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Sobre
Gestora de investimentos e impulsionadora de empreendimentos
com grandes ideias, para a Positive Ventures cada aplicação tem
o compromisso de criar valor econômico, social e ambiental,
solucionando desaﬁos sociais.

A Positive Ventures é uma gestora de investimentos focada em negócios de
impacto que estão resolvendo os principais desaﬁos socioambientais do
mundo, mas principalmente do Brasil. Para isso, realizam o que chamam de
investimentos decisivos, que impulsionam empreendedores com soluções
disruptivas e que são movidos por tecnologia, performance e impacto.
Entre as empresas do seu portfólio estão a Labi Exames, uma rede de
laboratório de análises clínicas que oferece exames com preços até 90%
mais baixos que o do mercado, além de vacinas e testes de Covid-19 através
de um serviço sem burocracia, por meio da experiência digital; e a Letrus,
uma plataforma de produção de textos que utiliza Inteligência Artiﬁcial para o
empoderamento dos professores e personalização da aprendizagem dos
estudantes.
Além da área da saúde e educação, a Positive Ventures também investe em
empresas que utilizam tecnologia para escalar seu impacto em outro setores
como serviços ﬁnanceiros, social commerce, reciclagem e biotecnologia. O
portfólio da companhia já conta com nove investimentos, seis dentro do seu
fundo Impact Tech e três club deals.
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Mais informações no B Impact Report

“O Sistema B é muito mais do que uma
certiﬁcação. Ele vale como um sistema
de gestão para o crescimento
das empresas.”

Bruna Constantino
CMO e Chief Impact Oﬃcer

Tornou-se B por...
colocar o impacto positivo gerado por
um negócio como premissa fundamental
de sua análise de investimento;
focar sua atuação junto a empresas preocupadas em
colaborar com os ODS da ONU e comprometidas
com causas de impacto;
desde sua fundação, acreditarem
em um modelo econômico mais
sustentável e inclusivo;

Com o Sistema B...
utilizou os feedbacks da sua Avaliação de Impacto B
para fazer melhorias na metodologia que analisa o
impacto das empresas de seu portfólio;

enxergou na Rede de Empresas B um espaço para fazer
benchmarking com outras organizações, aprimorar suas
práticas e proteger a missão da organização;

vê que a manutenção da sua certiﬁcação
também está atrelada a atração de novos
investidores, sua credibilidade e,
consequentemente, retorno ﬁnanceiro;
foi uma das primeiras Empresas B
Pendentes* a se certiﬁcar no Brasil;
*Empresa B Pendente: Negócios que possuem
menos de 12 meses de operação e possuem
interesse em certiﬁcar sua empresa no futuro;

Modelo de Negócio de Impacto
O que é um Modelo de Negócio de Impacto (IBM)?
A pontuação de IBM é aferida às empresas que desenham seu
Modelo de Negócio com o intuito de gerar impacto positivo. Isso
signiﬁca que a empresa combina a geração de renda econômica
junto à geração de impacto positivo para seus stakeholders, tais
como: trabalhadores, fornecedores, clientes ou meio ambiente. A
ﬁm de se conquistar a pontuação relacionada ao IBM, é preciso
apresentar uma documentação formalizada que comprovem que a
empresa gera impacto positivo duradouro a um público-alvo
especíﬁco.
Para certos tipos de empresas nos setores de construção / real
estate, ﬁnanças e educação, a Avaliação de Impacto B inclui
adendos especíﬁcos que medem os impactos positivos exclusivos
para empresas nesses setores.

Modelo de Negócio de Impacto reconhecido
por ser uma gestora de investimentos de
Venture Capital focada em teses de impacto:
Clientes
Desempenho Passado; Fundo Atual; Impacto Positivo;
Relatórios Relativos à Carteira; Fortalecimento de Capacidades
e Governança dos Fundos.

Impacto da Positive Ventures
e suas empresas investidas
Fundo Impact Tech

R$286 milhões

+90 milhões

+1 milhão

é a quantia de crédito
originada para a educação

de conceitos
aprendidos

de exames
laboratoriais realizados

Empresa: Provi

Empresa: Slang

Empresa: Labi Exames

112 mil

+90 mil

exames laudados

número de
redações corrigidas

Empresa: Neomed

Empresa: Letrus

Club Deals

+360 mil
toneladas recicladas
Empresa: eureciclo

4 mil
é o número de
empreendedores Favo
Empresa: Favo
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