
 

Relatório da 1ª Reunião Anual (2021) 

 

Consultor-âncora: Leonardo Werneck 

Grupo de Trabalho: Finanças Verdes 

Data: 17 a 20/05/2021 



 
 
 
 
 
 

 

Relatório da 1ª Reunião - 2021 

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

Índice  

PARTICIPANTES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

RELATO DAS REUNIÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Introdução e Objetivos da Reunião ------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Subgrupo: Agricultura e Uso Sustentável da Terra ----------------------------------------------------------------- 6 
Subgrupo: Água, Saneamento e Resíduos -------------------------------------------------------------------------- 10 
Subgrupo de Energia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
Subgrupo: Títulos Verdes e Mercado de Capitais ----------------------------------------------------------------- 17 

CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

Relatório da 1ª Reunião - 2021 

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

PARTICIPANTES 
 

Cristiane Viturino 

ABDE 

 

Flavia Moraes 

ABDE 

 

José Gordon 

ABDE 

 

Marília Netto 

ABDE 

 

Stefano Giarelli 

Abesco 

 

Michel Sednaoui 

Absolar 

 

Marco Fujihara 

Agreggo 

 

Leila Harfuch 

Agroícone 

 

Fábio Coelho 

AMEC 

 

Eduardo Werneck 

APIMEC 

 

Ana Beatriz Mattos 

B3 

 

Gabriel Nascimento 

B3 

 

Leticia Salles 

B3 

 

Ricardo Harris 

Banco Central 

 

Jorge Gildi 

Banco do Brasil 

 

Bianca Casella 

Banco Plural 

 

Dalini Ferraz 

BDMG 

 

Emilio Botelho 

BDMG 

 

Carlos Salgado 

BID 

 

Francine Vaurof 

BID 

 

Luciano Schweizer 

BID 

 

Maria Netto 

BID 

 

Rodrigo Ferreira 

BID 

 

Rodrigo Porto 

BID 

 

Artur Milanez 

BNDES 

 

 

Clarissa Vilela 

BNDES 

 

Lavínia Barros de Castro 

BNDES 

 

Letícia Pimentel 

BNDES 

 

Lorena Rizzini 

BNDES 

 

Luciano Mitidieri 

BNDES 

 

Marcelo Miterhof 

BNDES 

 

Nina Meloni 

BNDES 

 

Rodrigo Bacellar 

BNDES 

 

Fernando Guimarães 

BRDE 

 

Américo Peixoto 

Caixa Econômica 

Federal 

 

Marco Buzzo 

Caixa Econômica 

Federal 

 

João Lampreia 

Carbon Trust 

 



 
 
 
 
 
 

2 
www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com 

 

Relatório da 1ª Reunião - 2021 

Alícia Lerner 

CBI 

 

Júlia Ambrosano 

CBI 

 

Marina Barki 

CBI 

 

Camila Ramos 

CELA 

 

Fernanda Ramos 

CNC 

 

Rafael Ribeiro 

Conexsus 

 

Mônica Fortino 

Consulado do Canadá 

 

 

Gabriela Coser 

CPI 

 

Joana Chiavari 

CPI 

 

Tatiana Alves 

CPI 

 

Gustavo Lomonoco 

Credit Agricole 

 

Daniela Baccas 

CVM 

 

José Vasco 

CVM 

 

Mariama Vendramini 

EcoSecurities 

 

Mariana Pepes 

Eneva 

 

Arnaldo Júnior 

EPE 

 

Camila Ferraz 

EPE 

 

Daniel Moro 

EPE 

 

Gustavo Naciff 

EPE 

 

Nataly Briquet 

EY 

Thaís Tannus 

Febraban 

 

Felipe Cáceres 

Felipe de Abreu 

Cáceres Sociedade de 

Advogados 

 

Renato Barros 

Gaia 

 

Colin Andre 

GIZ 

 

Daniel Ricas 

GIZ 

 

Gustavo de Melo 

Ribeiro 

GIZ 

 

Marco Schiewe 

GIZ 

 

Matthias Knoch 

GIZ 

 

Alex Batista 

I Care & Consult 

 

Gabriel Lui 

iCS 

 

Kamyla Borges 

iCS 

 

Ricardo Lima 

iCS 

 

Roberto Kishinami 

iCS 

 

Marcela Paranhos 

IDH 

 

André Salcedo 

Iguá Saneamento 

 

Sofia Fahel 

Itaú Asset 

Management 

 

Alexandre Gazzoti 

Itaú Asset 

Management 

 

Priscila Praum de 

Moraes 

Kaeté Investimentos 

 



 
 
 
 
 
 

3 
www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com 

 

Relatório da 1ª Reunião - 2021 

Isadora Fenili 

KPMG 

 

Bruna Werle 

LAB 

 

Carolina Griggs 

LAB 

 

