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8ª Reunião Comitê Enimpacto
◦ Informes: (10 minutos)

◦ Evento GSG África do Sul (10 e 11 de setembro)

◦ Fórum Nacional de Negócios de Impacto (30 a 1º de julho)

◦ Criação do Curso de Pós Graduação de Empreendedorismo Social na UDF

◦ Pauta:

1) Aprovação Ata 7ª Reunião

2) Aprovação Relatório de Atividades 2019

3) Aprovação Calendário de Reuniões 2020

4) GT4: Repasse Seminário Legislação de Impacto

5) Aprovação Planos de Ação EurosociAL

6) Interlegis: Seminários Estaduais de Investimentos e Negócios de Impacto

7) EUROsociAL: Seminário Internacional de Investimento e Negócio de Impacto

8) Planos de Ação 2020

9) Contratação Consultor Enimpacto



Aprovação Ata 7ª Reunião



Aprovação Relatório Anual de Atividades -
2019
◦ Total de Ações no Documento-Base: 69

◦ Total de Ações em Andamento: 33

◦ Total de Ações Concluídas: 4

1) Incentivar a inclusão de critérios de impacto socioambiental na estruturação de chamadas públicas para 

fundos de investimento.

2) Promover ações de educação e fortalecimento de redes de investidores anjos para aumentar o 

conhecimento, engajamento e apoio aos Negócios de Impacto

3) Realizar estudos, por meio de cooperações técnicas internacionais para identificar caminhos possíveis para a 

compra/contratação do Estado a Negócios de Impacto (em diferentes níveis)

4) Incluir critérios de impacto socioambiental na metodologia CERNE de gestão das incubadoras, 

aceleradoras e parques tecnológicos



Destaques em 2019

◦ Eixo 1:Estruturação de um Fundo de Impacto; Agenda de compras públicas; Lançamento do primeiro 

Contrato de Impacto Social (CIS) no Brasil

◦ Eixo 2: Programa InovAtiva de Impacto; Curso Sebrae online, gratuito e contínuo “Como criar um modelo de 

negócio de impacto socioambiental”; 2º Mapa de Negócios de Impacto 

◦ Eixo 3: Editais de diversas instituições de governo (PNI, Centelha FAP-DF e FAPESP); Fundações e 

Institutos de Impacto (FIIMP) e Programa de Incubação e Aceleração de Impacto; Ações junto às IES

◦ Eixo 4: Estratégias Estaduais; Entrada das Diretorias-Gerais do Senado e da Câmara; PLS 338; Qualificação 

Jurídica Sociedades de Benefício



Aprovação Calendário de Reuniões 2020
◦ Proposta:

1) 29 de janeiro

2) 14 de abril

3) 29 de julho

4) 18 de novembro



Repasse Seminário Legislação Sociedade de Benefícios





Aprovação Planos de Ação EUROsociAL
Plano de Ação Compras Públicas

◦ Realizar estudos, por meio de cooperações técnicas 
internacionais para identificar caminhos possíveis para a 
compra/contratação do estado a negócios de impacto 
(em diferentes níveis). 

◦ Avançar nas discussões sobre a modernização das leis 
de compras públicas, para incluir critérios de inovação e 
impacto

◦ Decreto de Governança de Compras Sustentáveis

◦ Acompanhar avanço do decreto de compras públicas 
sustentáveis e avançar nas discussões sobre a 
modernização das leis de compras públicas, para incluir 
critérios de inovação e impacto

◦ Sistematizar e disseminar mecanismos de apoio (ex: 
termos de referência e contratos padrões) para facilitar 
processos de contratação de negócios de impacto por 
gestores públicos.

◦ Workshop Compras Públicas

◦ Integrar órgãos de controle (tcu, cgu, cge e tce) em 
processos de compras públicas desde o início.

◦ Incentivar, conectar e apoiar a estruturação de Contratos 
de Impacto Social (Social Impact Bonds - SIBS).

Plano de Ação Legislação de Impacto

◦ Apresentar anteprojeto de lei sobre qualificação jurídica 
própria aos negócios de impacto

◦ Análise interna do anteprojeto de lei

◦ Estudos elaborados pela Maze – Legislação de Impacto

◦ Construção de apoio político

◦ Reunião com os líderes da Enimpacto

◦ Reuniões com parlamentares

◦ Realização de audiência pública no Senado Federal

◦ Realização de Seminários

◦ Decisão do Ministério da Economia

◦ Envio de Projeto de Lei do Executivo

◦ Formação de uma Frente Parlamentar

◦ Debates sobre o Projeto de Lei no Congresso

◦ Aprovação da Legislação de Impacto



Interlegis: Seminários Estaduais de 
Investimentos e Negócios de Impacto

◦ Proposta:

