Renovável 6 3 

Energia 10 1 

Água e Saneamento 2 1 

Manejo Florestal <1 1 

Gestão de Resíduos <1 1 

Serviços de Assistência Técnica <1 1 

Desenvolvimento Comunitário <1 1 

Outros 2 5 

TOTAL 131 69 
                    FONTE: (ANDE, 2018) 

 

2.9. EVIDÊNCIAS DE DESEMPENHO FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS DE 

IMPACTO 

 

A indústria dos Investimentos de Impacto ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento. 

Uma das principais barreiras ao avanço desta indústria é a escassez de pesquisas robustas sobre 

seu desempenho financeiro. A Cambridge Associates - CA juntamente com a GIIN realizaram 

algumas pesquisas demostrando os desempenhos dos Investimentos de Impacto. A CA é uma 
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empresa de investimentos global, que trabalha com investidores institucionais e family offices 

para gerenciar portfólios de investimento personalizado que visam gerar desempenho superior 

e maximizar seu impacto no mundo (CAMBRIDGE ASSOCIATES, 2019). 

 

Uma pesquisa realizada pela CA e GIIN comparou os Retornos Financeiros de 55 Fundos de 

Investimentos de Impacto espalhados pelo mundo entre 1997 e 2014. Os fundos realizaram 

aplicações em três setores - imobiliário, infraestrutura e madeireiro. No geral, as pesquisas 

chegaram à conclusão de que as expectativas das taxas de retorno ajustadas aos riscos dos 

Investimentos de Impacto são alcançáveis, conforme demonstrado no gráfico da figura abaixo, 

evidenciando o fato de que a distribuição de retornos dos Fundos de Investimentos de Impacto 

espelha a distribuição dos retornos dos fundos tradicionais com as mesmas características e 

período de análise. Além disto, também verificou variações dos retornos individuais dos fundos 

de Investimentos de Impacto, de igual modo que existem variações nos investimentos 

tradicionais, conforme melhor detalhado na Figura 7 abaixo. 

 

FIGURA 7 – DISTRIBUIÇÃO DE RETORNOS DE FUNDOS 

 

       FONTE: (CA; GIIN, 2016) 

 

Outra pesquisa realizada pela CA juntamente com o GIIN comparou os Retornos Financeiros 

de 51 fundos de Investimento de Impacto entre 1998 e 2010. Nesta, foi possível observar que 
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os Fundos de Investimentos de Impacto obtiveram uma TIR média de 6,90% a.a., enquanto os 

fundos tradicionais com as mesmas características e período de análise, 8,10% a.a.. Foi 

observado também que os Fundos de Investimentos de Impacto que gerenciavam até US$ 100 

milhões obtiveram uma TIR de 9,5% a.a., superando bastante os similares tradicionais, com 

4,5% a.a.. Fundos de Investimentos de Impacto em mercados emergentes obtiveram uma TIR 

de 9,10% a.a., enquanto os Fundos de Investimentos de Impacto em mercado desenvolvido 

chegaram a 4,8% a.a., e estes retornos estão melhor detalhados no Gráfico 10 abaixo. 

 

GRÁFICO 10 – PERFORMANCE POR PERÍODO 

 
FONTE: (CA; GIIN, 2015) 

 

Além das pesquisas realizadas acima, vale citar a publicação da GIIN com diversos exemplos 

de evidências de desempenho financeiro de Investimentos de Impacto, o Giin Perspectives – 

Evidence on the Financial Performance of Impact Investiments  (GIIN, 2017). É importante 

ressaltar que, obviamente, o desempenho financeiro é apenas um dos objetivos dos Fundos de 

Investimento de Impacto, e as pesquisas acima reforçam a afirmação de que Investimentos de 

Impacto possuem taxas de retorno alcançáveis comparadas às taxas de retorno do mercado.  

 

Como o mercado de Investimentos de Impacto no Brasil ainda está em um estágio inicial, é 

difícil se obter dados para demonstrar evidências dos retornos financeiros de Investimentos de 

Impacto no país. De toda forma, o presente trabalho irá comparar de forma estrutural os fundos 

brasileiros com fundos de mercados desenvolvidos que investem na América Latina, em três 

aspectos estruturais principais – Governança, Transparência e Investimentos, demonstrando, 

quando aplicável, algumas características das organizações investidoras de Investimento de 
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Impacto no Brasil, como formas de captação, políticas e exemplos de investimentos, e métodos 

de mensuração de impacto social e desempenho financeiro. No próximo tópico será 

demonstrada a metodologia de pesquisa, e sequencialmente o resultado da comparação destes 

fundos. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para este trabalho, foi utilizada uma coleta de dados e informações de 15 fundos sediados em 

mercados desenvolvidos que investem na América Latina. Estes fundos estão listados no 

ranking de 2018 dos 50 Fundos de Investimentos de Impacto no mundo pela Impact Assets. 

Também foram coletados dados e informações de 15 Fundos de Investimentos de Impacto 

sediados no Brasil, que representam quase 100% da população de fundos de Investimentos de 

Impacto brasileiros3. O trabalho irá comparar os fundos brasileiros com os internacionais 

observando três principais características estruturais: de Governança, de Transparência e de 

Investimentos. Os dados e informações foram coletados dos sites institucionais dos fundos, de 

plataformas de Investimentos de Impacto, como ImpactBase e Impact Assets, e do site da 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Também foram colhidas informações quantitativas 

e qualitativas por meio da pesquisa bibliográfica, incluindo artigos científicos, matérias de 

jornais e revistas. 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Para a comparação dos fundos brasileiros com os fundos internacionais, este estudo adotou um 

projeto de métodos mistos sequencial explanatório e envolve, primeiro, a coleta de dados 

quantitativos e, depois, a explicação dos resultados quantitativos com dados qualitativos 

coletados em profundidade. Primeiramente, será analisado de forma qualitativa o mercado de 

fundos brasileiros e fundos internacionais. A segunda fase, qualitativa, será conduzida como 

um acompanhamento dos resultados quantitativos para ajudar a explicar e acrescentar uma 

análise de forma qualitativa dos resultados obtidos. 

 

A abordagem de métodos mistos utilizada para a pesquisa é apropriada para pesquisas 

pragmáticas (CRESWELL, 2003). De acordo com MUSTAK et al. (2012) e Greene et al. 

(1989), pode-se identificar cinco justificativas para a realização de uma pesquisa com métodos 

mistos: 

 

 Triangulação: busca a convergência e a comprovação dos resultados de diferentes 

métodos e desenhos estudando o mesmo fenômeno. 

                                                 
3 Segundo pesquisa realizada pelo autor. 
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 Complementaridade: busca elaboração, aprimoramento, ilustração e esclarecimento dos 

resultados de um método com resultados de outro método. 

 Iniciação: descobrir paradoxos e contradições que levam a um reenquadramento da 

questão de pesquisa. 

 Desenvolvimento: uso dos resultados de um método para ajudar a informar o outro 

método. 

 Expansão: busca ampliar a abrangência e o alcance da pesquisa, usando métodos 

diferentes para diferentes componentes da pesquisa. 

 

As principais justificativas para o uso desta pesquisa são triangulação, complementaridade e 

desenvolvimento da análise. De acordo com EISENHARDT (1989), a combinação dos métodos 

pode proporcionar sinergias. Para RUSSO (2007), os dados quantitativos podem indicar 

relacionamentos não aparentes, evitando impressões muitas vezes falsas dos dados qualitativos. 

Por outro lado, os dados qualitativos são muito importantes para entender o contexto e 

interpretar os dados quantitativos. 

 

Os dados foram coletados conforme o princípio de triangulação de métodos/fontes 

preconizados para os estudos de caso (EISENHARDT, 1989; PATTON, 1987; YIN, 2001). Ao 

adotar este princípio, que permite a confrontação de dados capturados de diferentes fontes e por 

métodos distintos, assegura-se maior consistência aos resultados e reduzem-se as limitações 

inerentes a cada um dos métodos empregados. 

 

3.2. SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os 15 fundos internacionais compõem o ranking de 2018 da Impact Assets e estão 

descriminados na Tabela 5 abaixo. A Impact Assets surgiu como uma divisão do fundo 

americano Carvert Impact Capital, e tem o objetivo de facilitar os Investimentos de Impacto, 

aconselhando e demonstrando opções de Fundos de Investimentos de Impacto em todo o 

mundo. A Impact Assets também possui o fundo Giving Fund, com um portfólio de mais de 

300 posições de Investimentos de Impacto e US$ 425 milhões em ativos deste perfil. O ranking 

ImpactAssets50 é publicado anualmente e é considerado uma porta de entrada para estes tipos 

de fundos. O ranking seleciona 50 fundos de investimentos para demonstrar uma ampla gama 

de atividades entre geografia, setores e classes de ativos (IMPACT ASSETS, 2019). Para a 
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seleção da amostra de fundos internacionais, foram filtrados os fundos que investem na América 

Latina, obtendo uma relação de 18 fundos. Destes fundos, foram excluídos 3 que não estão 

sediados em países desenvolvidos, obtendo uma amostra final de 15 fundos internacionais. Já 

para a amostra dos fundos brasileiros, foram selecionados 15 fundos brasileiros, que estão 

descriminados na Tabela 6 abaixo, sendo que 13 constam no mapeamento de Investimentos de 

Impacto no Brasil, feito pela ANDE em 2018, conforme já citado anteriormente, e 2 foram 

identificados por pesquisa e não constam no mapeamento da ANDE. (Para as tabelas abaixo, 

as informações marcadas com hífen (“-“) se referem à falta de obtenção da informação.) 

