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Prefácio da edição portuguesa 

 

Portugal apresenta uma série de vantagens únicas, entre as quais, um acesso privilegiado a 494 milhões de 
consumidores na União Europeia e a 220 milhões de consumidores dos países de língua oficial portuguesa 
espalhados um pouco por todo o mundo. A sair da sua recessão mais profunda em mais de quarenta anos, 
com dez trimestres de contração económica, o país encontra-se num momento de transição importante. 

Assim sendo, estou particularmente satisfeito com a recente tradução para o português de «Making Impact 
Investible» (Fazer do Impacto um Investimento, na versão portuguesa), no contexto do lançamento do 
Laboratório de Investimento Social, pioneiro no país, e do evento dedicado de arranque do mesmo, 
apresentado pela Fundação Gulbenkian a 27 de Fevereiro de 2014, para o qual me sinto grato por ter sido 
convidado a apresentar as principais conclusões do presente relatório. 

Para restaurar a sua competitividade a longo prazo e com vista a alcançar um crescimento inclusivo, Portugal 
continua a ter diante de si um ajuste significativo nos próximos tempos. Mas não haja equívocos: trata-se 
igualmente de uma oportunidade única de modernizar o país e a sua economia bem como de preparar 
Portugal para o futuro nas próximas décadas. O capital de investimento irá desempenhar um papel 
importante nesse sentido, sendo possível irmos buscar inspiração aos extraordinários êxitos alcançados no 
país ao longo das últimas três décadas. Pouco depois da adesão do país à Comunidade Europeia em 1986, tive 
a sorte de passar dois anos de formação em Lisboa. Na altura, a autoestrada que liga diretamente Lisboa ao 
Porto ainda não existia. Desde então, tem-se verificado uma transformação incrível; incluindo em termos da 
esperança média de vida dos cidadãos, que aumentou em dez anos, e ao nível das infraestruturas, que deram 
um significativo salto em frente estando, em muitos casos, a par do resto do mundo. 

Paralelamente ao processo de ajuste atualmente em curso em Portugal, assiste-se agora ao dealbar da 
transformação que se segue para a economia global. No seu âmago reside uma ideia muito poderosa: a 
criação simultânea e intencional de valor económico e social ou ambiental, em e por parte de todos os setores 
da economia e da sociedade, impulsionada por formas inovadoras de acesso a capital e respetiva alocação, 
com base em incentivos destinados a obter um desempenho financeiro e extra-financeiro que beneficie 
simultaneamente acionistas e partes intervenientes. 

Isto abre caminho à utilização do capital de modo muito mais eficiente para financiar soluções a desafios 
sociais e ambientais. Após o recente período da austeridade vivido em Portugal, uma redução ainda maior 
dos níveis de prestação de serviços públicos de educação e de saúde – para citar apenas dois exemplos – corre 
o risco de levar a coesão social para além do ponto de ruptura. Além disso, com vista à criação tão premente 
de postos de trabalho que reponham os que se perderam durante a crise, o país precisa de construir novas 
fontes de vantagem comparativa que não passem pelo custo. Tal requer tanto dinheiro como inovação. 
Generalizar o investimento de impacto, que constitui o tema deste relatório, poderá potencialmente ajudar 
a desbloquear e a financiar as inovações presentemente necessárias para impulsionar o progresso social e o 
crescimento inclusivo a uma escala relevante. Com base nos progressos registados ao longo da última década, 
um pouco por todo o mundo, em torno do investimento não só com vista a impacto social mas também a 
retorno financeiro, estamos agora em condições de conceber instrumentos financeiros com incentivos 
integrados para impulsionar melhorias ao nível micro que afetem vidas e que aumentem a competitividade, 
tais como a redução do custo das repetições de ano – que impõe atualmente um ónus adicional de mais de 
dez por cento sobre a despesa total com educação primária e secundária em Portugal – ou (para nos 
mantermos na área da educação) instrumentos financeiros que ajudarão a baixar o custo de elevar o nível de 
sucesso escolar em Portugal dos atuais 32% de diplomas de ensino secundário na faixa etária dos 25 aos 64 
anos para a média de 74% da OCDE. O desemprego dos jovens aumentou vinte pontos percentuais durante a 
crise. Iremos precisar de soluções novas para garantir oportunidades para todos. Para a generalidade da 
economia podemos prever igualmente instrumentos financeiros destinados a financiar a modernização e 
reativação das indústrias-chave do país, tais como a indústria têxtil portuguesa, que perdeu um terço dos seus 
postos de trabalho nos últimos seis anos. O essencial, em todo o caso, é articular os incentivos financeiros à 
melhoria contínua dos resultados sociais, a par da combinação inteligente de diferentes fontes de capital, 
compensando adequadamente os riscos assumidos. 
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Tal como o leitor constatará, o investimento de impacto pode traduzir-se numa enorme mudança e 
impulsionar tanto a modernização da prestação de serviços públicos como a criação de valor no setor privado, 
numa escala sem precedentes. Contudo, para executar a constituição de capital, oportunidades de negócio e 
novos postos de trabalho, a inclusão social e a implementação operacional efetiva em Portugal, há que, antes 
de mais, fazer do impacto um investimento. As condições necessárias para um mercado de capitais de impacto 
funcional são um ecossistema sólido de investimento de impacto, composto por investidores de qualidade, 
projectos e intermediários; um setor social competitivo em termos gerais e uma agenda de políticas nacionais 
que apoie tudo isto. A forma mais barata e mais rápida de construir este tipo de mercado de capitais é uma 
ação colaborativa e sistémica. O relatório descreve as lições retiradas de uma série de exemplos de criação 
de mercado em todo o mundo, entre as quais, as lições pioneiras da experiência do Reino Unido. A partir do 
trabalho realizado em vários países de todo o mundo em matéria de ajuste, impacto e investimento ao longo 
dos últimos quinze anos, aprendi que sempre que beneficiamos da experiência de outros lugares resta, ainda 
assim, trabalhar arduamente na adaptação dos instrumentos e das vias, de modo a que possam dar resposta 
cabal às características específicas, neste caso, da economia, sociedade e mercado de capitais português. 

Com o nível de talento já reunido no Laboratório de Investimento Social, chefiado pelo seu brilhante 
coordenador científico, o Professor Filipe Santos e o seu coordenador António Miguel, e com o apoio da 
prestigiada Fundação Gulbenkian e da Social Finance, líder no Reino Unido em títulos de impacto social, bem 
como uma série de outros parceiros, faz sentido depositar expetativas muito elevadas no Laboratório de 
Investimento Social. A ideia é vir a desempenhar um papel catalisador na ajuda à criação do mercado de 
investimento de impacto em Portugal. No entanto, não nos esqueçamos que os líderes do Laboratório tiveram 
a coragem de assumir uma tarefa que é tão importante para o país quanto desafiante e que, por conseguinte, 
merecem o nosso total apoio. 

Em 1988, mudei-me para a Costa Ocidental («West Coast») da Europa. Considero que é assim que devemos 
pensar em Portugal. Obviamente não em termos de o candidatar aos défices públicos da Califórnia, mas 
interrogando-nos como podemos desbloquear uma capacidade de inovação análoga. Há 500 anos, os 
navegadores portugueses percorreram território desconhecido, estabelecendo novas rotas comerciais com 
uma incrível coragem pessoal, lançando mão da melhor ciência disponível à época. Trouxeram no regresso 
muitas novas ideias e bens que transformaram Portugal, a Europa e o mundo. As vias de mudança tornaram-
se mais abstratas desde a época das naus dos navegantes. Contudo, o poder do investimento de impacto tem 
todo o potencial de se vir a revelar igualmente transformador para a construção de um Portugal, de uma 
Europa e de uma comunidade global mais prósperos e inclusivos no século XXI, se formos rigorosos, audazes 
e estivermos dispostos a colaborar. 

 

Dr. Maximilian Martin 

 

Lisboa, 27 de fevereiro de 2014 
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Introdução à edição portuguesa 

 

Os desafios no financiamento do setor social não são novos, mas o tempo urge e é necessário apresentar 
novas propostas com novas soluções. É da opinião geral que o setor social desempenha um papel fundamental 
na sociedade e economia portuguesas e que as organizações que nele operam trabalham arduamente de 
forma a melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais vulneráveis da população. No entanto, apesar de 
heterogéneas na sua atuação, existe um ponto em comum entre estas organizações: uma consistente 
dificuldade no acesso a fontes de financiamento adequadas às suas necessidades específicas. 

A criação do Laboratório de Investimento Social surge como resposta a esta problemática, com o objetivo de 
trazer novos ingredientes para a mesa, de forma a promover discussões informadas entre os diversos atores 
e testar mecanismos financeiros inovadores que aumentem o capital disponível para o setor social. O 
Laboratório é uma iniciativa que alinha a visão estratégica do Instituto de Empreendedorismo Social e a 
Fundação Calouste Gulbenkian, que acreditam num setor social português mais resiliente, eficiente e com 
maior impacto. 

A pertinência da tradução do relatório «Making Impact Investible», estruturado e desenvolvido de forma 
brilhante pelo Dr. Maximilian Martin, prende-se com um dos principais eixos de atuação do Laboratório de 
Investimento Social: a criação e disseminação de conhecimento e inteligência de mercado, difundindo 
melhores práticas internacionais e estudando a sua aplicabilidade à realidade portuguesa. Além da criação de 
conteúdos próprios, através de notas de investigação mensais, o Laboratório pretende também trazer para 
as partes interessadas em Portugal, conhecimento de excelência desenvolvido por organizações de referência 
a nível internacional. 

O presente relatório descreve detalhadamente este fenómeno que nasce da interseção entre agentes dos 
setores privado, público e social, introduzindo o conceito de investimento social e caracterizando-o numa 
perspetiva global. Os conteúdos estão estruturados de forma clara, com um enfoque no potencial deste setor 
emergente. 

Ao enumerar as principais tendências da sociedade atual que corroboram a relevância do investimento social, 
o relatório apresenta propostas tangíveis e objetivas para fazer face às principais barreiras na criação do 
mercado, capitalizando noutras experiência internacionais. 

Este paralelismo entre o potencial à escala global e o potencial em Portugal é um dos temas-chave que o 
Laboratório pretende explorar. Apesar de ser ainda prematuro avançar com números objetivos, os dados 
disponíveis sugerem que uma alocação entre 3% e 5% dos ativos sob gestão de potenciais investidores com 
perfil para participarem na fase inicial do mercado, poderiam fazer face às necessidades líquidas de 
financiamento das organizações sociais. 

O desafio não está necessariamente na quantificação do potencial da oferta em satisfazer as necessidades da 
procura. O desafio está, na nossa opinião, na identificação de propostas de valor, produtos financeiros 
adequados e infraestruturas de mercado que sejam favoráveis ao desbloqueamento desse potencial, de 
forma a canalizar mais capital para o setor social. 

São estas propostas que o relatório «Making Impact Investible» apresenta, de uma forma objetiva e clara, 
para que possam ser adoptadas pelos diferentes agentes deste novo mercado em Portugal. 

 

Professor Filipe Santos 

António Miguel  

 

Lisboa, 27 de fevereiro de 2014 
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Síntese 

 

O investimento de impacto (também referido como «finanças sociais», «investimento de impacto social», 
«investimento de valor combinado» ou «finanças de impacto») tem vindo a ganhar um dinamismo 
significativo nos últimos anos. À medida que avançamos no primeiro quarto do século XXI, esta será 
possivelmente a ideia com maior dimensão para renovar a relevância das finanças para a economia real e 
para o progresso social. As estimativas indicam que o investimento de impacto poderá tornar-se uma nova 
classe de ativos ou modalidade de investimento que se elevará a 1 bilião de USD até ao final desta década. 
Em paralelo com a emergência do investimento de impacto, a investigação prolifera, tendo como objetivo 
entender o fenómeno e fortalecer o processo de construção de mercado atualmente em curso. 

Na Impact Economy, uma equipa especializada em «fazer do impacto um investimento» tem trabalhado no 
âmbito do investimento de impacto com vários clientes e parceiros, desde a constituição da empresa.Há mais 
de uma década, o autor do estudo tem estado envolvido numa multiplicidade de funções de topo no âmbito 
de esforços pioneiros que, em 2007-2008,conduziram à criaçãodo conceito de «investimento de impacto», 
de ideias de investimento como os modelos de retorno de contingência que ligam um retorno financeiro a 
um resultado social, e da integração dos mesmos na prática corrente. Em 2011, apresentámos resultados 
intercalares deste trabalho, incluindo um estudo de investidores que incidiu num conjunto de intervenientes 
e que apelou a um «Consenso de Genebra» com vista ao reforço do potencial efetivo do investimento de 
impacto.1 

Chegou o momento de ponderarmos e de nos interrogarmos sobre como aproveitar o potencial e alavancar 
o investimento de impacto de modo a conseguirmos marcar a diferença, de forma significativa, ao nível dos 
desafios que a nossa geração enfrenta. Dessa forma, este documento de trabalho analisa o ponto da situação 
em termos de investimento de impacto, o seu potencial de integração na prática corrente e as vias para o 
conseguir. Para o estudo, analisámos mais de 200 relatórios relacionados com o investimento de impacto, em 
vários idiomas, entre as quais, o inglês, francês, alemão, italiano, português, espanhol, japonês e russo. 
Realizámos também uma pesquisa em meios sociais de 26 termos relacionados com «investimento de 
impacto», ou considerados de algum modo variante do termo, em seis idiomas, tendo obtido 181 357 
ocorrências (das quais apenas 13 691 tiveram origem em fontes com idiomas que não o inglês) e, no geral, 
otimizando o nosso conhecimento do setor. 

O documento começa por fazer um enquadramento para a compreensão do termo «investimento de 
impacto», as suas formas de capital, cenário institucional e elementos bloqueadores e potenciadores da 
continuação do crescimento de mercado. Seguidamente, situa o investimento de impacto no contexto mais 
vasto de quatro grandes tendências que estão a criar novas oportunidades de investimento, nomeadamente, 
a enorme procura reprimida na «base da pirâmide», a necessidade de uma eficiência radical dos recursos e 
de crescimento ecológico, a reestruturação do Estado Social para promover a eficiência e a ascensão dos 
consumidores com um «estilo de vida saudável e sustentável» (LOHAS). Exploramos depois a melhor forma 
de estimular o mercado do investimento de impacto através de políticas de oferta de capital, procura de 
capital e utilização de capital. O documento oferece uma perspetiva do ecossistema emergente do 
investimento de impacto e do papel desempenhado pelos diferentes grupos de investidores, incluindo os 
investidores filantrópicos como as fundações, os business angels e de capital de risco, os investidores privados 
e institucionais e as instituições de serviços financeiros. O documento termina com recomendações sobre a 
melhor forma de aproveitar todo o potencial do investimento de impacto, transpondo o setor de um nicho, 
por assim dizer, para uma dimensão alargada. Resumindo, há dois passos que são essenciais na fase atual de 
desenvolvimento do setor: (a) ação em termos de políticas inteligentes para construir o mercado de 
investimento de impacto; e (b) identificar formas de medição do impacto social para obter indicadores de 
impacto fiáveis. A secção final disponibiliza uma seleção de sugestões de leitura suplementar. 

Assente em mais de três anos de investigação sobre o investimento de impacto e servindo de apoio de âmbito 
financeiro ao estudo da economia real «CSR's New Deal», o presente documento de trabalho tem também 

                                                           
1 “Calling out for a ‘Geneva Consensus’ on impact investing”, Impact Economy, acedido a 1 de abril de 2013, 
http://www.impacteconomy.com/impact-investing-prestudy-launch. 

http://www.impacteconomy.com/impact-investing-prestudy-launch
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por objetivo fornecer um contexto de mercado e de tendências que sirva de base ao documento de âmbito 
mais alargado intitulado «Building the Impact Economy Initiative», no qual estamos de momento a trabalhar. 
A iniciativa referida nesse documento analisa a trajetória de desenvolvimento de vários setores e o seu 
potencial para fazer com que a sustentabilidade deixe de ser um conceito acessório para passar a ser uma 
característica intrínseca central do negócio, criando assim tanto uma rentabilidade no longo prazo como uma 
viabilidade ecológica e social, à medida que concebemos e implementamos soluções de próxima geração. 
Prevê-se que a iniciativa dê origem a uma edição a ser publicada pela Springer, elaborada pelo Dr. Maximilian 
Martin (editor), e que se planeia venha a ser co-editado por William Burckart, a par de vários autores 
reputados. 

 

1. O que é o Investimento de Impacto? Compreender a Unidade de Análise 

 

A prática do Investimento de Impacto alargou a sua dimensão para um setor de 36 mil milhões de USD no 
período de apenas alguns anos. Embora pareça um rápido progresso desde a cunhagem do termo 
«investimento de impacto» em 2007, o potencial de crescimento exponencial irá manter-se durante vários 
anos. Esta secção define o conceito, expõe as vias para o capital de investimento de impacto e fornece uma 
perspetiva geral do panorama do investimento de impacto. 

 

A crise financeira teve como consequência uma possibilidade de abertura a uma avaliação do contributo das 
finanças para o progresso económico e para o interesse público geral. A par da globalização contínua, uma 
mudança de atitudes relativamente ao papel do governo, uma revolução tecnológica e das comunicações está 
a acontecer em todos os cantos do mundo. Tudo isto permite-nos agora ter nas mãos, literalmente, uma 
surpreendente quantidade de informação, bem como preocupações acerca da sustentabilidade ambiental e 
social duradoura da economia global. Estamos perante desenvolvimentos que estão não só a mudar a forma 
como as pessoas interagem e fazem negócios mas também a forma como afetamos o capital. 

Este documento explica um fenómeno recente no setor financeiro, nomeadamente, o aumento do 
investimento de impacto ou a noção de que o capital financeiro pode obter intencionalmente resultados 
positivos em termos ambientais e sociais para além de retorno financeiro. Atualmente, o investimento de 
impacto é ainda um fenómeno de nicho: um setor de 36 mil milhões de USD; mas estamos prestes a assistir 
a um desenvolvimento muito significativo. Um potencial de crescimento do setor estimado entre 400 mil 
milhões e 1 bilião de USD até 2020 coloca duas questões:2 

 (a) De que modo pode isto ser alcançado na prática, considerando o «volume» ainda relativamente 
reduzido de investimentos de impacto no mundo; e 

 (b) Em que medida é relevante para dar resposta a desafios económicos e sociais de grande escala (e, 
como tal, merecedores de apoio na criação de mercado). 

