
 

 

 

Relatório da 2ª Reunião Anual - 2020 

Consultores: Felipe Vignoli e Rachel Sampaio 

Grupo de Trabalho: Instrumentos Financeiros e Investimento 

de Impacto 

Data: 12/11/2020 



 
 
 
 
 
 

 www.labinovacaofinanceira.com | Tel. 2109-6009| info@labinovacaofinanceira.com 

PARTICIPANTES 3 

PAUTA DA REUNIÃO PRESENCIAL 5 

RELATO DA REUNIÃO 6 

Abertura da Reunião 6 

Contextualização 6 

Propostas de trabalho 6 

Estruturas de Blended Finance 7 

Apresentação Marco Gorini (Dyn4mo) 8 

Comentários consultores (Rachel Sampaio) 10 

Projetos Pilotos 10 

Diversidade no Mercado Financeiro 11 

Eixo Transparência 12 

Eixo Produto 13 

Inovação financeira para acesso de capital por MPMEs 13 

Projeto Piloto Badesul 14 

Apresentação do case da JGP: SAFF (Sustainable Agriculture Finance Facility) 14 

Case Programa Retomada: programa de crédito SEBRAE-SP 15 

Finalização 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 



 
 
 
 
 
 

 www.labinovacaofinanceira.com | Tel. 2109-6009| info@labinovacaofinanceira.com 

PARTICIPANTES 
 

Alexandre Muller 
JGP 

 
Alexei Bonamin 
Tonzzini Freire 

 
Alexis Ward 
Petrobras 

 
Alice Rodrigues 
Wright Capital 

 
Amynthas Gallo 

BNDES 
 

Ana Lucia Soares 
Banco do Brasil 

 
Ana Salarini 

CVM 
 

Andrej Slivinik 
ABDE 

Beto Scretas 
ICE 

 
Bruno Rondinella 

Water.org 
 

Camila Reichmann 
Wright Capital 

 
Carlos Martins 

VERT 
 

Claudia Zonenschaisn 
BNDES 

 
Claudio Maes 

CVM 
 

Courtnay Guimarães 
Independente 

 
 

Cristiane Viturino 
ABDE 

Daisy Filocre 
BDMG 

 
Daniela Baccas 

CVM 
 

Eduardo Baumel 
BVM12 

 
Enilce Leite Melo 

LAB 
 

Fausto Vanin 
OnePercente 

 
Felipe Mendes 

BTG 
 

Felipe Vignoli 
LAB 

 
Fernando Campos 

Fundação Boticário 
 

Fernando Guimarães 
BRDE  

 
Gabriela Chagas 

Vox Capital  
 

Gabriela El-Jaick 
JGP 

 
Geiza Rocha 

Alerj 
 

Gustavo Rabello 
TozziniFreire 

 
Jader Moraes 

ABDE 
João Victor Wantuil 

Basement 

Julia Bretz 
JGP 

 
Julia Franco 

Stocche Forbes 
 

Julio Salarini 
BNDES 

 
Kesia Braga 

ABDE 
 

Larissa Mazolli 
LAB 

 
Livia Galasso 

TreInvestimentos 
 

Luciana Bittencourt 
FINEP 

 
Luciano Schweizer 

BID 
 

Lucy Pamboukdjian 
WCD 

 
Luiza Junqueira 

B3 
 

Marcelo Curi 
Petrobras 

 
Marcelo Cwener 

NESsT 
 

Marcelo Marcolino 
BNDES 

 
Marco Gorini 

Din4mo 
 

Marcos Lima 
BNDES 

 



 
 
 
 
 
 

 www.labinovacaofinanceira.com | Tel. 2109-6009| info@labinovacaofinanceira.com 

Marcos Olmos 
Vox Capital 

 
Marcos Pedote 

TreInvestimentos 
 

Maria Netto 
BID 

 
Marlana Zanatta 

VERT 
 

Marta Bandeira 
BNDES 

 
Martha de Sá 

VERT 
 

Michel Porcino 
Sebraesp 

 
Naiara Bertão 

ONG Ação Jovem 
 

Paulo Deitos 
Captable 

Pedro Carriço 
Consórcio Nordeste 

 
Priscila Sabino 

PREVIC 
 

Rachel Sampaio 
LAB 

 
Rana Moraz 

Stocche Forbes 
 

Raquel Castelpoggi 
ABRAPP 

 
Rebeca Abreu 

B3  
 

Rebeca Orosco 
I-Care 

 
Renata Moraes 
Instituto Iguá 

 
Ricardo Vieira 

Barcelos Tucunduva 

Rodrigo Ferreira 
BID 

 
Sergio Leite 

Consórcio Nordeste 
 

Thais D’Alessio 
Wright Capital 

 
Thais Sena 

ABDE 
 

Thiago Spercel 
Machado Meyer 

 
Sebastian Sommer  

GIZ 
 

Vanessa Fialdini 
Fialdini Advogados 

 
Victoria de Sá 

VERT 
William Rospendowski 

Finep 



 
 