 

TABELA 5 – RELAÇÃO DE FUNDOS INTERNACIONAIS 

Nome Sede Anos de Operação 
Nº de 

Investidores 
AUM 

Accion EUA > 10 Anos > 25  > US$ 250MM 

Alterfin Bélgica > 10 Anos > 25  US$ 51 - 99 MM 

Bamboo Capital Partners Luxemburgo > 10 Anos > 25  > US$ 250MM 

Calvert Impact Capital EUA > 10 Anos > 25  > US$ 250MM 

Capria Ventures LLC EUA 5 - 10 Anos > 25  US$ 51 - 99 MM 

Creation Investments EUA > 10 Anos > 25  > US$ 250MM 

Develpment World Markets EUA > 10 Anos > 25  > US$ 250MM 

Elevar Equity EUA > 10 Anos > 25  > US$ 250MM 

Global Partnerships EUA > 10 Anos > 25  US$ 100 - 249 MM 

MicroVest EUA > 10 Anos > 25  > US$ 250MM 

Mirova Natural Capital Ltd Luxemburgo 5 - 10 Anos > 25  > US$ 250MM 

Root Capital EUA > 10 Anos > 25  US$ 51 - 99 MM 

Sarona Asset Management Canadá 5 - 10 Anos > 25  US$ 100 - 249 MM 

Vital Capital Fund Suiça 5 - 10 Anos < 5 > US$ 250MM 

WaterEquity EUA 3 - 5 Anos > 25 US$ 51 - 99 MM 

Total 15       

     

 RESUMO INTERNACIONAIS Características Qnd. % Total  

Anos de Operação 

3 - 5 Anos 1 7%  

5 - 10 Anos 4 27%  

> 10 Anos 10 67%  

Qnd. Investidores 
> 25 Investidores 14 93%  

< 5 Investidores 1 7%  

AUM 

US$ 51 - 99 MM 4 27%  

US$ 100 - 249 MM 2 13%  

> US$ 250MM 9 60%  

FONTE: (IMPACTASSETS, 2018) 
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TABELA 6 – RELAÇÃO DE FUNDOS BRASILEIROS 

Nome Sede Anos de Operação AUM 

AZ Quest Azimut Impacto FI Brasil 3 Anos R$ 20MM 

Bemtevi Investimento social Brasil - R$ 1,7MM 

Din4mo Brasil 2 Anos - 

GAG Investimentos Brasil 7 Anos - 

Kaeté Investimentos Brasil 8 Anos R$ 100MM 

MOV Investimentos Brasil 4 Anos R$ 96,5MM 

Performa Investimentos Brasil 7 Anos - 

Positive Ventures Brasil - - 

Provence Capital Brasil - - 

Rise Ventures Brasil - - 

SITAWI Brasil 11 Anos R$ 12MM 

Vox Capital Brasil 7 Anos R$ 125,7MM 

Yunus Social Business Brasil 8 Anos R$ 10MM 

Wright Impacto Social Fundo de Investimento Brasil - R$ 10,8MM 

WTT - World Transforming Technologies Brasil - - 

FONTE: (ANDE; AUTOR, 2018) 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 

 

Para a comparação dos fundos internacionais com os brasileiros, conforme mencionado 

anteriormente, foram consideradas três principais características estruturais: Governança, 

Transparência e Investimentos. No âmbito de Governança, é analisado como os fundos são 

administrados, suas práticas, regulamentações, cultura e processo. Foram comparadas as 

seguintes características: 

 

 Conselho e Diretoria: identifica se o fundo possui conselho e diretoria, bem como se 

descrimina as experiências e tempo de função dos cargos; 

 Políticas de Investimentos: identifica se o fundo possui políticas de investimentos pré-

estabelecidas ou descritas em um prospecto; 

 Comitê de Investimentos: identifica se o fundo realiza comitê de investimentos para 

novos investimentos, bem como se é possível que eventuais quotistas ou terceiros 

participem destes comitês. 

 

Já no âmbito de Transparência, foi analisado se os fundos publicam reports com suas 

informações, bem como relatórios de impacto. Também é comparado se os fundos demonstram 

seus portfólios e relatórios financeiros. Para isto, foram comparadas as seguintes características: 
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 Report: identifica se o fundo publica regularmente relatórios com as principais 

informações sobre o fundo. Nas publicações se observou o nível de informações como 

(1) Muito bom, (2) Bom, (3) Regular, (4) Ruim, (5) Muito Ruim. Também foram 

identificadas se o fundo esclarece seus objetivos, se estes possuem foco em algum 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas 

(ONU), se demonstram o volume de AUM e, por fim, se relatam exemplos de 

investimentos; 

 Relatórios de Impacto: identifica se os fundos publicam relatórios de impacto, 

demonstrando principalmente os resultados de impacto dos seus investimentos, bem 

como a forma de medição do impacto. Para tanto, toma-se por base os métodos de 

mensuração de impacto, que serão tratados no próximo subitem desta dissertação; 

 Portfólio de Investimentos: identifica se o fundo descreve seu portfólio, considerando 

se destaca seus focos geográfico, setorial e ODS; 

 Relatórios Financeiros: identifica se o fundo publica seus resultados financeiros, bem 

como se descrevem o volume histórico de AUM e a quantidade de cotistas. Os métodos 

de mensuração de retornos financeiros serão tratados mais abaixo. 

 

No âmbito de Investimentos, foram comparadas as opções de investimentos dos fundos, 

considerando ticket mínimo para aplicação, liquidez do fundo, suas expectativas de retornos 

financeiros e de impacto socioambiental, quais as opções de investimento, as taxa de 

administração e de performance, bem como o método de mensuração de performance. Vejamos: 

 

 Ticket mínimo descreve o valor mínimo a ser investido no fundo; 

 Liquidez refere-se ao tempo de resgate para que o cotista receba sua aplicação ou seu 

vencimento; 

 Expectativa de retorno: identifica quais as expectativas de retornos financeiros dos 

fundos; 

 Opções de Investimentos: compara as diversas opções de investimentos dos fundos, 

como fundos de ações, títulos de renda fixa, etc. 

 Taxa de Administração: identifica as taxas de administração dos fundos. 

 Taxa de Performance: identifica as taxas de performance dos fundos. 
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Além destas características estruturais principais, foram analisadas características básicas, 

como se os fundos possuem foco em Investimentos de Impacto, se possuem divulgações sobre 

o setor de Investimentos de Impacto ou as atividades do próprio fundo, e também suas estruturas 

jurídicas. A Figura 8 abaixo demonstra um resumo do fluxograma da pesquisa. Nos próximos 

tópicos serão abordados os métodos de mensuração de impacto. 

 

FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DA PESQUISA 

 
      FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

3.4. MÉTODOS DE MENSURAÇÃO DE IMPACTO 

 

Com a inclusão da exigência de os investimentos obterem impactos positivos sociais e 

ambientais, surge a necessidade de medição destes impactos. A viabilidade do negócio deixa 

de ser medida apenas pelo retorno financeiro e passa a ser levado em conta, para estes negócios, 

o real impacto socioambiental causado na sociedade. No entanto, o significado de impacto gera 

diferentes concepções de acordo com cada contexto em que é empregado. Conforme resumido 

na Figura 9 abaixo, a avaliação do impacto associa-se à ocorrência de mudanças em uma 
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comunidade, população ou território, a partir da inserção de uma variável conhecida no sistema, 

como um projeto, programa ou negócio de impacto, em uma relação causal observada entre a 

mudança e a variável. O conceito de impacto guarda diferentes definições que se apoiam em 

atributos metodológicos, temporais ou territoriais. (MOVE; ICE, 2015) 

 

FIGURA 9 – ATRIBUTOS E NATUREZAS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 
                        FONTE: (ICE; MOVE, 2015) 

 

Algumas definições para a avaliação do impacto importam responder a questões de causa e 

efeito, ou seja, buscam mudanças nos resultados que são diretamente atribuídas ao programa 

(GERTLER et al., 2010, WORLD BANK TRAINING SERIES). Avaliações de impacto 

comparam os resultados de um programa contra um contra factual que mostra o que poderia ter 

acontecido com os beneficiários do programa, caso este não existisse. Distinto de outras formas 

de avaliação, o estudo de impacto permite atribuir as mudanças ao programa em avaliação por 

seguir desenhos experimentais e quasi-experimentais4 (WORLD BANK DIME INTTIATIVE 

– Development Impact Evaluation). A definição de Development Impact Evaluation (DIME) 

apresenta percepção hegemônica entre os órgãos e a avaliação de impacto por uma perspectiva 

metodológica, implicando a exigência de utilizar estudos com grupos de controles aleatórios, 

ou Randomized Control Trials (RCT). Outras definições de avalição de impacto exploram o 

                                                 
4 Nos desenhos experimentais o pesquisador manipula o fator de exposição a fim de investigar os efeitos da 

alteração realizada. Já os desenhos quase experimentais não contemplam todas as características de um 

experimento verdadeiro, pois um controle experimental completo nem sempre é possível. 
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conceito de análises que medem a mudança líquida nos resultados de um grupo particular que 

pode ser atribuída ao programa (International Initiative for Impact Evaluation – 3ie, 2008). 