Enilce Leite Melo 

LAB 

 

Larissa Mazolli 

LAB 

 

Leonardo Werneck 

LAB 

 

Ricardo Nogueira 

LAB 

 

Rodrigo Lima 

LAB 

 

Beatriz Lavigne 

Lefosse Advogados 

 

Mariana Níquel 

Lefosse Advogados 

 

Viviane Otsubo Kwon 

Lefosse Advogados 

Antônio Kubli Vieira 

Machado Meyer 

 

Claudia Hori 

Machado Meyer 

 

Felipe Baracat 

Machado Meyer 

 

Fernanda Quiroga 

Machado Meyer 

 

João Calfat 

Machado Meyer 

 

Rafael Vanzella 

Machado Meyer 

 

Victoria Weber 

Machado Meyer 

 

Rosane Menezes 

Madrona 

 

Thiago Wscieklica 

Manucci Advogados 

 

Bruno Tuca 

Mattos Filho 

 

Lucca Rizzo 

Mattos Filho 

 

Marina Anselmo 

Mattos Filho 

 

Carla Barroso Carneiro 

MDR 

 

Cassio Felipe Bueno 

MDR 

 

Denise Seabra 

MDR 

 

Eduardo Coelho 

MDR 

 

Ian Seixas 

MDR 

 

Leandro Cardoso 

MDR 

 

Luna Viana 

MDR 

 

Veronica Sanches 

MDR 

 

Henrique Veiga 

MDR 

 

Alexandre Horstmann 

Meta Asset 

 

Filipe Brand 

Minfra 

 

George Yun 

Minfra 

 

Renata Helena da Silva 

Minfra 

 

Ricardo Meirelles 

Minfra 

 

Demétrio Toledo 

Ministério da 

Economia 

 

Fabio Hideki Ono 

Ministério da 

Economia 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

4 
www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com 

 

Relatório da 1ª Reunião - 2021 

Klenize Fávero 

Ministério da 

Economia 

Orlando Lima 

Ministério da 

Economia 

 

Suiá Rocha 

Ministério da 

Economia 

 

Alexandre Schinazi 

Mitsidi 

 

Alexandre Henriksen 

MME 

 

Frederico Bedran 

MME 

 

Cinthia Carvalho 

Palladium 

 

Gustavo Oubinha 

Pawa Finance 

 

Marcelo Sigoli 

PenseEco/Abesco 

 

Alexis Ward 

Petrobrás 

 

Marcelo Curi 

Petrobrás 

 

André Castro 

Plexo Solar 

 

Dulce Benke 

Proactiva  

 

Orlando Editore 

Proactiva 

 

Bruna Belletato 

Resultante 

 

Bruno Youssif 

Resultante 

 

Beatriz Ferrari 

SITAWI 

 

Gustavo Pimentel 

SITAWI 

Mauricio Barbeiro 

SITAWI 

 

Beatriz Azevedo 

Stocche Forbes 

 

Carina Montenegro 

Stocche Forbes 

 

Caroline Prolo 

Stocche Forbes 

 

Gabriela Terepins 

Stocche Forbes 

 

 

Melissa Rodrigues 

Stocche Forbes 

 

Miriam Signor 

Stocche Forbes 

 

Paula Feldmann 

Stocche Forbes 

 

Raphael Niemeyer 

Stocche Forbes 

 

Cinthia Rocha 

Tesouro 

 

Livia Oliveira 

Tesouro 

 

Paulo Moreira Marques 

Tesouro 

 

Anna Lucia Horta 

TNC 

Alexei Bonamin 

Tozzini Freire 

 

Rodrigo Diz 

TRÊ 

 

Raquel Costa 

UNEPFI 

 

Renan Toffain 

VERT 

 

Ricardo Formento 

WEG 

 

Lucas Freitas 

2W 

  



RELATO DAS REUNIÕES 
 

Introdução e Objetivos da Reunião  

Desde a última reunião do GT Finanças Verdes, realizada em novembro de 2020, houve 

vários avanços e conclusão de trabalhos iniciados em ciclos anteriores do LAB. Apesar 

do contexto de pandemia global não ter permitido a realização de reuniões presenciais, 

o período foi marcado por uma forte participação e presença dos membros dos 

subgrupos. O principal objetivo dessa reunião foi planejar e acordar as atividades que 

serão executadas no próximo ciclo, apresentar os acordos e as propostas, por 

subgrupos, sobre como serão tratados os diferentes temas. Além disso, esta reunião 

busca avançar na identificação: 

i. De iniciativas ou frentes de trabalho que os membros do GT desejam atuar de 

forma mais dedicada; e 

ii. De lideranças potenciais para as iniciativas e oportunidades para aprofundar 

conteúdos e incluir temas relevantes que não estejam sendo tratados.            

