
ENIMPACTO
7ª Reunião Comitê Enimpacto

02 de Outubro de 2019



7ª Reunião Comitê Enimpacto
◦ Informes: (10 minutos)

◦ Evento GSG no Chile (18 e 19 de novembro)

◦ Audiência Pública no Senado (Requerimento Senador Rodrigo Cunha)

◦ Aprovação da Lei que institui a Estratégia Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto no RJ 
(Deputado André Ceciliano) (falta apenas a sanção do Executivo)

◦ Pauta:

1) Apresentação Enimpacto para novos membros (10 minutos)

2) Apresentação Estudo Maze (20 minutos)

3) Entregas previstas para 2019 (20 minutos)

4) Apresentação e aprovação novo regimento (10 minutos)

5) Aprovação dos indicadores de cada GT (20 minutos)

6) Atualização do Documento-Base (Apoio a Estratégias Locais de Investimento e Negócios de Impacto; 
Entendimento do Conceito de Negócio de Impacto; adequação ao novo Decreto) (20 minutos)

7) Matérias Legislativas e Normativas no âmbito da Enimpacto (20 minutos)

8) Orientações para 2020 (20 minutos)



Conceito

Negócios de Impacto são modelos de negócios, 

com diferentes formatos jurídicos, que apresentam

soluções para problemas sociais e ambientais.

Repensar a forma como resolvemos problemas sociais e ambientais

Repensar a forma como fazemos negócio

Utilizar a flexibilidade do setor privado para alcançar avanços em questões sociais e ambientais... e 

com retorno financeiro



O que são Negócios 
de Impacto

Matheus Cardoso, 24 anos, CEO da 

MORADIGNA

Forbes – 1 dos 30 jovens talentos

brasileiros

Jardim Pantanal – Zonal Leste de 

São Paulo

500 reformas realizadas

Mais de 2 mil pessoas impactadas



O que são Negócios 
de Impacto

Michele Souza, 39 anos, CEO da 

CYCOR

Neuroengenheira

StartupLab com foco em 

desenvolvimento de alta tecnologia 

para Impacto Social

Mão eletrônica a R$ 5mil



O que define 
um NI

Compromisso com a Lógica Econômica
(receita a partir da comercialização de 

produtos / serviços)

Clareza do impacto que irá promover (e 
compromisso com a avaliação)

Compromisso explicito na missão da 
organização Compromisso com a Governança Efetiva



Apresentação 
Enimpacto para 
novos membros

Formas tradicionais de financiamento – Governo e Filantropia –
não tem recursos suficientes para resolver os problemas sociais.

Crença de que modelos de negócio podem resolver problemas 
sociais





Dados Globais
sobre Investimento
de Impacto

 Investimento de Impacto no mundo:  USD 228 bilhões (USD 114 bi em 2016)

 Investimentos de USD 36 bilhões em 2017

 Perfil dos Investidores: 45% Bancos Multilaterais, 32% Fundos de Investimento, 13% Fundos de 
Pensão/Seguradoras, 6% bancos

 64% dos investidores buscam retorno em linha com a média do mercado

 Alocação por setores: Serviços Financeiros 28%, Energia 14%, Habitação 8% 

Fonte:  Relatório GIIN - Annual Impact Investor Survey – JUNHO 2018, disponível em: https://thegiin.org/research/publication/annualsurvey2018



No Brasil

 AUM USD 343 milhões (186 milhões em 2016)

 29 investidores de impacto ativos no país, sendo 17 estrangeiros

 Maior parte dos investimentos via equity e dívida conversível

 Principais setores: TIC’s, Educação, Saúde e Conservação da Biodiversidade

Fonte: Pesquisa Ande sobre Investimento de Impacto no Brasil (out 2018) 



Atores envolvidos
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•
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•



1) Consulta Pública

2) Publicação do Decreto nº 

9.244/17

3) Instituição do Comitê 

Enimpacto

4) Parceria com EUROsociAL

5) Publicação Reino Unido e 

Fórum Econômico Mundial

6) Declaração de Líderes do G-

20

7) Insituição de Estratégias

Locais de Investimento e 

Negócios de Impacto (RN e 

RJ)



Apresentação do Estudo Maze
◦ Foram estudados cinco mercados Europeus, analisadas mais de 30 políticas públicas, cerca de 30 
programas de capacitação e 15 fundos de capital de risco de impacto. Dessa análise, destaca-se:

1. O Reino Unido mantém o seu papel de liderança no mercado Europeu devido a dois fatores. Por um lado, 
histórico do governo em várias frentes, como legislador, facilitador e participante direto no mercado. Por 
lado, implementação de políticas públicas transversais visando atuar não só  junto da procura e oferta, 
como dos intermediários e outras entidades relevantes do ecossistema. 