 
 
 
 

 www.labinovacaofinanceira.com | Tel. 2109-6009| info@labinovacaofinanceira.com 

PAUTA DA REUNIÃO ANUAL 
 

 Hora 

Conteúdo Palestrante 

15:00 - 15:10 

Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

15:10 - 15:20 

Apresentação das frentes temáticas Felipe Vignoli e Rachel Sampaio | 

Consultores 

15:20 - 16:00 

Subgrupo Blended Finance (40 min) 

  

15:20 - 15:40 

Oportunidade e tendências para desenvolvimento 

do blended finance no Brasil Marco Gorini | Din4mo 

15:40 - 16:00 

Parcerias e projetos pilotos 

 Felipe Vignoli e Rachel Sampaio | 

Consultores 

16:00 - 16:10 

Perguntas e respostas 

Todos 

16:10 - 17:00 

Subgrupo Diversidade (50 min) 

  

16:10 - 16:30 

Oportunidades para ampliação da transparência 

nas empresas Inês Souza | WCD 

16:30 - 16:50 

Instrumentos alternativos pró diversidade 

Fausto Fanin | One Percent 

16:50 - 17:00 

Perguntas e respostas 

Todos 

17:00 - 17:50 

Subgrupo Acesso a capital por MPMEs (50 min) 

  

17:00 - 17:20 

Caso FIDC SAFF - Inovação em FIDCs para MPMEs 

Alexandre Muller | JGP 

17:20 - 17:40 

 

FIDCs a serviço da retomada econômica Martha de Sá | Vert Capital Michel 

Porcino | Sebrae 

17:40 - 17:50 

Perguntas e respostas 

Todos 



 
 
 
 
 
 

 www.labinovacaofinanceira.com | Tel. 2109-6009| info@labinovacaofinanceira.com 

 

RELATO DA REUNIÃO 
 

1. Abertura  

Os representantes do LAB, ABDE (Cristiane Viturino), CVM (José Alexandre Vasco), BID 

(Maria E. Netto de A. C. Schneider) e GIZ (Sebastian Sommer) abriram a reunião 

agradecendo o empenho dos membros do GT nos trabalhos. 

 

Posteriormente, o consultor Felipe Vignoli, abordou brevemente os principais objetivos 

do GT Impacto: proposição de instrumentos para alavancar capital para negócios de 

impacto socioambiental. Entende-se que esse objetivo é obtido por meio da divulgação 

de conhecimento, debate técnico sobre questões regulatórias e proposição de projetos 

pilotos.  

 

2. Contextualização 

Felipe Vignoli e Rachel Sampaio, que coordenam o Grupo de Trabalho, iniciaram a 

reunião apresentando a agenda de trabalho do dia e contextualizando o grupo sobre os 

principais tópicos que seriam abordados ao longo do dia, conforme a apresentação: 

(https://docs.google.com/presentation/d/132WD0bM6Xxa2JCwEEpuJmY7gVLSUd9Vd

q6o14eIzakY/edit?usp=sharing). 

Foi relembrada a dinâmica do GT Impacto: um ciclo gira em torno de 12 meses e são 

realizadas 2 a 3 reuniões de entregáveis ao ano. O processo de trabalho ocorre por meio 

de encontros virtuais, a cada duas semanas. O período entre as reuniões varia de acordo 

com a necessidade. Em cada ciclo são constituídos de 3 a 4 subgrupos de trabalho. Essa 

reunião tem como objetivo principal definir com os membros a pauta de trabalho dos 

subgrupos para o próximo ciclo.  

No contexto da pandemia da Covid-19, os consultores realizaram mais de 30 entrevistas 

para identificar as lacunas de mercado e, com isso, propor contribuições do GT Impacto 

para o ecossistema de impacto. 