Em 2010 existiam, globalmente, mais de 600 biliões de USD em ativos financeiros, representando créditos 
sobre um PIB mundial nominal de cerca de 63 biliões de USD. Em 2020, estima-se que existirão cerca de 900 
biliões de USD em ativos financeiros, representando créditos sobre cerca de 90 biliões de USD/ano do PIB 
mundial.3 Considerando as atuais projeções, o investimento de impacto poderá ascender a uns escassos 0,1% 
de todos os ativos financeiros até ao final da década. 

Contudo, o impacto poderá ser muito maior do que o sugerido por este número, devido a uma série de razões. 
Muitos dos antigos problemas sociais da humanidade mantêm-se, apesar dos benefícios resultantes da 
globalização e da revolução tecnológica. Os países gastam biliões de dólares a combater estes problemas, 
embora haja indícios de que esta estratégia não está a funcionar tão bem como deveria. Embora se preveja 
que até 2050, o ritmo de crescimento da população venha a cair para mais de metade do seu máximo de 

                                                           
2 Nick O’Donohoe et al, “Impact Investments: An Emerging Asset Class”, J.P. Morgan (2010): 6, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/2b053b2b-8feb-46ea-adbd-f89068d59785-impact.pdf. 
3 Bain & Company, “A World Awash in Money: Capital Trends through 2020”, Bain & Company (2012): 3 e 7, acedido a 1 de maio de 
2013, URL: http://www.bain.com/Images/BAIN_REPORT_A_world_awash_in_money.pdf.    

http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/2b053b2b-8feb-46ea-adbd-f89068d59785-impact.pdf
http://www.bain.com/Images/BAIN_REPORT_A_world_awash_in_money.pdf
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1989; espera-se uma população mundial de 9 mil milhões, devendo também considerar-se uma população 
cada vez mais envelhecida como consequência de um acesso mais alargado a mais e melhor informação sobre 
vida saudável paralelo aos avanços da medicina.4 Com uma reduzida população ativa e cada vez mais pessoas 
a viver até aos 80, 90 anos ou mais, os nossos sistemas sociais e os problemas que têm a cargo serão mais 
difíceis de financiar. Um estudo recente da Accenture e da Oxford Economics projetou o desfasamento de 
gastos entre a procura esperada de serviços e a capacidade de os pagar, até ao ano de 2025. Os resultados 
foram surpreendentes: no Canadá, o desfasamento ascendia a 90 mil milhões de USD; em França, 100 mil 
milhões de USD; na Alemanha, 80 mil milhões de USD; em Itália, 30 mil milhões de USD; no Reino Unido, 170 
mil milhões de USD e nos EUA, 940 mil milhões de USD.5 

Precisamos de novas vias e soluções para financiar este desfasamento e outros desafios. No início deste 
século, as micro-finanças – ou os sistemas financeiros na base da pirâmide da população que facilitam o 
acesso a capital por parte de indivíduos com baixos rendimentos – transformou a perspetiva de que os pobres 
não poderiam beneficiar de assistência bancária, passando a encará-los como empreendedores produtivos 
capazes de criar riqueza e participar da economia em geral. Enquanto classe de ativos com 40 mil milhões de 
USD em empréstimos pendentes, em 2010, as micro-finanças influenciaram o desenvolvimento internacional 
e a regulação financeira nas economias emergentes, impulsionando um progresso muito mais significativo do 
que a mera dimensão de empréstimos pendentes poderia sugerir.6 Com os enormes desafios de ajustamento 
que se avizinham nos domínios da educação, dos cuidados de saúde, do desemprego e do ambiente, o 
investimento de impacto poderá potencialmente desempenhar um papel igualmente catalisador numa escala 
ainda mais abrangente: a oportunidade consiste em alavancar empreendedores inovadores, biliões em 
dinheiro público e privado bem como inovação financeira, em benefício da sociedade em geral, 
transformando as nossas dificuldades sociais mais persistentes em oportunidades. 

 

1.1. Termo e contexto 

O termo «investimento de impacto» foi cunhado em 2007. A Global Impact Investing Network (GIIN) define-
o como: «investimentos feitos em empresas, organizações e fundos com a intenção de gerar um impacto 
social e ambiental mensurável a par de retorno financeiro.»7 A palavra «intenção» nesta descrição distingue 
estes investimentos dos investimentos socialmente responsáveis. Estes últimos procuram evitar danos sociais 
ou ambientais decorrentes de um ativo que é, de outra forma, gerido apenas para obter um resultado: lucro.8 
Um investimento de impacto pode ser feito tanto em países desenvolvidos como emergentes e procura gerar 
retornos financeiros abaixo ou dentro dos valores de mercado. Esta característica distingue-o de uma 
subvenção,9 que é simplesmente uma doação de fundos sem objetivo de retorno financeiro. Os investimentos 
relacionados com um programa (PRI) e com uma missão (MRI) são tipos de investimentos de impacto feitos 
por fundações de utilidade pública com regras bastante diferentes para a sua utilização.10 

Atualmente, o setor do investimento de impacto é ainda reduzido. No entanto, o seu volume de 36 mil 
milhões de USD está a crescer rapidamente, com cerca de 2200 investimentos de impacto, no valor de 4,3 mil 
milhões de USD em 2011, 8 mil milhões de USD em 2012 e 9 mil milhões de USD previstos para 2013. Os 
potenciais retornos dos investimentos de impacto, em particular nos mercados emergentes, são apelativos. 

                                                           
4 “Population,” Wikipedia, acedido a 1 de maio de 2013, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth. 
5 Accenture, “Delivering Public Service for the Future: Navigating the Shifts”, Accenture (2012): 4, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Delivering-Public-Service-for-the-Future-112812.pdf.  
6 Elisabeth Rhyne, “The State of Global Microfinance: How Public and Private Funds Can Effectively Promote Financial Inclusion for 
All” (depoimento perante o Subcommittee on International Monetary Policy and Trade, Committee on Financial Services, U.S. House 
of Representatives, 27 de janeiro de 2010), acedido a 1 de maio de 2013, 
http://financialservices.house.gov/media/file/hearings/111/rhyne_testimony.pdf. 
7 “About Impact investing,” GIIN, acedido a 1 de maio de 2013, http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/about/index.html. 
8 O presente documento usa os termos "investimento de impacto social" e "investimento de impacto" como coincidentes, salvo 
indicação em contrário. 
9 O presente documento considera “subvenções” um termo abrangente, incluindo o conceito de “donativos” se estes forem 

desembolsados por uma entidade privada – por exemplo, Fundações ou departamentos de Responsabilidade Social Corporativa -, e 

os “subsídios” se forem desembolsados por uma entidade pública.  
10 David A. Levitt, “Investing In the Future: Mission-Related and Program-Related Investments for Private Foundations”, The Practical 
Tax Lawyer (2011), acedido a 1 de maio de 2013. URL: http://www.adlercolvin.com/pdf/PTXL1105_Levitt.pdf.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Delivering-Public-Service-for-the-Future-112812.pdf
http://financialservices.house.gov/media/file/hearings/111/rhyne_testimony.pdf
http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/about/index.html
http://www.adlercolvin.com/pdf/PTXL1105_Levitt.pdf
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Um estudo de 2010 realizado pela J.P. Morgan com base num inquérito a investidores de impacto, constatou 
que o retorno esperado em muitos dos investimentos de impacto existentes nos mercados emergentes se 
situa maioritariamente no intervalo de 8%-11,9% para investimentos em dívida e no intervalo de 20%-24,9% 
para o investimento em capital próprio. Isto será comparável à expectativa de retorno no mercado 
desenvolvido de 5% a 7,9% e de 15% a 19,9% do investimento em dívida e em capital próprio, 
respetivamente.11 Estes números são animadores se comparados com as  expectativas de retorno financeiro 
no contexto de baixo crescimento da União Europeia, que tem estado em recessão há um ano e meio. Só que 
o investimento de impacto não é simplesmente um fenómeno dos mercados emergentes. No Reino Unido, o 
índice das 100 empresas sociais do Royal Bank of Scotland já vai no seu segundo ano. Tem por objetivo 
acompanhar o êxito das empresas sociais no Reino Unido e examinar tanto o seu crescimento como o impacto 
que causam. O índice SE100 não só apresentou um elevado crescimento médio, como o crescimento do 
retorno dos participantes no índice se tem revelado notável, até à data, em comparação com o FTSE100 e o 
setor das PME.12 

Tudo o que referimos acima leva-nos à questão de saber como surgiu este mercado num período de tempo 
tão reduzido. As fundações privadas, através de donativos, PRI e MRI, têm desempenhado em termos 
históricos um papel essencial na construção do mercado até à sua atual dimensão. Os indivíduos e as famílias 
de património elevado funcionam também da mesma forma. À exceção de alguns exemplos, as grandes 
instituições financeiras, incluindo bancos e fundos de pensões, têm-se mostrado mais reticentes em unir-se 
ao esforço - embora comecem agora gradualmente a fazê-lo. As instituições financeiras de desenvolvimento 
(IFD) deram um importante contributo através do papel que desempenharam no crescimento e 
profissionalização das micro-finanças (que pode ser considerado um subgrupo do investimento de impacto, 
sobretudo centrado  no financiamento de populações de baixos rendimentos, economicamente ativas no 
setor informal). As IFD têm contribuído tradicionalmente com fundos e experiência para as cinco principais 
vias de investimento em micro-finanças, incluindo participação direta no capital, fundos especializados, 
regimes de empréstimo e de garantia, banca de investimento e produtos estruturados, bem como o 
financiamento entre indivíduos. É de esperar que as IFD possam vir a desempenhar um papel igualmente 
facilitador na expansão do setor de investimento de impacto. 

Para além de ser uma forma de investimento, o investimento de impacto é também uma ideia poderosa de 
como reconciliar o mundo dos investimentos com o interesse público geral. Atrai a atenção dos meios de 
comunicação de uma forma muito mais significativa do que seria de supor, julgando apenas a dimensão do 
setor, sendo notória um influxo de talentos da indústria financeira. O lado da procura do setor consiste em 
empresascomo pequenos negócios em fase de crescimento, projetos sociais sem fins lucrativos, 
financeiramente viáveis e com rendimentos, bem como cooperativas. Mais do que a sua natureza jurídica, o 
seu denominador comum funciona sob a premissa de um resultado financeiro mas também extra-financeiro 
(«impacto social»). Estas «empresas sociais», «empresas de impacto» ou «negócios de impacto» recebem e 
utilizam investimentos de impacto de investidores que pretendem «fazer o bem» e «sair-se bem» 
relativamente a uma parte da sua carteira de investimento. Até agora, os investidores profissionais, os fundos 
especializados e os governos têm sido os principais fornecedores de capital para o investimento de impacto, 
ainda que com diferentes motivações: alguns procuram oportunidades de baixa volatilidade e/ou segmentos 
de mercado não relacionados com as principais referências globais, outros têm uma orientação temática para 
o investimento (por exemplo, em educação, ambiente e energias renováveis, cuidados de saúde, habitação, 
pequenas empresas, desenvolvimento sustentável ou água), e um terceiro grupo pretende atingir objetivos 
sociais ou ambientais de forma mais eficiente através de investimentos, ao invés de subvenção. Dependendo 
do grau de prioridade atribuída aos objetivos financeiros versus objetivos de impacto, um investidor pode ser 
caracterizado como investidor de «primazia ao retorno financeiro» ou de «primazia ao impacto».13 Para além 

                                                           
11 Marco Arosio, “Impact Investing in Emerging Markets”, Responsible Research (2011), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/impact_investing_in_emerging_markets-issues_for_responsible_investors.pdf. 
12 Social Enterprise, “The RBS SE100 Data Report 2011: Charting the Growth of the UK’s Top Social Businesses”, Social Enterprise and 
RBS Community Banking (2011), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.socialenterpriselive.com/sites/default/files/files/supplements/SE100_DataReport_Web1.pdf. 
13 Monitor Institute, “Investing for Social & Environmental Impact: A Design for Catalyzing an Emerging Industry”, Monitor Institute 
(2009): 31, acedido a 1 de maio de 2013, URL: http://www.monitorinstitute.com/downloads/what-we-think/impact-
investing/Impact_Investing.pdf. 

http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/impact_investing_in_emerging_markets-issues_for_responsible_investors.pdf
http://www.socialenterpriselive.com/sites/default/files/files/supplements/SE100_DataReport_Web1.pdf
http://www.monitorinstitute.com/downloads/what-we-think/impact-investing/Impact_Investing.pdf
http://www.monitorinstitute.com/downloads/what-we-think/impact-investing/Impact_Investing.pdf
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destes fornecedores e beneficiários de capital, o mercado do investimento de impacto abrange também 
intermediários, governos e prestadores de serviços profissionais.14 

 

1.2. Formas de capital de investimento de impacto 

Os investimentos de impacto procuram, no mínimo, um resultado duplo: obter retorno financeiro e conseguir 
também um retorno de valor para a sociedade, através de resultados sociais ou ambientais. Contudo, a um 
nível de base, o mesmo conjunto de ferramentas básicas definidas para finanças e categorias de capital é tão 
aplicável aqui quanto o é nos mercados financeiros correntes, nomeadamente subvenções (não um 
investimento de impacto mas um subsídio), financiamento de dívidas, capital acionista e capital intercalar 
(também designado dívida convertível) – bem como qualquer combinação dos quatro para atingir objetivos 
de financiamento e impacto (o assim designado «capital híbrido»). Além disso, os investidores de impacto 
podem decidir se pretendem fazer um investimento direto numa empresa social, financiar um intermediário 
(por exemplo, um fundo de investimento de impacto) que depois investe nos projetos ou organizações sociais, 
ou envolver-se noutras transações, tais como ao absorção do risco através da prestação de garantias, 
primeiras tranches de perdas, reforços de crédito ou cobertura do risco cambial. Através dos instrumentos 
financeiros disponíveis, a engenharia financeira pode criar um conjunto de produtos de investimento de 
impacto, incluindo produtos financeiros nos quais o investidor de impacto recebe um retorno financeiro 
mediante o alcance de um determinado resultado social previsto, mesmo que o ativo subjacente registe 
perdas (é o caso da «título de impacto social», analisada mais adiante). Esta secção define as quatro categorias 
de capital.15 

 

Subvenções definem-se como fundos desembolsados por uma das partes destinados a outra parte sem 
qualquer expectativa de devolução. As subvenções são normalmente concedidos por agências 
governamentais, fundações de utilidade pública e fundos fiduciários ou por entidades do setor privado. Os 
beneficiários são, frequentemente, entidades sem fins lucrativos e instituições educativas, mas também 
pessoas singulares e coletivas. As subvenções podem ser atribuídas quer em dinheiro quer em géneros, 
através de voluntariado ou doações de equipamentos. Para a obtenção de subvenções é normalmente 
necessário a apresentação de uma proposta ou candidatura. A maioria das subvenções destina-se a financiar 
uma atividade específica ou projeto, exigindo a prestação de algum tipo de reporte à entidade financiadora. 
Se o beneficiário da subvenção tiver um estatuto de beneficência ou de isenção fiscal, o financiador poderá 
ter direito a deduzir a subvenção ou parte da mesma às suas obrigações fiscais. Apesar da vantagem de 
receber capital a custo zero, o financiamento através de subvenções apresenta limitações importantes. Em 
primeiro lugar, normalmente as subvenções são especificamente atribuídas a um projeto. Não incluem 
despesas gerais e de desenvolvimento de negócio e não permitem uma total flexibilidade na afetação interna 
do capital. Em segundo lugar, implicam normalmente um horizonte temporal limitado de 3 a 5 anos. Em 
terceiro lugar, a sua obtenção é dispendiosa – estima-se que a parcela dos montantes obtidos que é perdida 
em custos se situe entre 22% e 43%. As subvenções são imprescindíveis no arranque, mas não conseguem 
acompanhar em grande medida as crescentes necessidades de capital de um empreendedor social à medida 
que a empresa ganha dimensão.16 

 

                                                           
14 E.T. Jackson and Associates Ltd., “Accelerating Impact: Achievements, Challenges and What’s Next in Building the Impact Investing 
Industry”, Rockefeller Foundation (2012): 9, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/images/fda23ba9-ab7e-4c83-9218-24fdd79289cc.pdf. 
15 Para uma análise de como as diferentes formas de capital podem ser usadas para financiar empresas sociais, ver Maximilian Martin, 
“Understanding the True Potential of Hybrid Financing Strategies for Social Entrepreneurs”, Impact Economy Working Paper 2 (2011), 
acedido a 15 de abril de 2013, URL: http://ssrn.com/abstract=2208370. Esta secção usa as definições aí apresentadas. 
16William Meehan, “Investing in Society”, Stanford Social Innovation Review (2004), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.ssireview.org/articles/entry/investing_in_society/. 
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Dívida (crédito) define-se como capital que é obtido pela contração de um empréstimo. Quando um 
empréstimo é concedido a uma empresa social, há normalmente a expectativa de reembolso do empréstimo 
numa data futura. O calendário de reembolso poderá ser estruturado em função da capacidade de reembolso. 
Por exemplo, um empréstimo balloon não é amortizado totalmente ao longo do período do empréstimo, 
deixando um pagamento mais elevado para o final, o chamado pagamento «balão». Ao contrário do que 
acontece com o capital próprio, os subscritores de dívida não adquirem participações na empresa, mantendo-
se como credores. O crédito é, por conseguinte, uma fonte importante de financiamento externo quando as 
empresas sociais estão estruturadas como não tendo fins lucrativos. Os fornecedores de crédito recebem 
normalmente uma percentagem de retorno do seu empréstimo, fixada contratualmente num regime anual 
ou, em alguns casos, flexível. Disponibilizam capital numa base temporária, sendo o reembolso total prestado 
ao fim de alguns anos. Os juros sobre o crédito devem ser totalmente liquidados antes de serem pagos 
quaisquer dividendos a fornecedores de capital próprio. Da perspetiva do desenvolvimento de negócio, o 
crédito é uma opção atrativa sempre que (a) for necessário financiar investimentos de longo prazo com fluxos 
de capital estáveis e previsíveis, (b) a empresa social for fundamentalmente solvente e (c) capaz de efetuar 
um pagamento de juros anual. É por vezes necessário capital de risco para assumir a dívida e fornecer camadas 
de proteção de risco, sendo que as empresas sem fins lucrativos que não se podem apoiar no capital próprio 
poderão precisar de obter subvenções que desempenhem a função de camadas de risco do capital próprio. 
Além disso, em caso de falência, os fornecedores de crédito poderão obter amplos direitos sobre os ativos da 
organização. 

