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Introdução

1.



A iniciativa “A avaliação da efetividade de aceleradoras de im-
pacto”, realizada pela Move Social, tem como objetivo conhe-
cer a efetividade do trabalho realizado por organizações que 
atuam no fortalecimento de OSCs e negócios de impacto so-
cial e socioambiental. A este objetivo central vinculam-se a 
intenção de colaborar com a construção de narrativas de im-
pacto, traduzidas em teorias de mudanças, e de trazer novos 
elementos para o debate de métricas do campo, com a produ-
ção, sistematização e publicação de um conjunto de indicado-
res que podem ser incorporados por atores e atrizes do campo 
em seus processos avaliativos. 

Este documento apresenta os primeiros resultados desses es-
forços e dialoga com a teoria de mudança geral para organiza-
ções intermediárias que atuam com processos de aceleração, 
apresentada no relatório final da iniciativa. 

No marco desta iniciativa, esta produção foi orientada pela re-
visão de referências do campo, pela revisão das propostas de 
indicadores que orientam a ação das organizações parceiras, 
pela experiência empírica dos autores deste documento e pelo 
debate com os parceiros. Reconhecendo a natureza de cons-
tante amadurecimento que listas de indicadores exigem, as-
sume-se este documento como uma primeira versão, inicial e 
aberta a revisões futuras e aprimoramentos, adequando-se a 
padrões globais ou locais em constante desenvolvimento, em 
busca do elenco ideal de indicadores focados em impactos so-
cioambientais. 

Ao longo deste documento, o termo métricas será usado para 
designar aspectos que podem ser observados na realidade 
social com o objetivo de informar sobre o comportamento de 
determinada situação ou fenômeno, tendo caráter qualitativo 
ou quantitativo. 

As métricas aqui sugeridas serão aplicadas a um amplo conjun-
to de organizações e negócios, o que exige que estas métricas 
tenham uma característica mais genérica do que específica. 
O esforço do presente trabalho está em gerar dados únicos e 
comparáveis entre diferentes organizações, não cabendo, aqui, 
particularidades. Esse aspecto torna esta proposta mais abran-
gente por um lado, mas menos sensível e específica por outro.
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Catálogo  
de métricas

2.
O Quadro 1 apresenta uma visão consolidada 

em categorias dos indicadores propostos 

para a iniciativa de avaliação de organizações 

intermediárias, detalhados adiante.



Quadro 1.  
Categorias de dimensões de métricas para avaliação de 
aceleração de iniciativas de impacto social e socioambiental

Caracterização  
e insumos

Esfera  
de governabilidade

Esfera de 
interesse

Organização 
intermediária

OSC e  
Negócio  
de Impacto

Produtos 
(Outputs)

Resultados 
de eficiência 
organizacional

Impacto  
para pessoas  
e planeta

Dados 
gerais

Dados  
gerais 

Número de 
organizações

Propósito  
e estratégia

O quê

Abordagens 
utilizada na 
aceleração

Equipe Valor de 
investimento  
em negócios

Pessoas  
e cultura 

Quem

Lentes  
transversais  
de raça, gênero 
e mudanças 
climáticas

Alta  
liderança

Número 
de horas 
dedicada a 
treinamentos, 
mentorias etc.

Marketing, 
comunicação  
e transparência

Quanto

Monitoramento  
e avaliação

Receitas Distribuição 
das áreas de 
atuação das 
organizações

Produtos  
e/ou serviços

Capacidade  
Avaliativa

Experiências  
com  
acelerações

Grau de 
satisfação  
com a 
aceleração

Cadeia de  
valor e gestão 
ambiental

Contribuição da 
Aceleração para  
o Impacto

Outros Gestão Financeira 
 e captação de  
recursos

Governança  
e jurídico

Avaliação e 
monitoramento
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I. Dados gerais

