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Resumo

O investimento de impacto é um conceito intermediário entre investimento tradicional e filantropia, e ainda representa uma fração
pequena dos valores movimentados nas outras duas áreas. No entanto, é uma área que vem crescendo muito rapidamente e ganhando
adeptos não só nas organizações da sociedade civil, mas também nos mercados privados e governamentais, onde estima-se que possa
movimentar cerca de um trilhão de dólares em 2020. Se o grande diferencial desta modalidade de investimento para o investimento
tradicional é o impacto social ou ambiental positivo, para que o desenvolvimento do campo seja efetivo, urge um melhor entendimento
do que é impacto social e como avaliá-lo. Assim, o presente trabalho explora um recente estudo teórico que analisa o processo de
investidores e suas estratégias de avaliação do impacto social e, como contribuição, compara-o com um caso prático do Acumen Fund,
um dos fundos pioneiros em investimento de impacto no mundo. O foco do estudo foi a fase inicial de avaliação dos investimentos, a
due diligence, e o resultado obtido foi a demonstração, na prática, de um processo simples de avaliação de impacto social, que demanda
poucos recursos financeiros e de tempo, e que, uma vez entendido, pode ser adaptado e replicado em diferentes contextos.
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Resumo 
 
O investimento de impacto é um conceito intermediário entre investimento tradicional e 
filantropia, e ainda representa uma fração pequena dos valores movimentados nas outras duas 
áreas. No entanto, é uma área que vem crescendo muito rapidamente e ganhando adeptos não 
só nas organizações da sociedade civil, mas também nos mercados privados e governamentais, 
onde estima-se que possa movimentar cerca de um trilhão de dólares em 2020. Se o grande 
diferencial desta modalidade de investimento para o investimento tradicional é o impacto social 
ou ambiental positivo, para que o desenvolvimento do campo seja efetivo, urge um melhor 
entendimento do que é impacto social e como avaliá-lo. Assim, o presente trabalho explora um 
recente estudo teórico que analisa o processo de investidores e suas estratégias de avaliação do 
impacto social e, como contribuição, compara-o com um caso prático do Acumen Fund, um 
dos fundos pioneiros em investimento de impacto no mundo. O foco do estudo foi a fase inicial 
de avaliação dos investimentos, a due diligence, e o resultado obtido foi a demonstração, na 
prática, de um processo simples de avaliação de impacto social, que demanda poucos recursos 
financeiros e de tempo, e que, uma vez entendido, pode ser adaptado e replicado em diferentes 
contextos.    

Palavras-chave: investimento de impacto; avaliação de impacto social; due diligence; impacto 
social.   
 
 
Abstract   
 
Impact investing is a recent concept, intermediary between traditional investment and 
philanthropy, and, in terms of assets under management, represents a small fraction from both 
other areas. Nevertheless, it has been growing at a high pace, and not only amongst the third 
sector. The private and public sector have been making some moves towards this direction and 
the estimated potential of this market is around one trillion dollar by 2020. If the big difference 
between impact investing and traditional investing is the social and environmental positive 
impact, to enable a consistent growth, there is an urgent need to better define what this impact 
means and how to measure it. In order to contribute to this discussion, the current paper builds 
upon a recent work which classifies the impact assessment strategies used by different impact 
investors. The focus will be placed on the tools used in the due diligence phase, and the theory 
presented there will be compared with a real case example from Acumen Fund, a pioneer in 
impact investing. As a result, the article presents a simple and low cost process for social impact 
due diligence, which can be further refined as the company progress in the investment analysis 
pipeline. Once this process is understood, it can be adapted and used in different 
occasion/context. 
 
Keywords: impact assessment; impact investing; due diligence.   
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1 Introdução 
 
O termo investimento de impacto foi cunhado pela Fundação Rockefeller em 2007, para 
designar uma prática que já vinha acontecendo há vários anos, e que tem como origem conceitos 
como “social ventures” e “social venture capital” (TAN, 2014). Segundo o GIIN (Global 
Impact Investing Network - rede global de investimento de impacto, 2016), investimentos de 
impacto são “investimentos feitos em empresas, organizações e fundos com a intenção de gerar 
impacto social e ambiental conjuntamente com retorno financeiro”. Tal rede acrescenta ainda 
que o investimento de impacto pode ter diferentes níveis de retorno, desde valores próximos a 
zero até retornos de mercado. Sendo que, no relatório de 2010 emitido pela J.P. Morgan e 
Rockefeller Foundation, duas instituições que tiveram importante papel em disseminar o 
conceito, propõem-se que o retorno mínimo do investimento de impacto seja a devolução do 
principal aportado para preservação do capital, excluindo-se, dessa forma, as doações. Outras 
características desse tipo de investimento, além da expectativa de retorno financeiro e da ampla 
faixa de retornos possíveis, são a intencionalidade do impacto positivo e o comprometimento 
do investidor com a mensuração e reporte da performance social e ambiental dos investimentos 
(GIIN, 2016). 
 