A atuação do GT Finanças Verdes se dá por meio de 4 subgrupos, 3 setoriais e 1 

transversal. A partir das impressões da reunião de novembro de 2020, percebeu-se a 

necessidade de ampliar o tempo de debate da reunião, de forma a que se conseguisse 

contemplar todos os tópicos setoriais com profundidade. Assim, ficou definido que a 

primeira reunião anual de 2021 do GT seria dividida em 4 seções, uma para cada 

subgrupo, ocorrendo entre os dias 17 e 20 de maio, com duas horas de duração cada. 

Nesse relatório, será feito um relato dessas reuniões, bem como uma atualização geral 

das iniciativas de cada subgrupo.  
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Subgrupo: Agricultura e Uso Sustentável da Terra  

 

 

A reunião do subgrupo de agricultura teve início com a atualização das iniciativas em 

andamento, que totalizam seis atualmente, e seus respectivos avanços, detalhados 

abaixo: 

Iniciativa 1: Plataforma para fomentar investimentos verdes e critérios ASG na 

agropecuária brasileira 

Liderança: Dulce Benke  

Os principais objetivos da iniciativa são: 

• Aprofundar a compreensão sobre critérios e práticas sustentáveis para atrair 

investimentos verdes; 

• Mapear iniciativas, critérios, indicadores ASG com foco em agricultura, gargalos, 

mecanismos de financiamento e potenciais investidores. 

A iniciativa está em estágio inicial, e envolve duas frentes de trabalho paralelas: 1) 

Mapeamento de instrumentos financeiros e investidores; 2) Framework ASG para a 

agropecuária brasileira.  

17/05: SUBGRUPO AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E USO DA TERRA 

Hora Conteúdo Palestrante 

14:00 -14:05 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

14:05 -14:10 Apresentação da agenda e  Propósito da reunião Rodrigo Lima | Consultor LAB 

14:10 -14:40  Iniciativas 

Plataforma para fomentar investimentos verdes e 
critérios ASG na agropecuária brasileira 

Dulce Benke |Proactiva 

Agropecuária de baixo carbono 2021-2030: 
diversificação das fontes de financiamento para 
investimento 

Marco Fujihara | Aggrego 

Melhores práticas na agricultura - ação do LAB de 
contribuição para os critérios da CBI 

Rodrigo Lima | Consultor LAB 

14:40 - 14:45 Intervalo 

14:45 -15:40 
Bioeconomia e Finanças Sustentáveis: requisitos e condicionantes 

para destravar financiamento na visão dos investidores 
Rafael Ribeiro|Conexsus 

Carlos Salgado| BID 

15:40 -16:00 Discussão: Fechamento e direcionamento dos próximos passos  
Todos. Condução de  

Rodrigo Lima | Consultor LAB 
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Foi identificada forte sinergia entre esta iniciativa e a 2, descrita abaixo. Assim, após 

alinhamento com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para 

obtenção de inputs direcionadores (posterior à reunião), as duas iniciativas passaram a 

trabalhar de forma conjunta.  

 

Iniciativa 2: Agropecuária de baixo carbono 2021-2030: diversificação das fontes de 

financiamento para investimento 

Liderança: Marco Fujihara 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

• Incrementar o financiamento das práticas de agropecuária de baixo carbono 

usando finanças verdes; 

• Gerar conscientização e conexão da agropecuária de baixo carbono com a 

agenda de finanças verdes. 

Inicialmente, o objetivo desta iniciativa era basicamente discutir questões relacionadas 

aos itens atualmente financiáveis no Programa ABC. Percebeu-se também a necessidade 

de se observar experiências internacionais no que dizem respeito à agricultura de baixo 

carbono, para trazer possíveis novidades para o Brasil. 

A segunda frente da iniciativa visa elaborar um estudo sobre a importância do 

financiamento sustentável de baixo carbono, que poderá ser encaminhado ao 

Ministério da Agricultura, como contribuição, dado que o Ministério está em fase de 

definição e estruturação do Programa ABC +.  

A definição dos próximos passos da iniciativa 2 se fará no âmbito da união de esforços 

com a iniciativa 1, já mencionada.  

 

Iniciativa 3: Roadmap: finanças ASG para promover a bioeconomia e a valorização do 

capital natural 

Liderança: Rafael Ribeiro, Carlos Salgado e Alexandre Batista  

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Construir soluções que permitam criar, incentivar e financiar projetos de 

bioeconomia na Amazônia e outros biomas brasileiros, integrando diversos 

atores. 
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Nos últimos meses, a iniciativa passou por um longo processo de definição de lideranças 

e por um exercício de priorização de atividades, visto que o escopo estava bastante 

amplo.  

Foi definido que o mapeamento será feito por cadeias, iniciando pela cadeia do açaí. A 

proposta é que seja elaborado um framework para cada cadeia estudada, buscando 

identificar padrões e desafios comuns, para uma posterior construção de possíveis 

soluções.  