 

Algumas dificuldades são encontradas para a medição de impacto, como o responsável pela 

avaliação, o tempo a se avaliar (ou necessário para visualização dos resultados), o custo de 

avaliação, entre outros. Galimidi e Oslen (2008) levantaram 20 diferentes instrumentos de 

medição de impacto, porém, as ferramentas mais utilizadas5 que avaliam e classificam os 

impactos são: IRIS, GIIRS, SROI e B Rating System, as quais passam a ser analisadas a seguir. 

 

Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) opera como uma taxonomia, com 5 grupos 

indicadores: descrição da organização, descrição do produto, performance financeira, impacto 

operacional e impacto do produto. Os indicadores relacionados pelo IRIS são quantificáveis e 

podem ser classificados como resultados das intervenções, com isso é possível comparar 

negócios em si. O IRIS ainda possui limitações de comparar indicadores relacionados a 

resultados de médio prazo e ao impacto social em si. O IRIS se configura mais como um 

referencial comum a ser adotado por distintos negócios. (IRIS, 2019). 

 

Global Impact Investing Rating System (GIIRS) é uma ferramenta que operacionaliza o uso da 

taxonomia IRIS em uma plataforma e pode ser utilizada por fundos de investimentos ou 

empreendedores. O GIIRS opera com base em um conjunto de premissas, que remete às 

premissas do mercado financeiro sobre as performances de investimentos (RIBEIRO, G. 2012): 

 

 Duration: analisar o desempenho a longo do tempo; 

 Comparação: permitir comparação; 

 Verificação independente por terceiro; 

 Publicação de memórias de cálculo, metodologia e definições utilizadas; 

 Publicação de report e atualizações de dados com frequência definida. 

 

Social Return On Investment (SROI) é um mecanismo que possibilita mensurar o impacto social 

de um negócio através de um processo que lança mão do uso de proxy6 para conversão de 

                                                 
5 Segundo pesquisa realizada pelo autor. 
6 Uma variável proxy é uma variável que está relacionada com a variável não-observada que se pretende controlar. 
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resultados das atividades em dados financeiros. O processo de aplicação do SROI compreende, 

de maneira geral, quatro etapas (SROI, 2019): 

 

 Definição do escopo da análise; 

 Identificação de indicadores; 

 Atribuição de valor; 

 Geração dos valores; 

 

Por último, a B Rating System, que é uma ferramenta que classifica, através de uma pesquisa, 

compilando em um banco de dados as respostas enviadas pelas organizações para avaliar e 

melhorar o desempenho destas em relação aos padrões sociais e ambientais. As organizações 

respondem entre 60 e 170 perguntas que avaliam o desempenho em cinco categorias: 

governança e impacto em seus funcionários, comunidade, meio ambiente e consumidores. O 

relatório pontua uma classificação geral e por estrelas. 

 

As ferramentas de avaliação acima são as mais utilizadas globalmente. Existe também um guia 

de medição que vale a pena a citação, o guia do Insper Metrics. O Núcleo de Medição para 

Investimentos de Impacto Socioambiental do Insper realiza estudos sobre Investimentos e 

estratégia empresarial de impacto socioambiental. O Insper Metrics sugere oito etapas para 

avalição do impacto - a primeira etapa delimita o público-alvo que se quer impactar; a segunda 

define o benchmarking que se pretende alcançar; a terceira define a teoria da mudança, 

descrevendo de forma clara o que quer mudar; a quarta define as métricas, quais os indicadores 

de impacto; a quinta define o método de medição; a sexta define a amostra; a sétima executa o 

método; e, por fim, a oitava define o cronograma de medição (INSPER, 2019). 

 

Medir os impactos causados pelos investimentos é muitas vezes subjetivo. Essa complexidade 

representa um grande desafio para o crescimento do setor de Investimentos de Impacto, que em 

sua grande maioria, ainda não tem seus impactos avaliados. Apesar das dificuldades e dos 

custos envolvidos, é certo que a mensuração de impacto é necessária para o desenvolvimento 

do setor. Em países desenvolvidos, a avaliação tem se tornado uma ferramenta imprescindível 

para a tomada de decisão, no Brasil esta prática ainda não é comum. Para apoiar o 

desenvolvimento dos instrumentos de medição no Brasil, é preciso discutir ainda mais suas 

complexidades e apresentar possíveis caminhos para cada tipo de medição. 
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Com a compreensão das metodologias apresentadas, serão demonstrados a seguir os resultados 

do presente trabalho. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

Os resultados das características básicas estão resumidos nas tabelas 7 e 8 abaixo, e observaram 

que 93% dos fundos internacionais possuem foco exclusivo em Investimentos de Impacto, 

contra 80% dos fundos brasileiros. Os fundos brasileiros que não possuem exclusividade no 

setor possuem afinidade e carregam este novo conceito de negócios para o mercado de capitais 

tradicional. Um exemplo é o da gestora AZ Quest Investimentos, que possui o fundo 

denominado AZ Quest Azimut Impacto FIC FIM, este procura obter retornos financeiros 

superiores ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI (que possui correlação com a taxa 

básica de juros brasileira, a taxa SELIC). Este fundo aplica seus recursos em outros fundos da 

gestora, não há taxa de performance e parte do seu lucro, advindo da taxa de administração, é 

utilizada para apoiar o setor de Investimentos de Impacto no Brasil, como a aceleradora de 

Negócios de Impacto Artemísia e a Din4mo.  

 

Outro exemplo é o do Family Office Wright Capital. Esta organização investe 1% do patrimônio 

gerido dos seus clientes em um fundo denominado Wright Impacto Social, este fundo aplica 

em outros fundos que investem diretamente em empresas de Negócios de Impacto, como o 

fundo MOV Investimentos, o Vox Capital e o Yunus Negócios Sociais. 

 

Em relação à publicação de artigos, informações e atividades sobre o setor de Investimentos de 

Impacto ou do próprio fundo, 93% dos fundos internacionais realizam publicações, contra 60% 

dos fundos brasileiro. Em se tratando de divulgação do setor no Brasil, destaca-se o fundo 

brasileiro Vox Capital, que, juntamente com seus fundadores Antonio Ermínio de Moraes Neto 

e Daniel Izzo, foi localizado em diversas reportagens para TVs e jornais, bem como 

participaram de palestras, e mais recentemente do documentário Um Novo Capitalismo. Por ser 

um setor em estágio embrionário no Brasil, comparando com os fundos internacionais, é 

importante que quase a totalidade dos players esteja publicando tais informações, fortalecendo 

a divulgação para o público em geral. 

 

A comparação da estrutura jurídica dos fundos internacionais demonstrou que 87% possuem 

estruturas de fundos regulamentadas pelos órgãos competentes de cada país, contra 67% dos 
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fundos brasileiros. Uma organização brasileira que não possui a estrutura de fundo é a Bemtevi 

Investimento Social. Nesta, o investidor participa de uma Sociedade por Conta de Participação 

– SCP, diretamente com uma empresa a ser investida. Esta modalidade pode diminuir custos de 

estrutura e manutenção dos investimentos, porém atinge apenas alguns nichos de investidores 

que possuem mais familiaridade com a estrutura. É esperado que o setor ainda em 

desenvolvimento no Brasil não possua a grande maioria dos fundos regulamentados, porém, 

para o crescimento desta indústria, é importante que mais fundos estejam regulamentados pela 

CVM, aumentando a segurança e abrangência por parte dos investidores. 