Estima-se que existam 250 organizações espalhadas pelo mundo que atuam como investidores 
de impacto, movimentando um capital acima de 25 bilhões de dólares (WORLD ECONOMIC 
FORUM, 2013), e com possibilidade de alcançar um mercado estimado de 400 bilhões a 1 
trilhão de dólares até 2020 (J.P. MORGAN, 2010). Assim, para que a comunidade de 
investidores de impacto possa efetivamente crescer, vários autores propõem que se busque um 
consenso sobre o que é impacto social e as possíveis ferramentas e formas de mensurá-lo (TAN, 
2014; SO & STASKEVICIUS, 2016).     
 
Dessa forma, o presente relato técnico, visando contribuir para a discussão das possibilidades 
de análise do impacto social, busca dar luz às ferramentas e estratégias utilizadas para este fim, 
concentrando-se na fase inicial de análise da oportunidade de investimento pelo fundo. Esta 
fase é conhecida como due diligence (ou diligência prévia) e refere-se ao processo de 
investigação de uma oportunidade de negócio para avaliar-se os riscos da transação antes da 
decisão final pela realização do investimento. Investidores tradicionais focam sua análise no 
retorno e riscos financeiros, enquanto os investidores de impacto, devem incluir a dimensão do 
impacto social nessa análise. Como ainda não estão certos da aprovação desse negócio, deve-
se maximizar a relação custo-benefício das estratégias de análise escolhidas, já que uma 
avaliação de impacto por métodos científicos, por exemplo, pode implicar em um alto custo, 
que, para investimentos menores, pode até ser igual ou maior que o aporte realizado. 
 
Em termos metodológicos, o presente artigo utiliza-se de um arcabouço teórico desenvolvido 
em 2015 por Ivy So e Alina Staskevicius, nos Estados Unidos, em um trabalho pioneiro 
desenvolvido na Harvard Business School, que classifica as ferramentas de análise de impacto 
social de acordo com a ótica dos investidores de impacto. Com base neste trabalho, o presente 
artigo ilustra as ferramentas recomendadas para avaliação de impacto social na fase de análise 
inicial dos investimentos, utilizando-se, para isso, de um caso prático do Acumen Fund, um dos 
fundos pioneiros nesse setor, fundado em 2001, nos Estados Unidos. Dessa forma, ao fim do 
relato, realiza-se um paralelo entre o modelo teórico e a aplicação prática, com insights para o 
campo. 
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2 Referencial Teórico 
 
O termo investimento de impacto foi cunhado a menos de uma década e as principais 
referências nessa área provem de esforços de organizações do setor, tanto de investidores e 
fundações, quanto de redes criadas por eles, como o GIIN, e há poucos estudos acadêmicos 
formais publicados sobre o tema. Dessa forma, até o presente momento, um número restrito de 
autores se aventuraram no esforço de catalogar, comparar e sistematizar as diferentes 
abordagens de avaliação de impacto social usadas pelo mercado de investimento de impacto.  
 
De maneira pioneira, Clark et al. (2004), em um projeto apoiado pela Rockefeller Foundation, 
sistematizaram alguns métodos usados por fundos que faziam investimentos em busca de 
retorno social e financeiro. O objetivo do trabalho era criar um catálogo para que 
empreendedores sociais e seus investidores pudessem definir, medir e comunicar o retorno e 
impacto social de empreendimentos em fase inicial. Desta forma, eles descreveram 9 métodos, 
classificando-os de acordo sua categoria funcional (processo, impacto ou monetização) e a 
quais objetivos eles serviriam. Seu trabalho aponta ainda as fases em que cada ferramenta era 
utilizada, e seu custo de aplicação (em tempo e dinheiro), contrapondo-os aos riscos de 
credibilidade de cada método. A partir deste estudo, os autores concluíram que a teoria da 
mudança é o método que demanda menos tempo e recursos financeiros, e, no entanto, tem 
menos credibilidade, por não explicitar as premissas e os links causais que levam ao impacto.  
 
Em 2011, Maas e Liket fizeram um levantamento com 30 métodos diferentes de mensuração e 
análise de impacto social usados por diferentes instituições, classificando-os por critérios como 
objetivo, horizonte temporal, orientação, prazo do horizonte temporal, perspectiva e 
abordagem.  
 
Recentemente, em 2015, levando em consideração tais estudos e com foco específico em 
investimento de impacto, tanto privado quanto governamental, So e Staskevicius analisaram as 
estratégias de mensuração do impacto social. Para tanto, as autoras entrevistaram 20 instituições 
e fizeram uma classificação que reúne os métodos de acordo com a sua natureza, as fases do 
ciclo de vida do investimento de impacto e os objetivos a que se propõem. Além das entrevistas, 
com majoritariamente investidores de impacto, que elas classificaram como impact first e 
finance first, as autoras usaram como base importantes estudos publicados até o ano de 2014. 
No intuito de aproveitar o conhecimento desenvolvido previamente, foram incluídas também 
organizações com mais tempo de experiência com o tema, tais como agências de 
desenvolvimento, fundações e academia.  
 