 

Iniciativa 4: Climate Bonds Initiative (CBI): consulta pública para identificação das 

melhores práticas no setor agrícola brasileiro  

Liderança: Dulce Benke 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Consolidar sugestões à Consulta Pública CBI sobre boas práticas para a 

agricultura utilizadas no Brasil. 

O subgrupo está efetuando os alinhamentos necessários para a definição dos próximos 

passos desta iniciativa. 

 

Iniciativa 5: Série de artigos “Desmistificando os green bonds”. Fase 1: Os Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio Verdes 

Liderança: Lucca Rizzo 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Disseminar conhecimento sobre a temática. 

No âmbito da iniciativa, foi feita a publicação “Desmistificando os títulos verdes: CRA 

Verde”, nos formatos cartilha e artigo reduzido. Nos últimos meses, a liderança da 

iniciativa esteve empenhada na tradução do artigo para o inglês, para que o conteúdo 

esteja acessível também a investidores internacionais. Com a tradução finalizada, está 

sendo avaliado o melhor formato para a divulgação.  
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Iniciativa 6: Série de artigos “Desmistificando os green bonds”. Fase2: As Letras de 

Crédito do Agronegócio Verdes (LCA Verde) 

Liderança: Lucca Rizzo e Fernando Gavronski 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Disseminar conhecimento sobre o uso do instrumento para financiamento de 

projetos verdes. 

No âmbito da iniciativa, foi desenvolvido um questionário para ser aplicado, inclusive 

por meio de entrevistas, às instituições financeiras, para identificar gargalos, 

oportunidades, entender como as instituições financeiras observam os títulos verdes, 

etc.  

Foi finalizada a aplicação do questionário. Atualmente, a iniciativa está em fase inicial 

de elaboração da publicação, que incorporará os inputs obtidos durante as entrevistas 

com as instituições financeiras. 

O segundo bloco da reunião focou na temática da bioeconomia, com o painel 

“Bioeconomia e Finanças Sustentáveis: requisitos e condicionantes para destravar 

financiamento na visão dos investidores”, tendo como painelistas as lideranças da 

iniciativa: Rafael Ribeiro (Conexsus) e Carlos Salgado (BID).  

Entre outras informações, foi apontado que os negócios comunitários são importantes 

por diferentes perspectivas: é um ecossistema de negócios que gera riquezas, conserva 

as florestas e ainda regenera os biomas degradados. Porém, é uma esfera que ainda 

carece de apoio para ser estruturada, ganhar escala e garantir visibilidade econômica. 

Mais informações podem ser conferidas na apresentação feita pela Conexsus, disponível 

neste link.  

  

https://drive.google.com/file/d/1pZBNUoufrrUsjKTaMEMxgsfbto8jyVP5/view?usp=sharing
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 Subgrupo: Água, Saneamento e Resíduos  

 

A reunião do subgrupo de saneamento contou com alguns convidados externos e sua 

principal característica foi uma divisão em dois grandes blocos, o primeiro dedicado ao 

mercado de capitais e o segundo, com a temática do crédito.  

Também foi feita uma atualização sobre as quatro iniciativas do subgrupo, que têm uma 

transversalidade e conversam entre si, de forma que os quatro estudos vão se alimentar 

mutuamente. O status das iniciativas pode ser conferido abaixo: 

 

 

 

18/05: SUBGRUPO ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS 

Hora Conteúdo Palestrante 

14:00 - 14:05 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

14:05 - 14:10 Apresentação da agenda e  propósito da reunião 
Carolina Griggs|Consultora 

LAB 

14:10  14:25 
O setor de saneamento no Brasil e oportunidades de 

financiamento 
Cássio Bueno| MDR 

14:25 - 15:10 
Mercado 

de 
Capitais 

Oportunidades no cenário regulatório Marina Schneider|Mattos Filho 

Debêntures Incentivadas Denise Seabra | MDR 

Barreiras de acesso ao mercado de 
capitais/debêntures incentivadas 

Miriam Signor | Stocche Forbes 

Estudo de alternativas para o acesso ao mercado de 
capitais por entes da administração pública  

Antônio Vieira | Machado 
Meyer 

Debate sobre estruturas alternativas e caminhos para 
fortalecer a atuação do setor no mercado de capitais 

Todos. Condução de Carolina 
Griggs | Consultora LAB 

15:10 - 15:15 Intervalo 

15:15 - 16:00 

Perspectivas para o crédito no setor de saneamento 
Americo Ary de Medeiros 

Peixoto | CEF 

Crédito 

Análise do passado recente e o desafio de 
diversificação de fontes 

Marcelo Miterhof | BNDES 

Critérios ASG para financiamento e emissões de 
crédito 

Viviane Kwon | Lefosse 
Advogados 

Discussão: como melhorar o financiamento através 
do crédito e incorporar ação climática e critérios ASG 

no financiamento com recursos públicos 

Todos. Condução de Carolina 
Griggs | Consultora LAB 
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Iniciativa 1: Normas e regulação de mercado de capitais aplicáveis ao setor de 

saneamento: mapa regulatório 

Liderança: Escritório de Advocacia Mattos Filho 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Disseminar conhecimento sobre a utilização do mercado de capitais como fonte 

de recursos para ampliação e modernização dos projetos de saneamento básico 

no Brasil. 

