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A brasileira Daniela Barone, que comanda a Impetus Trust, em Londres, ajuda a 
profissionalizar as doações das grandes empresas e o terceiro setor 
 

 
 
A avaliação de resultados dos projetos sociais e políticas públicas é um tema que ganha 
destaque em todo mundo. Quem doa parte do seu tempo ou financia atividades quer saber 
qual o impacto que esse esforço terá na realidade. Faz sentido assim o sucesso da brasileira 
Daniela Barone, 38 anos, pelo terceiro ano consecutivo, ganhadora do prêmio da British 
Private Equity and Venture Capital Association (BVCA). Daniela é presidente da organização 
não-governamental inglesa Impetus Trust, um fundo que é, ao mesmo tempo, de investimento 
e de consultoria. Em rápida passagem por São Paulo para uma série de palestras, Daniela deu 
a entrevista abaixo para o Brasil Econômico. 
 
A filantropia está associada a doações para instituições de caridade, caracterizadas 
pela generosidade, sem desejar nada em troca. O conceito mudou? 
 
em Na Inglaterra, o conceito é outro, mas o importante é entender a diferença entre a 
caridade tradicional e investimento em projetos sociais. A Impetus usa as ferramentas e o 
conhecimento do mercado financeiro para buscar fundos e expertise, que são utilizados em 
projetos sociais. Do outro lado, ela trabalha com o destinatário desses fundos, aumentando 
sua capacidade gerencial, procurando um salto de qualidade. É o que os ingleses chamam de 
"venture philanthropy", ou filantropia de resultados. Na prática, implica não apenas na 
aplicação correta dos recursos e conseqüente melhoria dos resultados, mas em credibilidade. 
 
Como a Impetus executa esse tipo de trabalho? 
 
Damos assistência a 12 ONGs selecionadas que lidam com causas que incluem educação e em 
comunidades carentes. A idéia é "turbinar" a organização. Definimos, em conjunto, um plano 
de impacto social, desenvolvido por meio de metas estipuladas a cada ano. Identificamos as 
áreas prioritárias para o crescimento e quando há falta de um profissional específico para 



algum setor, por exemplo, vamos atrás dele. Ou, então, contactamos as empresas parceiras 
para capacitar e educar o pessoal da ONG. Com isso, conseguimos resultados muito mais 
significativos. A Speaking Up, por exemplo, que ajuda pessoas com deficiência mental a ter 
independência, cresceu 50 vezes em cinco anos. Quando começamos a trabalhar, ela existia 
apenas em uma localidade do Reino Unido. Agora, trabalha em 27, passando a atender 2.500 
pessoas. 
 
E, da parte dos doadores, como se dá esse trabalho? 
 
A Impetus atua como um intermediário, indo atrás de investimento, da captação de recursos e 
de pessoas que desejam ajudar em suas especialidades. Sempre digo que não queremos um 
voluntário para servir sopa para os pobres. Queremos profissionais qualificados que dediquem 
parte do seu tempo fazendo exatamente a mesma coisa que fazem em sua atividade 
profissional. E estamos sendo bem-sucedidos com isso. 
 
Você foi citada pelo jornal The Independent entre as 100 pessoas que fazem do 
Reino Unido um lugar melhor. Como se deu isso?  
 
Fico feliz e orgulhosa com esse reconhecimento do nosso trabalho. Mas acho que as correntes 
que nos motivam de engajamento só tendem a crescer. 
 

 
 
Brasil engatinha nos investimentos sociais 
Martha San Juan França 
 
O investimento em projetos sociais conjuga dois tipos de avaliação: o impacto resultante das 
ações e o retorno econômico. Segundo Ana Beatriz Patrício, diretora da Fundação Itaú Social, 
medir esses resultados exige uma metodologia cuidadosa. O país ainda engatinha nesse 
sentido. Dados da pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil, realizada em 2006 pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostram que entre mais de 599 mil 
empresas ouvidas, apenas 16% afirmaram possuir avaliação documentada de suas ações 
sociais. Por causa disso, explica, a Fundação Itaú Social iniciou em 2004 o programa Avaliação 
Econômica de Projetos Sociais, com o objetivo de medir os resultados de seus próprios 
programas sociais e de instituições parceiras, além de investir na disseminação dessa prática, 
promovendo cursos e seminários gratuitos em todo o Brasil. "A prática está se disseminando e 
com isso poderemos medir a causalidade entre os projetos e os resultados obtidos", explica. 
"Já o retorno econômico permite comparar o investimento com os benefícios, não só 
imediatos, mas ao longo da vida deis participantes." 
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