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Painel 2: 
Investimento em Negócios de Impacto 

 
Fernanda Dativo (Sitawi Finanças do Bem) no painel “Investimento em Negócios de Impacto”. 

Foto: Maycon Nunes, Comunicação PPA 
 

 
O segundo painel da programação trouxe o tema do investimento em 

negócios de impacto, trabalhado pela PPA desde 2017, desenvolvido na Plataforma 
através do seu GT 1 - Empreendedorismo, investimento de impacto e aceleração 
de negócios sustentáveis. O Grupo temático tem a liderança da Natura e conta 
com 20 organizações engajadas. 

Abrindo a mediação do painel, José Mattos (Gerente de Relações 
Institucionais, Natura) apontou 3 modelos de fomento financeiro para a geração de 
impacto positivo. A primeira delas, a filantropia, que se estabelece na forma de 
doação de serviços, capital financeiro, produtos e tecnologias. Em segundo, o 
modelo realizado por empresas através do Investimento Social Privado, aportando 
recursos financeiros em projetos e programas sociais e ambientais planejados, 
monitorados e sistemáticos. E, por último com igual importância, o investimento de 
impacto, que alia retorno financeiro à geração de impacto socioambiental positivo. 
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Em 2014 com o lançamento do Ecoparque – complexo industrial sustentável 
em Benevides/PA, a Natura buscou aprender fazendo, ao escutar, conhecer e 
adequar o modelo de simbiose industrial, que busca conectar empresas de 
diferentes segmentos de mercado com interesses comuns e necessidades 
complementares e ferramentas para o contexto local, com o objetivo de 
estabelecer novos relacionamentos e atrair investimentos que não configurem o 
modelo tradicional de negócios ‘business as usual’.  

José Mattos (Natura) conta que em 2016 buscaram atuar com inovação para 
a Amazônia e, através de parcerias, fomentaram negócios de impacto locais. Entre 
os exemplos estão o apoio a um sistema equivalente ao “Uber” dos barcos, que 
busca acabar com o monopólio da circulação fluvial; negócios que desenvolvem 
produtos e sabores alimentícios diferenciados a partir da biodiversidade 
amazônica, além de um empreendimento que desenvolve filamentos de bio 
madeira para impressoras 3D. 

Na figura da oferta de capital para investimentos, a SITAWI - Finanças do Bem 
oferece serviços e produtos de instrumentos financeiros, com retorno financeiro e 
foco no impacto. Fernanda Dativo (Analista Sênior de Mecanismos Financeiros, 
SITAWI) falou sobre as ações da organização, que realiza, entre outras atividades, 
pesquisa para ranking dos obstáculos enfrentados pelos empreendedores da 
Amazônia. Temas como logística, capacitação dos empreendedores, assistência 
técnica e questões fundiárias figuram entre os principais desafios. Além disso, a  
SITAWI - Finanças do Bem busca compreender o contexto paraense de 
desenvolvimento dos negócios de impacto e já oferece produtos financeiros 
adequados às necessidades dos empreendedores locais. São exemplos desses 
produtos: dívida conversível, equity e empréstimo coletivo.  

O  grupo familiar Baumgart também tem fomentado o ambiente de negócios 
de impacto através da filantropia e via Investimento Social Privado de suas 
empresas. Aprovado no pacto global da ONU para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), assumiram publicamente os compromissos 
sociais e ambientais buscando ser referência no setor da construção civil. Karin 
Baumgart (Head Comitê de Sustentabilidade, Grupo Baumgart) compartilhou as 
ações que têm realizado no tema da educação (208 escolas públicas com apoio de 
30 empresas), do fortalecimento do ecossistema de impacto e finanças sociais 
através do Instituto Vedacit e do investimento em negócios de impacto via family 
offices (FORImpact). Ressaltou que apenas as empresas que incorporarem as 
questões sociais em seus negócios irão prosperar. 



 

3 
 

Na figura dos negócios de impacto, Joanna Martins (Presidente, Manioca) 
destacou que receber aporte de um investidor de impacto se diferencia muito do 
investimento tradicional – cobra-se mais o resultado de impacto do que o 
financeiro - o que se configura no ‘melhor dos mundos’ para que negócios possam 
captar, se desenvolver e gerar desenvolvimento local.  

A Manioca - indústria de alimentos - foi uma das participantes do primeiro 
ciclo do Programa de Aceleração da PPA e entendeu no processo de aceleração o 
seu posicionamento como negócio de impacto da indústria de alimentos. Durante 
o programa desenvolveu e estruturou seus indicadores de impacto, o processo de 
acompanhamento dos resultados. Ao ser perguntada acerca do motivo de não se 
instalarem em grandes capitais econômicas como São Paulo, Joanna falou sobre a 
potência do fortalecimento local estando em Belém. 

 “Estar em Belém é estratégico para alavancar impacto social e ambiental. Nós 
cobramos padrões rigorosos dos nossos fornecedores e os incentivamos a se 
adequarem para alcançar mais práticas sustentáveis e diversificar seus clientes. Só 
dessa forma conseguimos manter a floresta em pé. ” Joanna Martins (Presidente da 
Manioca). 

Nick Oakes (Diretor de Investimentos Brasil, Althelia Funds - organização de 
fomento internacional) contou que a organização é uma gestora de fundos de 
impacto (fundos de aproximadamente US$ 100 mi cada e tíquetes de US$ 10 mi), 
investindo em diversos países com foco no retorno do impacto ambiental e social 
positivo. Na América Latina, investem na conservação das florestas tropicais, 
buscando projetos, negócios, cooperativas e ONGs com base em 3 contrapartidas 
– boa gestão de time, potencial do impacto ambiental e social no futuro e o 
potencial de contribuição para um ecossistema de negócios de impacto ou 
fortalecimento de cadeias estratégicas para a região.