A primeira etapa do plano de trabalho foi finalizada. A etapa consistiu no levantamento 

dos principais aspectos legais e financeiros do setor.  Desta forma, o mapeamento legal 

contou com o levantamento a nível constitucional, além de leis e decretos setoriais e 

outros atos normativos. O mapeamento também contou com a pesquisa dos Projetos 

de Lei, linhas de crédito, exemplos de financiamento e empresas de saneamento básico, 

visando levantar os players inseridos no setor. Assim, um artigo com avaliações dos 

pontos positivos e negativos referentes aos aspectos levantados está em elaboração.   

 

Iniciativa 2: Estudo de barreiras à emissão de debêntures incentivadas de 

infraestrutura 

Liderança: Escritório de Advocacia Stocche Forbes 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Entender quais barreiras os atores-chave do setor de saneamento percebem 

para a emissão de debêntures incentivadas. 

No âmbito da iniciativa, estão sendo realizadas entrevistas com diversos stakeholders, 

durante as quais são abordados diversos temas como formato para realização de 

investimento no setor, dificuldades identificadas, impactos do novo marco de 

saneamento, entre outras questões.  

A partir das entrevistas realizadas, foram apontados os ganhos e gargalos do setor de 

forma que possui grande relevância ao setor um papel mais influente por parte da 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), tal qual é observado na atuação 

da ANEEL e ANATEL. Nesse sentido, foi exposta a necessidade de edição de normas de 

referência nacional, visando a harmonização normativa do setor, além da necessidade 

de desenvolvimento de uma regulamentação federal, objetivando a centralização e 

unificação dos entendimentos do setor em todo o território nacional. 

Para mais informações, a apresentação está disponível neste link. 

https://drive.google.com/file/d/1fwZBGGL7RNr96D0OqjupFKzPBjwFGzAP/view?usp=sharing
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Iniciativa 3: Estruturas financeiras alternativas aos prestadores públicos de serviços de 

saneamento 

Liderança: Escritório de Advocacia Machado Meyer 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Fortalecer a participação do setor de saneamento no mercado de capitais 

Para isso, está sendo elaborado um artigo, com base também nas conclusões obtidas 

nas iniciativas 1 e 2. Cada capítulo finalizado pela liderança é compartilhado para inputs 

dos membros do subgrupo. 

A apresentação pode ser acessada neste link.  

Iniciativa 4: Critérios ASG para processo de avaliação de investimentos em projetos de 

infraestrutura de saneamento 

Liderança: Climate Bonds Initiative e Escritório de Advocacia Mattos Filho 

O principal objetivo da iniciativa é:  

• Criar uma proposta de critérios ambientais, sociais e de governança para o setor 

de saneamento.  

Para isso, a primeira etapa definida foi o levantamento de critérios a partir de 

questionários aplicados a diversos stakeholders. Uma das principais conclusões é que 

falta padronização dos critérios ASG.  

As entrevistas foram finalizadas e a liderança está avaliando o melhor formato para a 

publicação das informações consolidadas. 

Para mais informações sobre a iniciativa, acesse este link.  

Cássio Bueno e Denise Seabra, ambos do MDR, reforçaram o compromisso do Ministério 

em fortalecer os instrumentos sob sua gestão para que a qualificação de projetos e que 

os investimentos sejam mais sustentáveis. A percepção é que as iniciativas conduzidas 

no âmbito do LAB poderão auxiliar o MDR no desenvolvimento dessa temática. Américo 

Peixoto, da Caixa Econômica Federal, por sua vez, trouxe uma visão sobre os 

financiamentos e serviços atualmente disponíveis para o setor de saneamento, assim 

como as pendências e desafios no mercado. 

