
O GIFE  é um grupo de investidores sociais que 
tem como missão aperfeiçoar e difundir 
conceitos e práticas do uso de recursos privados 
para o desenvolvimento do bem comum.

QUEM É O INVESTIDOR
SOCIAL INDEPENDENTE 

7 razões
porque nossa democracia precisa  dos Investidores Independentes

AÍ VÃO EXEMPLOS!

Acesse bit.ly/GIFEinvestidoresindependentes e conheça a publicação 
"Investimento Social Independente - Para fortalecimento e autonomia das Organizações da Sociedade Civil"
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DEMOCRACIA
PARA VALER 

contribuem para o 
aperfeiçoamento democrático ao 

empoderarem vozes menos 
ouvidas pelo sistema político e 

experimentarem inovações sociais.

aumento de sua visibilidade em 
nossa sociedade, pois possuem 
atuação ainda pouco conhecida 
e pequena em comparação aos 
outros modelos; 

mobilização de recursos 
nacionais, pois ainda dependem 
muito de doações estrangeiras 
para sua sustentabilidade 
financeira.

mapeiam constantemente diferentes 
contextos sociais, atores, relações e 
desafios pelo Brasil, e por isso são 
uma rica fonte para entendermos os 
quatro cantos de nosso país.

RADAR
LIGADO

são mobilizadores de recursos, 
formam redes de apoiadores e 
parceiros, e contribuem para o 
desenvolvimento da cultura de 
doação no Brasil.

apoiam os mais variados tipos de 
organizações, em todas as regiões 
do país, incentivando o protagonismo 
social autônomo na base da 
sociedade.

SOMOS
DIVERSOS

NEM 
TUDO
SÃO 
FLORES

Eles têm dois grandes desafios: QUER AJUDAR? 

AUTONOMIA PARA 
QUEM FAZ ACONTECER

auxiliam na sustentabilidade financeira e autonomia de organizações 
sociais, essencialmente em causas de difícil mobilização de recursos.

trazem inovação ao investimento 
social, descentralizando a fonte e a 
aplicação dos recursos financeiros, 
de forma alinhada aos novos 
modelos colaborativos da sociedade.

É HORA
DE RENOVAR TODOS

JUNTOS por fortalecerem os direitos 
humanos e a diversidade de 
forma independente, contribuem 
para uma democracia mais forte 
e participativa para todos nós!

JUNTOS E
MAIS FORTES

INDEPENDÊNCIA DOAÇÃO DEFESA DE DIREITOS
Autonomia na definição 
de suas estratégias de 

investimento.

Mobiliza doações para 
viabilizar o apoio 

financeiro às 
organizações sociais.

Atuação focada em 
desenvolvimento de 

direitos humanos

1

2

características
principais

INDEPENDENTE
INVESTIDOR SOCIAL

sociedade civil autônoma e sustentável para uma

democracia forte e diversa

CONHEÇA
DIVULGUE

DOE

VAMOS CONSTRUIR JUNTOS UMA SOCIEDADE 
CIVIL MAIS DIVERSA E INDEPENDENTE. 

Fundo ou instituição sem fins lucrativos, não vinculado 
a uma empresa ou mantenedor único, que oferece apoio
técnico e financeiro a organizações sociais.
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