2. A União Europeia tem mobilizado vários instrumentos de caráter supranacional que têm contribuido de 
relevante para a dinamização do investimento de impacto em vários mercados Europeus.

3. As políticas públicas mais expressivas prendem-se com a) enquadramento regulatório do conceito de 
empresas sociais; b) incentivos fiscais a investidores; c) criação de instituições por atacado. Políticas 
públicas relativas à regulação do processo de compras públicas não foram identificadas em mais nenhum 
mercado, além de no Reino Unido.

4. Existe uma significativa proliferação de programas de capacitação tipicamente sob a forma de 
aceleradoras, incubadoras, e subsídios à contratação de serviços especializados. Estes programas são, no 
entanto, em geral altamente dependentes de financiamento público.

5. Existem inúmeros fundos de capital de risco de impacto Europeus, o que comprova a dinâmica deste 
O European Investment Fund, no seu papel de investidor âncora, tem sido fundamental para a 
constituição da maioria destes fundos. 



Destaques de cada líder

◦ 5 minutos para cada líder



POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO

Apoio para incubadoras 
e aceleradoras de 
empresas sociais

SOCIAL INCUBATOR 
FUND (£10 M)F BIG POTENTIAL BREAKTHROUGH (£10 M)

Apoio a empresas sociais com histórico; ajuda no 
desenvolvimento de estratégia de captação de 
investimento
A decorrer até 2020

G

INVESTMENT AND CONTRACT READINESS FUND (£13,2 M)I

Apoio a empresas sociais para captação de investimentos/contratos, 
através de apoio técnico específico

Subsídio para apoiar empresas sociais a melhorar a sua proposta de impacto para atrair 
investidores e comissários de contratos públicos

IMPACT READINESS FUND (£1,5 M)H

REINO UNIDO

Fonte: An Assessment of Social Incubator Fund Outcomes (2016); In Pursuit of Readiness: Evaluation of the Investment and Contract Readiness Fund (2015)
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INCENTIVO À CAPACITAÇÃO (1/5)

Principais resultados:

 1 em cada 5 empresas 
sociais apoiadas pelos 
programas de capacitação 
capacitação que 
receberam apoio do 
fundo, conseguiram 
captar investimento após 
a participação no 
programa

 Estima-se que o retorno 
do valor investido tenha 
sido de 2,2x

Apoio prestado:

 As empresas sociais 
apoiadas destacaram a 
importância dos 
seguintes serviços 
oferecidos pelos 
programas de 
capacitação: (1) 
aumento das 
oportunidades de 
networking, (2) maior 
acesso a financiamento 
seed, (3) melhoria do 
conhecimento do setor

 A maioria das empresas 
sociais apoiadas (cerca 
de 62%) refere que sem 
o apoio dos programas 
de 
incubação/aceleração, 
teriam crescido mais 
lentamente 

Incubadoras/ Aceleradoras 
apoiadas:

 Behtnal Green Ventures
 SeedBed
 Big Issue Invest
 Cambridge Social 

Ventures, Dotforge
Impact

 Health Social Innovators
 Social Incubator North
 Wayra UnlTd
 Young Academy

 Fundo de £10 milhões 
gerido pelo National
Lottery Community
Fund

 Financiamento 
disponível entre 
£50.000 - £1.5 milhões

[LER PARA SABER +]

DETALHEPONTOS-CHAVE

Social Incubator Fund

F

Fonte: An Assessment of Social Incubator Fund Outcomes (2016)

CARACTERIZAÇÃO 
DO MERCADO

POLÍTICAS PÚBLICAS2 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO3 CAPITAL DE 
RISCO

4
CARACTERIZAÇÃO 
DO MERCADO

1

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607510/An_Assessment_of_Social_Incubator_Fund_Outcomes_Abridged_Report_10042017.pdf
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INCENTIVO À CAPACITAÇÃO (2/5)

Principais resultados:

 319 empresas sociais 
foram apoiadas pelo 
fundo com um 
investimento médio de 
£41.092 

 O retorno do valor 
investido foi de 1,7x o 
total do fundo, num total 
investido até ao momento 
momento de £9.45 
milhões