Estudo compartilhado durante a reunião: https://www.oecd.org/corporate/SOE-

Review-Brazil.pdf  

 

https://drive.google.com/file/d/1DLNpr6xi_GwkgdIuC5S7AmvwmTBmWMno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17_gY01NjcwLnhUFJodWHBVzjjycd7Umt/view?usp=sharing
https://www.oecd.org/corporate/SOE-Review-Brazil.pdf
https://www.oecd.org/corporate/SOE-Review-Brazil.pdf


 
 
 
 
 
 

13 
www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com 

 

Relatório da 1ª Reunião - 2021 

Subgrupo de Energia 

 

A reunião iniciou com dois painéis, com o intuito de trazer insights para a definição de 

novos passos e novas iniciativas para o subgrupo de energia. O primeiro painel, “Papel 

das energias renováveis e da eficiência energética na expansão do setor elétrico 

brasileiro”, foi conduzida pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O segundo painel, 

“Modernização do Setor Elétrico e o Papel das Energias Renováveis”, pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME). 

As apresentações foram disponibilizadas e podem ser acessadas por meio dos links 

abaixo: 

• Apresentação EPE 

• Apresentação MME 

19/05: SUBGRUPO DE ENERGIA 

Hora Conteúdo Palestrante 

14:00 - 14:05 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

14:05- 14:10 Apresentação Ricardo Nogueira | Consultor LAB 

14:10 - 14:20 
Papel das Energias Renováveis e da Eficiência 

Energética na expansão do setor elétrico brasileiro 
Arnaldo dos Santos Júnior| EPE 

14:20 - 14:30 
Modernização do Setor Elétrico e o Papel das Energias 

Renováveis 
Alexandre Lauri Henriksen| MME 

14:30 – 14:55  Iniciativas 

Mapeamento de Instrumentos Financeiros 
Não Bancários 

Felipe Baracat | Machado Meyer Adv., 
Victoria de Sá | VERT Securitizadora 

Barreiras às Debêntures Incentivadas de 
Infraestrutura 

Alexei Bonamin|Tozzini Freire 
Advogados 

14:55 – 15:00 Intervalo 

15:00 – 15:40 Iniciativas 

Certificado de Recebíveis da Eficiência 
Energética e de Geração Distribuída de 

Energias Renováveis (CREE) 

Thiago Wscieklica|Manucci Advogados,  
Melissa  Rodrigues|Stocche Forbes Adv. 

White Certificates 
Thiago Wscieklica|Manucci Advogados, 
Melissa Rodrigues|Stocche Forbes Adv. 

Modelos de Financiamento Off-Balance 
Sheet (OBS) para Projetos de Eficiência 

Energética e de Geração Distribuída 
Fotovoltaica 

Michel Sednaoui |Absolar e Plexo Solar 

FGEnergia Rodrigo Bacellar | BNDES 

15:40 - 16:00 
Discussão: Síntese dos gargalos/barreiras; debates 

sobre estruturas alternativas e recomendações 
Todos. Condução de Ricardo Nogueira| 

Consultor LAB 

https://drive.google.com/file/d/13lB0bi4vE9u85IzUDPLyk-uChVIPrUbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jcVzohS9BpXsSxgyu9wXd8b2VyK9QIgq/view?usp=sharing
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No segundo bloco da reunião, foram apresentadas as principais atualizações sobre as 

seis iniciativas que estão sendo conduzidas no âmbito do subgrupo de energia: 

Iniciativa 1: Mapeamento de instrumentos financeiros 

Liderança: Laura Souza e Felipe Baracat 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Comparar e analisar técnica e juridicamente estruturas de financiamento e 

instrumentos financeiros para servir de referência aos empreendedores dos 

setores de EE e GD. 

O projeto começou abarcando a eficiência energética e geração distribuída, porém, 

identificadas as particularidades de cada uma dessas esferas, optou-se por trabalhar 

com a perspectiva de geração distribuída. O estudo foi elaborado e aberto para inputs 

dos membros, principalmente no que diz respeito à perspectiva de mercado. 

A apresentação foi disponibilizada e pode ser acessada por meio deste link. 

 

Iniciativa 2: White Certificates 

Liderança: Miriam Signor e Thiago Wscieklica 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

• Construir conhecimento e gerar maior entendimento do instrumento White 

Certificates; 

• Analisar sua aplicabilidade no mercado brasileiro. 

Foi desenvolvida uma cartilha informativa sobre o instrumento, que está em fase final 

e, após revisão e aprovação interna, será publicada. 

A apresentação pode ser conferida neste link. 

 

Iniciativa 3: Certificados de Recebíveis da eficiência energética e geração distribuída 

de energias renováveis (CREE) 

Liderança: Miriam Signor e Thiago Wscieklica 

O principal objetivo da iniciativa é: 

https://drive.google.com/file/d/1FyKQbicO5rvAFXlhDo_-8wp9XtDoaOBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SaDOV970orBbNUlk8A3b8dn0janspWfc/view?usp=sharing
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• Atender às necessidades de investimento de empresas/ projetos, não 

necessariamente estruturados como S.A., e, dependendo de contarem com 

incentivos tributários, potencialmente alargar a base de investidores e aumento 

no volume do mercado de capitais. 

