
 

 

DEZ DICAS PARA O INVESTIDOR SOCIAL PRIVADO *2 

1. Ter visão de futuro | O investidor social deve saber muito bem qual o tipo de 

transformação que deseja com sua ação e estabelecer metas de 

desenvolvimento a serem alcançadas. 

2. Escolher um foco de atuação | Deve focar em uma ação e/ou uma causa, no 

lugar de várias. 

3. Ter um diagnóstico que valorize os talentos e recursos da comunidade | É 

fundamental realizar um diagnóstico das necessidades e recursos existentes, 

inclusive o que já é realizado pelo governo. 

4. Analisar e medir a taxa de retorno | Analisar a taxa de retorno e de risco! Ao 

levantar o contexto social (diagnóstico) é possível identificar o marco zero, ou 

seja, a situação antes da intervenção do investidor. 

5. Assegurar a sustentabilidade da iniciativa | O Investidor social deve ter 

preocupação com o planejamento, definição do orçamento, periodicidade, 

cronograma, metas, gestão de pessoas, processos, entre outros. Isso dará mais 

segurança para o investidor e para a comunidade beneficiada. 

6. Ter uma atuação estratégica | Realizar um planejamento estratégico para 

basear sua atuação, que poderá ser como um financiador ou como um 

gestor/operador de projetos. 

7. Ser catalisador | Um bom investimento pode servir como um catalisador de 

um processo social, acelerando uma transformação que está em andamento. 

8. Ser alavancador | Potencialize sua ação! Ao planejar o investimento social, 

busque estratégias para alavancar recursos de outros parceiros, atraindo mais 

investidores para a causa com a qual está identificado. 

9. Ser inovador | Apoie a criação ou implementação de novas tecnologias sociais! 

Crie iniciativas próprias ou apoie organizações da sociedade civil que adotem 

novos enfoques para resolver questões sociais crônicas. 

10. Ser um provocador de mudanças | Ao demonstrar e aplicar estas dicas, o 

investidor social privado se tornará um importante agente de mudanças na 

sociedade, podendo, por meio de programas em escala piloto, influenciar 

políticas públicas. 

 

*2 IDIS – Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Texto adaptado do 

artigo “10 dicas IDIS para um bom Investimento Social Privado”. 


