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MISSÃO: 

Promover a melhoria da qualidade de vida de 
comunidades onde o Grupo Sabin atua nas áreas de 
saúde, esporte e educação.  

ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

Saúde  Esporte Educação 
Inovação 

Social  



Matriz em Brasília (DF) 

Atuação em mais 8 Estados 



Recursos de Fundações e Institutos Corporativos devem ser 

direcionados só para atividades sem fins de lucro? 
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 Recursos financeiros e não-financeiros 

 

     

      Verba de doação 
 9% do nosso orçamento (2015) 

 Institucional (associação de marcas) 
 Relacionamento 
 Técnica (área de saúde) 
 . . . 
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Fortalecimento do 

Ecossistema de Finanças 

Sociais 



Ecossistema de Finanças Sociais.  

Foco nas organizações intermediárias 
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Intermediários 

Monitoramento, avaliação e 
certificação 

Recursos e serviços financeiros 

Conhecimento e Informação 

Gestão e acesso a investidores 

http://forcatarefafinancassociais.org.br/ 
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 Aceleradora – foco em Saúde 
 Realização de 1 Evento anual (ISP, 

Negócios Impacto, Aceleradoras e 
Investidores) 



 

[] 

 

 

Haroldo Torres 

DIN4MO Inovadores de 

Impacto 

Zé Aliperti 

Empreendedor 

Wikidu 

Maure Pessanha 

ARTEMISIA 

Vivianne Naigeborin 

Potencia Ventures 
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 Associado à ANDE desde 2015 
 Rede de networking e acesso a 

conhecimento sobre o campo 
 Realização de 1 Evento anual 

(ISP, Negócios Impacto, 
Aceleradoras e Investidores) 
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 Fomentar 1º Títulos de Impacto 
Social no Brasil (SIBs) 
 Preferência por Saúde 

 Gerar conhecimento e fortalecer 
relacionamento com 
organizações interessadas no 
assunto 

 
 



Como funciona um Título de Impacto Social (TIS / SIB) 

 

     

     



Grato! 
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