Foi desenvolvida uma cartilha que deve ser publicada em breve, após período de revisão 

e aprovação internas. A apresentação foi disponibilizada e pode ser acessada através 

deste link. 

 

Iniciativa 4: Modelo de financiamento off-balance sheet para projetos de eficiência 

energética e geração distribuída (OBS) 

Liderança: Michel Sednaoui 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Estruturação de projetos off-balance permitiria a segregação de riscos, receitas, 

custos e despesas por projetos, sem onerar o balanço da empresa. 

 

Para contextualização, foi apresentada a mudança operacional a partir da 
implementação do IFRS 16, de forma que todos os Arrendamentos (Leases) são hoje 
obrigatoriamente considerados On-Balance Sheet, sendo as empresas obrigadas a 
reconhecer os ativos e passivos relacionados no balanço patrimonial. O desafio para um 
modelo de Geração Distribuída Off-Balance Sheet, portanto, se apresenta na medida 
que a REN 482/2012 permite apenas que o consumidor de energia alugue os 
equipamentos geradores de energia, estando vedado de comprar a energia diretamente 
do gerador. 

A partir dos desafios gerados com a implementação do IFRS16, verificou-se a 
possibilidade do tratamento "energy as a service" como solução, caso se apurem os 
tributos devidos. Neste caso, o ISS. 

 

Iniciativa 5: Barreiras ao acesso às debêntures Incentivadas de infraestrutura por 

empresas atuantes no ecossistema elétrico 

Liderança: Alexei e Thiago Wscieklica 

O principal objetivo da iniciativa é: 

• Fomentar discussão técnica visando alargar a possibilidade de financiamento via 

mercado de capitais. 

https://drive.google.com/file/d/18LAE7W5-OQQwsf3cvMBUHKYQCk7z9FjF/view?usp=sharing
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A minuta proposta pela Absolar foi enviada ao Ministério de Minas e Energia com o 

objetivo de alteração da redação da atual portaria, de forma que se propõe a 

consideração “como sociedades que proporcionem benefícios ambientais ou sociais 

relevantes aquelas que, independentemente de serem concessionárias, 

permissionárias, arrendatárias ou autorizatárias, desenvolvam projetos de geração 

distribuída de energia solar, eólica, de resíduos, ou hidráulica, a locação e/ou 

arrendamento de ativos para geração distribuída de energia solar, eólica, de resíduos ou 

hidráulica, ou o fornecimento de bens para implementação de projetos de geração 

distribuída, por autoprodutores de energia ou consumidores cativos de energia 

elétrica.” A alteração do texto, portanto, pretende adequar a redação para uma 

estrutura mais próxima àquelas recentemente adotadas pelo MME. 

A iniciativa está aguardando resposta do Ministério de Minas e Energia em relação à 

minuta de alteração da portaria proposta pela Absolar para definição de próximos 

passos. 

 

 

 

Iniciativa 6: Fundo Garantidor de Crédito para Eficiência Energética 

Liderança: Rodrigo Bacellar 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

• Acompanhar e apoiar a estruturação do FGEnergia; 

• Contribuir tecnicamente no desenvolvimento, na interação com instituições 

financeiras e apoiar na viabilização de novos aportes. 

A iniciativa está em fase de desenvolvimento, avançando em outras captações com 

auxílio da GIZ para o GFC - Green Climate Fund. 

A apresentação pode ser acessada por meio desse link.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1o4BtzNqYzw1KARIk3GQQ0ZMUi9K2bpkO/view?usp=sharing
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Subgrupo: Títulos Verdes e Mercado de Capitais 

 

O subgrupo de títulos verdes e mercado de capitais tem caráter transversal, portanto, 

trata de temas de mercado de capitais e finanças verdes que perpassam as outras 

temáticas do Grupo. As três iniciativas no âmbito desse subgrupo foram definidas e 

iniciadas neste ciclo e seus desenvolvimentos estão descritos abaixo: 

 

Iniciativa 1: Taxonomia 

Liderança: Daniela Baccas 

 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

• Nivelar conhecimento sobre taxonomias em sustentabilidade; 

• Capturar as principais tendências e discussões relativas às taxonomias. 