Um dos padrões observados foram as diferentes naturezas dos métodos e, como resultado, elas 
propuseram uma classificação das estratégias de avaliação de impacto em quatro categorias 
amplas, capazes de abranger a maioria dos métodos encontrados no mercado. Tais categorias 
são: retorno esperado; teoria da mudança e modelo lógico; métodos de alinhamento à missão; 
e, métodos experimentais e quase-experimentais.   
 

•   Retorno esperado: Calcula o benefício social esperado do investimento em relação ao 
seu custo, descontado a valor presente. Esta métrica pode ter várias formas, entre elas o 
Retorno Social do Investimento (Social returno on Investment - SROI), Taxa de custo 
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beneficio (Benefit cost ratio - BCR), e taxa de retorno econômico (Economic rate of 
return - ERR). 

•   Teoria da mudança e modelo lógico: explica o processo do impacto social pretendido. 
Especificamente, o modelo lógico é uma ferramenta comumente usada para mapear a 
teoria da mudança de uma organização, intervenção ou programa, por demostrar a 
relação dos elementos desde as entradas até o impacto. 

•   Métodos de alinhamento à missão: medem a execução da estratégia versus a missão e 
os objetivos finais ao longo do tempo; exemplos desse método incluem os critérios de 
valor social e os scorecards usados para monitorar e gerenciar métricas chaves de 
performance. 

•   Métodos experimentais e quase-experimentais: são avaliações a posteriori que usam 
ensaios controlados aleatórios ou outro contra factual para determinar o impacto da 
intervenção comparada ao status quo. 

 
A tabela a seguir, traz um resumo dos métodos, com as aplicações típicas de cada uma das 
categorias propostas, assim como suas vantagens e desvantagens, segundo So e Staskevicius. 
 
Tabela 1. Resumo dos métodos de análise de impacto social 

Método Aplicações típicas Vantagens Desvantagens 
Retorno 
esperado 
 

- Estimar o retorno 
social esperado na 
análise de potenciais 
investimentos 
- Monitorar e avaliar 
a performance social 
dos investimentos 

- Pode proporcionar uma 
abordagem disciplinada para 
a tomada de decisão 

- Oferece a oportunidade para 
organizações usarem uma 
linguagem comum 
- Semelhança com ROI 
(retorno sobre investimento) 
pode ajudar a ganhar a 
confiança do setor privado 

- Pode penalizar injustamente as 
intervenções que focam nas 
populações e problemas mais 
desafiadores 
- Pode ser percebido como inexato e 
em constante mudança 
- Os cálculos de retorno esperado são 
apenas tão robustos quanto os dados 
que os alimentam 
- Risco de usar o valor do retorno 
esperado como única métrica para 
decisões de investimento 
- Não é aplicável a intervenções sem 
benefícios quantificáveis 
- Não leva em consideração efeitos 
catalíticos 

Teoria da 
mudança e 
modelo 
lógico 

-Entender o caminho 
para o impacto 
pretendido como parte 
da due diligence 
-Proporcionar um 
framework para 
definição de objetivos 
-Rastrear e monitorar 
progresso do 
investimento 
-Estabelecer metas 
para esquemas de 
incentivo 
-Estabelecer um 
framework para 
ilustrar a lógica de 
impacto em relatórios 

-Proporciona um framework 
de fácil entendimento que é 
familiar ao setor social 
-É uma ferramenta versátil 
que serve a múltiplos 
objetivos 
-Permite que os investidores 
sobreponham dimensões que 
são importantes à sua missão 
-Permite aos investidores 
identificar as premissas de 
impacto  implícitas para 
aprofundamento  

-A identificação de indicadores para 
analisar outcomes pode ser 
desafiadora 
-É suscetível ao risco de reduzir a 
mudança social a um processo linear 
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Fonte: SO & STASKEVICIUS (2015, p.7-8), tradução dos autores 
 
 
Além da classificação das ferramentas por sua natureza, as autoras, a partir da visão das fases 
que compõem o processo de investimento e dos objetivos da análise do impacto social em cada 
uma delas, adicionaram também estas duas dimensões adicionais em sua análise (Tabela 2). 
 