 

TABELA 7 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FUNDOS INTERNACIONAIS) 

Fundos Internacionais 

Focada em 

Investimentos de 

Impacto 

Publicações sobre 

o setor ou fundo 

Estrutura Jurídica 

de Fundo 

Accion Sim Sim Sim 

Alterfin Sim Sim Não 

Bamboo Capital Partners Sim Sim Sim 

Calvert Impact Capital Sim Sim Sim 

Capria Ventures LLC Sim Sim Sim 

Creation Investments Sim Não Sim 

Develpment World Markets Sim Sim Sim 

Elevar Equity Sim Sim Sim 

Global Partnerships Sim Sim Sim 

MicroVest Não Sim Sim 

Mirova Natural Capital Ltd Sim Sim Sim 

Root Capital Sim Sim Não 

Sarona Asset Management Sim Sim Sim 

Vital Capital Fund Sim Sim Sim 

WaterEquity Sim Sim Sim 

Total 15 15 15 

Sim 14 14 13 

Não 1 1 2 

% Sim 93% 93% 87% 

% Não 7% 7% 13% 

          FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 
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TABELA 8 - CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FUNDOS NACIONAIS) 

  

Focada em 

Investimentos de 

Impacto 

Publicações sobre 

o setor ou fundo 

Estrutura Jurídica 

de Fundo 

AZ Quest Azimut Impacto FI Não Não Sim 

Bemtevi Investimento social Sim Não Não 

Din4mo Sim Sim Não 

GAG Investimentos Sim Não - 

Kaeté Investimentos Sim Sim Sim 

MOV Investimentos Sim Sim Sim 

Performa Investimentos Sim Sim Sim 

Positive Ventures Sim Breve Sim 

Provence Capital Não Não Sim 

Rise Ventures Sim Sim - 

SITAWI Sim Sim Sim 

Vox Capital Sim Sim Sim 

Yunus Social Business Sim Sim Sim 

Wright Impacto Social FI Não Sim Sim 

WTT - World transf. technologies Sim Não Não 

Total 15 15 15 

Sim 12 9 10 

Não 3 5 3 

% Sim 80% 60% 67% 

% Não 20% 33% 20% 

             FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.2. GOVERNANÇA 

 

Os resultados de existência de Conselho e Diretoria são parecidos em ambos os mercados e 

estão melhor descriminados nas tabelas 9 e 10 abaixo. 100% dos fundos estrangeiros dizem 

possuir conselho e diretoria, enquanto 87% dos brasileiros também dizem possuir. Os demais 

13% dos fundos nacionais são referentes a fundos brasileiros sobre os quais não foram 

localizadas informações a respeito da existência de Conselho e/ou Diretoria. Um diferencial 

dos fundos internacionais é um maior número de pessoas envolvidas no conselho e na diretoria, 

o que pode ser justificado pelo maior volume de AUM. Outro diferencial dos fundos 

internacionais é, de modo geral, a equipe com mais anos de experiência em gestão de 

investimentos. 
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Já em se tratando de Política de Investimentos, 93% dos fundos estrangeiros possuem políticas 

de investimentos definidas, contra 60% dos fundos nacionais. Os 40% restantes dos fundos 

brasileiros não possuem ou não informam políticas de investimentos claras. Uma possível 

justificativa é que, para os fundos nacionais, estas informações são divulgadas em momentos 

de captação especificamente para um público-alvo. É importante destacar que para o 

crescimento dos Investimentos de Impacto no Brasil, é preciso que os fundos tenham políticas 

de investimentos claras e objetivas para o público geral. 

 

Em relação à existência de Comitês de Investimentos para tomadas de decisões de 

investimentos dos fundos, 33% dos fundos internacionais informam que possuem comitês, 

contra 47% dos fundos nacionais. Neste ponto vale destacar que para alguns fundos não foi 

possível analisar se fazem comitês, sendo possivelmente uma informação restrita apenas para 

os cotistas, o que pode divergir bastante o resultado observado. 

 

 TABELA 9 – GOVERNANÇA (FUNDOS INTERNACIONAIS) 

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 

Governança 
Conselho e 

Diretoria 

Políticas de 

Investimentos 

Comitê de 

Investimentos 

Prospecto 

Público 

Accion Sim Sim Sim Não 

Alterfin Sim Sim Sim Sim 

Bamboo Capital Partners Sim Sim - Não 

Calvert Impact Capital Sim Sim Sim Sim 

Capria Ventures LLC Sim Sim - Não 

Creation Investments Sim Sim Sim Não 

Develpment World Markets Sim Sim Sim Não 

Elevar Equity Sim Sim - Não 

Global Partnerships Sim Sim - Não 

MicroVest Sim Sim - Não 

Mirova Natural Capital Ltd Sim Sim - Não 

Root Capital Sim Sim - Não 

Sarona Asset Management Sim Sim - Não 

Vital Capital Fund Sim Não - Não 

WaterEquity Sim Sim - Não 

Total 15 15 15 15 

Sim 15 14 5 2 

Não 0 1 0 13 

% Sim 100% 93% 33% 13% 

% Não 0% 7% 0% 87% 
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 TABELA 10 - GOVERNANÇA (FUNDOS NACIONAIS) 

FFONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.3. TRANSPARÊNCIA 

 

4.3.1. REPORT ANUAL 

 

Os resultados da publicação de report anual divergem bastante dos fundos internacionais para 

os brasileiros e estão resumidos nas tabelas 11 e 12 abaixo, a pesquisa demonstrou que 80% 

dos fundos internacionais publicam reports contra apenas 20% dos fundos nacionais. O 

relatório anual normalmente é o principal meio para demonstrar informações, resultados e 

demais acontecimentos dos fundos. Basicamente os relatórios relatam destaques do ano, 

novidades sobre o setor e sobre o fundo, resultados de impacto dos investimentos, novos 

investimentos ou desinvestimentos do fundo, novidades e atualizações dos projetos investidos, 

resultados financeiros, a equipe e perspectivas para o próximo ano. Os relatórios anuais são 

uma das portas de entrada para novos investidores que pretendem conhecer mais sobre o setor, 

Governança 
Conselho e 

Diretoria 

Políticas de 

Investimentos 

Comitê de 

Investimentos 

Prospecto 

Público 

AZ Quest Azimut Impacto FI Sim Sim Sim Sim 

Bemtevi Investimento social Sim - - Não 

Din4mo Sim Sim Sim Não 

GAG Investimentos Sim - - Não 

Kaeté Investimentos Sim Sim - Sim 

MOV Investimentos Sim Sim - Não 

Performa Investimentos Sim Sim Sim Sim 

Positive Ventures Sim - - Não 

Provence Capital Sim - - Não 

Rise Ventures - - - - 

SITAWI Sim Sim Sim Não 

Vox Capital Sim Sim Sim Sim 

Yunus Social Business Sim Sim Sim - 

Wright Impacto Social FI Sim Sim Sim Sim 

WTT - World transf. Tech. - - - Não 

Total 15 15 15 15 

Sim 13 9 7 5 

Não 0 0 0 8 

% Sim 87% 60% 47% 33% 

% Não 0% 0% 0% 53% 
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de forma que é imprescindível que mais fundos consigam publicar relatórios anuais para que a 

área se desenvolva. 

Em se tratando do nível dos relatórios, 9 fundos estrangeiros possuem relatórios classificados 

como “Muito Bom”, 2 “Bom” e 1 “Ruim”, este último trata-se do fundo Water Equity, que traz 

poucas informações sobre resultados dos investimentos. Uma possível justificativa para a 

qualidade do relatório é a recente composição do fundo, o que pode acarretar na não observação 

de muitos resultados e informações. De toda maneira, acredita-se que há a possibilidade de 

melhoria em quantidade e qualidade de informações. Já entre os fundos brasileiros, apenas 4 

fundos possuem classificação de “Muito Bom”, para os demais não foram localizados relatórios 

anuais. Para os fundos brasileiros destacam-se os relatórios da Sitawi Finanças do Bem e do 

Vox Capital, pela qualidade e importância das informações, bem como pela semelhança com 

os relatórios dos fundos de países desenvolvidos. 

 

Para os fundos estrangeiros, 67% indicam quais focos de ODS seus investimentos ou até os 

projetos investidos possuem, já para os fundos brasileiros, apenas 27% destes indicam os focos 

de ODS. Ressaltando que os ODS são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU7, 

e é importante que os fundos deixem claro quais objetivos de impacto se pretende atingir, visto 

que, no conceito de Investimentos de Impacto, o impacto é um interesse objetivo de 

investimentos dos investidores. 

 

Alguns investidores escolhem fundos que possuem maior AUM, normalmente por acreditar que 

mais ativos geralmente representa maior experiência e confiança do fundo. 47% dos fundos 

internacionais informam o AUM em seus relatórios ou site, enquanto que apenas 20% dos 

fundos brasileiros o informam. Uma possível justificativa para este resultado no Brasil é que 

alguns fundos possuem poucos investidores e com certa concentração de recursos, deste modo 

preferem manter a confidencialidade para resguardar seus clientes. 

 

Por fim, 73% dos fundos estrangeiros informam quais foram os investimentos realizados, 

demonstrando as principais características, qual problema que se pretender resolver, resultados 

                                                 
7 Os ODS são compromissos que 150 países firmaram na ONU para serem atingidos até 2030. Resumidamente, 

os 17 ODS são: (1) acabar com a pobreza, (2) acabar com a fome, (3) assegurar vida saudável e bem-estar para 

todos, (4) assegurar educação inclusiva, (5) igualdade de gênero, (6) gestão sustentável de água e saneamento para 

todos, (7) assegurar o acesso à energia, (8) crescimento econômico sustentável, (9) infraestrutura, industrialização 

e inovação sustentável, (10) reduzir a desigualdade, (11) cidades seguras e sustentáveis, (12) consumo sustentável, 

(13) combater as mudanças climáticas, (14) uso sustentável dos oceanos, (15) gerir de forma sustentável as 

florestas, (16) acesso à justiça, (17) parceria global para desenvolvimento sustentável.   
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dos negócios, características gerais sobre o negócio e depoimento dos gestores ou 

colaboradores. 53% dos fundos brasileiros abordam seus investimentos, o que também se 

mostra abaixo da amostra internacional e uma possível melhoria para os fundos brasileiros. 