1. Percepção da adequação  
do termo aceleração.

2. Ano de fundação.

3. Natureza jurídica.

4. Tamanho da equipe.

5. Distribuição de raça e gênero na equipe.

6. Definição de impacto social e/ou 
socioambiental.

7. Existência de Teoria de Mudança.

8. Certificações.

9. Valor total do orçamento do ano anterior.

10. Percepção de diferenciais no setor/
mercado.

11. Ano de início dos processos  
de aceleração.

II. Abordagens  
utilizadas na aceleração

12. Percepção da importância  
da aceleração ante o conjunto  
de atividades da organização.

13. Principais referências teóricas.

14. Quantidade de programas  
oferecidos no ano anterior.

15. Número de organizações atendidas.

16. Especificidade do público dos 
programas (territorial e/ou temático).

17. Características do processo seletivo.

18. Modelo financeiro.

19. Custo de operação.

2.1  
Dimensão, caracterização e insumos
2.1.1 
Organização Intermediária

20. Formato do programa.

21. Carga horária.

22. Duração.

23. Número médio de profissionais com 
quem o negócio tem contato.

24. Principais serviços oferecidos.

25. Principais desafios enfrentados

III. Lentes  
transversais 

26. Existência de atenção para questões de 
equidade de gênero nas organizações e 
negócios apoiados.

27. Existência de atenção para questões de 
equidade de raça nas organizações e 
negócios apoiados.

28. Existência de atenção para questões de 
mudanças climáticas nas organizações e 
negócios apoiados.

IV. Monitoramento  
e Avaliação

29. Existência de matriz de indicadores.

30. Acompanhamento pós-aceleração.

31. Realização de avaliação externa.
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I. Dados gerais

1. Configuração jurídica

a. Empresa.

b. Associação.

c. Fundação.

d. Cooperativa.

e. Não formalizado(a).

f. Outro(a).

2. Local da sede

a. Cidade/UF.

3. Abrangência de atuação

a. Se igual à sede.

b. Diferente da sede.

c. Maior que a sede.

4. Ano de fundação

II. Equipe

5. Número de pessoas na equipe  
por tipo de contratação

a. Sócios(as) e/ou cooperado(as).

b. Funcionários(as) CLT.

c. Funcionários(as) PJ e/ou 
autônomos(as).

d. Estagiário(as).

e. Voluntários(as).

6. Distribuição de pessoas na equipe 
segundo

a. Gênero. 

b. Cor/raça.

III. Alta liderança

7. Número de pessoas na alta liderança  
(cargo/s de direção ou coordenação 
geral).

2.1.2  
Organização ou negócio apoiado/a

8. Distribuição de alta lideranças segundo 

a. Gênero. 

b. Cor/raça.

9. Experiência prévia de lideranças 
em fundar empreendimentos/
organizações.

IV. Receitas

10. Total de receitas no ano anterior

11. Resultado financeiro no ano anterior

a. Positivo.

b. Equilibrado —  
nem positivo, nem negativo.

c. Negativo.

d. Não tem informação.

12. Principais fontes de receita no ano 
anterior

a. Investimento próprio.

b. Amigos e familiares.

c. Aceleradora/Incubadora.

d. Financiamento coletivo 
(crowdfunding).

e. Investidores com expectativa de 
retorno  
(reembolsável).

f. Vendas de produtos e/ou serviços

g. Doações de outras organizações  
(fundações, empresas, agências  
de cooperação, outros/as).

h. Doações de pessoas físicas.

i. Empréstimos de instituições 
financeiras.

j. Convênios públicos.

k. Outro(as).
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13. Modelo de negócio

a. Não se aplica.

b. B2B  
(business to business - venda para outros negócios).

c. B2C  
(business to consumer - venda para consumidores finais).

d. B2B2C  
(business to business to consumer - venda para outros negócios 
atrelada à venda para consumidores finais).

e. B2G  
(business to government - venda para governos).

f. C2C  
(consumer to consumer - intermédio de vendas entre 
consumidores finais).

V. Experiências  
com acelerações

14. Identificação de experiências com (outros) processos de 
aceleração ou apoio ao desenvolvimento (além daquele  
que é o foco deste estudo).

a. Datas de início e término das (outras) experiências.

b. Identificação das experiências e organizações responsáveis.

15. Identificação do processo de aceleração foco da avaliação

a. Data de início e término da aceleração em estudo.
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I. Propósito e estratégia

Contribuição da experiência para definições relacionadas com a 
identidade da organização ou do negócio, o estabelecimento de es-
tratégias de médio e longo prazos, a estruturação ou qualificação 
de Teoria de Mudança e a evidenciação do foco de impacto social 
ou socioambiental. 