Ao longo das entrevistas, foram identificadas oportunidades no nivelamento de 

conhecimento sobre de instrumentos de blended finance, proposição de instrumentos 

para acesso a capital para pequenas e médias empresas e contribuições para ampliar a 

diversidade no mercado de capitais. 

3. Propostas de trabalho 

A proposta de trabalho dos consultores para o próximo ciclo de trabalho incorpora as 

seguintes frentes: 

● Estruturas de blended finance – entendimento dos desafios regulatórios e 

mecanismos de governança para criação de veículos de investimento que sejam 

https://docs.google.com/presentation/d/132WD0bM6Xxa2JCwEEpuJmY7gVLSUd9Vdq6o14eIzakY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/132WD0bM6Xxa2JCwEEpuJmY7gVLSUd9Vdq6o14eIzakY/edit?usp=sharing
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capazes de englobar capital público e privado para investimentos de negócios 

de impacto no Brasil. 

● Acesso a capital por MPMEs – proposição de novos mecanismos e 

instrumentos de acesso a capital e crédito, tais como peer to peer lending, 

crowdfunding e FIDCS, como um meio para auxiliar as MPMEs e a recuperação 

econômica no contexto pós Covid-19. 

● Diversidade no sistema financeiro - proposição de mecanismos de 

transparência e novos produtos que ampliem a diversidade no sistema 

financeiro. Temos como definição de diversidade a equidade de gênero, raça, 

orientação sexual, competência e idade. 

Os entregáveis podem ser o compartilhamento do conhecimento de especialistas,  

contribuições regulatórias (por meio de respostas a audiências públicas) e sugestões 

de instrumentos financeiros inovadores que possam ser escalonados por meio de um 

caso prático.  

O detalhe dos conteúdos debatidos em cada subgrupo bem como os resultados 

alcançados nos últimos meses encontram-se nos próximos tópicos.  

3.1. Estruturas de Blended Finance 

Ao conversar com as organizações, notou-se que há muito material na literatura 

internacional, mas no Brasil ainda há muita dúvida sobre como funcionam esses 

mecanismos. Além disso, diferentes conceitos se confundem, o que dificulta o 

entendimento comum do instrumento. Assim, se faz necessário um nivelamento de 

conhecimento e a padronização da linguagem das organizações em benefício de um 

conceito único. 

Outro ponto observado é a dificuldade que as entidades públicas têm no uso de 

instrumentos em conjunto com capital privado. Com isso, pontuou-se a necessidade da 

construção de uma agenda para superar essas dificuldades regulatórias. 

Por isso, o plano de trabalho foi dividido em duas atividades. A primeira foi sobre o 

nivelamento e disseminação de conhecimento e a segunda foi sobre instrumentos  de 

capital público e privado por meio do acompanhamento de projetos pilotos. Há uma 

expectativa de, no final deste ciclo, haver uma publicação que contemple o conteúdo e 

aprendizados com projetos pilotos. 

Durante a reunião, houve a apresentação do Marco Gorini, da Din4mo, que abordou os 

principais desafios e sua visão para convergência conceitual sobre instrumentos de 

blended finance.  

Veja na Figura 01 a proposta inicial para o plano de trabalho do subgrupo de Estruturas 

de Blended Finance: 
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Figura 01. Proposta de trabalho do subgrupo de Blended Finance. Veja com mais 

detalhes no slide 6 da apresentação conduzida no dia. 

 

3.1.1. Apresentação Marco Gorini (Din4mo) 

Marco Gorini trouxe como principal mensagem que não há falta de recursos para a 

agenda 2030, e que o desafio é a alocação do capital. Temos uma barreira cultural a ser 

transposta para melhor compor os portfólios. Do volume que temos de recursos no 

mundo, 1% dos ativos seria suficiente para o cumprimento dos ODS. 

A criação de cultura para mudança de comportamento e geração de influência sistêmica 

é um trabalho de longo prazo. Para isso, é necessário trabalhar o engajamento do 

ecossistema por meio do fortalecimento e construção de redes, projetos pilotos e 

sistematizar e disseminar essa tecnologia. 