Apoio prestado:

 O financiamento 
disponibilizado pelo Big
Potential Breakthrough
(BPB) destina-se a 
empresas  socias que 
procurem desenvolver 
capacidades para captar 
mais investimento, ao 
trabalhar com 
programas de 
capacitação aprovados 
pelo BPB

 O investimento 
assegurado até ao 
momento foi de cerca 
de £17.48 milhões, cerca 
de £ 16,9 milhões dos 
quais resultaram de 
empréstimos e cerca de 
meio milhão resultou de 
compras de capital 
próprio

Empresas sociais apoiadas:

- O programa tem sido 
considerado um sucesso 
nas avaliações anuais, 
que decorrerão até 
2020, uma vez que tem 
conseguido abranger 
todo o sector da 
economia de impacto, 
em diferentes tipos de 
geografias, e com 
empresas sociais de 
diferentes tamanhos e 
tipos

 Fundo de £10 milhões 
foi lançado pelo 
National Lottery
Community Fund e é 
gerido pelo Social 
Investment Business

 O programa decorre 
entre 2015 e 2020

 Financiamento 
disponível entre 
£20.000 - £75.000

[LER PARA SABER +]

Big Potential
Breakthrough

G

Fonte: Big Potential Breakthrough Report: year 4 (2018)

CARACTERIZAÇÃO 
DO MERCADO

POLÍTICAS PÚBLICAS2 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO3 CAPITAL DE 
RISCO

4
CARACTERIZAÇÃO 
DO MERCADO

1

DETALHEPONTOS-CHAVE

https://www.bigsocietycapital.com/latest/type/research/big-potential-breakthrough-evaluation-report
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INCENTIVO À CAPACITAÇÃO (3/5)

Principais resultados:

 Foram apoiadas 110 
empresas sociais, através 
de 26 programas de 
capacitação, recebendo 
um subsídio médio de 
£39.000 

 Cerca de 70% das 
empresas sociais apoiadas 
apoiadas pelo Impact
Readiness Fund (IRF) 
assegurado rondas de 
investimentos/contratos 
anteriores ao subsídio e 
cerca de 70% 
conseguiram 
investimentos/contratos 
na sequência deste apoio. 
apoio. Apenas 10% das 
empresas não 
conseguiram 
investimentos/contratos 
antes ou depois do IRF

Apoio prestado:

 O programa funcionou 
em alguns momentos 
com uma estrutura de 
cohorts, com várias 
empresas sociais a 
trabalhar com o mesmo 
programa de 
capacitação. Esta divisão 
administrativa 
demonstrou bons 
resultados pelas 
aprendizagens de grupo 
e troca de experiências

 A experiência de 
trabalho com mentores 
provou ser muito 
positiva, sendo para 
muitos o primeiro 
contacto com 
consultores externos, o 
que fomentou o seu 
sentido de 
responsabilidade para 
cumprimento das 

Aprendizagens:

 Entre a primeira e a 
segunda ronda do IRF, 
os subsídios mais 
pequenos, de cerca de 
£25.000, foram 
descontinuados. 

 Os programas de 
capacitação avaliaram 
negativamente esta 
decisão uma vez que os 
subsídios atribuídos na 
segunda ronda, de 
£50.000, representam 
um encaixe demasiado 
grande para empresas 
mais pequenas

 Fundo de £1,5 milhões 
gerido pelo Cabinet
Office

 Os subsídios variavam 
entre os £25.000- £ 
150.000 

[LER PARA SABER +]

Impact Readiness
Fund

H

Fonte: “That’s my Hat!” A review of the impact readiness fund (IRF)

CARACTERIZAÇÃO 
DO MERCADO

POLÍTICAS PÚBLICAS2 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO3 CAPITAL DE 
RISCO

4
CARACTERIZAÇÃO 
DO MERCADO

1

DETALHEPONTOS-CHAVE

https://access-socialinvestment.org.uk/impact-readiness-fund-review-published/
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INCENTIVO À CAPACITAÇÃO (4/5)

Principais resultados (1):

 O ICRF (Investment and
Contract Readiness Fund) 
Reino Unido, tendo 
apoiado 155 negócios de 
impacto de elevado 
potencial com um total de 
£13.2M

 O valor dos contratos / 
investimentos gerados 
excedeu os £233M

 O “retorno” do valor 
investido em contratos / 
investimento foi de 1 para 
18

Principais resultados (2):