1. Elaboração ou qualificação das declarações estratégicas da organiza-
ção (missão, propósito, visão, valores).

2. Construção ou aprimoramento de planejamento estratégico.

3. Alinhamento de impacto(s) com ODS.

4. Definição, aprofundamento ou revisão de conceito de impacto social 
e/ou ambiental da organização.

5. Elaboração, qualificação ou revisão de Teoria de Mudança.

6. Elaboração ou qualificação para incorporação de estratégias de pau-
tas transversais (relacionadas a gênero, raça e classe, ou clima e meio 
ambiente).

II. Pessoas e cultura

Contribuição da experiência para aumentar o engajamento da equi-
pe de trabalho ou voluntariado, fortalecer a ação das lideranças da 
organização, aumentar o grau de satisfação e clima organizacional 
e ampliar as competências e habilidades da equipe.

1. Desenvolvimento de competências e habilidades das lideranças.

2. Desenvolvimento de competências e habilidades da equipe.

3. Elaboração ou qualificação da definição de papéis e responsabilidades.

4. Elaboração ou qualificação da definição de cargos, salários e planos de 
desenvolvimento.

5. Elaboração ou qualificação de acordos para gestão de equipes (con-
trole de horas, benefícios etc.).

2.2  
Dimensão de resultados  
de eficiência organizacional 
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6. Cuidados relacionados à saúde mental e física da equipe e liderança.

7. Estabelecimento ou aprimoramento de processos e políticas de 
contratação.

8. Qualificação ou aprofundamento para incorporação de ações de di-
versidade e inclusão na equipe (por exemplo, de gênero, raça, clas-
se, idade, sexualidade).

9. Estabelecimento ou aprimoramento de avaliações de desempenho 
(de/entre equipes, lideranças e pares).

10. Estabelecimento ou aprimoramento de avaliações de clima organi-
zacional.

III. Marketing, comunicação  
e transparência

Contribuição da experiência para ampliar a visibilidade e o co-
nhecimento da organização ou do negócio, melhorar estratégias 
de entrega e precificação de produtos ou serviços, estabelecer 
novos relacionamentos com parcerias ou clientes, dar transpa-
rência aos resultados da organização ou do negócio. 

1. Aumento da visibilidade e conhecimento de públicos (clientes, be-
neficiários(as), parceiros(as), financiadores(as)e/ou outros públicos 
de interesse) sobre a organização.

2. Aproximação e relacionamento com públicos (clientes, beneficiá-
rios/as, parceiros(as) financiadores(as) e/ou outros públicos de inte-
resse) sobre a organização. 

3. Aumento do conhecimento da organização sobre seus públicos, 
campo ou mercado de atuação. 

4. Elaboração ou qualificação de estratégias de comunicação da orga-
nização e/ou seus produtos e/ou serviços.

5. Estabelecimento ou aprimoramento de estratégia de precificação 
de produtos e/ou serviços.

6. Estabelecimento ou aprimoramento de estratégia para ampliação 
da entrega, produção e/ou venda de produtos e/ou serviços.

7. Publicação de resultados da organização em sites ou outros canais 
de comunicação de acesso público. 

8. Adoção de ferramentas digitais para aumento da visibilidade, comu-
nicação e vendas.
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IV. Produtos e/ou serviços

Contribuição da experiência para desenvolver novos projetos, produ-
tos ou serviços; ou qualificar projetos, produtos e serviços existentes; ou 
ampliar a abrangência desses projetos, produtos e serviços. 

1. Qualificação e aprimoramento de produtos e/ou serviços já existentes.

2. Ampliação da produção de produtos/oferta de serviços já existentes.

3. Ampliação da entrega e/ou venda de produtos e/ou serviços já exis-
tentes.

4. Ampliação de público ou área atendido(a).

5. Desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços.

6. Registro de propriedade intelectual (se organização for um negócio).

7. Desenvolvimento e disseminação de tecnologias sociais (se for uma 
Organização da Sociedade Civil).

V. Cadeia de valor e gestão ambiental

Contribuição da experiência para revisar ou qualificar fornecedores 
ou distribuidores dos produtos e serviços da organização; ou para 
melhorar políticas e práticas ambientais da organização ou negócio. 

1. Revisão ou ampliação da rede de fornecedores. 

2. Revisão ou ampliação da rede de distribuidores. 

3. Estabelecimento ou aprimoramento de critérios para contratação de pro-
dutos e/ou serviços socialmente e/ou ambientalmente responsáveis.

