O INVESTIMENTO
SOCIAL HOJE...
RECONHECEMOS A ABRANGÊNCIA E DIVERSIDADE DO
INVESTIMENTO SOCIAL E ENFATIZAMOS O SEU PAPEL COMO:

Acreditamos na capacidade transformadora do investimento social. Transformar
as instituições e transformar a nossa vida em sociedade são hoje condições para a
construção de um pais mais justo, inclusivo e sustentável.
A sociedade deve estar no centro do investimento social privado. Seu papel e
potencial transformador ganha forma na sua capacidade de reconhecer e
assimilar as demandas e necessidades da sociedade.
Para isso, o investimento social possui instrumentos poderosos ligados à
mobilização dos recursos da sociedade e do capital privado, à capacidade de
assumir riscos e promover inovação e ao papel da sociedade no fortalecimento
das políticas públicas e no exercício do controle social sobre o Estado.Como
investidores sociais, devemos ser capazes de incorporar a dimensão pública na
gestão de recursos privados. Estruturas de governança fortes e a ampliação da
transparência são vetores fundamentais para assegurar o devido equilíbrio entre
os interesses público e privado e um diálogo aberto e efetivo com grupos sociais.
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PROMOTOR DE CAUSAS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS.
Articulado às políticas públicas, podemos contribuir de maneira
relevante para o avanço de agendas de interesse público, investindo em
inovação, escala e aprofundando sua capacidade de articulação com outros
atores públicos.
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CATALIZADOR DE RECURSOS FILANTRÓPICOS.
O investimento social pode favorecer e ampliar o potencial
filantrópico da sociedade por meio da construção e do fortalecimento de uma
cultura de doação.
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ALAVANCA PARA O IMPACTO SOCIAL DAS EMPRESAS.
O investimento social deve ser capaz de movimentar a empresa, na
sua integralidade, para a produção de bens públicos e geração de impacto social.
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A capacidade
transformadora
do investimento social
depende da incorporação
da dimensão pública
na sua atuação privada
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VETOR DE FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL
E DE INSTITUCIONALIDADES POLÍTICAS.
Uma sociedade civil forte e autônoma é condição essencial para o
fortalecimento da democracia, para a construção de um ambiente institucional
favorável aos negócios sustentáveis e para a incorporação dos anseios e
demandas da sociedade.

INDUTOR DE NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL.
Investidores sociais podem explorar e potencializar as diversas
formas de destinação de recursos privados para a geração de impacto social –
em iniciativas com ou sem fins lucrativos.

O investimento social hoje...

...O GIFE QUE
QUEREMOS

Em 2010 o GIFE apresentou sua Visão ISP 2020, analisando as principais tendências
para o investimento social privado e projetando as características que gostaríamos
de ver presentes em dez anos no setor. Essa visão continua a nos orientar a partir
dos princípios de relevância, legitimidade, abrangência e diversidade.
Diante desse novo contexto, o GIFE está desenvolvendo um novo
posicionamento.
O papel central do GIFE será gerar conhecimento a partir de articulações em rede
para aperfeiçoar o ambiente político-institucional do investimento social e ampliar
a qualidade, legitimidade e relevância da atuação dos investidores sociais privados.

REDE DE INVESTIDORES SOCIAIS
núcleo de conhecimento

Mais aberta e mais conectada com outras redes e grupos que trabalham pela
transformação social.
Rede como estratégia de atuação e não apenas como atributo institucional.
Conexões qualificadas
Ativação e mobilização da inteligência coletiva

REDE

Produzir, sistematizar e disseminar conhecimento orientado a incidir sobre o
ambiente político-institucional do investimento social e sobre suas práticas de
atuação.
Conhecimento aplicado
Contribuição com o debate público e formulação de políticas

CONHECIMENTO

incidência externa
incidência interna

Construção de posicionamento
Influência
Mudança regulatória

CIA EXTERNA
INCIDÊN

Contribuir para a qualificação, legitimidade e relevância
do investimento social.
Benchmarking
Indicadores, parâmetros e boas práticas
Autorregulação
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A

Aperfeiçoar o ambiente político-institucional do investimento social.
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