 

TABELA 11 – REPORT ANUAL (FUNDOS INTERNACIONAIS) 

 Transparência - 

Report Anual 
Publica 

Nível do 

Report 
Foco ODS AUM Investimentos 

Accion Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

Alterfin Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

Bamboo Capital Partners Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

Calvert Impact Capital Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

Capria Ventures LLC Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

Creation Investments Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

Develpment World Markets Sim Muito Bom Sim Não Sim 

Elevar Equity Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

Global Partnerships Sim Muito Bom Não Sim Sim 

MicroVest Sim Bom Não Não Sim 

Mirova Natural Capital Ltd Sim Muito Bom Sim Não Sim 

Root Capital Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

Sarona Asset Management Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

Vital Capital Fund Sim Bom Sim Não Sim 

WaterEquity Sim Ruim Sim Não Não 

Total 15 15 15 15 15 

Sim 12  10 7 11 

Não 3  2 5 1 

% Sim 80% 0% 67% 47% 73% 

% Não 20% 0% 13% 33% 7% 

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 
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TABELA 12 – REPORT ANUAL (FUNDOS NACIONAIS) 

Transparência - Report Anual Publica 
Nível do 

Report 
Foco ODS AUM Investimentos 

AZ Quest Azimut Impacto FI Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

Bemtevi Investimento social Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

Din4mo Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

GAG Investimentos Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kaeté Investimentos Não n.a. n.a. n.a. Sim 

MOV Investimentos De 2016 Muito Bom Sim Não Sim 

Performa Investimentos Não n.a. n.a. n.a. Sim 

Positive Ventures Não n.a. n.a. n.a. Sim 

Provence Capital Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

Rise Ventures Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

SITAWI Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

Vox Capital Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

Yunus Social Business Não n.a. n.a. n.a. Sim 

Wright Impacto Social FI Sim Muito Bom Sim Sim Sim 

WTT - World transf. technologies Não n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total 15 15 15 15 15 

Sim 3  4 3 8 

Não 11  0 1 0 

% Sim 20% 0% 27% 20% 53% 

% Não 73% 0% 0% 7% 0% 

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.3.2. RELATÓRIO DE IMPACTO 

 

Ainda tratando de transparência e report, agora serão demonstrados mais especificamente os 

resultados de impacto dos fundos, estes resultados estão resumidos nas tabelas 13 e 14 abaixo. 

Visto que neste conceito de investimento não há apenas o interesse nos resultados financeiros, 

este é um assunto de muito interesse para os investidores desta modalidade. Sendo assim, é 

necessário que os fundos detalhem enfaticamente o impacto, ainda que um pouco debatido o 

assunto sobre formas de mensuração. As principais métricas de avaliação de impacto foram 

descritas anteriormente e procuram diminuir estes debates sobre confiabilidade de mensuração 

de impacto. A pesquisa demonstrou que 93% dos fundos estrangeiros medem o impacto gerado 

pelos seus investimentos, sendo 46% os que utilizam a medição da IRIS, e 40% os que utilizam 

a medição da GIIRS. Apenas 1 fundo utiliza uma medição própria, o Calvert Impact Capital, e 

1 fundo não informou se utiliza uma medição de impacto, o Water Equity. Para os fundos 

brasileiros, apenas 2 (13%) fundos possuem classificação GIIRS, o MOV Investimentos e o 

Vox Capital, e 6 (40%) são certificados pela B-Corp, mas não possuem classificação da GIIRS. 

Esta talvez seja uma das principais mudanças que a indústria brasileira precisa realizar para 

acelerar sua promoção, considerando que órgãos aceitos internacionalmente trazem mais 
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segurança para investidores para demonstrar o nível de impacto gerado pelos seus 

investimentos. É muito importante que a indústria nacional possua uma forma clara, segura e 

aceita de medir e reportar o impacto dos seus investimentos. Uma possível justificativa para 

alguns fundos nacionais ainda não aderirem a estas classificações internacionais é o custo 

necessário para tanto, pois as empresas ou fundos pagam entre US$ 1.250 e US$ 15.000, a 

depender do seu tamanho, para serem classificadas. 

 

Em relação à publicação de relatórios de impacto, 73% dos fundos internacionais publicam tais 

relatórios, alguns juntamente com o report anual. Quanto aos fundos brasileiros, apenas 27% 

destes publicam relatórios de impacto, sendo 2/3 destes em conjunto com os relatórios anuais. 

Destaca-se aqui o relatório de impacto da MOV Investimentos - este fundo brasileiro publicou 

um relatório muito bem elaborado em 2016, porém não houve novas publicações desde então. 

 

Por fim, 87% dos fundos internacionais possuem foco geográfico (país ou região, por exemplo) 

de aplicação dos recursos bem definidos, bem como 93% destes fundos possuem foco setorial 

(saúde, educação, habitacional, etc.). Já entre os fundos brasileiros, apenas 27% possuem foco 

geográfico e setorial. Para os demais fundos brasileiros, não foram encontradas informações a 

esse respeito. A observação para a importância deste resultado é similar ao do foco em ODS, 

pois normalmente investidores de impacto pretendem escolher onde, do ponto de vista 

geográfico e setorial, gostariam que seus investimentos fossem aplicados. 
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TABELA 13 – RELATÓRIO DE IMPACTO (FUNDOS INTERNACIONAIS) 

  
Transparência - Relatório de Impacto 

Transparência - Portfólio de 

Investimentos 

  Publica Tipo de Medição Foco Geográfico Foco Setorial 

Accion Com Report Anual Próprio / IRIS Sim Sim 

Alterfin Com Report Anual Certificada B-Corp Sim Sim 

Bamboo Capital Partners Com Report Anual GIIRS Sim Sim 

Calvert Impact Capital Sim Próprio Sim  Sim  

Capria Ventures LLC Não GIIRS Sim Sim 

Creation Investments Não IRIS Sim Sim 

Develpment World Markets Com Report Anual GIIRS e IRIS Sim Sim 

Elevar Equity Não GIIRS Sim Sim 

Global Partnerships Sim IRIS Sim Sim 

MicroVest Sim GIIRS Sim Sim 

Mirova Natural Capital Ltd Com Report Anual IRIS Sim Sim 

Root Capital Sim IRIS Sim Sim 

Sarona Asset Management Com Report Anual IRIS Sim Sim 

Vital Capital Fund Com Report Anual GIIRS Sim Sim 

WaterEquity Não - Não Sim 

Total 15 15 15 15 

Sim 11  13 14 

Não 4  1 0 

% Sim 73% 0% 87% 93% 

% Não 27% 0% 7% 0% 

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 

TABELA 14 - RELATÓRIO DE IMPACTO (FUNDOS NACIONAIS) 

  
Transparência - Relatório de Impacto 

Transparência - Portfólio de 

Investimentos 

  Publica Tipo de Medição Foco Geográfico Foco Setorial 

AZ Quest Azimut Impacto FI Não Certificada B-Corp n.a. n.a. 

Bemtevi Investimento social Não - n.a. n.a. 

Din4mo Não Certificada B-Corp n.a. n.a. 

GAG Investimentos Não - n.a. n.a. 

Kaeté Investimentos Não - Sim Sim 

MOV Investimentos Sim GIIRS Sim Sim 

Performa Investimentos Não - n.a. n.a. 

Positive Ventures Não Certificada B-Corp n.a. n.a. 

Provence Capital Não - n.a. n.a. 

Rise Ventures Não Certificada B-Corp n.a. n.a. 

SITAWI Sim Certificada B-Corp Sim Sim 

Vox Capital Com Report Anual GIIRS Sim Sim 

Yunus Social Business Não - n.a. n.a. 

Wright Impacto Social Fundo de Investimento Com Report Anual Certificada B-Corp n.a. n.a. 

WTT - World transforming technologies Não - n.a. n.a. 

Total 15 15 15 15 

Sim 4  4 4 

Não 11  0 0 

% Sim 27% 0% 27% 27% 

% Não 73% 0% 0% 0% 

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 
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4.3.3. RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

Também no universo da Transparência, agora referente aos resultados financeiros e estão 

descriminados nas tabelas 15 e 16 abaixo, 60% dos fundos internacionais divulgam de forma 

pública os resultados financeiros. No Brasil este número cai para 27%. Uma possível 

justificativa para este cenário no Brasil é o estágio ainda inicial deste setor. Como a maioria 

destes fundos investem em empresas e possui prazo de desinvestimento total aproximado de 10 

anos, até concluir este prazo, os resultados financeiros são muitas vezes baseados em cálculos 

de marcação a mercado8 realizados pelo próprio fundo, o que dificulta e diminui a 

confiabilidade das demonstrações destes resultados. Anteriormente foram demonstradas 

pesquisas com evidências de resultados financeiros dos Investimentos de Impacto pelo mundo. 