 

Capital próprio (equity), é a classe mais júnior de investidores em ativos, com direitos apenas após a 
liquidação de todos os outros passivos. Isto significa que o capital próprio será positivo se o valor do ativo 
ultrapassar o valor do passivo. O capital próprio é uma opção de financiamento externo atrativa para 
empresas sociais estruturadas como entidades com fins lucrativos (e, assim, capazes de ter acionistas). Pode 
financiar atividades necessárias ao escalonamento do negócio, embora tenha um retorno ou calendário de 
rendimento incertos. Contrariamente ao caso do crédito, o capital próprio não tem de ser reembolsado. Os 
acionistas suportam o risco total da operação em troca de determinados direitos de controlo. Em caso de 
falência da empresa social, todos os credores com garantias receberão em primeiro lugar a sua parte 
resultante dos ativos. Os direitos subsequentes em relação às receitas residuais baseiam-se no nível do 
credor na sequência de prioridades; o capital próprio é pago apenas depois de terem sido satisfeitas as 
exigências de todos os outros credores. O acesso a esse tipo de capital é essencial para o escalonamento da 
maioria das empresas sociais. Em troca de uma determinada parcela da empresa, o investidor recebe uma 
participação nos lucros futuros gerados pela empresa social, em vez de ter direito a pagamentos anuais 
regulares. Dado o nível de risco inerente ao capital próprio, é concedido aos investidores alguma capacidade 
de controlo e direitos de voto. Os direitos dependem da percentagem de participação detida na empresa 
social e do enquadramento legal do país no qual esta estiver registada. Significa isto que um investidor de 
impacto deverá considerar cuidadosamente se o seu «ADN» enquanto investidor de capital é compatível 
com os valores e filosofia da empresa social. 

 

Capital intercalar ou dívida convertível é uma combinação de crédito e capital próprio. Pode ser uma 
alternativa ou complemento útil a outras fontes de financiamento ou caso o capital próprio ou de 
instrumentos de crédito puros não estejam acessíveis. Os instrumentos intercalares referem-se a uma dívida 
subordinada ou a um instrumento de capital próprio preferencial que representa um crédito sobre os ativos 
de uma empresa social. Isto significa que é exigido o reembolso e que a posse permanece concentrada. O 
pagamento de juros poderá relacionar-se com os lucros da empresa, ao passo que o montante total é 
reembolsado após um determinado período de tempo. Em termos de prioridade de direitos, o financiamento 
intercalar é apenas superior às ações ordinárias e pode ser estruturado como dívida não garantida ou ações 
preferenciais. Considerando o seu risco mais elevado, é normalmente uma fonte de financiamento mais 
dispendiosa. 
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Por último, o capital híbrido é uma combinação das formas de capital enunciadas acima. Para ilustrar de que 
forma o capital híbrido pode ajudar ao avanço de uma empresa social, consideremos o caso da Husk Power 
Systems (HPS). Vista como uma empresa social líder na Índia, a HPS usa a parte descartada das cascas do 
arroz para gerar eletricidade. Apesar da empresa apresentar uma solução viável que poderia ser escalada para 
levar eletricidade a mais de mil milhões de habitantes na Índia sem acesso a eletricidade, a Husk enfrentou 
repetidas recusas do governo indiano e de investidores privados relativamente à sua expansão. Em 2009, a 
OPIC percebeu o potencial da empresa e concedeu-lhe um empréstimo relativamente pequeno, pelos seus 
padrões, de 750 000 USD. «O financiamento da OPIC foi um elemento de mudança fundamental para nós» 
afirmou o presidente da Husk, Manoj Sinha. «A OPIC provou que o projeto era válido para um financiamento 
de dívida e podia, por isso, oferecer um retorno atrativo para investidores de capital de risco e investidores 
mais conservadores, através da alavancagem dos ativos. Não é fácil obter um empréstimo na Índia, pelo que 
a OPIC se revelou um verdadeiro estímulo para nós».17Para a sua subsequente emissão de ações de série A 
em 2011, a HPS procurou capitais próprios no valor de 5 milhões de USD e dívida no valor de 7 milhões de 
USD para financiar a concretização dos seus ambiciosos planos de expansão, com vista a atingir o seu objetivo 
de crescimento para 2013.18 O capital próprio destinava-se a ser usado para recrutar e formar gestores de 
operações seniores e intermédios, lançar um modelo de franchising e apoiar as atividades de I&D voltadas 
para a racionalização das operações. A dívida foi destinada à compra de equipamento. A gestão perspetivou 
também uma emissão de ações de «série B» no valor de 15 a 20 milhões de USD e cerca de 30 milhões de 
USD em dívida, para permitir à firma expandir-se para 12 500 povoações até 2016. Em alternativa, a HPS 
considerou também procurar compradores estratégicos ou investidores privados de participações no capital, 
projetando um período de liquidez para os seus investidores em 2015. 

 

1.3. Barreiras e facilitadores 

O crescimento e a visibilidade do setor do investimento de impacto têm sido notáveis. Contudo, persistem 
ainda desafios significativos. Os agentes do setor apontam, no geral, a falta de registo de investimentos bem-
sucedidos como uma das preocupações principais e defendem que são muito poucos os intervenientes 
estabelecidos que estão ativos no investimento de impacto. Além disso, não há classificações universalmente 
aceites dos investimentos de impacto e há falta de produtos adequados. As preocupações com o desempenho 
e a falta de oportunidades de investimento de impacto são também regularmente referidas como barreiras 
para o desenvolvimento do mercado. A ausência de um padrão de classificação universalmente aceite reflete 
uma falta de consenso sobre a linguagem do impacto social.  

Por exemplo, se um investimento der origem à criação de três empregos, a «consequência» desse 
investimento seriam os três empregos e o «resultado» seria o aumento de vencimento para três 
trabalhadores, os impostos sobre o rendimento para o Estado ou a redução dos pagamentos do Estado. Se 
um dos três trabalhadores tiver encontrado emprego sem recurso ao investimento, o «impacto» pode então 
ser calculado com base nas duas pessoas «líquidas» que iniciaram o trabalho.19 Não é habitual encontrar 
pressupostos razoáveis sobre a causalidade e registar o impacto ao longo do tempo. Os que procuram uma 
adoção mais alargada dos instrumentos do investimento de impacto referem que a falta de capacidade para 
estabelecer uma definição está a impedir o aceleramento do setor.20 

                                                           
17 “Renewable Energy in India’s Rice Belt: Husk Power Systems,” OPIC, acedido a 1 de maio de 2013, 
http://www.opic.gov/projects/husk-power-systems. Para uma abordagem mais exaustiva, ver Maximilian Martin, “Understanding the 
True Potential of Hybrid Financing Strategies for Social Entrepreneurs”, Impact Economy Working Paper 2 (2011): 23-26, acedido a 15 
de abril de 2013, URL: http://ssrn.com/abstract=2208370. 
18As ações de série A são normalmente o nível preferido de ações classificadas e oferecem mais direitos de voto do que as séries 

posteriores de financiamento através de ações de série B, etc. 
19 nef consulting, “Measuring Social Impact: The Foundation of Social Return on Investment (SROI)”, nef consulting (2004): 3.1, 

acedido a 1 de maio de 2013, URL:http://sroi.london.edu/Measuring-Social-Impact.pdf. 
20 John Simon e Julia Barmeier, “More than Money: Impact Investment for Development”, The Center for Global Development 

(2010):3, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 

http://www.cgdev.org/sites/default/files/1424593_file_More_than_Money_FINAL_web.pdf. 
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Os agentes institucionais estão vinculados a obrigações fiduciárias muito mais exigentes do que os 
investidores privados. É necessário abordar a falta de registo de investimentos bem-sucedidos e a escassez 
de oportunidades de investimento atrativas e dimensionáveis para permitir aos agentes institucionais 
envolverem-se no investimento de impacto numa escala mais alargada. Outro tema importante é a 
rentabilidade e o impacto: alguns investimentos de impacto são estruturados através da «sobreposição em 
camadas» de instrumentos financeiros, tais como subvenções e os PRI, com o objetivo de obter impacto, só 
que isso dificulta ainda mais a definição exata do impacto.21 Globalmente, é difícil imaginar a expansão do 
investimento de impacto se este se apresentar como um «primo pobre» do investimento. 

Apesar dos desafios, os investidores de impacto estão a avançar com acordos de investimento em todo o 
mundo, demonstrando repetidamente o caráter apelativo do conceito de investimento de impacto e do facto 
de ser possível obter um ganho financeiro e um retorno social em simultâneo. No processo, criaram inovações 
financeiras de relevo que podem ser reproduzidas em grande escala — tais como os Títulos de Impacto Social 
(TIS) que foram  introduzidas pela primeira vez no Reino Unido para abordar questões de reincidência, tendo 
sido desde então adotadas noutras partes do mundo para fazer face a outros problemas sociais graves. No 
entanto, sem um apoio facilitador por parte dos intervenientes relevantes na criação de mercado e por parte 
das agências governamentais, o setor do investimento de impacto irá possivelmente continuar a debater-se 
com uma evolução inconstante, tal como tem acontecido desde o início. Contudo, com uma ação 
governamental mais concertada e coordenada, os investimentos de impacto podem inclusivamente ajudar a 
atingir objetivos de políticas de larga escala, tais como a criação de emprego e de empresas, a recuperação e 
o crescimento económicos e novos investimentos em setores em desenvolvimento, como o das energias 
renováveis. 

 

  

                                                           
21 A «sobreposição» de instrumentos financeiros é mais genericamente conhecida por financiamento em «tranches». Refere-se à 
prática de dividir o risco de um investimento em vários segmentos ou «tranches». Esta estrutura confere a múltiplos investidores, 
com diferentes pretensões de riscos e de retorno, uma forma efetiva de se envolverem numa determinada transação. Devido à sua 
disposição de beneficência, as fundações têm uma capacidade única de assumir as posições mais arriscadas nessas estruturas, 
absorvendo, desse modo, as posições de maior risco e incentivando a participação de outros investidores. Para mais informações 
acerca da utilização de PRI e subvenções no investimento de impacto em camadas, consultar Lester M. Salamon and William 
Burckart, “Foundations as Philanthropic Banks”, in New Frontiers of Philanthropy, ed. Lester M. Salamon. (Oxford University Press, 
em preparação). 
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2. Criação de valor sustentável: quatro grandes tendências 

 

O investimento de impacto está a tornar-se um conceito suficientemente comprovado para se habilitar a ser 
uma alavanca que os governos podem utilizar para atingir diversos objetivos, sejam eles o cumprimento 
eficiente de compromissos de ajuda ao desenvolvimento, o aumento do investimento e do comércio 
internacional, o desenvolvimento de mercados de capitais mais intensivos e de uma indústria de serviços 
financeiros mais viável, a resposta a questões relacionadas com as alterações demográficas, ou o 
envelhecimento da população, a promoção da competitividade a longo prazo e a mitigação do peso da dívida 
pública. Da mesma forma que o mundo mudou radicalmente nas duas últimas décadas, irá mudar novamente 
devido a quatro grandes tendências, descritas na presente secção, nomeadamente os mercados na Base da 
Pirâmide (BoP), os Estilos de vida saudáveis e sustentáveis (LOHAS), o crescimento ecológico e a 
reconfiguração do Estado Social.22 O documento afirma que as empresas que estão a direcionar a 
sustentabilidade para o núcleo do seu modelo empresarial reforçarão a sua capacidade de geração de valor e 
os países com uma compreensão coerente e realista do investimento de impacto beneficiarão de uma 
melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, colhendo, assim, os frutos das finanças aplicadas a soluções 
de financiamento de necessidades do mundo real. 

 

De modo a que possa adquirir uma relevância verdadeiramente central, o investimento de impacto tem de 
ajudar a proporcionar soluções de investimento a quatro grandes tendências que estão a reformular o modo 
como as empresas, os governos e a sociedade civil estão a criar valor e a financiar os serviços públicos: a) 
enorme procura reprimida na «base da pirâmide» (BoP); b) a necessidade de uma eficiência radical dos 
recursos e de crescimento ecológico; c) a reestruturação do Estado Social para promover a eficiência e d) o 
aumento do número de consumidores com um «estilo de vida saudável e sustentável» (LOHAS) (ver Figura 
1). 

 

 

Figura 1: Os grandes impulsionadores da criação de valor sustentável23 

                                                           
22 Esta secção tem por base o artigo de Maximilian Martin, “CSR’s New Deal: A Blueprint for Your First Hundred Days in the World of 
Impact Economy”, Impact Economy Working Paper 3 (2013): 18, acedido a 4 de maio de 2013, URL: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2259632. 
23 Fonte: Maximilian Martin, “CSR’s New Deal: A Blueprint for Your First Hundred Days in the World of Impact Economy”, Impact 
Economy Working Paper 3 (2013): 18, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2259632, 5. 
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2.1. Enorme procura reprimida na «base da pirâmide» 

O termo «base da pirâmide» (BoP) foi cunhado pela primeira vez na década de 1930. Este conceito evoluiu 
desde então, descrevendo agora os 4 mil milhões de pessoas da maioria dos países em desenvolvimento que 
vivem com menos de 2 USD por dia. Desde 1960, o Banco Mundial, as nações doadoras, as agências de ação 
humanitária, entre outros, disponibilizaram um montante bastante supeiror a 4 biliões de USD para erradicar 
os problemas persistentes da BoP em áreas como a saúde, as finanças e a habitação.24 Contudo, os resultados 
até à data têm sido relativamente limitados.25 A ajuda pública ao desenvolvimento (APD), uma indústria de 
125,6 mil milhões de USD em 2012, foi alvo de algumas críticas e alterou o seu foco no sentido de promover 
uma maior eficácia na ajuda na década de 2000.26  

Por conseguinte, está aberta a porta para que as empresas privadas possam complementar o trabalho em 
curso e fazer valer soluções de mercado inovadoras para estes desafios, desbloqueando simultaneamente os 
cerca de 5 biliões de USD necessários à BoP, estimulando, deste modo, as suas próprias economias 
nacionais.27 Por exemplo, as oportunidades de negócio globais relacionadas com a sustentabilidade em 
matéria de recursos naturais (incluindo energia, silvicultura, agricultura e agroalimentar, água e metais), 
saúde e educação poderão desenvolver-se gradualmente até cerca de 3-10 biliões de USD ao ano em 2050, a 
preços de 2008 constantes, ou cerca de 1,5-4,5% do PIB mundial nessa data.28 Além disso, as empresas 
privadas podem, na generalidade, ajudar os pobres a «ascender» à classe média, fornecendo produtos a 
preços acessíveis. A história demonstra que é a classe média que aporta o contributo necessário ao 
crescimento de uma economia, através de  novas ideias, capital humano e físico. No livro, The Fortune at the 
Bottom of the Pyramid, C.K. Prahalad descreve de que forma os pobres, que vivem em ecossistemas de custo 
elevado frequentemente administrados por «patrões de bairros degradados» e afins, pagam um suplemento 
por tudo, desde o arroz ao crédito. Este «imposto dos pobres» pode ser entre 5 a 25 vezes mais elevado do 
que o montante pago   pelos ricos ,representando uma gigantesca oportunidade de desintermediação.29  

Parte do financiamento da criação de valor na BoP virá de mercados de capital tradicionais e formas 
estabelecidas de parcerias público-privadas. Um exemplo de uma empresa que se está a posicionar para tirar 
partido desta oportunidade é a distribuidora de eletricidade francesa, Electricité de France (EDF). Em 2002, a 
EDF criou uma parceria público-privada para fornecer lucrativamente energia renovável aos quase 10% de 
cidadãos marroquinos que, devido aos custos proibitivos, estavam excluídos da rede. Em virtude da sua 
presença neste mercado, a EDF adquiriu uma perspetiva importante da dinâmica de mercado dos países em 
desenvolvimento. Esta perspetiva e conhecimento compensarão à medida que se a empresa se empenha em 

                                                           
24 “Net ODA Disbursements: Total DAC Countries”, OCDE, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://webnet.oecd.org/dcdgraphs/ODAhistory. 
25 C.K. Prahalad, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits (Nova Jérsia: Pierce Education, Inc., 
2010), 27. 
26 “Aid to Poor Countries Slips Further as Governments Tighten Budgets”, OCDE, acedido a 1 de maio de 2013, 
http://www.oecd.org/dac/stats/aidtopoorcountriesslipsfurtherasgovernmentstightenbudgets.htm; Dambisa Moyo, Dead Aid: Why 
Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa (Nova Iorque: Farrar, Straus e Giroux, 2010); OCDE, “The Paris Declaration 
on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action”, OCDE(2005/2008) e “The Accra Agenda for Action”, 3rd High Level Forum on 
Aid Effectiveness, 4 de setembro de 2008, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf; Conferência Internacional sobre o Financiamento do 
Desenvolvimento, “Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development” (texto final relativo aos 
acordos e compromissos adotados na Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento em Monterrey, México, 
18-22 de março de 2002), United Nations Department of Economic and Social Affairs, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf. 

27 CNNMoney.com, “What Will the Global 500 Look Like in 2021?”, acedido a 1 de abril de 2013, URL: 
http://money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1207/gallery.global-500-future.fortune/index.html.  
28 World Business Council for Sustainable Development, “Vision 2050: Executive Summary”, WBSCD (2010): 34, acedido a 1 de maio 
de 2013, URL: http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=219.  
29 C.K. Prahalad, The Fortune at The Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits (Nova Jérsia: Pierce Education, Inc., 
2010), 35. 
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encontrar soluções para desafios, energéticos ou de outro tipo, com que a BoP se debate.30 O crescimento 
nas telecomunicações verificado nos últimos anos é mais um exemplo de uma indústria que beneficia da 
procura por parte dos países em desenvolvimento.31  

Em muitos casos, as empresas que podem fornecer produtos desejáveis às populações da BoP podem 
simplesmente eliminar as ineficiências e gerar lucros. No entanto, alguns mercados são mais difíceis de servir 
e necessitam de investimento de impacto para arrancar. Os cuidados de saúde são um exemplo desta 
situação. Em termos globais, 37 milhões de pessoas são cegas e aproximadamente 150 milhões de pessoas 
têm graves deficiências visuais. 90% vive no mundo em desenvolvimento e 1 a 2 milhões de pessoas perdem 
a visão anualmente. As cataratas são a principal causa de cegueira passível de prevenção e estima-se que 75% 
desses casos sejam tratáveis ou evitáveis. Existem mais de 120 programas oftalmológicos em todo o mundo 
que disponibilizam serviços de qualidade rentáveis a clientes de classe média e, paralelamente, operações 
gratuitas aos pobres. Devidamente geridos e escalonados, estes programas geram fluxos de caixa suficientes 
para suportar o financiamento de dívida a níveis de risco controláveis e podem aceder aos mercados de capital 
em termos praticamente comerciais.32 Todavia, os investimentos de impacto são fundamentais para 
providenciar financiamento que permita criar mercado. Por exemplo, o Deutsche Bank encerrou o Eye Fund 
em 2010, um fundo de 14,5 milhões de USD criado em parceria com organizações sem fins lucrativos, que 
financia serviços oftalmológicos abrangentes aos pobres dos países em desenvolvimento.33 Os investidores 
comerciais auferem uma taxa de rendibilidade de mercado e as fundações dos EUA que fazem investimentos 
PRI recebem rendibilidades inferiores, mas conseguem, ainda assim, cumprir a sua missão através da 
mobilização de capital (que não subvenções) para resultados a nível da saúde. Esta solução pode servir de 
modelo a outros desafios de desenvolvimento que podem ser abordados através de mecanismos de mercado. 
Ao aproveitar o pleno potencial do investimento de impacto, é importante recordar que o setor dos serviços 
financeiros dispõe do know-how para gerar um retorno financeiro positivo, mesmo quando o ativo subjacente 
regista perdas.34 O investimento de impacto na BoP cria novas oportunidades de alavancagem da escassez de 
APD e de recursos filantrópicos. Através do financiamento de tranches de primeira perda ou da emissão de 
garantias, estas podem servir de catalisador para captar capital privado adicional com vista a resultados de 
desenvolvimento, a par dos investimentos comerciais já em curso na BoP.  