4. Estabelecimento ou aprimoramento de práticas de gestão ambiental. 

5. Compensação de emissão de carbono.

VI. Gestão financeira e captação de recursos 

Contribuição da experiência para organizar a gestão financeira; co-
nhecer dados e indicadores financeiros; ampliar fontes ou volume de 
recursos captados; estruturar financiamentos ou renegociar dívidas.

1. Estabelecimento ou aprimoramento de elaboração de orçamento 
anual.

2. Estabelecimento ou aprimoramento de planejamento tributário.

3. Estabelecimento ou aprimoramento de sistema de gestão financeira.

4. Monitoramento de resultados financeiros.
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5. Ampliação de fontes de recursos financeiros.

6. Ampliação de volume de recursos financeiros.

7. Revisão e renegociação de dívidas.

8. Estabelecimento ou aprimoramento de plano financeiro e/ou de 
captação de recursos.

9. Estruturação de modelo(s) de financiamento (doação, dívida, equity, 
financiamento coletivo, outros).

VII. Governança e jurídico 

Contribuição da experiência para organizar os papéis e instâncias 
de tomada de decisão; revisar contratos e estatutos e/ou organi-
zar outros desafios de adequação à legislação.

1. Definição e/ou instalação de instâncias de tomada de decisão

2. Equação da distribuição de lucros e ou dividendos

3. Solução de conflitos entre sócios e/ou lideranças

4. Instalação de instâncias de alta estratégia como conselho(s) consul-
tivo, deliberativo ou fiscal.

5. Inclusão do público beneficiário na estrutura de governança ou gestão

6. Inclusão de critérios de diversidade na estrutura de conselhos de 
gestão e/ou consultivos

7. Elaboração ou revisão de estatutos e/ou contratos sociais

8. Solução de problemas jurídicos de outras naturezas que não o esta-
tuto/contrato social

VIII. Avaliação e monitoramento

Contribuição da experiência para definir indicadores ou estruturar 
formas de conhecer e acompanhar resultados; melhorar formas 
de analisar e usar as informações dos processos de monitoramen-
to e avaliação. 

1. Definição de indicadores de monitoramento, resultados e/ou impacto.

2. Definição de estratégia de monitoramento e avaliação.

3. Instalação de sistemas ou instrumentos de monitoramento e/ou ava-
liação.

4. Condução de avaliação com coleta e análise de dados.

5. Apoio na análise e uso dos dados de avaliação e monitoramento.
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O estudo do impacto das organizações e negócios é orientado 
pelas dimensões sugeridas pelo Impact Management Project 
(IMP), que articula cinco dimensões a serem observadas (o quê, 
quem, quanto, contribuição e risco), entretanto a essa iniciativa 
aplicam-se somente as dimensões O quê, Quem e Quanto. 

IMP: O QUÊ 

1. Descrição do impacto social e/ou ambiental que a organização 
ou negócio gera na sociedade.

2. Alinhamento com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 - Erradicação da pobreza

ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável

ODS 3 - Saúde e bem-estar

ODS 4 - Educação de qualidade

ODS 5 - Igualdade de gênero

ODS 6 - Água potável e saneamento

ODS 7 - Energia acessível e limpa

ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico

ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura

ODS 10 - Redução das desigualdades

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

ODS 12 - Consumo e produção responsáveis

ODS 13 - Ação contra à mudança global do clima

ODS 14 - Vida na água

ODS 15 - Vida terrestre

ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes

ODS 17 - Parcerias e meios de implementação

Não vinculado formalmente

2.3  
Dimensões de Impacto

Catálogo de Métricas 15



3. Localização de impacto na cadeia de valor da organização 

a. Cadeia de fornecedores (compra produtos e/ou serviços que 
reduzem impactos negativos e/ou geram impactos positivos 
para pessoas e/ou para o planeta).

b. Equipe de colaboradores (contrata e gera impacto positivo para 
pessoas historicamente desfavorecidas e/ou em situação de 
vulnerabilidade).

c. Produto e/ou serviço (oferece produtos e/ou serviços que 
geram impactos positivos para pessoas e/ou para o planeta).

IMP: QUEM  

1. Descrição do(s) principal(is) público(s) beneficiado(s) pela organi-
zação, de acordo com modelo de impacto declarado.