Por falta de dados, no Brasil ainda não se publicaram evidências neste sentido. Talvez estes 

resultados representem o maior interesse dos investidores que partem do segundo setor para 

realizar Investimentos de Impacto, já que estão habituados a considerar o retorno financeiro 

como fator principal de seus investimentos. Desta maneira, é imprescindível que os fundos 

brasileiros possam, sempre que possível, demonstrar seus resultados financeiros para o público 

geral. 

 

A amostra dos fundos internacionais demonstrou que 87% destes fundos informam, não apenas 

pelos reports anuais, o volume de AUM de aproximadamente US$ 3 bilhões. Já no mercado 

brasileiro, apenas 27% dos fundos informam este volume para o público geral, sendo ele de 

aproximadamente R$ 170 milhões. Por fim, foram identificados apenas 2 fundos internacionais 

que informam a quantidade de cotistas, e 1 fundo brasileiro, sendo esta talvez uma possível 

informação irrelevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Marcação a mercado é o processo de refletir a valor de mercado os ativos ou investimentos. 
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TABELA 15 – RELATÓRIOS FINANCEIROS (FUNDOS INTERNACIONAIS) 

Transparência - Relatórios Financeiros 
Divulga 

Resultados 
AUM Qnt. Cotistas 

Accion Sim US$ 246.5 MM - 

Alterfin Sim EUR$ 62.1 MM 6k 

Bamboo Capital Partners Sim US$ 290 MM - 

Calvert Impact Capital Sim US$ 418 MM 5,2k 

Capria Ventures LLC Não - - 

Creation Investments Não US$ 255 MM - 

Develpment World Markets Sim US$ 221 MM - 

Elevar Equity Não US$ 119 MM - 

Global Partnerships Sim US$ 166,85 MM - 

MicroVest Sim US$ 388MM - 

Mirova Natural Capital Ltd Não EUR$ 100MM - 

Root Capital Sim US$ 100MM - 

Sarona Asset Management Sim US$ 200MM - 

Vital Capital Fund Não US$ 350MM - 

WaterEquity Não - - 

Total 15 15 15 

Sim 9    

Não 6    

% Sim 60%    

% Não 40%     

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 

 

TABELA 16 - RELATÓRIOS FINANCEIROS (FUNDOS NACIONAIS) 

Transparência - Relatórios Financeiros 
Divulga 

Resultados 
AUM Qnt. Cotistas 

AZ Quest Azimut Impacto FI Sim R$ 20,9MM - 

Bemtevi Investimento social Não - - 

Din4mo Não - - 

GAG Investimentos Não - - 

Kaeté Investimentos Não - - 

MOV Investimentos Não - - 

Performa Investimentos Não - - 

Positive Ventures Não - - 

Provence Capital Não - - 

Rise Ventures Não - - 

SITAWI Sim - - 

Vox Capital Sim R$ 125,7MM - 

Yunus Social Business n.a. R$ 9MM 7 

Wright Impacto Social Fundo de Investimento Sim R$ 10,9MM - 

WTT - World transforming technologies Não - - 

Total 15 15 15 

Sim 4  5 

Não 10  8 

% Sim 27%  33% 

% Não 67%   53% 

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 
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4.4. INVESTIMENTOS 

 

Os resultados de características de investimentos estão melhor descriminados nas tabelas 17 e 

18 abaixo. De modo geral, estes resultados foram bastante consistentes nos fundos 

internacionais, já nos fundos nacionais houve certa dificuldade em se obter tais características. 

Em se tratando de ticket mínimo para investimento, no mercado internacional foi encontrado o 

valor mínimo de US$ 20 para o fundo americano Calvert Impact Capital, sendo possível investir 

diretamente pelo site adquirindo um título de renda fixa. Ainda no mercado internacional, os 

valores de ticket mínimo variam, em média, entre US$ 250 mil e US$ 1 milhão, e o valor mais 

alto foi o do fundo suíço Vital Capital Fund, que só aceita investimentos a partir de US$ 10 

milhões. Este resultado demonstra uma ampla variedade de opções para investir em Negócios 

de Impacto, com diversas opções de ticket inicial.  

 

No Brasil, o valor mínimo de investimento foi do fundo Sitawi Finanças do Bem, mais 

especificamente em sua plataforma de crowdfunding, aonde recentemente se abriu a 1ª rodada 

para captação, e é possível investir diretamente em uma Operação Ativa Vinculada – OAV com 

ticket mínimo de R$ 1 mil. Também é possível aplicar a partir de R$ 1 mil no fundo AZ Quest 

Azimut Impacto FI. O mercado brasileiro apresenta ticket inicial médio de R$ 1 milhão, o que 

restringe bastante o público geral. Especificamente no fundo Yunus Negócio Sociais, não há 

limite inicial para aplicação, porém o investidor precisa ser classificado como Investidor 

Profissional, conforme Instrução 554/2014 da CVM, o que significa que este declare que tenha 

investimentos em valor superior a R$ 10 milhões. Outros fundos nacionais que possuem ticket 

inicial entre R$ 100 mil e R$ 250 mil são Kaeté Investimentos, Din4amo e Vox Capital. 

 

A Liquidez dos fundos internacionais são em média de 8 anos. Por se tratarem, normalmente, 

de fundos de Private Equity – PE ou Venture Capital - VC, este é um prazo comum a ser 

utilizado por fundos com perfil de investimentos em empresas. No fundo americano Calvert 

Impact Capital, é possível escolher o vencimento do título de renda fixa a ser adquirido, já no 

fundo belga Alterfin é possível recomprar as ações pelo valor contábil e nunca superior ao valor 

de compra anualmente. O fundo de Luxemburgo Mirova Natural Capital possui planos anuais 

de amortização do investimento.  
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No mercado nacional, por sua vez, os fundos possuem liquidez média de 10 anos, também por 

se tratarem, em maioria, de fundos de PE ou VC. O fundo brasileiro que possui menor prazo de 

liquidez é o Sitawi Finanças do Bem, no qual o investidor recebe o principal e juros da OAV 

em 2 anos. 

 

73% dos fundos internacionais informam suas expectativas de retornos financeiros, que variam 

de acordo com o risco e política de cada fundo, e, em grande maioria, os retornos são acima da 

taxa de mercado. Destaca-se o fundo belga Alterfin, que possui uma característica de incentivo 

fiscal sobre os rendimentos9. Vale ressaltar que alguns fundos prometem devolver apenas o 

principal aplicado, como o fundo americano Root Capital, pois, considerando a modalidade 

social, os fundos informam que o retorno adicional é devolvido através de impacto 

socioambiental positivo. Já no mercado nacional, 60% dos fundos informam suas expectativas 

de retornos financeiros para o público geral, que também variam de acordo com risco e política 

de investimentos. Em sua maioria, os retornos que os fundos brasileiros pretendem dar são 

acima do CDI. Destaca-se o fundo Vox Capital, que possui como alvo o retorno de 6% a.a. 

acima da inflação oficial, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, por ser um retorno 

conservador, acima do mercado e atrelado à inflação. O fundo brasileiro que também pretende 

devolver apenas o investimento inicial é o Bemtevi Investimento Social. 

 

Todos os fundos internacionais possuem descrição de sua classificação - 67% são fundos de PE 

ou VC, e o restante representam fundos de Renda Fixa. Alguns possuem ambas as opções. Já 

no Brasil, 67% descrevem sua classificação - 40% são fundos de PE ou VC, 14% são fundos 

de Multimercado, mas que predominam investimentos em empresas que possuem Negócios de 

Impacto, e 26% são outras opções de classificação, como Fundos de Direitos Creditórios – 

FDIC, SCP ou participação e dívidas diretas em empresas. 

 

87% dos fundos estrangeiros descrevem para o público geral os custos de sua manutenção, 

sendo observadas pela taxa de administração, que variam, em média, de 1,5% a 2,5% por ano 

neste mercado. Apenas em 13% dos fundos nacionais foram observadas as taxas de 

administração. Para o fundo Vox Capital, a taxa varia entre 2,5% a 3%, dependendo do volume 

a ser investido. 

                                                 
9 O governo belga reduziu em 2013 de 30% para 20% ou 15%, a alíquota de imposto de renda para estes 

investimentos. 
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Os fundos estrangeiros que descrevem suas taxas de performance representam 47% da amostra, 

sendo elas, em média, 20% do que ultrapassar seus benchmarks. Já no mercado nacional, apenas 

a Vox Capital (7%) informa sua taxa de performance de 20%, destacando-se a inovação de 

cálculo, que é dividida em metas financeiras (10%) e metas de impacto (10%). As metas de 

impacto são atingidas caso o fundo atinja a escala de classificação do GIIRS, já a meta 

financeira foi descriminada anteriormente, e representa 6% de ganho real. 