 

2.2. Eficiência dos recursos e crescimento ecológico 

A percentagem anual de redução de carbono atualmente necessária para limitar o aquecimento global a dois 
graus Celsius é de 4,8% ao ano, um valor inatingível se considerarmos os valores históricos registados.35 O 
Fórum Económico Mundial e a Bloomberg New Energy Finance estimam que a redução necessária exigirá um 
financiamento de baixo carbono de 500 mil milhões de USD por ano até 2020. A diferença de investimento é 
substancial: o investimento limpo real em 2010 foi estimado em 243 mil milhões de USD.36 

Independentemente do facto de ser possível abrandar a taxa de aquecimento global, as necessidades de uma 
população mundial que se prevê chegue aos 9 mil milhões em 2050 irão possivelmente pressionar os limites 
dos recursos naturais, exigindo investimentos em infraestruturas novas bem como uma eficiência radical dos 

                                                           
30 Kai Hockerts e Mette Morsing, “A Literature Review on Corporate Social Responsibility in the Innovation Process”, Copenhagen 
Business School (CBS), Center for Corporate Social Responsibility (2008), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.samfundsansvar.dk/file/318819/a_literature_review_corporate_social_responsibility_innovation_process_september_
2008.pdf. 
31 International Telecommunications Union, “Measuring the Information Society”, International Telecommunications Union (2012), 
acedido a 1 de maio de 2013, URL: http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf.  
32 Maximilian Martin, “F4F – Finance for Foundations”, UBS (2007), acedido a 1 de abril de 2013, URL: 
http://ssrn.com/abstract=1322388  
33 “Eye Fund Finances Eye Care for the Poor”, Deutsche Bank Corporate Social Responsibility, acedido a 1 de maio de 2013, 
https://www.db.com/csr/en/social_investments/eye_fund_finances_eye_care_for_the_poor.html. 

34 Arthur Wood e Maximilian Martin, “Market Based Solutions for Financing Philanthropy”, UBS Philanthropy Services (2006), 
acedido a 15 de abril de 2013, URL: http://ssrn.com/abstract=98009 
35 PWC, “Counting the Cost of Carbon: Low Carbon Economy Index 2011”, PWC (2011): 4, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.pwc.com/en_GX/gx/low-carbon-economy-index/assets/Low-Carbon-Economy-Index-2011.pdf  
36 PWC, “Counting the Cost of Carbon,” 12. 
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recursos. O desafio é intimidante, mas adotando uma visão de mais longo prazo, os investimentos em 
eficiência energética podem gerar poupanças de custos e promover o crescimento do emprego. Por exemplo, 
um estudo da McKinsey revelou 60 medidas que a Rússia, devido aos seus vários recursos energéticos, pode 
implementar agora, mantendo o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de estufa nos níveis 
atuais. O programa necessitaria de 150 mil milhões de EUR em investimentos ao longo dos próximos vinte 
anos, mas iria poupar até 345 mil milhões de EUR durante o mesmo período.37 Na Europa, um corte de 20% 
no atual padrão de consumo de energia poderia criar um milhão de postos de trabalho, o equivalente a 60 mil 
milhões de EUR ao ano. Este tipo de incentivo ao emprego poderia representar uma excelente oportunidade 
para os jovens moldarem o futuro energético da Europa. O desemprego na faixa etária dos 15-24 anos é de 
22% em França, 51% em Espanha e 36% em Itália. Este número inclui as pessoas que estão à procura de 
emprego, estimando-se que o número de pessoas que «não têm emprego, não estão a estudar nem em 
formação» se situe nos 14 milhões. Calcula-se que estes dois grupos custem aos Estados-Membros 200 mil 
milhões de USD por ano em prestações sociais e perda de produção— 1,2% do produto interno bruto da UE.38 

Embora o investimento de impacto tenha a ver com iniciativa privada e tomada de riscos, as condições-quadro 
estabelecidas pelos governos são relevantes. Aproximadamente metade da redução de 20% poderia ser 
alcançada com uma maior abrangência das Diretivas da Comunidade Europeia já em vigor. Alguns dos 
entraves até à data prendem-se com a falta de informação e de formação sobre as mais recentes tecnologias, 
o que pode, em última instância, levar os investidores com menor apetência a correr o risco de apoiar 
tecnologia obsoleta, mesmo não sendo a mais eficiente. As políticas de promoção da transparência, da 
educação e da coesão na indústria, todas elas apoiadas por incentivos financeiros mais amplos, poderiam 
começar a reduzir a confiança excessiva da Europa nas importações de petróleo e gás, que se estima venham 
a atingir 90% e 80%, respetivamente, em 2030, com base nas tendências atuais.39  

Desde o Protocolo de Quioto, bastante trabalho tem vindo a ser desenvolvido em matéria de financiamento 
ecológico. Ainda assim, estabelecer a ligação com o investimento de impacto e envolver as empresas, os 
investidores, as organizações sem fins lucrativos e os governos em novas trajetórias contribuiria 
significativamente para colmatar a lacuna de investimento. Por exemplo, a R20 Regions of Climate Action, 
uma organização sem fins lucrativos fundada em 2010 pelo antigo governador da Califórnia, Arnold 
Schwarzenegger, criou uma parceria estratégica com o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) para 
desenvolver uma reserva de projetos que serão financiados através dos diversos serviços do BAD, onde as 
regiões membro da R20, os governos nacionais e os parceiros R20, como a Câmara de Comércio Internacional, 
mitigam alguns dos riscos associados aos possíveis projetos e identificam investidores adicionais que co-
investiriam com o BAD ou criariam o seu próprio consórcio para apoiar projetos de baixo carbono.40 Uma das 
áreas em que o financiamento ecológico pode compensar rapidamente é a iluminação pública. Cerca de 20% 
da eletricidade mundial é utilizada para alimentar lâmpadas e assim gerar iluminação pública. Isto representa 
159 terawatts-hora de eletricidade por ano globalmente, o equivalente à produção anual de três dúzias de 
centrais elétricas de 500 megawatts. As lâmpadas LED avançadas podem reduzir a utilização de energia, os 
custos de manutenção e reduzir emissões, proporcionando simultaneamente melhor qualidade de iluminação 
para uma melhor visibilidade e segurança pública. O custo das lâmpadas LED é frequentemente compensado 
pela poupança nos custos da eletricidade não utilizada em 36 a 72 meses.41 Infelizmente, muitas outras 
oportunidades de financiamento ecológico têm períodos de retorno bastante superiores. 

                                                           
37 McKinsey & Company, “Pathways to an Energy and Carbon Efficient Russia: Opportunities to Increase Energy Efficiency and 
Reduce Greenhouse Gas Emissions”, McKinsey & Company (2009), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/greenhouse_gas_abatement_cost_curves.  
38 Steven Erlanger, “Young, Educated and Jobless in France”, The New York Times, acedido a 1 de maio de 2013, 
http://www.nytimes.com/2012/12/03/world/europe/young-and-educated-in-france-find-employment-
elusive.html?pagewanted=all&_r=0. 
39 Comissão Europeia, “Doing More with Less: Green Paper on Energy Efficiency”, European Commission (2005): 4, acedido a 1 de 
maio de 2013, URL: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/2005_06_green_paper_book_en.pdf. 
40 “Programs in Action”, Regions of Climate Action, acedido a 1 de maio de 2013, http://regions20.org/programs-action/finance-
action/creating-dedicated-financial-vehicle. 
41 “Programs in Action”, Regions of Climate Action, acedido a 1 de maio de 2013, http://regions20.org/programs-action/technology-
action/lighting-efficiency-project.  
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Juntamente com parâmetros regulamentares claros e estáveis, os investimentos de impacto na economia 
ecológica necessitam de mecanismos que tragam transparência ao mercado através da aproximação de 
intervenientes que possam agregar a procura em plataformas onde o risco possa ser definido, juntamente 
com padrões de referência de sucesso claros, para permitir mais injeções de capital. Tal como no caso do Eye 
Fund mencionado anteriormente, as parcerias público-privadas sem fins lucrativos e as estruturas de 
investimento em camadas são frequentemente um fator crucial para mobilizar capital novo e alcançar 
períodos de investimento viáveis para os investidores.42 

 

2.3. Reestruturação do Estado Social para promover a eficiência 

Os investidores privados financiam cada vez mais o fornecimento de serviços públicos. Em algumas áreas esta 
é já uma prática comum, como as estradas com portagem ou os aeroportos. Contudo, o conceito pode ser 
alargado para abranger também os principais problemas sociais dos países. Na verdade, isto também é 
necessário devido à magnitude da adaptação futura. O rácio de trabalhadores que contribui para o sistema 
de proteção social para o número de dependentes (ou seja, as pessoas que beneficiam desse sistema de 
proteção social) atingiu valores históricos em todas as economias avançadas (América do Norte, Europa, Ásia 
Oriental), entre 2000 e 2010.43 Nestes países, o Estado Social já não é sustentável sem reformas consideráveis. 
A questão do envelhecimento populacional é particularmente ilustrativa. Desde 1950, a esperança média de 
vida aumentou 21 anos em todo o mundo. Além disso, a maioria dos países desenvolvidos encontra-se 
bastante abaixo da chamada taxa de substituição de 2:1, necessária para manter uma população estável de 
geração em geração. Os valores seguintes representam uma estimativa dos benefícios públicos totais 
concedidos aos idosos como percentagem do PIB em 2007 e os valores previstos para 2040: Canadá 8,3/14,7; 
Rússia 5,8/10,2; EUA 8,9/16,3; Reino Unido 12,1/18,2; Itália 18,0/24,7; França 16,6/23,5; Alemanha 15,8/21,7; 
e Japão 14,1/18,4.44 Outros desafios, como a pobreza e a reincidência, também se revelaram persistentes.  

Felizmente, começaram a emergir novos mecanismos de financiamento de investimento de impacto para 
responder a estes desafios. O Reino Unido, como tantos outros países, debate-se com a questão da 
reincidência: cerca de metade de todos os crimes é cometida por pessoas que já passaram pelo sistema de 
justiça penal. Estima-se que o custo da reincidência para os contribuintes do Reino Unido seja entre 
9,5 e 13 mil milhões de GBP por ano.45  

Iniciado em 2010, com base em trabalhos sobre modelos de retorno financeiro contingente desde 2005, o 
projeto-piloto dos designados «Títulos de Impacto Social» (ou TIS) deslocam o risco do governo para outros 
intervenientes. Os TIS financiam antecipadamente a prestação de serviços e só são pagos caso se verifiquem 
determinados resultados (ou seja, taxas de reincidência reduzidas).46 O setor público beneficia porque paga 
aos investidores apenas por resultados sociais positivos e apenas uma percentagem fixa das poupanças de 
custo alcançadas (os investidores de impacto suportam o risco de as medidas financiadas não conduzirem a 
resultados sociais melhores). No entanto, os investidores de impacto também beneficiam, pois podem obter 
um retorno combinado composto por retorno social e financeiro. Estes requisitos de retorno social e 
financeiro são coerentes na medida em que o retorno financeiro é determinado pela magnitude do retorno 
social efetivamente gerado. Caso não seja alcançado qualquer resultado positivo, o investidor pode perder a 
totalidade do seu capital. Portanto, o Título de Impacto Social é, na verdade, um produto estruturado no qual 

                                                           
42 Maximilian Martin, “After Copenhagen: Perspectives on Energy”, Viewpoint (2010): 54-65, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://ssrn.com/abstract=1532825.  
43 David E. Bloom e David Canning, “Demographics and Development Policy”, Harvard Program on the Global Demography of Aging 
(2011), acedido a 1 de maio de 2013, URL: http://www.hsph.harvard.edu/pgda/WorkingPapers/2011/PGDA_WP_66.pdf.  
44 Richard Jackson et al, “The Global Aging Preparedness Index”, The Center for Strategic and International Studies (2010), acedido a 
1 de maio de 2013, URL: http://csis.org/files/publication/101014_GlobalAgingIndex_DL_Jackson_LR.pdf. 
45 “Reducing Reoffending and Improving Rehabilitation,” Home Office and Ministry of Justice, acedido a 1 de maio de 2013, 
https://www.gov.uk/government/policies/reducing-reoffending-and-improving-rehabilitation. 
46 Luther Ragin e Tracy Palandjian, “Social Impact Bonds: Using Impact Investment to Expand Effective Social Programs,” Federal 
Reserve Bank of San Francisco (2013), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.frbsf.org/publications/community/review/vol9_issue1/social-impact-bonds-impact-investment-expand-effective-social-
programs.pdf; Maximilian Martin, “Four Revolutions in Global Philanthropy,” Impact Economy Working Paper 1 (2011), acedido a 1 
de maio de 2013, URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2209746. 
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o investimento subjacente é gasto em serviços sociais e o capital e o retorno são compensados em função da 
obtenção de um objetivo social. Os serviços sociais também beneficiam, já que o produto da «emissão do 
título» permite pagar aos prestadores de serviços sociais no momento da prestação de serviços. São assim 
encorajados a centrarem-se nos resultados e não apenas no custo absoluto dos seus serviços. Os TIS são úteis 
mediante quatro condições, nomeadamente: a) o problema social é mensurável e acarreta custos elevados 
para a comunidade; b) o segmento-alvo é claramente identificável; c) as medidas propostas são conhecidas e 
testadas e d) o custo é consideravelmente inferior às poupanças de custo que conseguem. Dado o seu 
envolvimento direto na criação de valor público, os TIS requerem regulação favorável e preferencialmente 
incentivos governamentais diretos.47 A constituição de grupos de trabalho e veículos dedicados para 
identificar a solução também pode ser fundamental, conforme se verificou no Reino Unido com a criação da 
Social Finance, que desenvolveu os primeiros TIS, inicialmente financiados por um grupo de filantropos 
privados.48 

Os TIS têm bastante potencial para abrir caminho noutra grande problemática: o desemprego. É do 
conhecimento geral que alguns programas de formação são melhores do que outros, mas redistribuir ativos 
em conformidade é por vezes difícil. Por exemplo, analisemos o caso alemão do programa «Joblinge».49 O 
Joblinge é uma iniciativa conjunta da Fundação Eberhard von Kuenheim e do Boston Consulting Group. É um 
programa bem-sucedido e eficaz em termos de custos para dar resposta à questão do desemprego dos jovens, 
apresentando uma taxa de reinserção de 70%. Embora o Joblinge seja bastante mais eficaz em termos de 
custo do que os programas concorrentes disponibilizados por outros prestadores, e apresente uma taxa 
superior de reinserção de jovens desempregados, o programa abrange apenas uma parte dos 70 000 jovens 
desempregados que aguardam a reinserção no mercado de trabalho. Em vez disso, a maior parte dos 
beneficiários são integrados em programas menos eficientes, mais caros e que apresentam um impacto 
inferior. Considerando que o programa-piloto Joblinge funciona, poderia obter-se mais financiamento e 
replicação através de um TIS. Com base no êxito em termos de reinserção e na consequente poupança no 
orçamento público e receita fiscal, ao invés de um pagamento de subsídios, o setor público poderia antes 
recompensar financeiramente os investidores privados, desde que a maioria das poupanças permaneça no 
setor público. 

Ainda não há provas suficientes da eficácia dos TIS para que possamos tirar conclusões definitivas sobre estes 
títulos. No entanto, são considerados o ex-libris dos instrumentos de investimento de impacto, cujo objetivo 
é manter o Estado Social financiável no séc. XXI e são bastante promissores no que se refere à agregação tanto 
de recursos públicos como recursos privados. Os instrumentos financeiros contingentes que produzem um 
resultado financeiro dependente da obtenção de um objetivo social estão a conquistar terreno numa frente 
alargada. É expectável que venham a ter implicações significativas num amplo conjunto de setores — desde 
desenvolvimento rural, água e saneamento, cuidados de saúde, a habitação destinada a agregados de 
rendimento moderado. Pelo menos seis estados norte-americanos estão a explorar programas TIS.50 
Atualmente, mantém-se em aberto a questão de saber se os TIS representam uma nova ferramenta tão eficaz 
que seja passível de vir a alcançar a escala necessária para integrar uma estratégia global no âmbito nacional 
e de desenvolvimento. Embora este tipo de abordagens de financiamento necessite de alterações na prática 
comum, futuramente não haverão muitas alternativas a uma maior eficiência de recursos que resulte numa 
solução de mercado.  

 

                                                           
47 Maximilian Martin, “A Funding Revolution for Public Goods: Social Impact Bonds” Impact Economy (2010). 
48 “Social Finance”, Social Finance, acedido a 1 de maio de 2013, http://www.socialfinance.org.uk/. 
49 “Joblinge,” Joblinge, acedido a 1 de maio de 2013, http://www.joblinge.de/; Maximilian Martin, “Four Revolutions in Global 
Philanthropy,” Impact Economy Working Paper 1 (2011), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2209746. 