Algumas forças que impulsionam instrumentos de blended finance: 

1) Crises/problemas sociais e ambientais 

2) Restrição de recursos para o terceiro setor  

3) Crises fiscais dos governos 

4) Liquidez privada empoçada 

5) Transição de fortunas dos herdeiros 

6) Novo comportamento da nova geração (millennials) 

7) Crescimento da indústria ESG e de negócios de impacto 

8) Evolução das lideranças globais 

Este cenário traz tanto oportunidades quanto desafios. O capital necessariamente será 

de natureza híbrida, o que traz um desafio importante de convergência. Isso será 

possível por meio de condições estratégicas para catalisar esse processo e fomentar a 

inovação. Os atores do ecossistema têm a oportunidade de protagonizar essa 

transformação. 

https://docs.google.com/presentation/d/132WD0bM6Xxa2JCwEEpuJmY7gVLSUd9Vdq6o14eIzakY/edit?usp=sharing
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Estruturas de blended finance permitem o diálogo com um amplo espectro de capital, 

desde o filantrópico ao mais comercial. Com isso, é possível criar condições e estratégias 

que possam mobilizar diferentes tipos de bolsos e provocar sinergias e alavancagem de 

recursos privados para escalar impacto social.  

O conceito do blended finance, considerando a união do capital catalítico 

(filantrópico/fomentado) para mobilizar capital privado (comercial), tem o potencial de 

desenvolver mercados e soluções na fronteira da inovação.  

Uma operação blended finance demanda consenso entre os atores, para equilibrar a 

alocação de capital de acordo com diferentes apetites de impacto, risco e retorno. Na 

perspectiva do risco, é importante balancear o conforto de cada ator no seu processo 

de decisão ao longo do ciclo de vida dos ativos. É natural que negócios mais maduros, 

por exemplo, representem menor componente de risco e, consequentemente, menor 

retorno. Por isso, necessita menor componente de capital consensual e maior 

componente de capital comercial.  

Esse tipo de instrumento promove eficiência de capital.  Recursos de fomento, como o 

de filantropia, podem gerar mais impacto à medida que abrem espaço para a entrada 

de capital comercial. Já para o capital privado, expandem-se novas oportunidades de 

retorno e redução de riscos.  

As maiores barreiras são de ordem cultural. Por falta de familiaridade, tanto o capital 

catalítico quanto o capital comercial temem penalidades por desconhecerem aspectos 

técnicos, operacionais, regulatórios e legais.   

Diante desses desafios, sugere-se como temas de trabalho do LAB: 

1) criar condições para atrair os atores do investimento social privado (institutos e 

fundações) e dos fundos de pensão (regra de portfólio mínimo) para maior 

conhecimento sobre o potencial do instrumento 

2) viabilizar acesso mais democrático, simplificado e ágil às oportunidades de 

investimento com impacto via mercado de capitais (pessoas físicas e jurídicas 

que não sejam qualificadas e profissionais) 

3) criar um fast track no processo de aprovação para operações blended finance de 

impacto social e/ou ambiental 

4) reduzir o custo de estruturação e transação  

5) propor “safe harbors” para ofertas privadas que alavanquem operações de 

blended finance 

Esses desafios podem ser conduzidos por meio de:  

● Construção de linguagem comum de conceitos; 

● Análise e educação dos casos práticos e das melhores práticas; 

● Definição de mandatos e clareza do capital privado; 

● Reconhecimento das necessidades e incentivos para atração do capital privado; 
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● Alinhamento sobre o impacto; 

● Consolidação de esforços para um objetivo comum; 

● Transparência sobre a avaliação de impacto e o retorno financeiro. 

A apresentação do Marco Gorini se encerrou com o reforço do ponto de vista de que 

não falta capital: falta cultura e infraestrutura para alocação eficiente. 

3.1.2.  Comentários consultores (Rachel Sampaio) 

A consultora complementou a apresentação do Marco Gorini adicionando a 

perspectiva internacional. O volume de operações de blended finance no exterior está 

mais avançado que no Brasil.  Há maior difusão dos conceitos e conhecimento sobre o 

instrumento. Enquanto isso, o Brasil apresenta poucos casos, como o Covida20, 

realizado em parceria com a TRE, e a debênture da Vivenda, estruturada pela Din4mo. 

A avaliação é que seria importante compartilhar conhecimento  com os órgãos 

públicos e de controle sobre  o potencial de estruturas blended finance.  

No subgrupo, tem-se utilizado, para nivelamento do conhecimento, referências de 

organizações internacionais: OCDE, World Economic Forum, International Finance 

Corporation (IFC) e Convergence.  