 
Tabela 2 – Relação entre as fases do investimento e os objetivos de análise do impacto 

 
Fase do 
investimento 

Objetivo da análise 
de impacto 

Descrição 

Due diligence Estimar o impacto Condução da due diligence pré-investimento 
Pré-aprovação Planejar o impacto Determinação das métricas e métodos de coleta 

de dados para monitorar o impacto 
Pós-investimento Monitorar o impacto Medição e análise do impacto para garantir 

alinhamento à missão e performance 
Pós-investimento Avaliar o impacto Compreensão do impacto social pós investimento 

de uma intervenção ou investimento 
Fonte: Adaptado de SO & STASKEVICIUS (2015) 

 
É interessante observar que, assim como as fases do ciclo de vida do investimento, também os 
objetivos se conectam uns aos outros, de maneira cíclica e contínua. Sendo que a última fase, a 
avaliação da intervenção após o fim do investimento, gera informações que podem ser utilizadas 
como dados de entrada para análises futuras de negócios do mesmo setor, dentro do mesmo 
fundo, ou eventualmente, disponibilizadas em base de dados de impacto comum aos 
investidores e/ou em estudo cientifico amplamente acessível. 
 

Métodos de 
alinhamento à 
missão 

-Monitorar o portfolio 
do investidor de 
impacto em relação à 
sua missão 
-Monitorar o impacto 
da organização 
investida em relação à 
sua missão  

-Surveys e painéis são formas 
baratas e diretas de monitorar 
o alinhamento à missão 
-Os investidores podem se 
identificar com os scorecards 
devido à familiaridade com os 
balanced scorecards no 
ambiente corporativo 

-Os resultados das surveys ou 
scorecards são apenas tão 
significativos quanto os métodos de 
coleta de dados e métricas (KPI) que 
eles monitoram 
-Scorecards podem não permitir 
comparação direta entre diferentes 
investimentos 

Métodos 
experimentais 
e quase-
experimentais 

-Avaliar outcomes 
para pagamentos em 
Títulos de Impacto 
Social e outros 
investimentos de 
impacto 
-Testar hipóteses da 
teoria da mudança de 
um investidor  
-Avaliar o risco do 
impacto de um 
investimento potencial 

-Métodos experimentais 
permitem uma atribuição 
robusta de causa e efeito 
-Métodos quase-
experimentais podem fornecer 
alguma evidencia de 
atribuição com mais 
flexibilidade e custo mais 
baixo 
-Ambos os métodos podem 
ajudar a demonstrar 
adicionalidade do impacto 

-Métodos experimentais podem ser 
caros e exigir muitos recursos  
-Métodos experimentais não são 
apropriados em muitas situações, ex. 
ambientes que não podem ser 
controlados, intervenções que são 
insuficientes para gerar outcomes por 
si só, situações em que a escolha de 
beneficiários aleatórios pode ser 
antiética 
-Métodos quase-experimentais podem 
ser limitados na sua habilidade de 
descartar fatores exógenos. 
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Dessa forma, ao justapor as abordagens de classificação descritas (natureza do método, fases e 
objetivos do investimento de impacto), tem-se como resultado o mapa da Figura 1. 
 

Fig. 1 – Mapa das Metodologias de Medição para os Objetivos da Medição – Fonte: SO & 
STASKEVICIUS (2015, p.6). Traduzido pelos autores 
 
Inserido neste arcabouço teórico e como forma de situar a contribuição do presente artigo, o 
foco do trabalho se dá na primeira fase do ciclo de investimento, a due diligence, onde o objetivo 
da análise é estimar o impacto. Na fase da due diligence, segundo as autoras So e Staskevicius, 
utilizam-se os métodos de retorno esperado ou teoria da mudança, enquanto os métodos 
experimentais e quase-experimentais, são, normalmente, utilizados a partir de estudos prévios, 
exceto em casos específicos, como, por exemplo, o dos Títulos de Impacto Social. Como saída 
da análise do impacto na due diligence, tem-se um melhor entendimento do impacto e seus 
componentes, que é uma entrada importante para a fase seguinte, de planejamento do impacto, 
onde se definirão quais as métricas serão utilizadas para a coleta de dados e por quais métodos 
ela se dará.  
 
3. Metodologia 
 
O presente relato técnico foi escrito seguindo-se a estrutura recomendada por Biancolino et al 
(2012) e utilizou-se um caso prático para a comparação com a teoria apresentada.   
 
Dessa forma, para ilustrar, de maneira prática, como os investidores abordam a teoria da 
mudança para a análise de impacto social em sua due diligence de novas empresas, foi escolhido 
o Acumen Fund, um fundo de investimento de impacto criado em abril de 2001, por Jacqueline 
Novogratz, com capital semente da Fundação Rockefeller, Fundação Cisco Systems e três 
filantropos individuais. Sua missão é mudar a forma como o mundo lida com a pobreza, através 
do investimento em empresas, lideres e ideias e desde a sua fundação investiu mais de 100 
milhões de dólares em soluções inovadoras e atua hoje em 5 regiões ao redor do mundo 
(ACUMEN FUND, 2016). 
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O Acumen foi um ator pioneiro no setor de investimento de impacto, e deste modo, desenvolveu 
uma metodologia própria de análise do impacto social das organizações, que é usada durante 
cada fase do ciclo de vida do investimento. Atualmente, o Acumen tem desempenhado um 
importante papel de disseminação do conhecimento em investimento de impacto e de suas 
metodologias de avaliação, através de cursos online onde disponibiliza e discute a teoria e sua 
aplicação (ACUMEN FUND, 2015).  
 
