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Nossa origem

“As frustrações causadas pelo insuficiente 
impacto socioambiental alcançado, 
motivaram a criação e aliança de uma 
família de redes. Essas redes são 
multiplicadoras de investimento social e, 
portanto, de impacto social.”

Doug Miller, presidente do IVPC  
e fundador da EVPA e AVPN



Nosso objetivo

Mobilizamos provedores de capital social para impulsionar uma implementação mais eficaz  
dos recursos financeiros e não financeiros e, assim, gerar impacto socioambiental positivo,  
sustentável e de longo prazo.

Para lograr este propósito, colocamos à  
disposição nosso Centro de Conhecimento e a  
Academia Latimpacto e facilitamos conexões e  
colaborações entre os diferentes investidores  
sociais - de todos os sectores-, ao longo
do contínuo do capital, desde a filantropia  
tradicional até o investimento de impacto.

Nossa atuação atende a toda América Latina
-do México à Patagônia- e Caribe, conectada  
com nossas redes irmãs na Europa-EVPA-, Ásia
-AVPN e África -AVPA, que atualmente contam  
com mais de 1.000 membros.



Qual é o nosso valor agregado?

Conectamos todo o “contínuo de  
capital”

De doações filantrópicas a investimento de  
impacto com retorno, incluindo outros tipos  
de capital, como humano e intelectual.

Operamos a nível regional e  
somos 100% latino-americanos

A rede é liderada e administrada na América  
Latina.

Conectamos provedores de  
capital em todos os setores do  
investimento social

Desde fundações a empresas, investidores,  
family offices, consultorias, instituições  
acadêmicas e atores do setor público.

A maior comunidade de  
investidores sociais global:

Conectamos investidores latinoamericanos com  
mais de 1000 membros associados às EVPA e  
AVPN.

Priorizamos  
impacto  

socioambiental,  
o “impact first”



Quem pode se associar?

Consultorias

Desenvolver e
disseminar  

conhecimento

Conexão entre atores e  
colaboração regional e local

Atrair e conectar  
provedores de capital

Fomentar aprendizado,  
colaboração e  
transparência

Permitir acesso ao  
conhecimento e outros  
ativos da comunidade  
global

Potencialização de impacto socioambiental

Vasta gama de serviçoes de  
valor agregado

Family
offices

Governos e  
órgãos  

públicos

Investidores Universidades  
e centros de  

conhecimento

Fundações Empresas



Estimular a colaboração de investidores 
ao longo do Contínuo de Capital



Somos parte de un movimiento global



Nossos fundadores

México

Chile

Perú

Venezuela

Colombia

Brasil

Familia Sánchez Navarro

Fundadores internacionais Miller Trust



Apoiadores



Membros Latimpacto



O que fazemos?

Conocimiento

Por meio do Centro de conhecimento e da 
Academia  Latimpacto estimulamos 
aprendizado para catalisar maior  impacto 
socioambiental. Desenvolvemos conteúdo e 
realizamos  curadoria para capacitar e 
permitir experiências que fortaleçam  o 
ecossistema de investimento social e venture 
philanthropy  (investimento para impacto).

● Academia Latimpacto (formações): 
Geramos e  compartilhamos 
conhecimento através de formações.

● Pesquisa, casos e publicações: Fazemos 
curadoria,  realizamos e disseminamos 
conhecimento e melhores  práticas.

● Aprendizagem entre pares: Ampliamos 
e aprimoramos o  conhecimento de 
nossos membros.



Cursos interativos Aulas virtuais Relatórios 

Comunidade de 
Aprendizagem em Inovação 

Financeira

Eventos & webinars 

Master Class

Relatórios traduzidos 
para espanhol e 
português

  
Conhecimento e Academia 



O que fazemos?

Desenvolvimento de ecossistema

Estimulamos a implementação de capital para impacto de  forma mais estratégica, facilitando 
novas conexões para maior  colaboração e co-investimento na América Latina.

• Porimpacto é a primeira plataforma que apresenta  as melhores opções de 
investimento para impacto e
colaboração em toda a cadeia de investidores sociais, desde  filantropos a investidores 
tradicionais, conectando o contínuo  de capital disponível na América Latina. A plataforma 
busca  promover novas fontes de financiamento para impacto,  dando visibilidade aos 
membros da rede e facilitando  parcerias, negócios, criação de fundos, co-financiamento
de prjetos, mecanismos inovadores de investimento,  colaborações, etc.

• Acompanhamos nossos membros com apoio técnico e  conexões com especialistas a 
nível latinoamericanos e  globais.

• Desenvolvendo programas segundo os interesses dos nossos  membros.

•



Desenvolvimento de novos 
investidores sociais

Todo o ecossistema 
na mesa

Conectando o 
Contínuo de Capital

Desenvolvimento de Ecossistema



Programas e plataformas
programáticas

As plataformas programáticas tem o objetivo de proporcionar um 
espaço de conhecimento, inspiração e conexões para 
organizações com experiência ou interesse em um tópico 
específico que desejam aprofundar suas práticas e conhecer 
outros atores que trabalham com essas questões. 

O propósito é impulsionar ações e atividades concretas e 
colaborativas sob a abordagem de investimento para impacto em 
temas específicos. 