50 Sonal Shah e Kristina Costa, “Social Impact Bonds: White House Budget Drives Pay for Success and Social Impact Bonds Forward”, 

Center for American Progress, acedido a 1 de maio de 2013, 

http://www.americanprogress.org/issues/economy/news/2013/04/23/61163/white-house-budget-drives-pay-for-success-and-
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2.4. O aumento do número de consumidores com um «estilo de vida saudável e sustentável» (LOHAS) 

Os investidores de impacto que investem em economias avançadas são bastante ativos no segmento 
«LOHAS». Apesar do conceito de um estilo de vida saudável e sustentável não ser de forma alguma novo, o 
acrónimo «LOHAS» surgiu aproximadamente no início do novo milénio. Deu provas de ser um termo 
unificador para os consumidores que, pessoalmente, querem que os seus produtos reflitam os seus valores 
pessoais e, coletivamente, pretendem influenciar positivamente a sociedade com as compras que fazem.51 Os 
consumidores LOHAS podem ser encontrados num vasto leque de setores, como o setor alimentar, da moda, 
imobiliário e dos transportes. Os consumidores nos EUA elevaram o seu mercado LOHAS a mais de 300 mil 
milhões de USD, fazendo-o crescer a uma velocidade superior a 10% ao ano.52 Mais de 80% dos adultos norte-
americanos estão de alguma forma envolvidos na sustentabilidade, quer façam parte do movimento LOHAS 
de forma consciente ou não.53 Apesar de o consumidor norte-americano ser habitualmente considerado o 
impulsionador do crescimento global, a mudança já está em curso. Até 2025, prevê-se que o consumo nos 
mercados emergentes tenha crescido em 150% relativamente aos valores de 2010, crescendo apenas 31% 
nos mercados desenvolvidos. Os mercados emergentes estarão praticamente em pé de igualdade com os 
mercados desenvolvidos em biliões de dólares de consumo. As empresas dos países desenvolvidos terão de 
aprender a tirar partido deste crescimento, o que até à data não se tem revelado tarefa fácil: a McKinsey 
analisou 100 grandes empresas de países desenvolvidos e revelou que 83% das receitas provinham de 
mercados desenvolvidos, apesar de a percentagem do PIB global dos mercados emergentes ter praticamente 
duplicado de 19% para 36% em apenas duas décadas.54  

Prevê-se que os mercados emergentes venham a fomentar o consumo global da classe-média, sendo a 
natureza dos seus consumidores diferente da dos consumidores dos países desenvolvidos. Por exemplo, 
grande parte da riqueza é recente: os indivíduos são cinco vezes mais ricos do que eram há apenas uma 
década. Muita desta riqueza está simplesmente retida em poupanças, pronta a ser utilizada em produtos e 
serviços que representem os valores dos consumidores.55 Ao contrário dos consumidores norte-americanos, 
que são dos mais sensíveis aos preços por vezes mais elevados dos produtos e serviços ecológicos, os 
consumidores dos mercados emergentes não revelam essa preocupação.56 Os dados sugerem que 
aproximadamente 84% dos consumidores dos mercados emergentes intervenientes como a China, a Índia, a 
Malásia e a Singapura pagariam um valor adicional por produtos ecológicos, comparativamente a apenas 50% 
dos consumidores dos EUA, do Japão, da França e da Alemanha.57 A proliferação do consumidor sustentável 
nestes mercados emergentes é supostamente tão forte que um estudo da Edelman os rotula de «Purpose 
Bull Markets», com padrões de consumo fortemente influenciados por questões sociais e ambientais.58 Não 
obstante, a Accenture avisa que «excetuando os produtos e serviços que constituem um nicho, e que 
oferecem claramente valor acrescentado ou representam inovação genuína, não é muito provável que o 
mercado para alternativas sustentáveis concebidas intencionalmente venha a dominar os preços com valor 
adicional a longo prazo».59  

                                                           
51 Adam Horler, “LOHAS: A New Era of Green Consumption?”, ecopoint.asia, acedido a 1 de maio de 2013, 
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52 “LOHAS Market”, ONELIFE MEDIA, acedido a 1 de maio de 2013, http://www.effectpartners.com/onelifetour/the-lohas-market/. 
53 John Marshall Roberts, “LOHAS Consumers around the World”, Natural Marketing Institute (2010): 12; acedido a 1 de maio de 
2013, URL: http://www.lohas.com/sites/default/files/lohasconsumers.pdf. 
54 “Winning the $30 Trillion Decathlon”, McKinsey & Company, acedido a 1 de maio de 2013, 
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acedido a 1 de maio de 2013, http://newsroom.accenture.com/article_display.cfm?article_id=4921. 
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O investimento de impacto e o segmento LOHAS parecem encaixar naturalmente. Inúmeros negócios de 
investimento deste tipo são transacionados em redes internacionais de investidores de impacto, como a 
Toniic, que apoia frequentemente investimentos de capital de risco na fase inicial e de crescimento. Os temas 
LOHAS estabelecidos são os alimentos orgânicos, o comércio justo e a saúde, com grandes agentes, como a 
empresa cotada na bolsa Wholefoods Markets, com mais de 50 000 funcionários e um volume de negócios 
de quase 10 mil milhões de USD, presente no mercado.60 

No entanto, os investidores de impacto investem atualmente num grupo de potenciais empresas como a 
Wholefoods, que inclui praticamente todas as áreas, desde calças de ganga sustentáveis a marisco 
sustentável. As empresas LOHAS normalmente produzem de forma responsável ao longo de toda a cadeia de 
fornecimento e algumas tornam um produto banal, como calçado ou óculos, num produto LOHAS, agregando 
uma imagem de solidariedade à marca e à oferta de produtos. Por exemplo, a TOMS, uma empresa norte-
americana com fins lucrativos que detém uma filial sem fins lucrativos, a Friends of Toms, lançou pela primeira 
vez o modelo um-por-um. Constituída em 2006, desenha e vende calçado baseado no design da alpargata 
argentina e óculos.61 Por cada par de sapatos vendido, um par de sapatos é oferecido a uma criança pobre e, 
por cada par de óculos vendido, parte do lucro é doado para ajudar na recuperação da visão de pessoas em 
países em desenvolvimento. A seu tempo, os produtos sustentáveis irão tornar-se o novo padrão. As 
empresas que não estejam dispostas a adaptar as suas cadeias de valor, nem a reconfigurar as suas ofertas 
de negócio no sentido de se prepararem para este paradigma de mercado em mudança estão, na melhor das 
hipóteses, a perder uma enorme oportunidade de crescimento e, na pior das hipóteses, a ditar o seu futuro. 
Como refere o estratega Michael Porter, o governo pode ser fundamental na competitividade continuada 
destas empresas: «Por um lado, as empresas e o setor privado são os motores preponderantes da inovação. 
Por outro lado, as atividades inovadoras das empresas num país são bastante influenciadas pela política 
nacional e pela presença e vitalidade das instituições públicas. Por outras palavras, a intensidade da inovação 
depende de uma interação entre estratégias do setor privado e instituições e políticas do setor público. A 
competitividade progride quando os setores público e privado promovem em conjunto um ambiente 
favorável à inovação».62 Esta visão aplica-se também ao setor de investimento de impacto. 

No entanto, no segmento LOHAS, onde o fluxo de transações de investimento de impacto é sólido, a 
intervenção mais lógica em termos de políticas é providenciar regulação da proteção do consumidor, 
segurança e saúde de qualidade, bem como incentivos a cadeias de valor sustentáveis, ao invés de apoiar 
forçosamente novos negócios ou intermediários de forma direta. 
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3. Fazer crescer os lados da oferta e da procura do setor de investimento de impacto 

 

As bases da economia real que permitirão um crescimento do investimento de impacto estão a reforçar-se 
de forma cada vez mais acentuada. Contudo, o mercado de investimento de impacto tem de se tornar mais 
eficiente antes de poder tirar partido destas bases e de emergir com uma capacidade de melhor adequação 
entre a oferta e a procura. Esta secção analisa o modo como a oferta de capital, a procura de capital e as 
políticas de utilização de capital podem ajudar a estimular o setor de investimento de impacto. Com vista a 
superar a fragmentação e a atividade de subescala, assim como de permitir que o mercado de investimento 
de impacto liberte o seu pleno potencial, os governos têm hoje um papel importante a desempenhar na 
criação de condições de enquadramento que acelerem a procura e oferta de investimento de impacto, bem 
como a criação ou o crescimento dos agentes necessários ao bom funcionamento do mercado. 

 

Conforme analisado acima, a combinação das características específicas do investimento de impacto e das 
grandes tendências emergentes – desenvolvimentos que só irão intensificar a necessidade de um instrumento 
dinâmico como o investimento de impacto para enfrentar os desafios globais, tais como o desemprego, as 
alterações climáticas e o endividamento público – levanta questões relativas ao papel que o governo pode 
desempenhar na ajuda à criação de um ambiente propício, por oposição a um ambiente inibidor, com vista 
ao crescimento do setor de investimento de impacto. Para uma visão geral do yin e yang da estimulação do 
mercado, consulte a Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Fazer crescer os lados da oferta e da procura no setor de investimento de impacto 
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3.1. Descrição geral de alavancagem de políticas 

O governo pode apoiar o setor de investimento de impacto de três formas principais, nomeadamente: através 
do estímulo à oferta, do direcionamento de capital e da regulação da procura.  

O governo pode utilizar «políticas de desenvolvimento da oferta» para aumentar a oferta de capital de 
investimento de impacto. Estas políticas podem assumir a forma de incentivos ao investimento, através do 
co-investimento ou da partilha de riscos com o governo, da criação de requisitos aplicáveis a investidores para 
fins de investimento de impacto ou do fornecimento direto de financiamento a investimentos de impacto ou 
intermediários que neles investem. O investimento em intermediários é habitualmente preferido aos 
investimentos diretos. Por exemplo, na Índia, o governo determina o empréstimo de um determinado 
montante a mercados desfavorecidos. Na União Europeia, o Fundo Europeu de Investimento (FEI) lançou em 
2013 o Social Impact Accelerator (SIA), um projeto-piloto pioneiro de parceria público-privada pan-europeia 
para investimento de impacto, em colaboração com o Crédit Coopératif e o Deutsche Bank. Estruturado como 
um fundo de fundos, procura mobilizar um montante inicial de 60 milhões de EUR de capital para investir em 
fundos de impacto que fornecem financiamento através da participação no capital de empresas sociais que 
promovem a inclusão social, disponibilizam fontes alternativas de emprego a grupos sociais marginalizados e 
contribuem para o crescimento.63 Esta abordagem é idêntica à do Big Society Capital (BSC), estabelecido no 
Reino Unido em 2011 e mais pormenorizadamente analisado abaixo. O BSC é uma instituição financeira 
independente autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority do Reino Unido que atua como um 
banco de investimento de impacto social e que investe em intermediários, centrando-se no Reino Unido (e 
não em toda a União Europeia, como é o caso do supramencionado SIA). O BSC lançou um fundo de 600 
milhões de GBP em 2012.64 Nos Estados Unidos, a Associação de Pequenas Empresas ajudou a criar seis fundos 
de ações que investem em negócios de comunidades de baixos rendimentos.65  

Como alternativa, o governo pode direcionar o modo como o capital é utilizado e pode potenciar o efeito de 
alavancagem dos investimentos existentes com vista à obtenção de impacto social. Estas políticas alteram as 
características de risco e retorno dos investimentos de impacto, ajustando os preços de mercado e 
melhorando a eficiência das transações e das informações de mercado como, por exemplo, a harmonização 
das normas de medição de impacto. Nos Países Baixos, o Regime de Fundos Verdes oferece um crédito fiscal 
aos investidores que consagrem algum capital a iniciativas ambientais. A UE canaliza fundos para projetos 
ambientais através da emissão das suas obrigações de «Responsabilidade Ambiental».66  

Por último, através do estímulo à procura de investimento de impacto e da promoção da disponibilidade para 
investir, o governo pode incentivar o seu crescimento. As políticas de desenvolvimento da procura aumentam 
a procura de investimento de impacto através do reforço da capacidade de absorção de capital dos 
beneficiários do investimento de impacto. Existem vários exemplos a nível mundial deste tipo de políticas. No 
Reino Unido, o Investment and Contract Readiness Fund (ICRF), lançado em 2012 com 10 milhões de GBP ao 
longo de três anos, concede subvenções de 50 000 a 150 000 GBP a empresas sociais que procuram (a) realizar 
um investimento mínimo de 500 000 GBP ou (b) participar em concursos de adjudicações de contratos 
públicos de serviços superiores a 1 milhão de GBP.67 O programa nacional de investigação e desenvolvimento 
de alta tecnologia na China prepara setores como a proteção ambiental e as energias renováveis para o 
investimento privado. O México possui um programa de assistência técnica e de formação para pequenas 
empresas.68  

Outro catalisador de procura estrutural reside em novas formas jurídicas de sociedades para empresas sociais, 
tais como a sociedade de interesse comunitário (Community Interest Company – CIC) no Reino Unido, ou a 
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64 “Big Society Capital”, Big Society Capital, acedido a 1 de maio de 2013, URL: http://www.bigsocietycapital.com/. 
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sociedade de responsabilidade limitada de baixo lucro (L3C) nos Estados Unidos, que recebem tratamento 
fiscal preferencial pelos compromissos de servir o interesse público e de aceitar um bloqueio de ativos.69 Estas 
formas jurídicas aumentam a transparência e a negociabilidade das empresas sociais; as CIC, em particular, 
são obrigadas a elaborar relatórios anuais, o que constitui um pré-requisito essencial para o desenvolvimento 
de um mercado secundário viável para investimentos de impacto. Uma vez negociáveis, tais títulos 
confeririam maior liquidez ao mercado de capital de empresas sociais, incentivando por sua vez uma maior 
participação. Além disso, algumas destas novas formas jurídicas de empresas sociais permitem um 
investimento complexo: por exemplo, enquanto sociedade de responsabilidade limitada, uma L3C pode 
estabelecer uma distinção entre os seus membros. Isto permite que diferentes entidades adquiram quotas 
com diferentes níveis de retorno e de risco. Os filantropos poderiam adquirir a quota de maior risco de uma 
L3C da componente de donativos das suas carteiras, por exemplo, enquanto uma pequena fundação poderia 
adquirir a quota de menor risco da mesma entidade, de entre a sua componente de obrigações. Esta estrutura 
complexa permitiria a participação de uma série de investidores nas L3C, consoante a sua preferência de risco, 
expandindo neste processo as formas de capital disponíveis. 

 

3.2. Do conceito à implementação 

O investimento de impacto não é o primeiro setor financeiro a passar por uma fase de criação de mercado, 
sendo possível retirar ensinamentos úteis de esforços semelhantes realizados no passado, sendo os mais 
benéficos possivelmente os de um setor que partilha muitas características com o investimento de impacto, 
nomeadamente o capital de risco. 

O capital de risco (CR) – definido em termos gerais – refere-se aos recursos aplicados no capital ou em 
instrumentos indexados ao capital de empresas privadas com potencial de crescimento.70 A primeira empresa 
de capital de risco foi estabelecida nos Estados Unidos em 1946 para investir em empresas que surgiram após 
a Segunda Guerra Mundial. O primeiro fundo era essencialmente constituído por particulares, uma vez que 
as instituições mostravam relutância em investir.71 Esta estrutura manteve-se, de modo geral, até aos anos 
1980, altura em que o esclarecimento de uma classificação do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos 
relativamente a investimentos de reforma permitiu que os fundos de pensões investissem em empresas de 
capital de risco.72 

Desde os anos 1980 que os Estados Unidos têm vindo a desenvolver uma clara vantagem competitiva em 
capital de risco em comparação com outros países. Parte desta vantagem pode ficar a dever-se a um sólido 
mercado de ofertas públicas iniciais (OPI), mas verificou-se igualmente que a política governamental tem 
desempenhado um papel importante no crescimento do setor de CR.73 Exemplos como os programas norte-
americanos de sociedades de investimento para pequenas empresas (SBIC) e de investigação para inovação 
em pequenas empresas (SBIR) «desembolsaram 2,4 mil milhões de USD em 1995, mais de 60 por cento do 
montante proveniente de capital de risco nesse ano».74 Outros países, tais como a Alemanha e a Suécia, 
replicaram o modelo norte-americano e desenvolveram programas governamentais significativos de apoio ao 
CR.75 

Por conseguinte, o apoio governamental que incentivou o crescimento do setor de capital de risco nos Estados 
Unidos e na Europa assumiu a forma de programas que aumentaram o número de fundos de investimento, 
ajustaram as políticas fiscais (rendimentos e mais-valias), impuseram restrições ao emprego e investiram em 
investigação e desenvolvimento públicos. Os resultados indicam que, de entre estas políticas, as mais eficazes 
tendem a ser aquelas que promovem um setor de CR mais ativo e não simplesmente aquelas que aumentam 
a quantidade de fundos de CR. As reduções nos impostos sobre as mais-valias têm também um efeito positivo 
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no desenvolvimento de CR. Os mercados de ações para empresas baseadas em CR proporcionam 
oportunidades de saída para os investidores, reduzindo, assim, o risco. Por último, uma regulamentação 
flexível de contratações e despedimentos melhora a produtividade do setor de CR em rápida evolução.76 

Uma das implicações do crescimento do setor de CR para o setor de investimento de impacto é que os 
programas melhoram idealmente a procura de fundos de investimento de impacto, em vez de aumentarem 
simplesmente a oferta de capital.77 Entre os exemplos destes tipos de políticas encontramos os «esforços com 
vista a facilitar a comercialização de tecnologia em fase inicial, tais como a Lei Bayh-Dole de 1980 e a Lei 
Federal de Transferência de Tecnologia de 1986, que facilitaram a capacidade de acesso dos empresários a 
investigação em fase inicial».78 As políticas fiscais – que no mundo do CR assumiram a forma de taxas 
reduzidas de imposto sobre as mais-valias – têm servido também uma função semelhante e têm tido «um 
impacto significativo no montante de capital de risco fornecido e nos retornos que estes investidores podem 
obter».79 

 

3.3. Modelos e exemplos 

Face ao pano de fundo dos ensinamentos derivados de esforços governamentais no sentido de desenvolver 
o setor de CR, examinemos agora alguns exemplos-chave do modo como diferentes países têm abordado a 
construção de mercados internos de investimento de impacto e de inovação, e as importantes implicações 
destes esforços para os decisores políticos, cujo papel é determinante na atual fase de desenvolvimento do 
setor. 