 

A primeira etapa do plano de trabalho da iniciativa foi concluída com o lançamento da 

publicação “Taxonomia em finanças sustentáveis: panorama e realidade nacional”, que 

pode ser acessada por meio deste link e aborda os pontos: objetivos das taxonomias; 

20/05: SUBGRUPO TÍTULOS VERDES/MERCADO DE CAPITAIS 

Hora Conteúdo Palestrante 

14:00 - 14:05 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

14:05 - 14:10 Apresentação da agenda e  Propósito da reunião Leonardo Werneck | Consultor LAB 

14:10 - 14:40  Iniciativas 

Taxonomia: comunicação e principais 
tendências para o contexto brasileiro 

Daniela Baccas |CVM 

Mercado de Carbono: incertezas e entraves 
para suporte à estruturação do mercado de 

créditos de carbono 
Caroline Prolo|Stocche Forbes 

Produtos Financeiros Verdes: instrumentos 
financeiros verdes e a promoção de boas 

práticas socioambientais no mercado 
financeiro e de capitais 

Rodrigo Porto|BID, Nataly Briquet|EY 

14:40 - 14:45 Intervalo 

14:45- 15:40 
Mesa Redonda: Taxonomias e os produtos financeiros 

sustentáveis no contexto brasileiro 
BID/CVM/AMEC/STN/BACEN 

15:40 - 16:00 
Discussão: Fechamento e direcionamento de próximos 

passos  
Todos. Condução de Leonardo 

Werneck | Consultor LAB 

http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2021/04/Taxonomia-em-finan%C3%A7as-sustent%C3%A1veis-Panorama-e-Realidade-Nacional.pdf
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panorama do Brasil; diversos caminhos para o desenvolvimento de taxonomias; 

importância de atentar para as taxonomias já desenvolvidas.  

 

A iniciativa está em fase de definição de próximos passos. 

 

A apresentação feita durante a reunião pode ser acessada neste link.  

 

 

Iniciativa 2: Mercado de Carbono 

Liderança: Caroline Prolo 

 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

• Nivelar o entendimento e disseminar o conhecimento sobre o tema; 

• Promover discussão sobre transparência e maior segurança jurídica. 

 

A iniciativa está atualmente atuando em duas frentes. Na primeira, está desenvolvendo 

uma Trilha de 6 Webinars sobre os mercados de carbono, com o intuito principal de 

promover o nivelamento de conhecimento entre os membros do LAB. As gravações dos 

webinars podem ser acessadas no site do LAB: 

https://www.labinovacaofinanceira.com/fique-por-dentro/ 

 

Na segunda frente, foi formatado um Grupo para discussão sobre Segurança Jurídica em 

Mercados de Carbono, o qual está elaborando um paper sobre aspectos legais e 

operacionais dos riscos de investimentos em mercados voluntários de carbono. O 

material terá formato de Q&A, considerado mais amigável para o leitor. 

 

A apresentação feita durante a reunião referente à iniciativa pode ser acessada por meio 

deste link. 

 

Iniciativa 3: Produtos Financeiros Verdes  

Liderança: Rodrigo Porto e Nataly Briquet 

 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

• Contribuir para a avaliação de viabilidade e ganho de escala de produtos 

financeiros verdes; 

• Estimular o ingresso de médias empresas ao mercado de capitais, com ênfase na 

promoção de boas práticas socioambientais na cadeia de valor. 

https://drive.google.com/file/d/1lg2Y8neSvpxXOAxMGTdztjitaknKkmPu/view?usp=sharing
https://www.labinovacaofinanceira.com/fique-por-dentro/
https://drive.google.com/file/d/1L875gh0fiOVcj5FpJK8NaNIqkEnJFSX1/view?usp=sharing
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A primeira etapa do plano de trabalho da iniciativa foi concluída, com o envio da 

contribuição dos grupos de trabalho de Finanças Verdes e Investimento de Impacto à 

Consulta Pública 08/20 da CVM, sobre Fundos de Investimento. A iniciativa deve definir 

seus próximos passos em breve. 

Durante o segundo bloco da reunião, foi realizada a Mesa Redonda “Taxonomias e os 

produtos financeiros sustentáveis no contexto brasileiro”, reunindo representantes da 

AMEC, Banco Central e Tesouro Nacional. Os principais inputs observados foram: 

importância do tema e das tendências regulatórias para transparência com 

convergência; informação organizada e disponível para o investidor; possibilidade de 

atração de investimentos; tendências que extrapolam o tema taxonomia “estrito 

senso”, tais como novos produtos, base de dados, reporte de emissões; além do grau de 

maturidade do assunto no país. 

 

CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO 
Nesta reunião pode-se perceber que já há muito conteúdo, resultados concretos e 

avanço nas iniciativas e ao mesmo tempo muito trabalho a ser feito, o que reforça a 

importância do engajamento ativo dos membros.  

 

Links para as gravações das reuniões:  

Subgrupo Agricultura Sustentável e Uso da Terra 

Subgrupo Água, Saneamento e Resíduos 

Subgrupo de Energia 

Subgrupo Títulos Verdes/Mercado de Capitais 

 

https://drive.google.com/file/d/1T91pBh7VDL6_vMHMlEKy7Lqkj18T8fTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Es6X22L-zlUmeScbcjJG5Cd3o5MTJxs8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eh_8FWGndRFTsDUOeg8eO6MAARe8_0w-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18E00qijNeUkD1dCcgxSZrNsCOW9YXpnz/view?usp=sharing