1) 6 seminários em 2020

2) Público Alvo: Poderes Executivo e Legislativo Estaduais

3) Objetivo: Compartilhar a experiência da Enimpacto e incentivar a estruturação de Estratégias 
Estaduais de Investimentos e Negócios de Impacto

4) Formato: Seminário de uma manhã seguido de oficina de uma tarde

5) Público Mínimo Necessário:
1) Secretaria de Governo do Estado

2) Senador do Estado

3) Deputado do Estado

4) Representante da Enimpacto

5) Universidade

6) Sebrae

7) Banco Público



EUROsociAL: Seminário Internacional de 
Investimento e Negócio de Impacto
Proposta 1: Em conjunto com Fórum Nacional de 
Investimentos e Negócios de Impacto

◦ Prós:

1) Economia de tempo e recursos

2) Qualidade: associa-se ao maior evento do 
campo

◦ Contras:

1) Perde relevância dentro da grande 
programação do Fórum (Mais Fórum e 
menos Enimpacto)

Proposta 2: Seminário em Brasília

◦ Prós:

1) Ajuda a construir o Ecossistema de 
Brasília

2) Facilita a ida de gestores públicos de 
Brasília

3) Possibilita a concessão de prêmios e 
outras atividades da Enimpacto

4) Evento com mais cara de Enimpacto

◦ Contras:

1) Demandará mais tempo de organização



Planos de Ação 2020



Plano de Ação do GT 1

Continuidade de ações iniciadas em 2019

PROBLEMAS A SEREM 
ATACADOS 

AÇÕES A SEREM TOMADAS RESPONSÁVEL
AÇÃO ESTRATÉGICA A QUAL   SE VINCULA 
NO DOC. BASE

Baixa oferta para 
empreendimentos de 
impacto em fase
nascente

Fundo de investimento de 
impacto

BNDES, CEF, Fund Banco 
do Brasil e Sebrae (apoio 
técnico)

Estimular que fundos sociais e outros 
instrumentos financieiros de agencias 
de fomentos e bancos públicos 
fomentem negócios de impacto

Atrair recursos 
internacionais para 
investimentos em fundos 
de impacto ou 
diretamente em negócios 
de impacto

Engajamento de fundos de 
investimento internacionais 
para atuação em impacto no 
Brasil

Apex e ABVCAP Atrair recursos financeiros 
internacionais para investimento em 
fundos de impacto e/ou diretamente 
em Negócios de Impacto

Ampliar a oferta de 
capital público para 
fomento de negócios de 
impacto

Conexão e apoio com 
iniciativa do Lab da ABDE-
CVM-BID para direcionar 
recurso do fundo 157 para 
negócios de impacto

Lab ABDE CVM BID Propor instrumentos e veículos 
financeiros que sejam mais adequados 
às características dos Negócios de 
Impacto.



Plano de Ação do GT 1

Continuidade de ações iniciadas em 2019

PROBLEMAS A SEREM 
ATACADOS 

AÇÕES A SEREM TOMADAS RESPONSÁVEL
AÇÃO ESTRATÉGICA A QUAL   SE 
VINCULA NO DOC. BASE

Ampliar oportunidades de 
aporte de capital em negócios 
de impacto por investidores 
médios / tradicionais. 

Conexão e apoio com 
iniciativa do Lab da ABDE-
CVM-BID de aperfeiçoamento 
das plataformas de 
equitycrowd funding

Lab ABDE CVM BID Propor instrumentos e 
veículos financeiros que 
sejam mais adequados às 
características dos Negócios 
de Impacto.



Plano de Ação 2020 – Eixo II

Ação Macro Objetivo

Expandir programas de mentoria aos empreendedores com especialistas de mercado

e/ou de impacto (Inovativa de Impacto)

Mapear e fortalecer 

processos de apoio aos 

empreendedores de 

Negócios de Impacto

Conectar empreendedores de Negócios de Impacto com serviços de suporte da área

legal, comercial, de comunicação, captação de recursos, acesso a serviços financeiros

etc.