Estabelecido em 2009, o Gabinete da Casa Branca de Inovação Social e Participação Cívica (SICP) dos Estados 
Unidos tem três objetivos principais: promover o serviço e o voluntariado, aumentar o investimento em novas 
soluções que demonstrem resultados e encorajar modelos de parceria inovadores.80 No Reino Unido, o Big 
Society Capital (BSC), acima referido, apoia o desenvolvimento de intermediários financeiros de investimento 
social. O BSCatua no sentido de aumentar a sensibilização para o investimento social e a confiança no mesmo, 
através da promoção de boas práticas, da partilha de informações e do reforço da articulação entre o 
investimento social e os mercados financeiros tradicionais. Trabalha com outros investidores para integrar a 
medição de impacto social no enquadramento de tomada de decisão.81 Por último, os Community Economy 
Development Investment Funds (CEDIF), estabelecidos no Canadá em 1999, foram criados para superar os 
obstáculos financeiros enfrentados pelos empresários locais e para estimular o desenvolvimento económico 
na Nova Scotia.82 Um sucesso inicial que levou à formalização do programa CEDIF foi o crédito fiscal relativo 
aos impostos sobre os capitais próprios da Nova Scotia, que «[…] oferecia um crédito fiscal pessoal de 30 por 
cento para encorajar os investidores a participar. O crédito fiscal relativo ao imposto sobre os capitais próprios 
[permitia] a tomada de participações no capital de sociedades, cooperativas e iniciativas de desenvolvimento 
económico comunitário. No caso das sociedades, os investimentos elegíveis [tinham de] ser ações ordinárias 
recém-emitidas sem valor nominal».83 

Os ensinamentos que estes esforços encerram para os decisores políticos que procuram expandir de forma 
semelhante os seus mercados internos de investimento de impacto e de inovação são consistentes. No caso 
dos Estados Unidos, as três conclusões fundamentais são que os governos devem «[instituir] gabinetes 
políticos onde já existem promotores», «[criar] oportunidades para a criatividade e a inovação, atuando 
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transversalmente aos setores e nichos existentes, tendo em conta as barreiras burocráticas» e «[ter] astúcia 
política e disposição para fazer ajustes, desde que os princípios fundamentais não fiquem comprometidos».84 
A experiência do Reino Unido com o BSC salienta a necessidade de «[obter] consenso e colaboração entre os 
partidos, órgãos políticos e os setores público e privado para mobilizar uma visão unificada, ao longo do 
tempo», «[identificar] um promotor que compreenda e possa representar os interesses tanto do setor público 
como do setor privado» e «[desenvolver] políticas complementares para apoiar o crescimento equilibrado e 
sustentável do mercado, abrangendo tanto a vertente da ‘oferta’ como da ‘procura’ do investimento social».85 
Os CEDIF no Canadá demonstram que para efeitos de crescimento e direcionamento do capital privado, o 
governo deverá ajudar a «[reduzir] os custos de transação das oportunidades de investimento», «[reforçar] 
as atividades de investimento atuais, incorporando outras inovações» e «[identificar] oportunidades para o 
envolvimento de novos investidores e para a geração de ofertas de capital superiores».86 Uma aprendizagem 
recorrente retirada destas iniciativas é a necessidade de o governo criar unidades que possam colocar capital 
nas mãos de especialistas de investimento em empresas sociais que dispõem de conhecimentos para realizar 
investimentos de impacto direto profissionais; em vez de desenvolver, com grandes custos, instrumentos de 
investimento de impacto direto de pleno direito dentro do setor público. Outro importante ensinamento é a 
necessidade de identificar promotores de forma transversal às agências e setores governamentais, de modo 
a estabelecer um consenso sobre aquilo que é necessário para possibilitar um melhor crescimento do 
mercado. 

 

3.4. Obstáculos a superar 

As aprendizagens do desenvolvimento do setor de CR e as tentativas de diferentes países para expandir os 
seus mercados internos de investimento de impacto são úteis, em particular no que diz respeito à superação 
de obstáculos que ainda existem para o setor. Aqui se incluem a ausência de um conjunto de regras 
significativas aplicáveis ao investimento de impacto; a disponibilidade limitada de capital; as imperfeições do 
mercado; a falta de competências e conhecimentos especializados necessários e de disponibilidade geral para 
investir; bem como o estabelecimento de um equilíbrio entre a garantia de condições de concorrência 
equitativas neste novo setor na fase inicial de um ciclo de inovação, e o habitual desejo de escolher 
vencedores para uma implementação e sucesso rápidos. 

A abordagem do conjunto de regras aplicáveis ao investimento de impacto não é uma questão trivial. No caso 
do Canadá, um grupo de trabalho de alto nível que se dedicou ao estudo da melhor forma de mobilizar o 
apoio do setor privado e público para as finanças sociais fez emergir uma série de desafios críticos inibidores 
do crescimento do mercado interno e propôs numerosas recomendações correspondentes. Por exemplo, o 
investimento de impacto «tem o potencial de fornecer [30 mil milhões de USD] a iniciativas de interesse 
público no Canadá»; contudo, tal só acontecerá se o governo conseguir criar «um quadro regulamentar que 
incentive ativamente o desenvolvimento de empresas sociais preparadas para o investimento».87 O grupo de 
trabalho apelou também ao Departamento de Finanças do Canadá «para alterar a Lei relativa ao Imposto 
sobre o Rendimento com vista a estabelecer um tratamento de «teste de destino» de lucros de negócios 
relacionados, que sirva de mecanismo regulador principal a empresas sociais estabelecidas e geridas por 
instituições de beneficência e associações sem fins lucrativos».88 Outros resultados incluíam a necessidade de 
«rever a legislação existente e os regulamentos aplicáveis a instituições de beneficência, associações sem fins 
lucrativos e cooperativas, de modo a remover outros obstáculos ainda existentes relativamente às atividades 
de empresas sociais (por ex. explicitar o bloqueio de ativos)» e a urgência de que o governo federal assuma a 
liderança na criação de um processo de consulta para analisar a necessidade de uma nova classe de sociedade 
híbrida, sujeita a um teste do interesse da comunidade, para empresas sociais e, caso adequado, explorar 
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opções para um modelo desenvolvido no Canadá. Este processo deveria potenciar as consultas recentemente 
lançadas pelo governo de British Columbia relativas a um modelo proposto de sociedade de interesse 
comunitário». 89  

A disponibilidade limitada de capital fornecido pelo governo para o lançamento de um setor nacional de 
investimento de impacto é outro sério obstáculo que terá de ser superado. O Big Society Capital (BSC) do 
Reino Unido é um exemplo evidente do engenho do setor público na resolução do problema; neste caso, 
através da mobilização de ativos não reclamados de contas bancárias inativas e da sua aplicação de uma nova 
forma. Esta não constitui, no entanto, a única opção disponível para a obtenção de financiamento inicial. 
Outra inovação interessante é aquilo a que o reputado académico Lester Salamon designou de 
«filantropização através da privatização». De uma forma simplista, grandes fundações radicadas na 
comunidade e instituições filantrópicas estão a ser criadas em todo o mundo como subprodutos de transações 
de privatização (ou seja, uma parte das receitas de várias transações de privatização têm sido redirecionadas 
para prover dotações de fundações de utilidade pública).90 As chamadas fundações de origem bancária na 
Itália são úteis para ilustrar este aspeto. Em 1990, «a Itália converteu a sua rede de pequenas caixas 
económicas não lucrativas e semipúblicas em sociedades anónimas, mas atribuiu a propriedade das ações 
resultantes a um conjunto de fundações, alguns delas recém-constituídas e algumas já existentes como ramos 
operacionais das anteriores caixas económicas». O valor das ações que as fundações conseguiram vender em 
1994 foi de 24 mil milhões de EUR, tendo o valor continuado a aumentar desde então. Até 1998, «os ativos 
combinados das fundações italianas de origem bancária foram superiores a 50 mil milhões de EUR. A Cariplo 
e a Compagnia di San Paolo, duas das maiores destas fundações, possuem, cada uma, ativos superiores a 9 
mil milhões de EUR, ou aproximadamente 13 mil milhões de USD, o que as coloca à frente de grandes 
fundações norte-americanas como a Fundação Rockefeller (3,1 mil milhões de USD em ativos em 2008) e a 
Fundação Ford (a segunda maior fundação americana com 11 mil milhões de USD em ativos em 2008)».91 

Como resultado, foi instituído um panorama de fundações que está agora a tornar-se cada vez mais ativo no 
âmbito do investimento de impacto. 

 

A falta de competências e de conhecimentos especializados constitui outro obstáculo inibidor do crescimento 
do setor de investimento de impacto, uma vez que trava possíveis investimentos, aumenta os custos e diminui 
a liquidez. Por exemplo, não existe atualmente um nível de profundidade suficiente na cobertura ou 
negociação de moedas exóticas, mesmo em mercados emergentes bastante ativos (por ex., o xelim queniano) 
no espaço de investimento de impacto. Embora sejam realizados muitos investimentos de impacto em 
mercados emergentes, onde existe risco cambial, a maioria destes investimentos é efetuada em moeda forte 
(num inquérito recente a investidores, 91 por cento dos investimentos eram feitos em USD, EUR, CAD ou GBP, 
e apenas 9 por cento numa de outras 38 moedas).92 Os mercados cambiais representam uma oportunidade 
interessante e um desafio para os investidores de impacto que pretendem envolver-se em mercados de base 
da pirâmide (BoP): para baixar os custos de cobertura e aumentar a liquidez, as grandes instituições que 
possuem os elementos das capacidades a nível interno necessitam de os disponibilizar. Nos seus esforços de 
criação de mercado, os governos poderão incentivar essas instituições financeiras a fazê-lo. 
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4. O ecossistema do investimento de impacto 

 

Para que o setor de investimento de impacto realize o seu potencial, é importante que, para além de uma 
criação de mercado inteligente e de políticas de estímulo, conforme analisado na secção anterior, os 
diferentes grupos de investidores do setor desempenhem os seus papéis sinergéticos e estabeleçam em 
conjunto um verdadeiro ecossistema. Além do governo, estes grupos abarcam desde investidores 
filantrópicos - tais como fundações, através de investidores providenciais e investidores de capital de risco, 
investidores privados e institucionais, até instituições de serviços financeiros. Compreender os seus respetivos 
papéis e quais as áreas em que cada investidor dispõe de vantagem comparativa será importante para a 
concretização da promessa do mercado. 

 
Para responder às grandes tendências, prosperar num ambiente político propício e tirar partido dos 
conhecimentos especializados e das cadeias de valor das grandes empresas para aumentar o impacto social, 
o investimento de impacto necessita de um grande volume de capital em todas as fases de investimento e 
proveniente de uma multiplicidade de fontes. Tal como acima mencionado, o setor está atualmente em 
crescimento, partindo de uma base de capital reduzida de 36 mil milhões de USD, prevendo-se, contudo, que 
venha a alcançar entre 400 mil milhões e 1 bilião de USD no final da década. Esta secção descreve a divisão 
de trabalho entre os principais intervenientes no ecossistema de investidores (consulte a Figura 3). 
 

 
 

Figura 3: O ecossistema de investidores de impacto 

 

4.1. Criação de setores: a vantagem comparativa dos investidores filantrópicos 

Muito do trabalho em prol do desenvolvimento do setor de investimento de impacto tal como o conhecemos 
atualmente foi realizado pela atividade filantrópica de fundações. É aqui que as fundações parecem dispor de 
uma vantagem comparativa. Com efeito, os investimentos relacionados com um programa (PRI) descritos na 
introdução foram iniciados pela Fundação Ford em 1968. Paralelamente a subvenções, são hoje utilizados 
ocasionalmente para ajudar empresas sociais recém-constituídas ou numa fase inicial. Contudo, devido aos 
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seus custos e complexidade, normalmente não são considerados.93 Por exemplo, em 2009, apenas cinco 
centésimos de um por cento do capital das fundações norte-americanas aplicado se destinou a PRI (Princípios 
para o Investimento Responsável) de capitais próprios.94 Embora os PRI não tenham conseguido uma grande 
adesão, promoveram um importante diálogo sobre a obtenção de retornos sociais de doações e 
investimentos. Nos últimos anos, os investidores privados têm gravitado em direção a uma abordagem mais 
empresarial da filantropia, destacando os resultados societais positivos que podem ser verificados 
empiricamente e procurando uma maior responsabilidade no setor da solidariedade social. Contudo, as 
fundações continuam a desempenhar um papel importante à medida que o setor de investimento de impacto 
amadurece, em especial no que diz respeito à disseminação de conhecimentos sobre boas práticas, à 
capacitação para dar início a um fluxo de transação significativo e à redução dos custos de transação. Um 
setor de fundações de utilidade pública bem regulado constitui um trunfo importante para pôr em marcha o 
setor de investimento de impacto em qualquer jurisdição. 

 

4.2. Geração de fluxos de transação e «buy and build»: business angels e investidores de capital de risco 

O investimento de impacto necessita também de inovação e de um fluxo de transação ascendente para 
prosperar. É aqui que entram os business angels com as suas estratégias de «buy and build» e conhecimentos 
especializados. Nos Estados Unidos e na Europa, os business angels têm servido nas últimas décadas de fonte 
segura de financiamento para empresas de rápido crescimento. O setor de investimento de business angels 
está continuamente a crescer e a organizar-se através de grupos e redes. Apesar de o capital de risco atrair a 
maior parte da atenção dos decisores políticos, é o investimento de business angels que constitui a principal 
oferta de financiamento externo de capitais próprios para a criação e para a fase inicial das empresas em 
muitos países. Os business angels tendem também a ser menos sensíveis a ciclos de mercado do que os 
investidores de capital de risco.95 Desde a crise financeira, as fontes de CR diminuíram e os negócios por si 
anteriormente apoiados necessitam agora urgentemente de financiamento de business angels que possam 
satisfazer o défice de capitais próprios entre o financiamento dos fundadores e os fundos de capital de risco 
em fases posteriores.96  

Os business angels podem dar um contributo mais amplo do que o simples fornecimento de dinheiro. São 
determinantes para o setor de investimento de impacto uma vez que podem: em primeiro lugar, contribuir 
com conhecimentos especializados para a avaliação de negócios (sabem como identificar bons projetos e 
equipas e avaliá-los); em segundo lugar, apoiar um leque mais vasto em termos de inovação (investem 
habitualmente a nível local e num conjunto mais amplo de setores do que as empresas de capital de risco e 
apoiam um leque mais vasto em termos de inovação); em terceiro lugar, reduzir os custos de transação 
(podem pôr empresários de qualidade em contacto com mais investidores, através de grupos e redes); em 
quarto lugar, ajudar a construir o historial de investimentos de impacto (a falta de um historial é 
frequentemente citada como um importante obstáculo para os investidores, e o investimento de business 
angels pode ajudar a construir esse registo); e, por último, apoiar o crescimento de empresas em fase de 
arranque na sua área de especialidade (o apoio pode ser financeiro ou dado através de consultoria 
empresarial).97 Ao prestarem estes serviços fundamentais, os business angels podem conduzir mais 
investimentos de impacto a uma fase posterior de financiamento. 

O investimento de business angels não ajuda apenas quem o recebe. Nos Estados Unidos, as estimativas 
sugerem que aproximadamente 250 000 novos postos de trabalho foram criados em 2009 por empresas 

                                                           
93 “Program-Related Investment”, Fundação Ford, acedido a 1 de maio de 2013, http://www.fordfoundation.org/grants/program-
related-investment; “Program-related investments (PRIs): A potential funding source for community economic development?”, UNC 
School of Government, acedido a 1 de maio de 2013, http://ced.sog.unc.edu/?p=4515. 
94 Matt Bannick e Paula Goldman, “Gaps in the Impact Investing Capital Curve”, Stanford Social Innovation Review, acedido a 27 de 
setembro de 2012, http://www.ssireview.org/blog/entry/gaps_in_the_impact_investing_capital_curve. 
95 OCDE, “Financing High-Growth Firms: The Role of Angel Investors”, OCDE (2011), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/03/OECD-Angel-Financing-Publication.pdf. 
96 Ibid, 9.  
97 Ibid. 
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apoiadas por estes investidores, representando 5 por cento dos novos postos de trabalho no país.98 Além 
disso, as empresas em fase inicial com financiamento de business angels têm uma maior probabilidade de 
sobrevivência, melhor desempenho e um crescimento médio de entre 30 a 50 por cento.99 

Por estas razões, um maior apoio do governo à redução do risco do investimento de impacto de business 
angels afigura-se uma oportunidade interessante. Este tipo de financiamento encontra-se atualmente na sua 
fase formativa na Europa, tendo uma primeira sessão dedicada ao tema e formação sobre o mesmo sido 
realizada na Conferência Anual de 2013 da Rede Europeia de Business Angels, a EBAN.100 As condições de 
enquadramento do investimento de business angels são variáveis, pelo que os decisores políticos devem ter 
em conta determinados fatores aquando da elaboração de legislação útil, tais como o nível, sofisticação e 
volume da atividade numa área específica. As políticas que são eficazes num país podem não funcionar 
adequadamente noutro. Com efeito, nos Estados Unidos e no Canadá, as políticas relativas a business angels 
são implementadas a nível regional e não a nível nacional.101  

Os incentivos fiscais são um instrumento político popular para o apoio de business angels, mas necessitam de 
ser monitorizados e avaliados, uma vez que podem ser difíceis de estruturar.102 O Reino Unido possui 
programas de longa data de incentivos fiscais que têm demonstrado ter um efeito benéfico na economia. 
Aproximadamente 24 por cento dos investimentos não teriam sido realizados sem um programa, em 
particular, o Programa de Investimento nas Empresas (EIS). O Japão implementou um «sistema de isenção de 
rendimentos», no qual um business angels pode deduzir dos seus rendimentos o investimento por si efetuado 
até um determinado limite. Em França, a agência de inovação OSEO concebeu uma estrutura única de 
financiamento para empresas inovadoras em fase inicial. O montante de financiamento está limitado a 50 por 
cento do capital necessário de modo a atrair outros investidores. Um terço do montante consiste numa 
subvenção e dois terços num empréstimo. Esta abordagem reduziu o risco associado ao desenvolvimento e 
comercialização de nova tecnologia. 