Com o objetivo de promover maior conhecimento no país sobre o potencial desta 

estrutura em nosso contexto, o subgrupo se propõe a apresentar aplicações e 

conceitos sobre blended finance no Brasil e publicá-los em diferentes formatos. 

Considera-se relevante apresentar este conteúdo para públicos alvos relevantes, tais 

como reguladores e órgãos de controle (MP, TCU, SDE, CVM, BACEN), Capital de 

Desenvolvimento e Filantrópico (bancos multilaterais, instituições financeiras de 

desenvolvimento -  IFDs, fundações e associações) e investidores (fundos de pensão, 

family offices, bancos, seguradoras, gestoras de recursos). 

 

3.1.3.  Projetos Pilotos 

O subgrupo já mapeou possibilidades de projetos piloto, dentre eles: Instituto Iguá 

(projeto na área de saneamento), BNDES (projetos regulatórios) e Consórcio Nordeste 

(agricultores familiares e meio ambiente) e Blendlab (Din4mo). 

● BNDES (apresentado por Marcelo Marcolino): o objetivo é alavancar a atuação 

do Banco com recursos não reembolsáveis para alavancar capital. Acredita-se 

que o caminho de Blended Finance seja perfeito para esse objetivo e há um 

trabalho de governança a ser desenhado. É necessário criar um ambiente de 

testes que possa ser replicado em outras estruturas dentro do Banco. Pretende-

se realizar um projeto guarda-chuva (sandbox) para ter um ambiente de 

inovação para alguns pilotos.  

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/blended-finance-principles/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Blended_Finance_A_Primer_Development_Finance_Philanthropic_Funders.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/bf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/bf
https://www.convergence.finance/
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O Banco tem ainda a intenção de um segundo projeto, que seria um fundo para 

apoio a negócios de impacto.  

● Consórcio do Nordeste (apresentado por Sérgio Caetano Leite): o projeto piloto 

é uma plataforma de investimentos da qual se desdobram outras iniciativas. 

Uma delas é um portfólio de operações de agricultura familiar com 

cooperativas (em torno de nove cooperativas) e a outra é um portfólio 

ambiental, que receberá dois fundos de investimento. Em alguns casos os 

projetos realizarão a emissão de títulos. Ambos os projetos usam Blended 

Finance desde a sua fase inicial.  

● Din4mo - Blendlab (apresentado por Marcos Gorini): projeto focado em 

territórios periféricos de cidades. Há uma abordagem multidimensional do 

ponto de vista de desenvolvimento e tem três grandes pilares de indução: social 

e saneamento, inclusão produtiva e energia. É um projeto de alianças 

interterritoriais e intraterritoriais. Do ponto de vista de projeto piloto de Blended 

Finance, é um excelente campo de estudo por causa do potencial de diferentes 

tipos de alocação de capital. O projeto acomoda diferentes apetites para risco, 

retorno e impacto e, por isso,  mobiliza diferentes atores. Nosso papel é apoiar 

a estratégia e pensar as arquiteturas de soluções de projetos, financiamento e 

alocação de capital. 

Por fim, Maria Neto sugeriu  ao subgrupo observar as regulações de outros países com 

o objetivo de entender o que poderia ser feito no Brasil para facilitar o crescimento do 

blended finance. A ideia seria  buscar exemplos de blended finance em países similares 

ao Brasil, mas que possuem contextos regulatórios diversos. 

 

3.2. Diversidade no Mercado Financeiro 

A apresentação deste subgrupo teve início com a fala da Lucy Pamboukdjian, que 

classificou as linhas de ação do subgrupo em dois grandes eixos. O primeiro, sendo o 

da transparência, e o segundo, de produtos. A definição de diversidade que iremos 

utilizar amplifica o conceito para diversidade de gênero, raça, competência e idade, 

conceito utilizado atualmente pela Women Corporate Directors (WCD).  

No eixo da transparência, foi iniciado o trabalho de nivelamento conceitual, onde foi 

compartilhado material sobre as distorções na composição da diversidade na liderança 

das empresas. O subgrupo entende que o conceito de Matriz de Diversidade deve ser 

melhor compreendido pelo mercado para que seja dada maior transparência quanto a 

aspectos quantitativos da diversidade na liderança das empresas.  