Assim, como o foco do presente trabalho são as estratégias e técnicas usadas nas fases iniciais 
de análise do impacto social de oportunidades de investimento, o presente artigo se concentra 
em detalhar o que é feito nessa fase, de acordo com o curso Making Sense of Social Impact: 
Acumen’s Building Blocks for Impact Analysis.  
 
Na seção a seguir, será descrita a metodologia utilizada pelo fundo Acumen nas fases pré-
investimento, com foco na due diligence. Em seguida, será realizada a análise das técnicas e 
ferramentas apresentadas no caso, utilizando-se para isso uma comparação com o arcabouço 
teórico, somada ao conhecimento profissional prático de uma das autoras, tanto no campo de 
negócios sociais, quanto de investimento de impacto.     
 
4. Metodologia do Acumen Fund  
 

Nosso objetivo ao investir capital paciente não é buscar altos 
retornos, e sim, acelerar a criação de empresas que melhorem a 
habilidade das pessoas em situação de pobreza de viver com 
dignidade. 1 

    Acumen Fund 
 
Antes de explorar o modelo de Teoria da Mudança usado por este fundo, é útil entender onde a 
atuação do Acumen está concentrada. Para manter o foco de sua atuação alinhado à missão, 
eles usam um modelo tridimensional de análise (Figura 2), que leva em conta o público alvo da 
iniciativa, a profundidade do impacto e sua extensão. 
 

                                                
1 Our aim in investing patient capital is not to seek high returns, but rather to jump-start the 
creation of enterprises that improve the ability of the poor to live with dignity. 
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Figura 2. Framework de alinhamento à missão do Acumen Fund 

 
A explicação de cada dimensão do modelo tridimensional encontra-se descrita a seguir. 
 
4.1 Público alvo 
 
Segundo a metodologia do Acumen, a pergunta a ser feita no ato da análise do público alvo é: 
“Estamos servindo indivíduos que são ______?” (e aqui a organização completaria a frase com 
o seu grupo alvo).  
 
Alguns grupos são mais fáceis de serem identificados, com parâmetros diretos. No entanto, 
outras classificações de público, como por exemplo, o foco escolhido pelo Acumen, indivíduos 
em condição de pobreza, demandam um conceito complexo e de difícil definição. Entretanto, 
como a missão do fundo é fornecer serviços e produtos críticos que melhorem o bem-estar deste 
público, faz-se necessário garantir que as iniciativas apoiadas pelo fundo estejam direcionadas 
de maneira efetiva.  
 
Idealmente, o foco do Acumen é a pobreza multidimensional, que englobaria diversos fatores 
como expectativa de vida, mortalidade infantil, acesso a serviços de saúde, entre outros. No 
entanto, quando se fala de coleta de dados sobre o público alvo, retornando ao conceito de 
“melhor feito que perfeito”, eles simplificam a métrica utilizando o nível de renda como uma 
aproximação do grau de pobreza da população atendida pelos projetos apoiados.  
 
Em resumo, para implementar ações de identificação do público alvo, eles utilizam duas 
questões:  

1. Qual a situação ideal para se definir o público alvo? (ex. para o Acumen seria definir 
o grau de pobreza através de várias dimensões) 
2. Qual seria uma boa aproximação (mesmo que não seja ideal em todos os momentos) 
para definir e medir o público alvo? (ex. Acumen usa renda como uma aproximação do 
grau de pobreza) 

 
Assim, para superar um dos maiores desafios dos empreendedores para identificar as 
características do público atendido, que são o tempo e recursos demandados pelas pesquisas, e, 
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com o objetivo de fazer com que esse trabalho seja possível, o Acumen recomenda para seus 
empreendedores o uso do índice PPI (Progress out of Poverty Index). Este índice foi 
desenvolvido por Mark Schreiner do Microfinance Risk Management, L.L.C., e é gerenciado 
pelo Grameen Foundation. Ele consiste em 10 perguntas simples e objetivas sobre 
características da residência e posse de determinados bens, adaptadas para 55 países, que 
possibilitam estimar o nível de renda da população e, assim, identificar como as famílias 
atendidas se encontram em relação ao limiar de renda previamente definido (PROGRESS OUT 
OF POVERTY, 2016).  
 
4.2 Escala ou Extensão do Impacto 
 
A segunda dimensão estratégica analisada é a extensão do impacto, e ela se justifica, 
novamente, pelo foco do fundo. Com o alto número de pessoas em condição de pobreza 
mundialmente, 1,6 bilhões ou quase um quarto da população mundial, que não tem acesso a 
serviços e produtos básicos para garantir um nível mínimo de bem-estar, e um número ainda 
maior cujo acesso é tênue ou de baixa qualidade, para que uma intervenção possa ter um 
impacto significativo neste cenário, ela precisa ser capaz de atingir uma grande escala.  
 