 

4.3. Escala inicial: investidores profissionais 

Investidores profissionais tais como indivíduos com elevado património líquido e gabinetes de investimento 
familiar têm sido, até à data, a base do financiamento de transações de investimento de impacto, à 
semelhança do que aconteceu, há dez anos com a abertura das micro-finanças ao investimento privado. Nessa 
altura, Pierre Omidyar (Fundador do eBay e da Omidyar Network) lançou e financiou o Omidyar Tufts 
Microfinance Fund, destinando-se uma parte da dotação do mesmo, juntamente com 100 milhões de dólares 
americanos, a ser investida no microfinanciamento.103 

A contribuição dos investidores profissionais para o setor encontra-se documentada em vários estudos.104 
Estes investidores pretendem «fazer o bem» e «bem feito» relativamente a uma parte da sua carteira de 
investimentos. Assim, procuram fundos éticos, «investimentos socialmente responsáveis» (SRI, estimados em 
cerca de 3,74 biliões a nível mundial) e investimentos de impacto.105 Impulsionados por um interesse pessoal, 
por profundas preocupações relativamente ao futuro do planeta e por um interesse em oportunidades de 

                                                           
98 William R. Kerr et al, “The Consequences of Entrepreneurial Finance: A Regression Discontinuity Analysis”, Harvard Business 
School (2010), acedido a 1 de maio de 2013, URL: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/10-086.pdf.  
99 William R. Kerr et al, “The Consequences of Entrepreneurial Finance”. 
100 “Impact Economy at EBAN’s Annual Congress—Europe’s Answer to Silicon Valley”, Impact Economy, acedido a 16 de maio de 
2013, http://www.impacteconomy.com/EBAN_Annual_Congress. 
101 OCDE, “Financing High-Growth Firms”, 11.  
102 Ibid, 12. 
103 Michael Chu and Lauren Barley, “Omidyar Network: Pioneering Impact Investment Harvard Case Study Solution & Analysis”, 
Harvard Business School (2013), acedido a 1 de maio de 2013, URL: http://www.harvardsolution.com/omidyar-network-pioneering-
impact-investment-589.  
104 E.T. Jackson and Associates Ltd., “Accelerating Impact: Achievements, Challenges and What’s Next in Building the Impact 
Investing Industry”, Rockefeller Foundation (2012): xi, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
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Responsible Investing: What You Need To Know”, Forbes, acedido a 24 de abril de 2013, URL: 
http://www.forbes.com/sites/feeonlyplanner/2013/04/24/socially-responsible-investing-what-you-need-to-know/. 
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volatilidade reduzida e/ou segmentos de mercado sem correlação com as principais referências globais (por 
exemplo, produtos de retorno absoluto e de garantia de capital), promovem cada vez mais o direcionamento 
do capital para investimentos de impacto. Antes da crise financeira era já possível observar o seu desejo de 
obter resultados, o qual se intensificou muito mais desde então.106  

Os decisores políticos podem ajudar a construir este mercado. Tornando possíveis produtos de investimento 
de impacto com perfis claros de risco/retorno, qualidade do produto e transparência fiscal, podem estimular 
o compromisso dos investidores profissionais. O caso da nova regulamentação EuSEF da UE ilustra esta 
abordagem. A regulamentação EuSEF corresponde à designação de fundos que atribuem, no mínimo, 70% do 
seu capital a «empresas sociais», através de uma ampla gama de instrumentos financeiros que abrangem o 
leque completo, desde o capital próprio até à dívida, excetuando empresas sociais cotadas em mercados 
regulamentados ou em sistemas de negociação multilateral (SNM). Tal torna a angariação de fundos mais 
rápida e fácil a nível europeu. 

 

4.4. Integração na prática corrente: investidores institucionais 

Um outro exemplo realça que o sentimento dos investidores institucionais está, igualmente, a mudar: um 
inquérito realizado junto de 47 organizações responsáveis pela gestão de 143 mil milhões de GBP  e 4,5 
milhões de pensionistas revelou que 20% dos inquiridos consideravam que competia aos fundos de pensões 
investir em investimento de impacto. 47% dos inquiridos esperavam vir a deter alguma forma de 
investimentos de impacto na sua carteira nos próximos dois anos. Porém, até ao momento, os investidores 
institucionais não têm estado excessivamente ativos no que diz respeito ao investimento de impacto, 
contrariamente a Investimentos Socialmente Responsáveis (SRI).107 Um grande obstáculo ao investimento 
institucional de impacto assenta no desconforto sentido por muitos gestores de investimentos na 
prossecução de algo para além do retorno financeiro ajustado ao risco, em particular, o retorno social. Além 
disso, a ausência de antecedentes constitui uma dificuldade.108 

No entanto, existem exemplos encorajadores do modo como podem ser gerados investimentos de impacto 
adequados para investidores institucionais. Esse é particularmente o caso quando uma entidade, de forma  
paciente como, por exemplo, uma fundação, desempenha um papel ativo na procura da solução. Por 
exemplo, entre 1993 e 2004, as rendas de imóveis em Itália eram quatro vezes superiores ao aumento do 
rendimento familiar, criando uma necessidade premente de habitações acessíveis. O governo italiano estava 
mais acostumado a aprovar legislação para a grande maioria dos italianos proprietários dos seus imóveis, não 
tendo uma solução facilmente disponível.109 Por seu lado, a Fondazione Cariplo, uma fundação italiana, criou 
a Fondazione Housing Sociale (FHS) em 2004 para atuar como pioneira no âmbito da política de habitação no 
setor imobiliário italiano e para promover o crescimento e a melhoria do alojamento social. A fundação não 
criou a FHS para construir apenas espaços de habitação: o seu objetivo consistia na criação de uma 
comunidade integrada e vívida, completa ao nível de serviços e negócios acessíveis.110 Em 2006, com um 
financiamento inicial da fundação de 85 milhões de EUR, a FHS iniciou o primeiro fundo imobiliário ético, o 
Fondo Abitare Sociale 1, exclusivo para investidores institucionais.111 Os investidores do Fundo aceitaram uma 

                                                           
106 Economist Intelligence Unit, “The New World of Wealth: Seven Key Trends for Investing, Giving and Spending among the Very 
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Finetic (2012): 4, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
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rendibilidade-alvo de 2% sobre a inflação, limitada a 4% sobre a inflação, destinando-se qualquer excedente 
a outras iniciativas de alojamento social. De destacar que a estrutura do Fondo Abitare Sociale 1 era tal que 
este constituiu um grupo de ação para colaborar com a autoridade municipal e outros patrocinadores da 
iniciativa, atribuindo o papel de responsável pelo desenvolvimento do projeto de alojamento social a este 
grupo multifacetado.112 O fundo foi de tal modo bem sucedido no que diz respeito às unidades de 
desenvolvimento, aos serviços e às estruturas de benefício público que, em 2008, atraiu a atenção de 
determinados ministros do governo italiano.113 Estes, ao perceberem o potencial do modelo, introduziram 
novos investimentos. Isso catalisou mais de 2 mil milhões de EUR provenientes de bancos, de seguradoras e 
do governo em alguns meses.114 O Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA), um fundo de fundos nacional, foi 
constituído com o objetivo de gerir este capital, o qual está a ser utilizado para construir unidades de 
alojamento social para famílias «incapazes de satisfazer as suas necessidades de alojamento no mercado, 
porém, com rendimentos superiores aos rendimentos que lhes permitiriam ter direito ao alojamento 
social».115 O primeiro fundo da fundação consiste no modelo no qual a FIA se baseia.116  

De modo a ganhar dimensão, o setor do investimento de impacto necessita de criar sistematicamente 
produtos que sejam adequados a investidores institucionais. Apesar de algumas mudanças em termos de 
postura, as margens modestas, o período prolongado para a escala significativa dos investimentos de impacto 
e o risco elevado de fracasso, tem tornado, até agora, o investimento de impacto muito pouco atrativo para 
investidores institucionais.117 Contudo, isso está gradualmente a mudar. Com o aumento do debate 
relativamente ao risco de «ativos abandonados» de blue chips nas quais os fundos de pensões geralmente 
investem – os investimentos com grandes externalidades negativas são suscetíveis de diminuir o seu valor no 
longo prazo como é, por exemplo, o caso da indústria do petróleo e do gás –, os investimentos de impacto 
estão destinados a tornar-se, com o tempo, mais atrativos para este grupo.118 

 

4.5. Inovação do setor de impacto: investimento de capital de risco de impacto do setor privado 

Com a economia europeia em dificuldades e, pelo sexto trimestre consecutivo em queda desde meados de 
2013, são essenciais novas fontes de crescimento. Uma oportunidade cada vez mais interessante provém do 
investimento de capital de risco de impacto: as empresas tendem a ter transações de dimensão mais reduzida 
do que o investidores de capital de risco tradicionais. As operações de investimento de impacto tendem 
igualmente a ser mais reduzidas do que as de investimento tradicional.119 Assim, a articulação destes dois 
setores poderia representar uma oportunidade por explorar de se obter uma melhor adequação entre a fonte 
da operação e a procura da operação. Os custos relativamente elevados dos modelos de subscrição dos 
bancos comerciais tradicionais impedem a maioria de procurar muitas das oportunidades disponíveis do lado 
da procura do setor do investimento de impacto, pelo que as empresas poderiam intervir.120 Além disso, o 
investimento de capital de risco poderia ajudar a ultrapassar a falta de conhecimentos e competências, 
considerada o principal obstáculo ao crescimento do setor do investimento de impacto. Muitas empresas 
start-up sentem dificuldades na entrada no mercado, uma vez que os especialistas com competências em 
vendas são caros, os clientes têm receio de adotar produtos e serviços de empresas jovens e não 
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comprovadas, e os ciclos de vendas podem ser longos».121 Consequentemente, «uma parceria com uma 
grande empresa pode proporcionar benefícios imediatos e significativos a qualquer tipo de empresa em fase 
de arranque, quer possua ou não uma missão social. A empresa parceira não só pode ser um cliente (bem 
como um agente de teste beta e primeiro cliente) como pode também abrir portas para a empresa start-up 
junto de outras empresas, abreviando o ciclo de vendas. Muitas vezes, a empresa start-up pode recorrer a 
recursos adicionais como, por exemplo, consultoria, serviços de valor acrescentado e, por vezes, executivos 
da empresa. A empresa torna-se, posteriormente, um potencial comprador da start-up».122 As empresas 
procuram constantemente fontes de crescimento não tradicionais e muitas dedicam-se, para esse efeito, ao 
investimento de capital de risco, resultando o desenvolvimento inovador numa venda posterior. «Por motivos 
financeiros, estratégicos e comerciais, as empresas dedicam-se, cada vez mais, a financiamentos de capital de 
risco e apoiam empresas em fase de start-up ou derivadas de uma fusão. Por exemplo, num setor de 
investimento de capital de risco clássico, a Intel Capital obteve bons resultados através do financiamento de 
empresas em fase de arranque que criam um ecossistema para produtos de sucesso na área de 
semicondutores.»123 Em 2011 foram apenas contraídos investimentos de 12 mil milhões de USD para 83 
fundos de investimento de capital de risco junto de um único financiador empresarial ou de um financiador 
predominante, tendo os 10 primeiros fundos, através do compromisso de uma única empresa, contraído mais 
de 8 mil milhões de USD.124 Estes fundos ajudam as empresas a «mobilizar ideias, tendências ou fatores 
externos para um crescimento empresarial sustentável através do investimento de capital de risco: 
essencialmente investindo, copiando ou clonando modelos de criação de valor sustentável de terceiros».125 
Em termos de políticas, o investimento de capital de risco pode ser estimulado através de fórmulas 
semelhantes às descritas anteriormente no debate do setor de capitais de risco, além de proporcionar, 
geralmente, um enquadramento empresarial adequado às empresas-mãe das filiais de investimento de 
capital de risco. 

 

4.6. Intermediação e comércio por grosso: serviços financeiros 

Por último, as principais instituições financeiras são fundamentais para qualquer mercado financeiro em 
funcionamento. Estão presentemente a começar a abraçar o investimento de impacto a uma escala global e 
a posicionar-se como potenciais intervenientes destacados, de modo a integrarem este setor emergente na 
prática corrente. Tradicionalmente preocupadas em obter retornos financeiros para clientes, as principais 
instituições financeiras estão a começar a considerar os investimentos de impacto como um produto integral 
da sua oferta, por vários motivos. Em primeiro lugar, existe uma procura latente por parte dos clientes. Os 
produtos de investimento de impacto constituem uma resposta adequada ao desejo crescente, por parte do 
investidor, de decisões de investimento alinhadas com valores pessoais que exijam um maior impacto 
individual e mensurável. Em segundo lugar, com a redução da rentabilidade em classes de ativos 
estabelecidos, o setor de impacto apresenta um potencial atrativo de lucro a longo prazo, enquanto a 
obtenção de retornos sociais pode igualmente promover o prestígio. Tem-se verificado, desde a crise 
financeira de 2008, um aumento desse tipo de produtos financeiros em vários países. 

Exemplos de grandes bancos históricos que entraram no setor do investimento de impacto são o JP Morgan 
Social Finance, uma unidade dedicada criada em 2007 para prestar serviços ao crescente mercado de 
investimentos de impacto, ou a «Investing with Impact Platform» (Plataforma Investir com Impacto) 
implementada pela Morgan Stanley em abril de 2012.126 A ideia principal consiste em permitir aos investidores 

                                                           
121 Maximilian Martin, “CSR’s New Deal: A Blueprint for Your First Hundred Days in the World of Impact Economy”, Impact Economy 
Working Paper 3 (2013): 18, acedido a 1 de maio de 2013, URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2259632.  
122 Ibid, 18. 
123 Ibid, 18. 
124 James Mawson, “2011 Fundraising Reaches Record Levels: A Record Number of Corporate Venturing Funds Have Been Raised 
This Year”, Global Corporate Venturing, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 

http://www.globalcorporateventuring.com/article.php/2855/2011-fundraising-reaches-record-
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125 Ibid, 18. 
126 “J.P. Morgan Social Finance”, J.P. Morgan Chase and Co., acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
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o acesso a um leque de investimentos que foram avaliados em relação ao seu potencial retorno financeiro e 
ao impacto social.127 A UBS, uma precursora inicial da filantropia de serviços financeiros e de investimento de 
impacto que iniciou a sua atividade no setor em meados de 2000, criou um fundo de fundos de investimentos 
de impacto em 2013 em conjunto com a Obviam, uma firma especializada de capitais próprios privados 
emergente no mercado suíço.128  

Embora muitas empresas de serviços financeiros estejam a promover a sua oferta de investimento de 
impacto, a fiabilidade e a disponibilidade dos dados são, muitas vezes, bastante limitadas. Há alguns casos de 
separação entre o estado de implementação e o que está a ser comunicado ao setor e aos clientes. Contudo, 
existem também exemplos consolidados que demonstram o aumento do investimento de impacto. O 
Deutsche Bank, que tem sido um precursor das micro-finanças, gerindo atualmente mais de 200 milhões de 
USD em ativos de micro-finanças e fundos de desenvolvimento comunitário em mais de mil milhões de USD 
nos EUA, é um destacado agente do setor do investimento de impacto. O New Initiatives Fund (NIF) do 
Deutsche Bank Americas Foundations, constituído em 1997, proporciona financiamento flexível a projetos de 
desenvolvimento comunitário que respondem às necessidades de comunidades pobres e desfavorecidas nos 
Estados Unidos e em países em vias de desenvolvimento, através de uma carteira de investimento relacionada 
com um programa de valor superior a 16 milhões de USD.129 Um outro ator destacado é o Credit Suisse, que 
gere 1,8 mil milhões de USD em investimentos de impacto, principalmente centrado nas micro-finanças e na 
agricultura sustentável, em nome de aproximadamente 4000 clientes, incluindo particulares, investidores 
institucionais e instituições de financiamento de desenvolvimento.130 Carecendo frequentemente de 
competências especializadas internas, os bancos colaboram muitas vezes com empresas de investimento 
estabelecidas e especializadas. Em janeiro de 2012, a Responsability, uma sociedade gestora de fundos suíça, 
e o Credit Suisse estruturaram e divulgaram o Fair Trade Fund, que disponibiliza fundo de maneio a 
cooperativas agrícolas, apoiando o potencial de desenvolvimento de pequenos agricultores em países em vias 
de desenvolvimento.131 

Os organismos públicos multilaterais encontram-se igualmente ativos e a desenvolver o seu potencial para 
impacto através de parcerias com outros investidores de impacto, muitas vezes através de consórcios de 
empréstimos e fundos de ações. O banco holandês para o desenvolvimento (FMO), um dos maiores bancos 
europeus de desenvolvimento do setor privado bilateral, com uma carteira de 5,3 mil milhões de EUR, divulga 
de forma entusiasta as suas atividades de investimento de impacto.132 O FMO visa especializar-se em setores 
como, por exemplo, o setor das instituições financeiras, energia, alojamento, agroalimentar, alimentação e 
água, nos quais a sua contribuição possa ter o máximo de impacto a longo prazo. Além disso, o Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID) constituiu também recentemente um fundo de 
impacto de 69 milhões de GBP, que será gerido por uma instituição financeira de desenvolvimento (CDC) e 
investirá em intermediários de investimento de impacto a nível internacional, através de uma combinação de 
instrumentos que incluirão dívida, participações diretas no capital e garantias. O objetivo da CDC é investir 2 
mil milhões de GBP entre 2011 e 2015, com uma média de 400 milhões de GBP ao ano; a dívida e as 
participações diretas deverão representar, respetivamente, no máximo 20% da carteira da CDC em 2015.133 
O Grupo IDB é um outro líder de IFD no âmbito do direcionamento do capital de investimento de impacto, 
por sua vez, para a América Latina, em particular para países mal servidos por bancos comerciais. O Grupo 
IDB declara que cada uma das suas quatro oportunidades no setor privado dedica-se ao investimento de 
impacto, através de parcerias com investidores de impacto para o cofinanciamento de operações: (a) o 
Multilateral Investment Fund (MIF) apoia o acesso a serviços básicos, de finanças e de mercado através de 
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129 Deutsche Bank, “The New Initiatives Fund: A Portfolio of Social Investments”, Deutsche Bank (1996), acedido a 1 de maio de 
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empréstimos, garantias, capital próprio e quase-capital, bem como de subvenções e assistência técnica; (b) a 
Opportunities for the Majority Initiative (OMJ) investe em modelos empresariais inovadores que fornecem 
produtos e serviços de elevada qualidade a pessoas de baixos rendimentos; (c) a Structured and Corporate 
Finance (SCF) lidera os empréstimos objeto de garantia não estatal da IDB nas áreas de infraestruturas, 
mercados financeiros, serviços e indústrias; e (d) a Inter-American Investment Corporation (IIC) fornece dívida 
direta e financiamento sob a forma de participações no capital bem como assistência técnica, a pequenas e 
médias empresas (PME).134  

Em conjunto com os restantes intervenientes acima referidos, o setor dos serviços financeiros apresenta um 
potencial único para desenvolver novos produtos e direcionar o capital para a economia real, à medida que a 
sustentabilidade se torna a nova forma habitual de fazer negócios. 