1. Não se aplica/não há público(s) específico(s).

2. Crianças.

3. Dependentes químicos.

4. Egressos do sistema prisional

5. Encarcerados/as.

6. Gestantes.

7. Idosos/as.

8. Indígenas.

9. Jovens e adolescentes.

10. Lésbicas, gays e/ou bissexuais.

11. Migrantes e/ou refugiados.

12. Moradores de assentamentos informais/irregulares.

13. Mulheres.

14. Negros(as), pretos(as) e pardos(as).

15. Órfã(ãos)

16. Outras populações tradicionais

a. Ribeirinhas. 

b. Caiçaras.

c. Pantaneiras.

d. Outras.

17. Pessoas com deficiência.

18. Pessoas em situação de rua.

19. Primeira infância.

20. Quilombolas.

21. Trabalhadores sem-terra.

22. Travestis, transexuais, transgêneros e/ou intersexuais.

23. Vítimas de trabalho análogo à escravidão.

24. Vítimas de tráfico humano.
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25. Vítimas de violência/abuso.

26. Outro(s). Qual(is)?

2. Caso haja, caracterização de foco de atuação para impacto 
ambiental(is)

a. Não há impacto ambiental no modelo de impacto da 
organização.

b. Conservação da biodiversidade.

c. Conservação de recursos naturais.

d. Prevenção de poluição e gestão de resíduos.

e. Uso sustentável da terra.

f. Gestão de recursos hídricos.

g. Energia sustentável.

h. Eficiência energética e de combustível.

i. Outro(s). Qual(is)?

IMP: QUANTO

1. Impacto(s) social(is) e socioambiental(is): Número de pes-
soas beneficiadas no ano anterior

2. Impacto(s) ambiental(is) (se aplicável): Descrição em vo-
lume, área, peso ou medida definida do(s) impacto(s) am-
biental(is) no ano anterior

3. Desempenho quantitativo dos principais indicadores (de 
resultado e/ou impacto) utilizados pela organização, no 
ano anterior

4. Percepção de duração do(s) impacto(s) gerados na vida das 
pessoas e/ou no planeta 

a. até três meses.

b. menos de um ano.

c. de um a dois anos.

d. mais de dois anos.

5. Fase de consolidação do(s) impacto(s)

a. Pré-inicial - ações ainda não geraram resultados que 
possam ser observados e/ou registrados; ainda é 
necessário mais tempo e/ou ações.

b. Inicial - resultados são observados e/ou registrados, 
mas ainda é necessário mais tempo e/ou ações para 
que sejam consolidados.

c. Intermediária - resultados são observados e 
registrados, e são reconhecidos por públicos envolvidos 
(clientes, beneficiários e/ou financiadores).
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d. Avançada - resultados são conhecidos e registrados, 
as ações são reconhecidas como consistentes e as 
transformações parecem estar consolidadas.

6. Profundidade do impacto (escala)

a. Os resultados e impacto(s) do trabalho realizado pela 
organização apoiam pessoas e/ou o planeta em 
momento(s) específico(s) e desafiador(es), mas não geram 
transformação das condições de vida.

b. Os resultados e impacto(s) do trabalho realizado geram 
transformações das condições de vida de pessoas e/ou 
do planeta, mas a transformação depende da continuidade 
do trabalho da própria organização e/ou de outros/as.

c. Os resultados e impacto(s) do trabalho realizado geram 
transformações das condições de vida de pessoas e/ou 
do planeta e não dependem mais do trabalho da própria 
organização e/ou de outros/as.

CAPACIDADE  
AVALIATIVA

1. Realização de avaliação de resultados (interna ou externa)

2. Realização de monitoramento das atividades

3. Existência Teoria de Mudança que descreve e lógica de pro-
dução de impacto

a. Sem definição da lógica de geração de impacto.

b. Sem definição da lógica de geração de impacto, mas está 
em desenvolvimento

c. Tem definição, mas não uma declaração da lógica de 
geração de impacto.

d. Tem Teoria de Mudança que apresenta a lógica de 
geração de impacto.

e. Tem outro documento que declara e apresenta a lógica de 
geração de impacto.

CONTRIBUIÇÃO DA  
ACELERAÇÃO PARA O IMPACTO

f. Percepção do grau de contribuição da aceleração para 
fortalecer o impacto social e/ou socioambiental da 
organização ou do negócio
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