A pergunta essencial a ser respondida em relação à extensão do impacto, para o Acumen, é: 
“quantas vidas estamos atingindo baseado no número de produtos ou serviços vendidos, 
entregues ou distribuídos?”. Para responder a essa pergunta, eles dividem a análise em duas 
partes: 
 
1. Número de produtos ou serviços vendidos, distribuído ou entregues; 
2. O multiplicador (normalmente uma premissa) do número de pessoas que cada unidade (1) 
afeta, caso seja maior que 1. 
 
Por exemplo, se o multiplicador é o número de pessoas por família, pode-se usar o dado do 
censo local para aproximar o número médio de pessoas por domicílio naquele país ou região.  
 
Segundo a metodologia do Acumen, que é iterativa, o mais importante é que as premissas 
estejam explicitadas com as devidas fontes de informação. Assim, à medida que mais 
informações são coletadas e que se adquire um maior conhecimento da realidade local, será 
possível identificar pontos a serem refinados nas premissas iniciais.  
 
4.3 Profundidade do Impacto 
 
A pergunta principal, que guia o terceiro eixo, profundidade de impacto, é “Quanto e de que 
maneira a vida de alguém foi mudada?”.  Essa é uma pergunta complexa e de difícil resposta, 
principalmente sem conhecimento das premissas por trás do impacto em questão. 
 
Dessa forma, para analisar a profundidade do impacto, o Acumen se utiliza de uma versão 
simplificada da Teoria da Mudança, que exclui o bloco de “atividades” entre entrada  e output, 
e considera como entradas os próprios produtos/serviços feitos pela organização apoiada pelo 
fundo, e como saída, os produtos/serviços sendo consumidos pelo cliente final. Os outcomes 
considerados são, por sua vez, o “resultado da adoção do produto ou serviço, expresso pelo 
bem-estar dos usuários alvo (monetário ou não monetário)” e, normalmente, são métricas 
mensuráveis. Finalmente, o impacto, neste modelo, é definido como: “os efeitos de longo prazo 
no bem-estar da família do usuário, que podem ser atribuídos aos produtos ou serviços”. 
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A Figura 3 a seguir, ilustra, não só os componentes do modelo lógico descritos acima, mas 
também as perguntas que devem ser feitas para a identificação das premissas. Esse é um dos 
fatores interessantes da aplicação do Acumen, a explicitação das premissas que ligam as 
diferentes etapas da teoria da mudança. Ao fazer isso, pode-se levantar dúvidas e 
questionamentos em torno das premissas e, assim, priorizar para investigação aprofundada 
aquelas que forem consideradas mais críticas para a obtenção do impacto pretendido. 
 

 
Figura 3. Conceitos chave da Teoria da Mudança do Acumen Fund 

 
A esse processo de investigação aprofundada, o Acumen dá o nome de revisão de evidências, 
e inclui aí tanto a análise de estudos científicos anteriores sobre o tema, quanto a consulta a 
especialistas e observação direta em campo, em uma ampliação da perspectiva de evidência, 
similar ao conceito proposto por Katherina Rosqueta (2014), segundo práticas do Center for 
High Impact Philantropy da Universidade da Pensilvania (UPenn). Eles utilizam o termo 
“baseado em evidências”, na prática, como sendo a melhor informação acessível, advinda de 
três fontes diferentes, ou círculos de evidência (Figura 4). 
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Figura 4. Círculos de Evidência 

 
Além disso, no Acumen, eles utilizam a teoria da mudança também como base para analisar os 
riscos potenciais do impacto, que são os fatores que poderiam inviabilizar o impacto positivo 
pretendido. Dessa forma, para todo investimento que eles realizam, prepara-se um plano de 
mitigação dos principais riscos do impacto. 
 
4.4 Visão Geral do Processo 
 
A Figura 5, a seguir, representa a visão geral do processo feito pelo Acumen, com foco na due 
diligence do impacto.   
 

 
Fig. 5. Sequência de etapas pré-investimento para análise do impacto do Acumen Fund 
 
Inicialmente, eles propõem que se olhe para uma versão ainda mais reduzida da Teoria da 
Mudança, composta apenas pelo olhar externo à empresa, incluindo o output e uma previsão 
dos outcomes e impacto pretendidos, e se concentre em entender e validar as relações lógicas e 
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premissas por trás das informações expostas. Em seguida, deve-se explicitar as premissas entre 
os outputs e outcomes e entre outcomes e impacto. 
 

