
Características e modos de atuação do ISP que 
têm potencial de agregar ao desenvolvimento 
da educação pública brasileira:
- Visão estratégica e de longo prazo dos desafios

- Inteligência para desenhar e fomentar novos modelos de 
 ensino-aprendizagem e gestão educacional

- Capacidade de mapear e difundir melhores práticas educacionais
 e referências nacionais e internacionais

- Flexibilidade na sua atuação para prototipar modelos inovadores, 
 implantar pilotos e posteriormente replicar em redes e políticas públicas

Perspectivas do que é impacto em educação 
para investidores sociais privados:
- Fortalecimento da escola pública

- Fortalecimento de políticas públicas

- Difusão de novas tecnologias

- Disseminação de modelos exitosos de ensino-aprendizagem

- Advocacy pela causa da educação com priorização de temas
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A educação é, historicamente, a principal área de atuação do investimento 
social privado (ISP), conforme apontam os dados de todas as edições do 
Censo GIFE, realizado bianualmente há 18 anos. Entenda nesse infográfico 
como as prioridades dos investidores sociais, estratégias e focos de ação 
disponibilizados no Mapa da Atuação do Investimento Social Privado em 
Educação dialogam com as prioridades apontadas pelo  EDUCAÇÃO JÁ!, 
fomentadas pelo Todos Pela Educação, e  com o Diagnóstico da Atuação 
do Investimento Social Privado em Educação.
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Estas parcerias estão mais presentes entre 
estes dois tipos de investidores sociais
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Acesse os 
materiais de 

referência:

Censo GIFE:

Educação Já:

Mapa da Atuação do Investimento Social Privado em Educação:

https://gife.org.br/censo-gife/

www.todospelaeducacao.org.br

https://bit.ly/2vh0tEf

As sete prioridades para a Educação Básica são 
baseadas em diagnósticos detalhados, 
informadas pelas evidências e experiências de 
sucesso nacionais e internacionais e 
referenciadas no Plano Nacional de Educação.