Disseminar iniciativas para a qualificação de empreendedores que queiram criar

Negócios de Impacto



Plano de Ação 2020 – Eixo II

Ação Macro Objetivo

Apoiar a inclusão dos Negócios de Impacto na cadeia de valor das empresas

Apoiar a conexão dos 

Negócios de Impacto com 

demandas da gestão 

pública e de cadeias de 

valor de grandes empresas

Estimular que gestores públicos compartilhem seus desafios de gestão e atendimento

à população para que empreendedores possam sugerir soluções complementares a

políticas públicas e para que gerem mecanismos viáveis de implementação destas

soluções



Plano de Ação 2020 – Eixo II

Ação Macro Objetivo

Promover e disseminar fórum de capacitação em avaliação de Negócios de Impacto

Fomentar a cultura de 

avaliação de impacto

Premiar e reconhecer práticas de avaliação de impacto entre empreendedores e

organizações intermediárias

Apoiar organizações e redes que implementem avaliações de impacto



1. Formatura da 4ª Turma do Programa de Incubação e Aceleração de Impacto;

2. Início da 5ª Turma do Programa de Incubação e Aceleração de Impacto (2019-2020); 

3. Lançamento da publicação: “Negócios de impacto socioambiental no Brasil – Como empreender, financiar a apoiar (publicado pelo ICE)”;

4. Realização de chamada de boas práticas para identificar e selecionar  melhores práticas de incubação e aceleração de impacto;

5. Realização de Missão Internacional de imersão e aprendizado para ecossistemas que atuam na temática de Finanças Sociais e Negócios de Impacto 
(Premiação da Chamada de Boas Práticas em Incubação e Aceleração de Impacto); 

6. Realização da segunda edição do projeto Enzima Lab – uma parceria entre GIFE e Din4mo, que tem como objetivo apoiar institutos e fundações 
no campo de negócios de impacto, a fim de qualificar a discussão estratégica sobre o tema.;

7. Incorporação da temática de negócios de impacto no Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos (PNI) –
MCTIC; 

8. Publicação do Mapeamento dos Mecanismos de Geração de Empreendimentos Inovadores  (realizado pela Anprotec, em parceria com MCTIC e 
CNPq), onde foi levantado o quanto I&A tem adotado a agenda de impacto social e ambiental para apoiar empresas com este perfil;

9. Realização de eventos sobre a temática de Finanças Sociais e Negócios de Impacto, em diferentes regiões do Brasil e que contaram com 
incubadoras e aceleradoras em suas respectivas organizações. 

10. Incubadoras Certificadas Cerne após a Inclusão de critérios e indicadores de impacto na metodologia;

O que fizemos em 2019



Plano de Ação do GT 3

Continuidade de ações iniciadas em 2019

Falta de recursos para custeio e manutenção 
das incubadoras e aceleradoras

(i) estudo sobre sustentabilidade das 
incubadoras/aceleradoras para investigar as 
debilidades e porque elas ocorrem (iniciativa 
liderada pelo ICE com pesquisadores da USP 
e da Wylinka, com o apoio da Anprotec)

ICE Ampliar a disponibilidade e adequação dos 
recursos do governo a Negócios de Impacto 
(investimento e/ou empréstimo)

(ii) busca de investimento para 
incubadoras/aceleradoras, na forma de 
investimento, por meio do fundo CAPRIA 
(iniciativa liderada pelo ICE, que conta com o 
apoio do Sebrae)

ICE/Anprotec/Sebrae

Formação para gestores e técnicos de 
ambientes de inovação;

O ICE e o Senslab com o apoio institucional 
da Anprotec vai iniciar um programa de 
formação EAD (fase piloto que irá permitir a 
capacitação de um número maior de 
gestores/técnicos

ICE/Anprotec Fortalecer e qualificar incubadoras, 
aceleradoras e redes de anjos que atuem 
com Negócios de Impacto

PROBLEMAS A SEREM ATACADOS       AÇÕES A SEREM TOMADAS             RESPONSÁVEL AÇÃO ESTRATÉGICA A QUAL   
SE VINCULA NO DOC. BASE



Plano de Ação do GT 3

Continuidade de ações iniciadas em 2019

Sensibilização das Instituições de Ensino 
Superior para inserção da temática 
Investimentos e Negócios de Impacto nas 
Disciplinas/Programas de 
Empreendedorismo. 

(i) Mapeamento de informações gerais sobre 
se/como o tema dos investimentos e negócios de 
impacto são aplicados nas IES;
(ii) Obtenção de apoio político de outras 
entidades representativas do ensino superior;
(iii) Desenvolvimento de material de referência 
orientador para professores interessados 
em começar ou aprimorar sua atuação na 
temática; A Rede de Professores do Programa 
Academia ICE já está construindo isso, desde 
2019 tornaram o blog do grupo um espaço 
compartilhado com estas informações. Apoiar o 
fortalecimento deste espaço poderia ser um 
caminho para atingir este objetivo.
(iv) Desenvolvimentos de ações de estímulos –
premiações, incentivos de órgãos 

governamentais ligados à educação, dentre 
outros, além de ampliar a visibilidade das 
iniciativas que já existem;
(v) Fortalecimento e ampliação da rede de 
professores do Programa Academia ICE, que 
atuam com o tema para troca de experiências.