No Acumen, o processo de revisão de evidências está integrado 
logo no estágio inicial do nosso processo de investimento em uma 
nova empresa. O primeiro passo é criar uma teoria da mudança, 
que é preparada para o nosso novo candidato no Acumen. Então, 
conduzimos uma revisão de evidências abrangente (tanto usando 
observação primária quanto revisão da literatura). Essas 
revisões de evidências são conduzidas para melhor entender as 
premissas por trás da Teoria da Mudança2.  

    Acumen 
 
Ao fim desse processo iterativo de análise e validação das premissas e riscos da Teoria da 
Mudança, e uma vez que o investimento tenha sido aprovado, a versão atualizada resultante é 
utilizada como base para se definir quais dados serão coletados ao longo do tempo para verificar 
se a teoria se sustenta e seguir monitorando-se o impacto. Estes dados a serem coletados devem 
incluir aspectos relacionados ao público atendido, à extensão do impacto e a sua profundidade. 
Quando possível, pode-se realizar uma coleta inicial de dados antes da intervenção, que possa 
servir como linha de base para avaliar-se a evolução futura. 
 
As relações entre as fases muitas vezes não são lineares, e podem gerar quadros complexos 
como o mostrado abaixo, que é a análise completa da Teoria da Mudança da D. Light, um 
negócio social investido pelo Acumen, que cria soluções de energia solar para a população de 
baixa renda. Ele produz e distribui iluminação solar para mais de 40 países, principalmente 
lanternas portáteis e sistemas de energia doméstica de pequena escala. A empresa vendeu até 
hoje mais de 6 milhões de produtos e tem o objetivo de atingir 100 milhões de pessoas até 2020.  
 
Entre os impactos esperados, estão a redução dos efeitos maléficos do querosene, que incluem 
desde problemas de saúde e acidentes, até gastos desnecessários. Pode-se observar que uma das 
premissas adotadas nesse caso é que a maioria do público da D.Light depende em grande parte 
da iluminação a base de querosene, então este foi o público foco da Teoria da Mudança. Eles 
ainda acreditam que os produtos poderão aumentar a quantidade de horas que os estudantes 
usam para estudar, bem como propiciar uma extensão no horário produtivo das empresas. 
 
Observa-se ainda, na figura 6, os componentes que para o Acumen e para a D.light são 
prioritários para medições futuras ao longo do tempo, para ajudar a provar o impacto criado 
pela empresa. 
 

                                                
2 At Acumen, evidence review is integrated early into our investment process with a new 
company. The first step is creating a preliminar version of ToC, which is prepared for our new 
candidate at Acumen. Then we conduct comprehensive evidence reviews (both using primary 
observation and secondary literature review of evidence). We conduct these evidence reviews 
to better understand the assumptiomns inherent in the ToC. 
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Fig. 6 – Exemplo da teoria da mudança completa da D.Light com destaque para os pontos 
marcados com estrela, que representam prioridades para monitoramento e coleta de dados 
futuros 
 
5. Análise 
 
O Acumen tem como principal missão o impacto social e seu capital para investimento é doado 
por filântropos, que esperam, em contrapartida, a multiplicação do impacto do fundo. Dessa 
forma, eles se utilizam da teoria da mudança e de uma análise compreensiva do impacto em 
suas três dimensões, aliadas à busca de evidências para validação das premissas e planos de 
mitigação dos principais riscos de impacto, como forma de garantir, tanto quanto possível, que 
o impacto planejado será alcançado. 
 
O Acumen usa um modelo simplificado de teoria da mudança, seguindo o conceito de que é 
melhor fazer versões aproximadas e depois ir melhorando-a, do que esperar a perfeição e nunca 
começar. Assim, possui a vantagem de reduzir o impacto a seus componentes chaves e 
explicitar as premissas entre os elos da cadeia, o que é muito positivo para aumentar o foco no 
aprendizado e validação das hipóteses e riscos associados ao impacto social desejado. No 
entanto, pode significar a exclusão de partes importantes da análise, como as atividades, que 
remetem a recursos internos e capacidade de execução da organização. Isso é especialmente 
importante nos casos dos negócios sociais, que são, muitas vezes, guiados por seus ideais e 
pouco focados em uma execução e aprendizados ágeis. 
 
Na figura 7, observa-se a classificação das diferentes etapas do processo de análise do Acumen 
Fund, de acordo com os critérios propostos por So e Staskevicius. Pode-se observar que, durante 
a due diligence, o Acumen utiliza três diferentes métodos de análise, segundo a categorização 
das autoras. Utiliza o método de alinhamento à missão quando todas as inscrições são analisadas 
e filtradas de acordo com o tripé estratégico do foco de sua atuação (público alvo, profundidade 
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e extensão do impacto). Em paralelo, é desenhada a teoria da mudança e utilizam-se testes 
científicos que já estejam publicados, como base para um aprofundamento nas hipóteses 
levantadas na teoria da mudança. Neste ponto, há uma diferença de conceitos, já que o Acumen 
Fund amplia a abordagem de So e Staskevicius de testes científicos e quase-científicos para o 
que eles denominam revisão de evidências. Dessa forma, não só as publicações científicas são 
consideradas, mas também as visitas e dados colhidos em campo, além da opinião de 
especialistas. Essa ampliação do entendimento das evidências ocorre, possivelmente, para que 
se possa realizar a análise preliminar do impacto com um custo e tempo menor, que são 
características da teoria da mudança segundo Clark et al. (2004), aliando-a à coleta de dados 
que possam aumentar a consistência do modelo. 
 