 A média dos subsídios 
atribuídos foi de £85K, 
com o objetivo de 
desbloquear 
investimentos de £500K 
ou contratos públicos 
superiores a £1 milhão. 
Os subsídios foram 
utilizados sobretudo 
para suportar apoio na 
área de modelação 
financeira (86%), 
medição de impacto 
(72%) e estruturação de 
investimentos (57%)   

Principais resultados (3):

 No total foram 
assegurados £154 
milhões em contratos 
(por cada libra 
investida, o retorno foi 
de £23) e £79 milhões 
em investimento (por 
cada libra investida, o 
retorno foram £11) 

 Cerca de metade das 
empresas apoiadas (78 
em 155) asseguraram 
pelo menos um 
contrato ou 
investimento, no 
seguimento do apoio 
recebido 

 Fundo de £10 milhões 
gerido pela Social 
Investment Business

 O fundo foi 
aumentado para £12,3 
milhões graças ao 
apoio do Mutuals
Support Programme e 
do Cabinet Office

[LER PARA SABER +]

Investment & Contract
Readiness Fund

I

Fonte: In Pursuit of Readiness: Evaluation of the Investment and Contract Readiness Fund (2015)

CARACTERIZAÇÃO 
DO MERCADO

POLÍTICAS PÚBLICAS2 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO3 CAPITAL DE 
RISCO

4
CARACTERIZAÇÃO 
DO MERCADO

1

DETALHEPONTOS-CHAVE

https://www.sibgroup.org.uk/investment-and-contract-readiness-fund


Principais entregas para 2019

Eixo 1: Ampliação da 
Oferta de Capital

1) Social Prosperity Impact 
Fund

2) Consultoria Convergence
para instrumentos 
financeiros híbridos

3) SIB – Qualificação 
Profisisonal FAT

Eixo 2: Aumento dos 
Negócios de Impacto

1) InovAtiva de Impacto

2) Curso online Sebrae 
“Como criar um modelo 
de negócio de impacto 
socioambiental”

Eixo 3: Fortalecimento
das Organizações

Intermediárias

1) Programa de Aceleração
de Impacto

2) Prêmio de Impacto para 
as Instituições de Ensino 
Superior

Eixo 4: Melhoria do 
Macroambiente

Normativo

1) PLS 338 (está na CCJ)

2) PL Qualificação
Empresas de Benefício



Eixo 1: Ampliação da Oferta de 
Capital

◦ 1) Consultoria Convergence para instrumentos financeiros híbridos (estruturar piloto)

 2) SIB – Qualificação Profisisonal FAT

◦ 3) Engajamento de fundos de investimento/investidores internacionais para atuação em impacto no Brasil 

(APEX/ABVCAP)

 4) Social Prosperity Impact Fund

 5) Workshop sobre Compras Públicas

6) Fundo de Impacto?



Eixo 2: Aumento dos Negócios 
de Impacto

 1) InovAtiva de Impacto (ex: Cycor e Ecopanplas)

 2)Apresentação do Índice de Inclusividade (+Negócios) e aplicação de um piloto em cadeia de valor a ser 

definida

 3) Curso online Sebrae “Como criar um modelo de negócio de impacto socioambiental”



Eixo 3: Fortalecimento das 
Organizações Intermediárias

 1) Programa de Aceleração de Impacto – (Encerramento da 4a. Rodada e Início da 5a. Rodada)

 2) Realizar 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)

 3) Realização da 2ª Edição do Enzima Lab – Formação para institutos e fundações sobre o campo

 4) Dois Encontros da Rede Temática de Negócios de Impacto – GIFE

 5) Estimular o financiamento de estudos e pesquisas sobre o tema. (Estudo realizado pela MAZE)

 6) Engajamento das Instituições de Ensino Superior:

o Participação da ANUP no GT-3 que, com a ajuda do ICE (Academia),  está liderando  um dos subgrupos de trabalho

o Estruturação de marco de referência interno do projeto para o grupo de trabalho e alinhamento no engajamento de atores 

externos

o Conteúdo de referência (leitura básica e exemplos de ementas de disciplinas) para professores e instituições de ensino 

superior interessados nas temáticas relacionadas aos negócios de impacto



Eixo 4: Melhoria do 
Macroambiente Normativo

 1) Acompanhar tramitação PLS 338 (está na CCJ)