 

Resumidamente, de modo geral as informações financeiras dos fundos nacionais são 

insuficientes quando se observada sua divulgação para o público geral, em comparação com os 

fundos de mercados desenvolvidos. Esta também é uma das principais mudanças que a indústria 

nacional precisa aplicar para trazer mais transparência para os investidores. 

 

TABELA 17 – INVESTIMENTOS (FUNDOS INTERNACIONAIS) 

Investimentos Ticket Mínimo Liquidez 
Expectativa 

de Retorno 

Opções de 

Investimentos 
Taxa Adm. Taxa Perf. 

Accion US$ 1MM 10 Anos 15,60% Fundo PE 2,50% 20% 

Alterfin EUR$ 62,50 Anual 1% - 4% Ações n.a. n.a. 

Bamboo Capital Partners US$ 250MM 10 Anos 20,00% Fundo PE 2,00% 20% 

Calvert Impact Capital US$ 20 Vencimento 1.5% - 4% Títulos de RF n.a. n.a. 

Capria Ventures LLC US$ 250MM - - Fundo PE 0,00% 30% 

Creation Investments US$ 1 - 3MM 10 Anos 30% Fundo PE 2,00% 20% 

Develpment W. Markets US$ 165k - 500k 8 Anos - Fundo RF e PE - - 

Elevar Equity US 500MM 10 Anos - Fundo PE 2,50% - 

Global Partnerships US$ 50k - 250k 5 - 10 Anos 0.75% - 6,0% Fundo RF 1,00% - 2,00% n.a. 

MicroVest US$ 250MM Mensal - 8 Anos 7,50% Fundo RF 1,5% - 2,5% 20% 

Mirova Natural Capital Ltd US$ 100k - 1MM 8 - 10 Anos 7% - 9% Fundo RF e PE 2,00% 7% - 10% 

Root Capital US$ 25k 1 - 5 Anos 0% - 2,5% Fundo RF - - 

Sarona Asset Management US$ 25 - 250k 3 - 7 Anos 9% - 20% Fundo PE 1,00% - 3,00% 10% - 20% 

Vital Capital Fund US$ 10MM 5 Anos 20,00% Fundo PE 1,50% - 

WaterEquity - - - - - - 

Total 15 15 15 15 0 0 

Sim 15 14 5 2 0 0 

Não 0 1 0 13 0 0 

% Sim 100% 93% 33% 13% 0% 0% 

% Não 0% 7% 0% 87% 0% 0% 

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 
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TABELA 18 – INVESTIMENTOS (FUNDOS NACIONAIS) 

Investimentos Ticket Mínimo Liquidez 
Expectativa de 

Retorno 

Opções de 

Investimentos 
Taxa Adm. 

Taxa 

Perf. 

AZ Quest Azimut Impacto FI R$ 1k D+6 
+CDI Multimercado 

0,80% - 

3,00% 
n.a. 

Bemtevi Investimento social - - 0% SCP - - 

Din4mo R$ 150k - R$ 600k 4 Anos - Direto PE n.a. n.a. 

GAG Investimentos - - - - - - 

Kaeté Investimentos R$ 100k - +110%CDI FDIC - - 

MOV Investimentos R$ 1MM 10 Anos 20,4% Fundo PE - - 

Performa Investimentos R$ 1MM - 12% - 30% Fundo PE - - 

Positive Ventures R$ 1 - 5MM - - Fundo PE - - 

Provence Capital - - - Fundo PE - - 

Rise Ventures - - - Fundo PE - - 

SITAWI R$ 20k - 1MM 2 Anos 12,68% Dívida Direta - - 

Vox Capital R$ 250k - 1MM 10 Anos IPCA + 6% Fundo PE 2,5% - 3% 20% 

Yunus Social Business Inv. Profissional n.a. IPCA Multimercado -  -  

Wright Impacto Social FI n.a. 10 Anos +CDI Multimercado -  - 

WTT - World transf. Tech. - - - - - - 

Total 15 15 15 15 0 0 

Sim 13 9 7 5 0 0 

Não 0 0 0 8 0 0 

% Sim 87% 60% 47% 33% 0% 0% 

% Não 0% 0% 0% 53% 0% 0% 

FONTE: RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.5. EXEMPLOS DE INVESTIMENTOS 

 

Neste sub tópico serão demonstrados resultados financeiros e de impacto de alguns fundos 

brasileiros, extraídos também dos relatórios dos fundos, bem como alguns exemplos de 

investimentos, contemplando setores e negócios de atuação que estes fundos estão investindo. 

 

4.5.1 A VOX CAPITAL 

 

A Vox Capital é uma gestora em Investimentos de Impacto no Brasil. Fundada em 2009, possui 

foco dos seus investimentos principalmente em ativos como ações ou similares, de Negócios 

de Impacto que utilizam tecnologia para transformar positivamente a sociedade e o meio 

ambiente. A Vox Capital possui dois Fundos de Investimentos em Participação (FIP), o VOX I 

e II, classificados na categoria Multiestratégia. Visto suas características similares, o presente 

estudo consolidou ambos fundos. A Vox Capital captou até 02/2019 R$ 125,7 milhões. 

Conforme resumido na Tabela 19 abaixo, a Vox Capital possui um benchmark financeiro de 

6% a.a. corrigido pela inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e paga para 
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seu o gestor e administrador uma taxa de administração de 2,5% a 3% a.a., além da taxa de 

performance de 20%, que será aplicada da remuneração acima do seu benchmark, caso venha 

a ser atingido. A taxa de performance é dividida em metas financeiras (10%), e metas de 

impacto (10%). As metas de impacto são atingidas caso o fundo atinja a escala de classificação 

do GIIRS, ou seja, a escala de classificação dos Investimentos de Impactos mensurados pelo 

rating da GIIN. 

 

TABELA 19 – CARACTERÍSCITAS VOX CAPITAL 

Benchmark IPCA + 6% a.a. 

Taxa de Administração 2,5% a 3% a.a. 

Taxa de Performance Financeira 10% 

Taxa de Performance Impacto 10% 

Taxa de Performance Total 20% 
        FONTE: (VOX, 2019). ELABORAÇÃO: AUTOR 

 

4.5.1.1 INVESTIMENTOS REALIZADOS – VOX CAPITAL 

 

O fundo Vox Capital investe em setores alvo, como saúde, educação, habitação, serviços 

financeiros, água e saneamento, e energias renováveis. Segundo a Vox Capital, estes setores 

possuem maior impacto na sociedade e meio ambiente. Abaixo serão demonstrados três 

exemplos de empresas investidas pela Vox Capital, sendo uma delas já desinvestida. 

 

4.5.1.1.1 Avante 

 

A Avante é uma fintech fundada em 2012, atua no mercado de serviços financeiros para micro 

e pequenos empreendedores. O impacto da Avante é na resolução dos problemas de 

microempreendedores que não conseguem acessar serviços financeiros que possibilitem o 

investimento em seus negócios. A principal função da Avante é distribuir microcrédito 

produtivo e orientado, e na oferta de meios de pagamentos. A Avante recebeu aporte do fundo 

da Vox Capital, bem como de outros fundos de Investimentos de Impacto. A Avante possui 

classificação GIIRS em 2018 de 55,5, e tinha como benchmark 32,1. Com o microcrédito a 

Avante já concedeu R$ 96 milhões, e atendeu 37 mil empreendedores. (VOX, 2018) 
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4.5.1.1.2 Sanar 

 

Sanar é uma empresa de educação para profissionais de saúde, fundada em 2013, se 

compromete em ajudar estudantes da área de saúde em atingir seus objetivos profissionais e 

acadêmicos. O Impacto da Sanar é qualificar os profissionais do setor da saúde trazendo mais 

qualidade para o serviço de saúde no Brasil. A Sanar customiza materiais didáticos com um 

time de mais de 100 professores das principais universidades do Brasil. A Sanar possui 

classificação GIIRS em 2018 de 24, e tinha como benchmark 32,1. A Sanar já vendeu mais de 

100 mil livros e 10 mil cursos. (VOX, 2018) 

 

4.5.1.1.3 Tem 

 

A Tem é uma empresa administradora de cartões pré-pagos para uso exclusivo para pagamentos 

de serviços de saúde, fundada em 2007, se compromete em oferecer aos seus clientes acesso a 

uma rede de benefícios em serviços de saúde e bem-estar de baixo custo, bem como desconto 

em medicamentos. O Impacto da Tem é gerar acesso a saúde de qualidade a preços acessíveis. 

A Tem possui um modelo de negócios baseado em três pilares, (i) Credenciamento da Rede, 

(ii) Intermediação de pagamentos, e (iii) Gestão de rede de beneficiários. A Tem possui 

classificação GIIRS em 2016 de 42,4, e tinha como benchmark 21,1. A Tem possui mais de 

100 mil associados cadastrados e gerou uma economia média de R$ 458 por usuário em 2016. 