 

5. Conclusão: Do nicho ao mega mercado 

 

A reputação das finanças clássicas tem sido posta em causa, em todo o mundo, na sequência da crise 
financeira. O investimento de impacto proporciona uma oportunidade única de demonstrar a importância 
das finanças e da inovação financeira para o funcionamento das finanças em termos de viabilidade a longo 
prazo da economia real e da sociedade, apontando um caminho a seguir para a administração dos ativos da 
sociedade no âmbito da sustentabilidade emergente, imperativa desde o início do século XXI.135 Porém, 
conforme defendido nesta secção, para traduzir o potencial numa escala, o investimento de impacto não só 
necessitará de se dedicar à criação de mercado facilitada por uma definição de políticas inteligente e pelo 
aparecimento de um verdadeiro ecossistema de investidores de impacto, mas deverá também aceitar a 
necessidade de uma maior transparência e de formas de medição do impacto social que possam obter o 
consenso do setor. A divulgação de dados de desempenho fiáveis, credíveis e comparáveis constitui uma 
dimensão tão importante para o investimento de impacto como para o investimento tradicional. 

 

A mera amplitude, profundidade e velocidade de avanço justificam, de forma clara, o aparecimento do setor 
do investimento de impacto como uma inovação nas finanças que chega no momento oportuno, sobretudo 
na sequência da crise financeira. De modo a possibilitar o cumprimento da sua promessa, o desafio consiste, 
atualmente, no nivelamento de esforços e na gestão de expectativas. 

A oportunidade é tremenda. Em Finance and the Good Society, Robert Shiller, um dos únicos especialistas que 
previu, na verdade, a crise financeira, afirma que o que é agora necessário é uma maior, e não uma menor, 
inovação financeira. «A crise financeira não se ficou simplesmente a dever a ganância ou a desonestidade por 
parte dos agentes do mundo financeiro. Ficou a dever-se, em última análise, a importantes lacunas de caráter 
estrutural nas nossas instituições financeiras.» declara.136 Conforme refere Shiller, ironicamente «o que 
necessitamos para reduzir a probabilidade das crises financeiras no futuro é de melhores instrumentos 
financeiros e não de uma atividade financeira reduzida».137 A intermediação será uma característica 
importante da capacidade de alargar o mercado de investimento de impacto, à semelhança do que tem 
acontecido nos cenários financeiros tradicionais. Numa análise mais aprofundada, por parte do governo, «os 
requisitos para a obtenção de licenças e o registo poderiam ser modificados, de modo a reconhecerem que 
muitos dos potenciais intervenientes poderão ser oriundos de contextos distintos dos serviços financeiros e 
desempenharão apenas atividades limitadas, normalmente associadas a um profissional de finanças».138  
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Nas secções anteriores descrevemos o cenário e os agentes dos investimentos de impacto, os canais de 
transmissão de capital e os modelos para soluções. Além disso, foi apontada a necessidade de conceção de 
um ecossistema, de uma política e de um mercado. Para além de todas as atividades em curso, passamos a 
analisar agora em jeito de conclusão os principais impulsos que permitem ativar da melhor forma o setor do 
investimento de impacto e «tornar o impacto disponível» a um nível mais alargado, e passar de um nicho para 
um mega mercado. 

 

5.1. Ultrapassar as barreiras da criação de mercado 

A criação de mercado é um elemento-chave, tal como mencionado anteriormente. As barreiras ao 
desenvolvimento de um mercado de investimento de impacto mais eficiente persistem. Felizmente, há alguns 
passos simples que os decisores podem seguir para ajudar a harmonizar o campo, promover as grandes 
tendências, definir os papéis dos investidores e das empresas e aumentar a transparência e a harmonização. 
Esses passos incluem a criação a longo prazo de compromissos mais estratégicos de estímulo, de orientação 
ou, por outro lado, de regulação do mercado, bem como de um reposicionamento mais imediato e tático, 
corrigindo ou alterando as políticas governamentais existentes. A fim de obter apoio e manter o empenho, o 
melhor será garantir primeiro os resultados rápidos. Aqui se encontram os quatro casos mais suscetíveis de 
produzir resultados mais ou menos imediatos. 

 

5.1.1 Escolher novas ferramentas, otimizar as políticas existentes 

É necessário mais capital de arranque e os governos precisam de mecanismos para fornecer mais capital ao 
mercado. Tal pode ser conseguido através da implementação de novos impostos, despesas e licenças 
negociáveis ou porventura, angariando mais facilmente capital subutilizado, tal como ativos não reclamados 
e receitas de privatizações. Os decisores também precisam de ter atenção e criar o equilíbrio certo de 
restrições regulamentares de modo a permitir a existência de um mercado em pleno funcionamento. Para 
tanto, poderão promover as instituições existentes e fornecer financiamento com base em subvenções para 
estudos de campo, procurar novos agentes económicos e replicar mecanismos existentes, tal como alguns 
países já fizeram com sucesso. Também é necessária uma ação inteligente de criação de mercado que 
permita, em geral, uma maior liquidez — compensação eficiente da oferta e da procura do capital de 
investimento de impacto — estabelecendo mecanismos de compensação do mercado tais como bolsas de 
ações de empresas sociais ou criando massa crítica através de entidades de financiamento por grosso. 

 

5.1.2 Criar, objetivar e combinar naturezas jurídicas 

As políticas são também fundamentais no referente à criação de um nível básico de transparência no que diz 
respeito a responsabilidade fiduciária para investimentos de impacto. Além disso, algumas naturezas jurídicas 
mais recentes podem ser criadas ou copiadas a partir de qualquer lugar. Por exemplo, a L3C (sociedade de 
responsabilidade limitada de baixo lucro) espelha a tradicional LLC (sociedade de responsabilidade limitada) 
dos EUA, mas permitindo que haja um menor enfoque na rentabilidade. No entanto, também é possível 
objetivar simplesmente naturezas jurídicas existentes que já não sejam usadas. Por exemplo, as estruturas 
fiscais dos EUA permitem a existência de fundações que investem diretamente em empresas com fins 
lucrativos desde que o projeto siga a linha da missão social. A maioria das fundações não tira partido de 
investimentos relacionados com um programa (ou PRI) porque as «regras fiscais criam ambiguidade suficiente 
para impedir muitas fundações de fazer estes investimentos».139 Também são plausíveis opções adicionais 
interessantes entre investimentos com fins lucrativos e subvenções fiscalmente dedutíveis, sempre que um 
investimento social tenha algum tipo de dedução fiscal ou incentivo para o investidor. 

 

5.1.3 Alavancar o setor privado 

Muito há a ganhar com um compromisso mais incentivado e mais consistente do setor financeiro tradicional. 
Os investidores disponibilizam o seu conhecimento acerca do modo como os vários elementos do mercado 
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financeiro podem e devem interagir e sobre de que forma os fragmentos do mercado de investimento de 
impacto se poderiam tornar um mercado de capital social mais coerente e integrado. A par disso, os 
especialistas podem contribuir para uma clareza em matéria investimentos, criar exemplos e casos de estudo 
com base em conhecimentos funcionais e dar formação relativamente a tópicos como o risco de crédito e 
cambial, bem como estruturar novos produtos, construindo componentes de mercado necessários e 
envolvendo-se na criação de mercados para o setor de investimento de impacto. Estas ações teriam como 
objetivo adicional a obtenção de uma posição no reposicionamento do setor de serviços financeiros para um 
estado de prática mais responsável. 

 

5.1.4 Copiar, replicar e adaptar os instrumentos das melhores práticas 

O Título de Impacto Social (ou o pagamento por um programa de sucesso, como é conhecido nos EUA) é um 
novo modelo de investimento potencialmente eficiente que está a ser amplamente replicado por todo o 
mundo. Todavia, estão disponíveis outros mecanismos inovadores de financiamento que podem ser 
explorados e valorizados, como o Big Society Capital (BSC) enquanto distribuidor grossista de capital de 
investimento de impacto ou o US CDFI Loan Fund, um programa do Departamento do Tesouro dos EUA. O US 
CDFI Loan Fund afeta valores monetários e créditos fiscais a organizações de base comunitária em 
comunidades caracterizadas por rendimentos baixos, nos EUA, que permitem financiar a compra de uma 
primeira casa ou o lançamento de um negócio. O fundo trabalha diretamente na melhoria da classificação de 
crédito dos beneficiários ou ajudando-os a criar um orçamento mensal.140 Os governos podem ajudar a 
internacionalizar os mercados de investimento de impacto, colaborando em padrões partilhados que facilitem 
o investimento transfronteiriço e o crescimento geral do setor de investimento de impacto, a nível nacional e 
internacional. 

O governo pode também servir-se da sua posição privilegiada para educar e consciencializar, bem como criar 
consenso entre os decisores/intervenientes. Os grupos de trabalho como o que deu origem à criação do BSC 
poderão também funcionar como tal. Isto permitiria que diferentes grupos de intervenientes se envolvessem 
em torno de uma cadeia de valor de investimento de impacto eficiente (por exemplo, business angels numa 
fase inicial, grandes empresas na fase de crescimento ou através dos seus apoios de capital de risco na fase 
de entrada no mercado, ou a sociedade civil no que diz respeito ao problema de identificação dos segmentos 
da população com mais carências). 

Em termos de implementação, os governos podem nomear grupos de trabalho para ajudarem a criar 
eventuais roteiros e planos de ação que possuam o equilíbrio adequado entre as restrições regulamentares e 
os incentivos, de modo a viabilizar um mercado em total funcionamento, a par de medidas de criação de 
mercado que potenciem as competências das instituições existentes e providenciem capital. Quando esses 
grupos, em diferentes países membros, partilharem as lições aprendidas, serão capazes de acelerar o 
cumprimento dos objetivos nas suas respetivas jurisdições, bem como preparar terreno para a harmonização 
internacional. Para uma visão geral dos blocos de construção, consulte a Figura 4 abaixo. 
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Figura 4: Blocos de construção para um ambiente fértil para investimentos de impacto 

 

5.2. Criar um mega impacto: substituir as limitações dos sistemas de medição atuais 

O estado atual do setor de investimento de impacto e as questões examinadas até aqui criam boas bases para 
otimismo. É possível fazer do investimento de impacto algo integrado na prática corrente — um ponto-chave 
da presidência do Reino Unido do G8 em 2013. O desenvolvimento de um mercado bastante mais eficiente e 
de maiores dimensões poderá acontecer em breve. 

Apesar dos progressos conseguidos até à data serem significativos, há uma barreira essencial que pode 
interferir no processo de crescimento: a medição do impacto. O verdadeiro progresso será dificultado até que 
comecemos a centrar-nos nesta variável, discutida nesta secção de conclusão: a necessidade de maior 
transparência em relação ao impacto social. Ao nível mais básico, «O capital de investimento move-se com 
base no seu entendimento das oportunidades futuras — o risco, o retorno e o desempenho oferecidos por 
um qualquer investimento, fundo ou gestor». A divulgação de dados de desempenho comparáveis, credíveis 
e fiáveis é uma dimensão fundamental do investimento tradicional, sendo que um nível de transparência 
semelhante deverá passar a fazer parte do investimento de impacto. «Não é possível estruturar um 
entendimento do potencial futuro na ausência de perspetivas relativamente à experiência passada. Havendo 
falta de dados existentes, e sem um nível básico de integridade de dados, os investidores não dispõem de 
nada sobre o que construir projeções do desempenho futuro e perspetivas.»141  

Está ainda por determinar se uma maior transparência será ou não uma forma viável de integrar o 
investimento de impacto na prática corrente mas os indícios apontam claramente para que essa seja a 
oportunidade mais significativa no horizonte. «A falta de informação relativamente ao sucesso (ou ao 
fracasso) dos investimentos sociais impede a entrada de capital no setor e obriga os analistas a confiar em 
histórias e casos de estudo, de modo a avaliarem os impactos sociais».142 Um elemento central no aumento 
da potencial atratividade do investimento de impacto para os investidores é o aumento da consciencialização 

                                                           
141 Cathy Clark et al, “The Impact Investors: The Need for Evidence and Engagement”, Pacific Community Ventures, Inc., 
ImpactAssets, and Duke University’s Fuqua School of Business (2012): 7, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.pacificcommunityventures.org/uploads/reports-and-publications/The_Impact_Investor_201203.pdf. 
142 John Simon e Julia Barmeier, 3. 
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relativamente ao que separa os investimentos de impacto dos investimentos tradicionais: a criação de um 
impacto positivo. Caso essa criação de impacto não seja demonstrável, todo o conceito de investimento de 
impacto torna-se discutível. Efetivamente, a falta persistente de normas de medição do impacto 
universalmente aceites e aplicáveis é repetidamente referida como uma das principais questões enfrentadas 
pelo investimento de impacto.143  

Para o efeito, os esforços diretos e indiretos no setor do investimento de impacto tentaram aumentar a 
transparência através da criação de alguns sistemas de medição principais e notáveis. Exemplos de sistemas 
diretos são o Impact Reporting & Investment Standards (IRIS) e o Global Impact Investment Rating System 
(GIIRS); no que diz respeito aos sistemas indiretos, estes incluem as normas ESG, o UN Global Compact, o UN 
PRI e o Global Reporting Initiative (GRI). Os sistemas anteriormente mencionados demonstram que o setor 
do investimento de impacto, em geral, e a medição do impacto, em específico, têm sido caracterizados por 
inovações rigorosas e rápidas. Não é claramente falta de esforço ou falta de competência o que impede a 
ascensão do setor à integração na prática corrente financeira. Estes sistemas individuais registaram grandes 
progressos na formação da capacidade de os investidores medirem o desempenho não financeiro dos seus 
investimentos e, em alguns casos, da oportunidade de comparar o desempenho não financeiro relativo de 
um investimento a outro investimento ou de agregar uma referência de investimentos. 

Contudo, estes sistemas ainda são limitados. Numa conferência realizada em março de 2011 pelo Banco da 
Reserva Federal de São Francisco debateu-se o «Aumento dos investimentos de impacto social através da 
medição», tendo também sido enumeradas muitas das questões relacionadas com o atual cenário de 
medição. Os principais obstáculos à medição do impacto destacados no debate centraram-se na falta de 
dados transversais, referências, verificação de terceiros, metodologias transparentes e relatórios divulgados 
pública e voluntariamente.144 A maioria dos sistemas aqui discutidos centra-se em dados de desempenho de 
países em desenvolvimento, pelo que será necessário continuar a trabalhar, de modo a que este domínio 
possa ser verdadeiramente padronizado.145  

Grandes investidores institucionais necessitam de dados claros e operáveis, com vista a aderirem a 
investimentos de impacto. A importância da transparência e da divulgação é de tal modo crucial para o 
desenvolvimento do setor que um destacado líder de opinião em investimento de impacto declarou que «o 
caminho de pedras amarelas [do investimento de impacto] poderá muito bem serpentear ao longo de um 
relatório ESG [Ambiente, Social e Governance]».146 O aumento da comunicação do impacto através de uma 
maior transparência é a chave para a ampliação do mercado de investimento social. Os governos e os 
financiadores filantrópicos podem ajudar a construir esse «caminho de pedras amarelas», bem como a 
responder às limitações dos atuais sistemas principais, incentivando a harmonização e o aparecimento de 
normas de medição adequadas ao apoio do investimento institucional. Através de uma maior divulgação dos 
retornos (sociais e financeiros) dos investimentos de impacto, pode iniciar-se o desenvolvimento e o 
crescimento de um mercado de grande escala. Melhores infraestruturas, bem como melhores sistemas e 
processos em múltiplas plataformas de investimento ajudarão a promover um mercado de investimento de 
impacto global. 

Além da oferta de capital, da procura de capital e das políticas de utilização de capital, os financiadores 
filantrópicos com interesse na criação de mercado desempenham um papel importante no desenvolvimento 
dos diferentes componentes do setor anteriormente referidos para apoiar o crescimento do mercado. A 
criação de padrões e o estabelecimento de normas produzirão as condições para o futuro desenvolvimento 

                                                           
143 Para referência consultar, por exemplo, Credit Suisse (2012), Monitor Institute (2009), ou J.P. Morgan (2010). 
144 Ben Thornley et al, “Advancing Social Impact Investments through Measurement Conference: Summary and Themes”, 
Community Development INVESTMENT REVIEW (2011), acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.frbsf.org/publications/community/review/vol7_issue2/Review_vol7_issue2.pdf. 
145 Por exemplo, “Várias fundações manifestaram a sua preocupação relativamente à aplicabilidade de indicadores do IRIS à sua 
carteira de PRI nacionais. Além disso, algumas fundações interrogam se os tipos de medições que podem ser padronizadas em 
indicadores comuns (por exemplo, hectares de terra, número de vagas em escolas) são suficientes para demonstrar o impacto 
social”. Melinda T. Tuan, “Impact Capital Measurement: Approaches to Measuring the Social Impact of Program-Related 
Investments”, Robert Wood Johnson Foundation (2011): 27, acedido a 1 de maio de 2013, URL: 
http://www.rwjf.org/content/dam/web-assets/2011/11/impact-capital-measurement. 
146 David Bank, “Yellow Brick Road to Impact Economy”, Huffington Post (2012), acedido a 1 de maio de 2013, 
http://www.huffingtonpost.com/david-bank/bloomberg-impact-investing_b_2322665.html. 
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por parte dos intervenientes em todos os níveis do cenário de investimento social, incluindo empresas 
clássicas. As empresas e os investidores tradicionais têm um papel importante a desempenhar no apoio e no 
impulsionamento destes desenvolvimentos infraestruturais, uma vez que virão a beneficiar, a nível financeiro, 
do aumento das oportunidades de mercado, conforme indicado na secção relativa às «grandes tendências».  

Sejamos claros: o investimento de impacto enquanto campo prático encontra-se num ponto de inflexão. Terá 
sérios obstáculos que ainda restringem um crescimento mais vasto e capitalizam o seu excelente potencial – 
ou, caso a história constitua um indicador, virá a assentar nas margens do investimento convencional e será 
substituído por um novo termo e um novo conceito em algum momento dos próximos cinco a dez anos. 
Tornar o impacto passível de investimento é a maior oportunidade a nível financeiro, no mínimo, para uma 
geração, sendo reais as necessidades de ajuste do nosso século de sustentabilidade. Caso o investimento de 
impacto faça o seu trabalho e se afirme como um estilo de investimento e não uma classe de ativos, as 
ramificações deste setor de 36 mil milhões de USD para a competitividade, a prosperidade e a 
sustentabilidade globais das economias de mercado mundiais poderão superar a estimativa de uma classe de 
ativos vir a alcançar 0,1% de todos os ativos financeiros até 2020. 
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