◦ 2) PL Qualificação Sociedades de Benefício

 3) Acompanhamento da regulamentação da Lei 13.800/2019 (fundos patrimoniais)

 4) Possibilidade de Institutos e fundações investirem em Negócios de Impacto (Parecer COSIT)

 5) Elaboração de “lei modelo” salvaguardando os conceitos da ENIMPACTO (leis estaduais – RN, RJ, SP, 

CE) 

 6) Decreto Governança Compras Públicas 

◦ 7) Acompanhar eventual desdobramento do Decreto Presidencial 9571/2018 (Diretrizes Nacionais sobre 

Empresas e Direitos Humanos)



◦Capítulo 2 (Das Reuniões)

◦3 Seções

◦ Da Periodicidade

◦ Da Pauta e Ata

◦ Das Disposições Gerais

◦11 Artigos

◦Capítulo 1 (Do Comitê)

◦4 seções

◦ Da Natureza e Finalidade

◦ Da Estrutura

◦ Das Competências

◦ Da Composição

◦9 Artigos

Apresentação do Novo Regimento



Aprovação dos indicadores de cada GT
Grupo de Trabalho Indicadores Propostos Fonte dos Dados

Ampliação Oferta de Capital Recursos alocados em investimentos de 

impacto 
ANDE

Aumento do Número de Negócios de 

Impacto

Número de Negócios de Impacto
Pipe Social 

Fortalecimento de Organizações

Intermediárias

Quantidade de Aceleradoras e 

Incubadoras Certificadas pelo CERNE
ANPROTEC

Nº de Institutos e Fundações que 

investem em Negócios de Impacto

GIFE
Volume de recursos alocados por 

Institutos e Fundações no campo de 

Investimentos e Negócios de Impacto

Melhoria do Macro Ambiente

Institucional e Normativo

Nº de Pareceres, proposições legislativas

e normativas elaborados pela 

Enimpacto e adotados por outros 

órgãos

Enimpacto

Políticas locais desdobradas a partir da 

Enimpacto

Enimpacto



Atualização do Documento-Base

◦ Necessário atualizar referências ao antigo Decreto

◦ Incluisão de ação referente às Estratégias Locais de Investimento e Negócios de Impacto

◦ Padronização do entendimento com relação à definição de Negócio de Impacto:

“Empreendimentos com o objetivo de gerar impacto socioambiental e resultado financeiro positivo 

de forma sustentável”

(Inciso I do art. 2º do Decreto nº 9.977/19)



◦ Empreendimentos: No âmbito da ENIMPACTO, ficou definido que o termo “empreendimento” é mais 

amplo do que “empresa”, e que abrange “projetos”, “empresas”, “cooperativas”, “negócios”, etc. Optou-se por utilizar 

as modalidades contidas na Carta de Princípios da Aliança, que estabeleceu 5 grandes tipos de categorias 

Negócios de Impacto:

◦ 1 – Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com geração de renda

◦ 2 – Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com negócios 

◦ 3 – Cooperativas

◦ 4 – Negócios com distribuição de dividendos

◦ 5- Negócios sem distribuição de dividendos



◦ Impacto socioambiental positivo:

◦ “impacto socioambiental líquido positivo”

◦ O uso da palavra “socioambiental” significa socio E ambiental, e não social OU ambiental. 

◦ Resultado financeiro positivo sustentável:

◦ Refere-se à fluxo de caixa

◦ Termo não se confunde com lucro. 

◦ É necessário que seja sustentável. 



Política para Negócios de Impacto

◦ O entendimento do conceito de Negócio de Impacto ancorou-se na compreensão de que uma política 

pública deve se pautar pela abrangência, pela escala, pela territorialidade e pela ampliação do acesso à 

serviços públicos e direitos. 

◦ Ademais, a manutenção de um grupo diverso de órgãos públicos e privados demanda um conceito amplo o 

suficiente para que todos se sintam devidamente representados nele. 