A primeira prática no eixo de transparência ocorreu no início de agosto, quando foi 

realizado um webinar no contexto da World Investor Week 2020 sobre “desafios e 

oportunidades para a ampliação da participação da mulher no sistema financeiro”. No 

evento, foram debatidos os papéis e responsabilidades das mulheres em posição de 

liderança, tanto na linha de formação de novas líderes quanto na contribuição de 
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exemplos (role models). Conversou-se ainda sobre a necessidade de práticas e políticas 

para desenvolvimento e atração de talentos e sobre as qualidades e competências das 

mulheres em posição de liderança, desempenhando um papel fundamental na 

diversidade das empresas.  

No eixo de produto, o subgrupo deverá realizar um alinhamento sobre desafios e 

oportunidades para acesso a crédito por negros, mulheres e outros grupos 

minorizados. O primeiro ponto de debate é o preconceito algorítmico das instituições 

financeiras e fintechs. Propõe-se a realização de um webinar, após o nivelamento do 

conhecimento no âmbito do Subgrupo, para identificar os possíveis pontos de 

contribuição do LAB no ponto de vista do ecossistema.  

Ainda no eixo de produto, o subgrupo irá debater sobre a inclusão dos povos indígenas 

por meio da educação financeira.  

A Figura 02 apresenta um resumo do Plano de Trabalho do subgrupo de Diversidade 

no Mercado Financeiro. A Figura 02 pode ser melhor visualizada no slide 5 da 

apresentação.  

 

Figura 02: Plano de Trabalho do subgrupo de Diversidade no Mercado Financeiro, sob 

coordenação da Women Corporate Directors Brazil.  

3.2.1. Eixo Transparência 

O assunto foi conduzido pela representante da Women Corporate Directos Brazil, Lucy 

Pamboukdjian. O subgrupo iniciou estudos sobre Matriz de Diversidade, que será 

apresentado no início do ano de 2021.  

Na esteira de oportunidades advindas das atualizações na Instrução Normativa da CVM 

n⁰ 480, o subgrupo almeja abrir espaço e foco para contribuições sobre informações 

que são relevantes do ponto de vista da diversidade no mercado de capitais, 

favorecendo esta perspectiva no conselho e administração de empresas de capital 

aberto.  

https://docs.google.com/presentation/d/1AP4g_4leU9T-0s7otgDP6gwD0BUdvmebhDB2qTVKzU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AP4g_4leU9T-0s7otgDP6gwD0BUdvmebhDB2qTVKzU8/edit?usp=sharing
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3.2.2. Eixo Produto 

O tópico foi apresentado por Fausto Vanin (One Percent), que abordou a importância 

de ações afirmativas no mercado de capitais, tais como o acesso à crédito para povos 

minorizados, protagonismo de pessoas pretas e periféricas no mercado financeiro e 

desenvolvimento do mercado de capitais na direção da redução das desigualdades.  

As linhas de ação, que objetivam aumentar as linhas de crédito a povos minorizados, 

passam por: 

1. Engajamento de instituições financeiras: promover crédito para pessoas pretas, 

periféricas, indígenas, LGBTQI+ e com deficiência 

2. Score de crédito: endereçar problemas de vieses raciais em algoritmos de score 

de crédito 

3. Educação financeira: fomentar o empreendedorismo e desenvolver a situação 

financeira dos povos minoritários 

4. Composição do subgrupo: reforçar a diversidade interna do subgrupo para dar 

sustentação a essas pautas 

Por fim, foi reforçada a importância de resgatar dados de acesso ao crédito 

considerando diversas estatísticas.  

 

3.3. Inovação financeira para acesso de capital por MPMEs 

O subgrupo tem por objetivo ampliar a visibilidade de instrumentos inovadores que 

facilitem o acesso a capital por micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Os 

consultores, durante as entrevistas que precederam a proposta de plano de trabalho, 

tiveram contato com instituições envolvidas na proposta dos FIDCs inovadores, que 

utilizam estruturas de garantias diferenciadas, tais como recebíveis por meio de 

parcerias de máquinas de adquirência ou se fazem valer de estruturas de blended 

finance.  

Além disso, foi observado avanço no uso da ICVM n⁰ 588 pelo Badesul, gerando uma 

oportunidade de avanço no uso do instrumento por outras instituições financeiras de 

desenvolvimento.  

O subgrupo entende que é necessário dar visibilidade a esses casos, bem como 

contribuir para pautas regulatórias que envolvam os temas, em grande medida em 

respostas a consultas públicas efetuadas pelo regulador. 