(VOX, 2017) 

 

A Tem foi investida pela Vox Capital, que adquiriu quase 30% de sua participação por R$ 3 

milhões em 2015. O primeiro desinvestimento de sucesso da Vox Capital, a Tem foi vendida 

para a seguradora europeia Generali em 2018 e gerou uma TIR de 23,8% a.a. para o fundo. O 

desinvestimento da Tem pela Vox gerou uma valorização de 50,05% nas quotas do fundo Vox 

I em 03/2018. Segundo a Vox, a Tem é um excelente exemplo de que investimentos de impacto 

podem trazer retornos financeiros e de impacto no Brasil. Além destes exemplos, o próximo 

tópico irá tratar dos resultados financeiros do Vox Capital. (VALOR, 2018; VOX, 2019; 

VÉRIOS, 2019) 
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4.5.1.2 RESULTADOS FINANCEIROS – VOX CAPITAL 

 

Os resultados financeiros do fundo Vox Capital provêm dos seus investimentos realizados. 

Tratando-se de um Fundo de Investimentos em Participações (FIP), os resultados financeiros 

do fundo são calculados de acordo com o valor das cotas ou do Patrimônio Líquido. O 

Patrimônio Líquido é calculado diariamente e considera os ativos de renda fixa como o valor 

principal mais remunerações, calculadas pro rata temporis, deduzida as eventuais provisões de 

crédito, já os ativos de renda variável, como as ações das empresas de capital fechado adquiridas 

pelo fundo, são considerados pelo seu valor justo. O valor justo das empresas adquiridas reflete 

as condições de mercado no momento da sua mensuração e é calculado, segundo o Relatório 

de Auditoria Independente do fundo, pelo método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Para 

cálculo do FCD o fundo calcula a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) pelo método do Modelo 

de Precificação de Ativos (CAPM). As TMAs de cada empresa investida estão discriminadas 

abaixo (DELOITTE, 2018). 

 

TABELA 20 – TMA INVESTIMENTOS VOX CAPITAL 

Empresa Investida % de Participação TMA 

ToLife 23,87% 15,87% a.a. 

Avante 19,70% 21,45% a.a. 

Tamboro 23,37% 24,03% a.a. 

Radiocorp 15,64% 24,56% a.a. 

Magnamed 19,71% 18,23% a.a. 

Tem 21,12% 21,75% a.a. 

Aondê n.a. 21,13% a.a. 

Média Aritimética 20,57% 21,00% a.a. 
       FONTE: (DELLOITE, 2018). ELABORAÇÃO: AUTOR 

 

A mensuração do valor justo dos investimentos do fundo é bastante relevante, pois as premissas 

de avaliação podem ser muito subjetivas, como por exemplo o cálculo da TMA, taxas de 

crescimento das receitas, taxa de crescimento na perpetuidade, e projeção de custos e despesas. 

O fundo avalia o valor das empresas investidas e submete para aprovação do administrador do 

fundo e auditor externo. O valor do Patrimônio Líquido do fundo também é afetado quando há 

desinvestimento dos ativos, podendo ser calculada a efetiva TIR do investimento realizado. 

Segundo dados obtidos na Vérios, o fundo VOX I obteve um retorno acumulado desde sua 

fundação de 90,32%, muito deste retorno advém do desinvestimento realizado da empresa Tem, 

conforme citado anteriormente (VÉRIOS, 2019). 
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4.5.2 BEMTEVI INVESTIMENTO SOCIAL 

 

A Bemtevi Investimento Social é uma gestora de investimentos fundada em 2015, baseada no 

conceito Yunus de Negócios Sociais, ela reinveste todo retorno obtido pelas aplicações em 

Negócios Sociais em outros negócios, sem distribui-los para os cotistas (investidores). Além de 

investir em Negócios Sociais, a Bemtevi aplica parte dos recursos captados em aplicações 

financeiras de pouco risco para custear as despesas administrativas do fundo, bem como 

utilizando estes recursos em uma conta garantia afim de cobrir eventuais inadimplentes. A 

lógica da Bemtevi é devolver para os cotistas o principal dos valores aplicados, sem juros e 

correções monetárias, estes, segundo a Bemtevi, são devolvidos na forma de Impacto Social. 

Os investidores aplicam recursos na Bemtevi através de uma Sociedade por Conta de 

Participação, conforme dito anteriormente, desta maneira ficam protegidos de 

responsabilidades sobre eventuais passivos gerados pelos Negócios Sociais. Os investidores da 

Bemtevi podem escolher os projetos que desejam investir, como também participar mais 

ativamente no negócio, caso desejem (BEMTEVI, 2019). 

 

Além de apoiar financeiramente os Negócios Sociais, a Bemtevi também assessora os negócios 

antes e depois de recebem os recursos. A Bemtevi preferencialmente procura outros parceiros 

que queiram investir nos projetos que participa. 

 

4.5.3 DIN4MO – INOVADORES DE IMPACTO 

 

A Din4mo foi fundada em 2014 com o propósito fortalecer Negócios de Impacto no Brasil, e 

possui quatro frentes de atuação que se complementam. A Din4mo Ventures (DV) investe em 

startups de impacto, normalmente as operações da DV ocorre em plataformas de equity 

crowdfunding, aonde ela lidera a captação aportando entre 15% e 25%. O programa Inovadores 

de Impacto tem como objetivo assessorar startups com impacto social já em funcionamento, 

oferecendo apoio à gestão, à governança e em eventuais captações de recursos. A InvestSocial 

foca em estruturar operações de securitização de recebíveis originados por Negócios de 

Impacto. Por fim, a Din4mo Serviços apoia organizações que desejam incorporar o tema de 

Negócios de Impacto à sua estrutura atual. Desde sua fundação, a Din4mo trabalhou em 

aproximadamente 40 startups de impacto. Como investidor líder dos projetos que recebem 

aporte, a Din4mo possui um sindicato, sendo um clube de investidores, que aprova as operações 
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de acordo com a tese de investir em Negócios de Impacto. Após aportar nos projetos, a Din4mo 

acompanha durante cinco anos monitorando e assessorando os empreendedores a cumprirem 

com as metas de impacto e retorno financeiro.  

Em 2018 a Din4mo estruturou a emissão da primeira debênture de impacto social do Brasil, os 

recursos captados foram utilizados para apoiar o projeto Programa Vivenda que realiza 

reformando residências de classe baixa. A expectativa da Din4mo e Vivenda é que a captação 

impacte na vida de 32 mil pessoas em um prazo de cinco anos. A emissão ocorreu por meio da 

oferta pública com esforços restritos de distribuições, conforme termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) número 476, como também de colocação privada. A 

debênture, segundo a Din4mo, foi adquirida pelo Fundo Zona Leste Sustentável e clientes 

Private Bank do Banco Itaú. A primeira debênture de Impacto Social do Brasil possui um prazo 

de 10 anos e remunera uma taxa de 7% a.a. (DIN4MO, 2019). 
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5. CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho comparou características estruturais, como Governança, Transparência e 

Investimentos dos Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil e em mercados 

desenvolvidos. Após a comparação entre 15 fundos de investimentos brasileiros e 15 fundos de 

investimentos internacionais, o trabalho identificou resultados em grande maioria deficitários 

para o mercado nacional. Naturalmente fundos que possuam mais ativos sob gestão (AUM) 

devem ter estrutura mais robustas, e deste modo, se diferenciem, destacando dos fundos 

menores em termos de: (1) Foco em Investimentos de Impacto, (2) Publicações e Report sobre 

o setor ou fundo, (3) Estrutura Jurídica, (4) Conselho e Diretoria, (5) Políticas e Comitês de 

Investimentos, (6) Medição de Impacto, e (7) Variedade de Investimentos. Porém, baseado nos 

resultados do trabalho, é preciso tomar algumas iniciativas para que o mercado brasileiro atinja 

o potencial internacional: 

 

1. Aumentar o fluxo de negócios, com estrutura jurídica regulamentada e confiável; 

2. Desenvolver a governança dos Fundos de Investimentos de Impacto; 

3. Melhorar a transparência do setor com reports anuais, e publicar abertamente os 

resultados de investimentos; 

4. Desenvolver e adotar como política essencial a apresentação de Relatórios de Impacto 

e padrões de avaliação e mensuração de impacto internacionalmente aceitos; 

5. Utilizar capital criativo e completo, estruturando investimentos mais sofisticados e 

menos tradicionais; 

6. Educar assessores financeiros para reduzir gargalos; 

7. Criar produtos financeiros de alto valor líquido; 

8. Aumentar as fontes de capital, e melhorar a intermediação e coordenação destes 

negócios; e, por fim, 

9. Prosseguir com incentivos fiscais para Investimentos de Impacto orientado. 

 

Finalmente, o estudo identificou pontos críticos a serem tratados, oferecendo uma visão geral 

da estrutura dos fundos de investimentos brasileiros e sugerindo alternativas para que o campo 

de Investimentos de Impacto possa melhorar de forma responsável e sustentável. Possíveis 

trabalhos futuros podem demonstrar evidências de retornos financeiros dos Fundos de 

Investimento de Impacto brasileiros, bem como estudos que possam analisar os retornos dos 
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Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil, determinando as taxas apropriadas, 

considerando o risco, retorno e impacto destes investimentos. 
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