◦ Levantamentos futuros da quantidade de negócios de impacto devem considerar uma maior diversidade na 

forma de organização dos negócios



Matérias Legislativas no âmbito da Enimpacto

1. PL Qualificação “Empresas de Benefícios”

2. PLS nº 338 – Contratos de Impacto Social (Senador Tasso Jereissati)

3. Regulamentação da Lei nº 13.800/19 (Fundos Patrimoniais) sob o aspecto fiscal

4. Parecer COSIT - Possibilidade de OSC serem titulares de capital social em Negócios de Impacto, sem

perder imunidades e isenções tributárias

5. Estratégias Estaduais de Investimentos e Negócios de Impacto (RN, RJ, CE, SP)

6. Decreto Governança Compras Públicas



PL Qualificação Empresas de Benefícios

• Qualificação dos tipos jurídicos existentes, de forma a estabelecer 3 elementos de adesão obrigatória nos 
documentos constitutivos:

1) Objeto Social com referência expressa ao impacto social e ambiental positivo

2) Órgãos da Administração vinculados à realização do impacto social e ambiental positivo

3) Mensuração anual e apresentação do Relatório de Impacto junto com a prestação de contas da 
administração

• Parecer favorável da CONJUR do Ministério da Economia e análise favorável do DREI

• Projeto promove debate estruturantes sobre compras públicas e oferta de capital para economia de impacto 
positivo

• Realização de evento para apresentação ao campo – data a ser definida novembro/dezembro 2019



PLS nº 338 – Contrato de Impacto Social

◦ Figura inédita no Brasil

◦ Prevê a mensuração de impacto positivo como elemento central da contratação com a administração pública

◦ Possibilita a participação de terceiros investidores no contrato público

◦ Em 14 agosto 2018 foi realizada reunião no gabinete da Senadora Lúcia Vânia, relatora do PLS 

◦ Contribuições ao texto do PLS foram formalmente apresentadas

◦ Sitawi lidera as ações nesse subgrupo do GT4

◦ Está na CCJ sob relatoria do Senador Antônio Anastasia



Regulamentação da Lei nº 13.800/19

◦ Lei que converteu em lei a MP 851/2018, criando os Fundos Patrimoniais Filantrópicos (Endowments)

◦ IDIS e a Coalizão para os Fundos Patrimoniais lidera a discussão no GT4 

◦ Participação ativa em todas as etapas da tramitação da lei

◦ Realização de reunião na Receita Federal para esclarecer dúvidas sob o aspecto tributário e a manutenção das 

isenções e imunidades das associações gestoras dos Fundos Patrimoniais 

◦ ENIMPACTO apresentará consulta formal à Receita Federal sobre a tributação (art. 2º, II, da Instrução 

Normativa 1.396, de 16.09.2013) 



Parecer COSIT

◦ Solução de Consulta COSIT nº 524, de dezembro de 2017 suscitou dúvida sobre a manutenção das isenções 

e imunidades fiscais de OSCs que sejam titulares de participação societária

◦ Foi elaborado parecer pelo GT4, apresentado ao Comitê da ENIMPACTO em dezembro 2018 e remetido à 

COSIT

◦ Duas reuniões com a COSIT foram realizadas para tratar do tema e houve convergência de entendimentos

◦ ENIMPACTO apresentará consulta formal à Receita Federal (art. 2º, II, da Instrução Normativa 1.396, de 

16.09.2013) buscando afastar a divergência de interpretação que gerou insegurança no campo 



Políticas Estaduais de Investimentos e 
Negócios de Impacto
◦ Rio Grande do Norte foi pioneiro e criou a Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto pela 

edição da Lei 10.483, de 04.02.2019

◦ No Rio de Janeiro, tramita o Projeto de Lei 997/2019, de autoria do Dep. André Ceciliano criando uma 

Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto

◦ São Paulo articula Política Estadual através de decreto do Governador

◦ Ceará e Paraná estão articulando iniciativas similares

◦ Preocupação com a manutenção de conceito e promoção de sinergias nas atuações federal e estadual para 

potencializar o alcance e efetividade das ações 

◦ SEBRAE tem acompanhado de perto as iniciativas estaduais 



Decreto Governança Compras Públicas

◦ Minuta originária da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento

◦ Participação em reuniões de debate e na consulta pública

◦ Foram sugeridas inserções:

(1) conceito de Negócios de Impacto com referência ao Decreto da ENIMPACTO

(2) melhoria do bem-estar econômico, social e ambiental da área relevante como possibilidade de 

critério para contratação 



Orientações para 2020

◦ Sugestões:

◦ Contratação consultores

◦ Fundo de Impacto

◦ Mostra na Câmara e no Senado sobre Negócios de Impacto

◦ Prêmio Melhores práticas acadêmicas

◦ Guia 2.5 com melhores práticas de Negócios de Impacto

◦ Formação Frente Parlamentar Pró Investimentos e Negócios de Impacto

◦ Outras sugestões?