A proposta de plano de trabalho do subgrupo pode ser vista na Figura 03 e também no 

slide 7 da apresentação.  

https://docs.google.com/presentation/d/1AP4g_4leU9T-0s7otgDP6gwD0BUdvmebhDB2qTVKzU8/edit?usp=sharing
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Figura 03. Plano de Trabalho do subgrupo de Inovação financeira para acesso de capital por 

MPMEs 

3.3.1.  Projeto Piloto Badesul 

Foi feita a atualização sobre o projeto piloto do Badesul, que recebeu apoio do LAB 

para fazer uso do Instrumento Normativo da CVM n⁰ 588, para ampliar a diversidade 

de seu portfólio de investimento, alavancando recursos de terceiros para investimento 

em projetos regionais.  

A primeira rodada foi realizada em abril, tendo o Badesul como um ator que 

completou o investimento na startup Pomartec cadastrada e em oferta na plataforma 

CapTable. No início de novembro de 2020, o Badesul fez novo uso do instrumento no 

papel de investidor líder, ancorando 36% do investimento total requerido pela startup 

Serall. Nesta segunda iniciativa, todos os recursos solicitados pela startup foram 

levantados em 11 horas, um recorde histórico na plataforma.  

O Badesul se colocou à disposição para contribuir com a sistematização de 

informações sobre o projeto piloto, detalhando os aprendizados no processo e para 

que outras instituições de fomento se encorajem a realizar investimentos por meio do 

uso da ICVM 588.  

3.3.2. Apresentação do case da JGP: SAFF (Sustainable Agriculture Finance 

Facility) 

Há cerca de dois anos a empresa elencou a filosofia ESG como uma pauta prioritária. 

Internamente, existem duas vertentes de atuação. A primeira é a participação como 

investidor na parte de public equity e public credit (por meio da contribuição de 

práticas sustentáveis). A segunda é na estruturação de soluções financeiras que 

pudessem canalizar capital destinado a projetos sustentáveis para empresas e projetos 

com externalidades positivas. Foi no contexto desta segunda vertente que nasceu a 

oportunidade para contribuir com o FIDC SAFF (Sustainable Agriculture Finance 

Facility). O SAFF é um mecanismo de crédito rural escalável, regenerativo, distributivo 

e inclusivo para agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil. 

O SAFF é um credit facility concedido dentro da Rede ILPF (Integração Lavoura 

Pecuária Floresta), uma associação multipatrocinada que busca difundir a prática da 

https://pomartec.agr.br/
https://captable.com.br/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=institucional&utm_term=captable&utm_content=resp&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFPFJPmbHjNmo4evGBBQQkQVgG4EYti5mti3rA5AHb8aMFTZe5QXeGAaAse5EALw_wcB
https://www.serall.biz/?fbclid=IwAR3p0cnQyQjtgVJtzp6nU_czVB5A8_ykEPySu2So_hAHaANAZx56YGjWQqE
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agricultura integrativa no Brasil. Hoje, o crédito no campo é totalmente dominado 

pelos empréstimos subsidiados. Esses empréstimos, por sua vez, têm demanda de 

certificações socioambientais e apresentam desafios que devem ser superados.  

Um dos desafios é a restrição de crédito subsidiado no campo, o que propicia o 

crescimento do credit facility para esse público. Essa linha é atrelada a programas de 

progressão socioambientais, melhorando a condição de crédito dos produtores em 

função da sua condição socioambiental. 

Neste projeto, o capital de investidores filantrópicos são prioritariamente destinados à 

parte de consultoria técnica e certificação, viabilizando uma solução financeira 

atrelada à progressão socioambiental.  

O fundo trabalha com duas classes de investidores, os concessionais (investidores que 

absorvem o primeiro impacto da inadimplência) e comerciais (investidores regulares). 

O fundo se propõe a financiar cinco modalidades distintas de crédito agrícola e ao 

mesmo tempo é um fundo que deve lidar com um número de originadores dentro 

dessas cinco modalidades muito abrangentes.  

Para acesso ao fundo, o produtor deve ter o ILPF como forma de manejo de agricultura 

de baixo carbono em no mínimo 5% de suas áreas produtivas. Todas as propriedades 

deverão ser certificadas e terão mais de 120 indicadores ambientais e sociais 

monitorados remotamente durante todo o período do empréstimo. A nota da 

certificação – TrustScore – será o indexador de crédito:  quanto melhor a nota, menor 

a taxa de juros. 