Ainda segundo Clark et al. (2004), o ponto fraco, em termos da credibilidade da teoria da 
mudança, é a falta de visibilidade das premissas que levam ao impacto, e consequentemente, 
uma análise fraca das relações causais. Dessa forma, a combinação deste método com os 
métodos científicos e quase-científicos, como subentendido no trabalho de So e Staskevicius e 
feito na prática pelo Acumen Fund é recomendada. Nesse sentido, também a explicitação das 
premissas de ligação propostas pelo Acumen Fund, com perguntas específicas feitas entre os 
elos da cadeia, permitem guiar a análise até chegar ao impacto desejado, com um entendimento 
maior das hipóteses a serem testadas. Essa é uma forma adicional de reduzir o risco de 
credibilidade levantado por Clark et al., além de padronizar o processo interno da organização, 
permitindo-a expandir sua atuação para além da sua sede (hoje o Acumen atua em 5 regiões ao 
redor do mundo).   
 
Outra vantagem do método do Acumen é a clareza em seus passos lógicos de análise e como a 
metodologia proposta para a due diligence pode, facilmente, se conectar a outros métodos de 
avaliação e monitoramento do impacto. Por exemplo, na etapa em que se determinam áreas para 
revisão futura de evidências, pode-se iniciar o planejamento dos testes experimentais e quase-
experimentais, que serão executados em fases posteriores da análise ou após o projeto ser 
investido, caso aplicável. Além disso, uma saída do processo da due diligence de impacto do 
Acumen são as dimensões prioritárias para mensuração durante a execução do projeto (caso 
seja aprovado), alinhadas à teoria da mudança, conforme observou-se no caso da D.Light.  
 
Dessa forma, o exemplo do Acumen Fund mostra uma possível combinação de métodos que 
So e Staskevicius previram para serem usados na fase de due diligence, fazendo deste um 
processo iterativo, onde os métodos se retroalimentam e o quadro da teoria da mudança serve 
como consolidador dos dados para uma fácil visualização e comunicação. 
 
Ao retomar as ferramentas previstas para a fase de due diligence por So e Staskevicius, 
observam-se a Teoria da Mudança, Métodos Científicos e Quase-Científicos e métodos que 
calculam o Retorno Esperado. O Acumen usa as duas primeiras metodologias indicadas, e 
acrescenta aí o Método de Alinhamento à Missão, como observado anteriormente. Ainda 
segundo as autoras, na fase posterior, de pré-aprovação do investimento, são usados 
normalmente, os métodos de alinhamento à missão, por exemplo, na forma de scorecards, além 
da teoria da mudança. Nesta fase, vê-se um total alinhamento das práticas do Acumen ao que 
foi levantado, com o quadro da teoria da mudança embasando o desenho dos indicadores que 
serão analisados posteriormente. Adicionalmente, o processo de due diligence do Acumen 
envolve ainda a análise do risco do impacto e um plano para sua mitigação, que não foi citada 
pelos autores levantados. 
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Fig. 7 - Classificação das diferentes etapas do processo de análise do Acumen Fund, de acordo 
com os critérios propostos por So e Staskevicius 
 
6. Conclusões 
 
O modelo proposto pelo Acumen para análise de impacto social na due diligence, ao priorizar 
o custo beneficio da avaliação de impacto, iniciando com uma solução rápida e barata, que pode 
ir aumentando em complexidade e custo ao passo em que a organização avança no pipeline de 
investimento, derruba uma das principais barreiras para a análise do impacto social por 
investidores e empreendedores, que é o custo financeiro e de tempo dos envolvidos. Dessa 
forma, os princípios do processo descrito podem ser analisados para replicação em diferentes 
contextos, com a devida adaptação. 

 
Como limitações das ferramentas/métodos de análise estudados, ressalta-se o foco exclusivo 
nos impactos positivos, que podem oferecer uma visão limitada do cenário total. Uma adaptação 
no processo seria necessária, para questionar-se também os possíveis impactos negativos. 
Atualmente, os negócios sociais ainda operam em pequena escala, e em setores cujas 
externalidades são majoritariamente positivas (ex. educação, saúde, reabilitação), mas à medida 
que o campo do investimento de impacto e dos negócios sociais amadurecem, e começam a 
haver casos maiores, será essencial utilizar-se modelos que abranjam tanto o impacto positivo 
quanto negativo das operações.  
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