ICE/ANUP Estimular a inclusão da temática de 
Investimento e Negócios de Impacto nos 
programas de empreendedorismo das 
Instituições de Ensino Superior

PROBLEMAS A SEREM ATACADOS       AÇÕES A SEREM TOMADAS             RESPONSÁVEL AÇÃO ESTRATÉGICA A QUAL   
SE VINCULA NO DOC. BASE



Plano de Ação do GT 3

Continuidade de ações iniciadas em 2019

Ampliar engajamento de institutos e 
fundações no tema - Agenda de Encontros da Rede 

Temática de Negócios de Impacto -
GIFE

GIFE, ICE, Instituto Sabin, Fundação 
Boticário e Instituto Humanize

Rede já em atividade. Prosseguir 
agenda de encontros e discussões.

PROBLEMAS A SEREM ATACADOS       AÇÕES A SEREM TOMADAS             RESPONSÁVEL AÇÃO ESTRATÉGICA A QUAL   
SE VINCULA NO DOC. BASE



Problemas a serem 

atacados

Ações a serem tomadas Responsável Status

Esvaziamento do conceito 

de Negócios de Impacto

Propor uma lei que cria qualificação jurídica aos 

tipos legais existentes, com elementos mínimos 

comuns aos Negócios de Impacto

Sistema B Qualificação de 

debate com 

ecossistema

Instrumento legal para 

Contratos de Impacto 

Social

Promover as regulamentações necessárias para a 

estruturação dos Contratos de Impacto Social 

(SIBs)

Sitawi Acompanhando 

avanços na CCJ

Consideração de impacto 

nas compras públicas

Avançar nas discussões sobre a modernização 

das leis de compras públicas, para incluir critérios 

de inovação e impacto

Sistema B Proposta enviada 

à SEGES

Plano de Ação do GT 4

Ações priorizadas



Problemas a serem atacados Ações a serem tomadas Responsável Status

Infraestrutura regulada para fundos

patrimoniais

Avançar na discussão da regulamentação

dos fundos patrimoniais (endowment)

IDIS Aguardando resposta à 

consulta formal 

apresentada à COSIT 

sobre entendimento 

tributário

Investimento de impacto a partir de 

Institutos e Fundações

Disseminar a possibilidade de OSCs e 

fundações serem sócias ou proprietárias de 

Negócios de Impacto como forma de 

executar ou financiar suas missões sociais, 

respeitada a restrição de não distribuição de 

lucro pelas fundações e OSCs

Sistema B Aguardando resposta à 

consulta formal 

apresentada à COSIT 

com base no parecer 

elaborado pelo Grupo 

Jurídico do Sistema B

Desdobramento da ENIMPACTO 

para políticas locais

Apoiar a criação de estratégias locais de 

investimentos e negócios de impacto em

outras unidades da federação

Sistema B e 

Aliança

Envio de pareceres para 

RJ, SP, CE, MG 

Plano de Ação do GT 4

Ações priorizadas



Plano de Ação do GT 4

Novas ações incorporadas para 2019

Problemas a serem atacados Ações a serem 

tomadas

Responsável Ação Estratégica a qual 

se vincula no doc.base

Formação de gestores públicas e 

parlamentares sobre Negócios 

de Impacto

Realizar  6 seminários 

por meio do Interlegis 

sobre conceitos e 

elementos de políticas 

públicas para negócios 

e investimentos de 

impacto

Sistema B

Direção Geral do Senado

Direção Geral da Câmara

Apoiar a criação de 

Estratégias Locais de 

Investimentos e Negócios 

de Impacto em outras 

Unidades da Federação



Consultor(a) de apoio Enimpacto

Demanda: 
Ações mais inovadoras para implementação dos objetivos previstos na Enimpacto

Ações mais sinérgicas com políticas públicas e iniciativas das organizações participantes do Comitê.

Objetivos do consultor(a):
Estruturar documento de recomendações concretas para os 4 GTs avançarem de forma inovadora e 

eficiente no processo de implementação da Enimpacto. (a partir de entrevistas com líderes Enimpacto e 

atores estratégicos; e estudo de programas e políticas públicas afins à Enimpacto)

Duração desse trabalho:
Período: até 3 meses.



Consultor(a) de apoio Enimpacto

Processo de seleção:

Inscrição direta através do link: http://bit.ly/EnimpactoConsultor

Avaliação dos líderes de GTs a partir de três critérios:

- Capacidade técnica (conhecimento e vínculos com impacto socioambiental e políticas públicas)

- Plano de trabalho (inovação e eficiência na metodologia proposta) 

- Custo benefício (o valor teto para a proposta é de R$ 40 mil)

Condições:
- Pessoa jurídica (pode ser MEI)

- Contratação direta pela Aliança pelo Impacto

http://bit.ly/EnimpactoConsultor