Ela é distributiva pois atua mediante canais não tradicionais e mais próximos dos 

produtores, como revendas, cooperativas e distribuidores de produtos. 

Aproximadamente 10% da carteira será voltada para projetos de assistência técnica, 

custos de monitoramento, certificação e bens coletivos. 

Ela é inclusiva por seu caráter democrático. O produtor poderá receber até 2% do valor 

total do empréstimo em prêmios adicionais, caso apresente evolução positiva no 

TrustScore. O componente do capital catalítico (filantrópico) auxilia na gestão e uso de 

dados para orientações precisas. Além disso, há clareza quanto às taxas cobradas.  O 

processo é realizado do início ao fim em plataforma digital, incluindo prestação de 

contas, e com registros em blockchain.  

O maior desafio do instrumento é se tornar escalável. Há necessidade de adaptações 

metodológicas a serem realizadas, dependendo da região, cultura e sistema produtivo.   

3.3.3. Case Programa Retomada: programa de crédito SEBRAE-SP 

Devido à crise da Covid 19, notou-se a dificuldade que as MPMEs estavam tendo para 

acessar diferentes linhas de crédito devido a uma série de restrições. O Programa 

Retomada surgiu para o enfrentamento desta necessidade. Foi realizada parceria com 

Fintechs e com a Vert. É um programa de crédito orientado com uma série de 
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capacitações, processo digitalizado, foco em impacto social e exclusivo para pequenas 

empresas. 

Diante das novas necessidades das MPMEs, critérios para a concessão do crédito 

foram flexibilizados. As taxas e carências foram reduzidas e foi permitido o acesso para 

quem tinha restrição na pessoa física ou protestos na pessoa jurídica após março de 

2020. Não houve exigência de garantia real e trabalhou-se com um processo 

desburocratizado e ágil em sua aprovação. 

Foi importante utilizar a estrutura de um FIDC para trazer maior segurança (controle 

na gestão para que o SEBRAE pudesse acompanhar todo o processo), velocidade 

(estruturação mais rápida compatível com o caráter emergencial), diversidade de 

investidores (possibilidade de ter outros investidores no fundo e angariar mais 

recursos) e eficiência tributária (tributação eficiente quando comparado a empresas). 

Em termos de fluxo operacional, foi realizada a criação de um portal que direciona o 

cliente para análise de crédito com base nas políticas do fundo. Os clientes aprovados 

emitem uma Célula de Crédito Bancário (CCB), que é adquirida pelo FIDC.   

O maior desafio foi alinhar o ritmo e disponibilidade de todas as instituições 

envolvidas, entre elas a Rede, Cielo e Fintechs. 

O programa tem como resultados parciais:  

● 28 mil solicitações de crédito 

● R$ 730 milhões em crédito solicitado 

● R$ 34 milhões em recursos liberados  

● 2.350 empreendedores apoiados 

● 323 cidades atendidas. 

Dentre os aprendizados do programa, destacam-se:  

● Foco no cliente: programa desenhado com base na escuta de mais 50 

entrevistados 

● Data driven: inteligência de dados e acompanhamentos da operação em tempo 

real 

● Adaptabilidade: programa dinâmico e adaptável de acordo com os desafios 

enfrentados 

● Legado futuro: digitalização e acesso a novos produtos financeiros 

Como próximos passos, deseja-se entender melhor os motivos de reprovação de cerca 

de 20.000 empresas que tiveram o crédito negado. Essa linha de atuação irá ajudar 

mais empresas a acessar o crédito e dar maior transparência ao processo. Como 

desdobramento, espera-se impulsionar a inovação financeira no contexto das MPEs, 

aproximando-as de novos produtos e serviços.  
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4. Finalização 
Em tempo previsto, os consultores relembraram os objetivos de todos os subgrupos, 

reafirmaram quais linhas de atuação já estavam em andamento e abriram espaço para a fala 

de encerramento dos gestores do LAB. Sem mais, os trabalhos foram concluídos. 

Felipe Patrício Vignoli e Rachel Sampaio 

 

Link para Gravação da Reunião: 
https://drive.google.com/file/d/13svlt8HJd2qdgk1jZrpgRvSTIfNUCy7C/view?usp=sharing 
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