Gênero Primeira 
infância

Ação climática

Atualmente a Latimpacto lançou 3 
plataformas programáticas:

Migração Iniciativa social 
corporativa

Em processo:



Por que se associar?
Fazer parte da Latimpacto te ajudará a gerar impacto mais estratégico através da nossa proposta de valor.  
Somos a única rede que:

Gera conhecimento, conexões e pipeline de  
investimentos para impacto.

Engaja governos e tomadores de decisão para  
promover políticas que criem e fomentem um  
ambiente mais propício para que a filantropia e o  
investimento social sejam implantados de forma  
mais eficaz.

Estimula iniciativas com diferentes instrumentos  
para impacto ao longo do cont da capital.

Integra toda a América Latina, permitindo que  
nossos membros se beneficiem de experiências de  
outros países da região.

Reúne e promove interação entre todos os tipos 
de  atores do ecossistema de investimentos para  
impacto.

É 100% latinoamericana e possui escritórios 
em  diferentes países da região.

Conecta com os principais especialistas em  
investimento para impacto a nível global. Somos  
parceiros da EVPA (European Venture Philantropy  
Association), AVPN (Asian Venture Philantropy  
Network) y AVPA (African Venture Philantropy  
Alliance).

  

Atrai atores não tradicionais que serão  
fundamentais para gerar mais conhecimento,  
conexões e capital de forma eficiente, aprendendo  
e conectando-se com seus pares na região e no  
mundo.

Fazemos parte da família de redes Com o apoio da:



     

1

2

1 2

Geral $3.000 $2.000
Fundações e institutos nacionais  
independentemente da origem, fundos patrimoniais,  
family offices, fundos de investimento: private
equity e/ou venture capital, consultorias, escritórios  
jurídicos, especialistas em medição de impacto -  
com base na América Latina.

Desenvolvedores de  
ecossistemas
Redes e associações (nacionais e regionais),  
incubadoras e aceleradoras.

$1.500 $1.000

Academia
Universidades e centros de conhecimento.

$1.500 $1.000

Corporações e bancos
Empresas com centro de operações na América  
Latina, bancos e entidades bancárias.

$5.000 $4.000

Entidades internacionais/  
regionais/públicas
Empresas e fundações internacionais sediadas fora  
da América Latina, organizações regionais que  
desejam a participação de todos os seus escritórios  
na rede e entidades públicas latino-americanas e  
internacionais, sejam bilaterais ou multilaterais.

$6.000 $6.000

Apoiadores (Supporters)
Organizações que doam mais de US $ 6.000 para  
apoiar a Latimpacto durante um ano (ou período  
determinado).

$6.000 + $6.000 +

1. Associados categoria padrão

1. Associados categoria reduzida:

• Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Trinidad y 
Tobago,  Jamaica, Bahamas, Nicaragua, Haití, Guyana, 
Barbados,  Surinam, Santa Lucía, Bélice, Antigua y Barbuda, 
Granada,  San Cristobal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas,  Dominica, Guatemala e Venezuela.

Os membros da EVPA, AVPN, AVPA têm direito a um desconto especial que dependerá se eles se associam em duas, três ou todas as quatro redes.  
Os membros da Latimpacto que queiram se associar a alguma das nossas redes irmãs na Europa e/ou na Ásia terão um desconto especial.

Quanto custa a associação
por um ano?



Fortalecimento da colaboração 
com nossas redes irmãs

Tipo de membro
Duas redes:

 Latimpacto & AVPN, ou 
Latimpacto & EVPA

Três redes:
Latimpacto + AVPN +EVPA

Padrão US 5,000 US 7,500 

Corporações e Regional / 
multi escritórios

US 8,000 US 10,000 

Taxas de associação entre redes
Os membros da Latimpacto podem se inscrever para se associar à EVPA e / ou AVPN. 
Abaixo os detalhes



Destacados de nuestro Estudio 
Regional 

Primer estudo 
Investimento social e 
impacto: 

CASOS E TENDÊNCIAS NA 
AMÉRICA LATINA

“É necessário mudar o 
mindset das pessoas 
para um novo modelo 
de solucionar problemas 
sociais mais eficaz e em 
colaboração com novos 
atores. 

-Daniel Uribe
Fundación Corona

Visite o site do nosso estudo: ecosistema.latimpacto.org/

O Estudo
entrevistas 
realizadas com 
diferentes atores 
do ecossistema

casos mapeados

casos 
pré-selecionados 
pelos consultores

casos selecionados 
com o apoio de um 
Comitê de 
Especialistas

países da 
região



Equipe Latimpacto

*Durante 2021 pretendemos contratar um diretor para o Cone Sul para somar aos esforços na América Latina.

Alan Wagenberg
Director de gestão de 
conhecimento

Juan David 
Ferreira
Diretor de programas

María José 
Céspedes
Diretora de país
México y Centroamérica

Greta Salvi
Diretora de país  

Brasil

Juliana Díaz
Diretora de 
comunicação e 
marketing

Sergio Zúñiga
Diretor de 

desenvolvimento de  

ecossistema

María Carolina 
Suárez
CEO

Cristina Beltrán
Assistente Executivo do 
CEO e Coordenador de 
Estratégia

Andrés Esparza
Diretor Financeiro e 
Administrativo



Como posso aderir?

Se você deseja se associar ou saber mais sobre o  
processo de adesão, envie um e-mail para  
membresias@latimpacto.org para receber o formulário  
e política de inscrição.

mailto:membresias@latimpacto.org

