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PAUTA DA REUNIÃO ANUAL
PROGRAMAÇÃO
Hora

Conteúdo

Palestrante

15:00 - 15:10

Abertura

ABDE | BID | CVM | GIZ

15:10 - 15:20

Contextualização e Balanço Geral: Blended
Finance |Acesso a Capital por MPMEs |
Diversidade no Sistema Financeiro

Felipe Vignoli e Rachel
Sampaio | Consultores LAB

15:20 - 16:10

Subgrupo Diversidade no Sistema Financeiro

15:20 - 15:30

Avanços e aprendizados

Felipe Vignoli |Consultor LAB

15:30 - 15:45

Disseminação do conhecimento: Matriz de
Materialidade e contribuições para a SDM 09/20

Lucy Pamboukdjian | WCD

15:45 - 16:00

Iniciativas sobre inclusão no acesso de capital

Fausto Vanin | Onepercent

16:00 - 16:10

Próximos Passos

Felipe Vignoli | Consultor LAB

16:10 - 17:00

Subgrupo Blended Finance

16:10 - 16:20

Avanços e aprendizados

16:20 - 16:30

Disseminação do conhecimento: dialogando com
órgãos de controle, fundos de pensão e fundos
Marco Gorini | Din4mo
filantrópicos

16:30 - 16:45

Projetos pilotos (atualização): i) BNDES
Governança e Sandbox para alavancar capital
catalítico; e ii) Din4mo: Blendlab - União do
capital catalítico e comercial para
desenvolvimento territorial

Rachel Sampaio | Consultora
LAB

Marcelo Marcolino | BNDES
Marco Gorini | Din4mo
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Rachel Sampaio |Consultora
LAB

16:45 - 17:00

Próximos Passos

17:00 - 17:50

Subgrupo Acesso a capital por MPMEs

17:00 - 17:10

Avanços e aprendizados

Rachel Sampaio |Consultora
LAB

17:10 - 17:25

Disseminação do conhecimento: Contribuições
sobre rotulagem “Socioambiental” para fundos
de direitos creditórios (AP SDM 08/20)

Rodrigo Porto | BID

17:25 - 17:40

Ambiente das MPMEs

Felipe Vignoli |Consultor LAB

17:40 - 17:50

Próximos Passos

Rachel Sampaio | Consultora
LAB

17:50-18:00

Comentários Finais e Encerramento

ABDE |BID | CVM | GIZ
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RELATO DA REUNIÃO
1. Abertura
Os gestores do LAB, Maria Neto, do BID, e José Alexandre Vasco, da CVM, abriram a reunião
agradecendo o empenho dos membros do GT nos trabalhos.
Posteriormente, Enilce Melo relembrou a pauta da reunião. Por fim, o consultor Felipe Vignoli,
abordou brevemente os principais objetivos do Grupo de Trabalho (GT) e a dinâmica de trabalho
do GT de Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto (GT Impacto).
A apresentação da reunião encontra-se disponível em:
https://docs.google.com/presentation/d/1dJJl8cXhpLFfm65lNtPA2OTCujGU3xuhODu_Q58jAiI/ed
it?usp=sharing
2. Contextualização
Felipe Vignoli e Rachel Sampaio são os coordenadores do GT Impacto e conduzem, desde 12 de
novembro de 2020, três subgrupos de trabalho: Diversidade no Mercado Financeiro; Inovação
Financeira para Acesso de Capital por MPMEs e Estruturas de Blended Finance.
Os 3 grupos realizaram entregas muito importantes neste período e vêm apresentando alto nível
de engajamento por parte dos membros do LAB. Dentre as principais entregas de cada subgrupo
encontram-se:
● Diversidade no Mercado Financeiro
○ Transparência no mercado de capitais: consistência técnica na resposta ao Edital
de Audiência Pública SDM 09/20.
○ Crédito inclusivo: nivelamento de conhecimento e identificação de gargalos na
cencessão de crédito para mulheres, negros e grupos minorizados, com interação
com várias iniciativas do segmento.
● Estruturas de Blended Finance
○ Cultura: Disseminação de conhecimento e inclusão de novos atores por meio de
debate técnico (apresentação técnica para CVM e BNDES)
○ Projetos pilotos: suporte às iniciativas dos membros, em especial do BNDES
● Inovação Financeira para Acesso de Capital por MPMEs
○ Contribuição regulatória: reflexões técnicas sobre a nomenclatura de fundos
creditórios socioambientais, para resposta à audiência pública SDM 08/20.
○ Instrumentos inovadores: identificação de gargalos na concessão de crédito e
exposição de iniciativas inovadoras para o acesso ao capital.
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A agenda do dia apresentou as entregas e também os trabalhos em andamento, dando maiores
detalhes para cada uma dessas frentes. Este relatório apresenta a síntese de cada apresentação.
Encorajamos àqueles que queiram detalhes da reunião a acompanhar o vídeo de gravação da
reunião em:
https://drive.google.com/file/d/1w2ZbGDqJN2b8p-FP-E0yobt92mYeToBu/view?usp=sharing

3. Diversidade no Mercado Financeiro
Os membros do subgrupo entenderam que a contribuição ao Edital de Audiência Pública SDM
09/20 (ICVM 480) seria uma boa oportunidade para elevar a transparência sobre diversidade e
inclusão no mercado de capitais. Nos debates técnicos, ficou claro que a transparência é um dos
principais indutores para o avanço da diversidade e inclusão no sistema financeiro.
As entregas foram apresentadas por Lucy Pamboukdjian da WCD, que percorreu os principais
pontos técnicos cobertos pelo subgrupo. Foram ilustradas, por meio de exemplos de regulação e
auto-regulação internacionais, boas práticas de transparência no mercado de capitais. Observa-se
de modo consistente que a diversidade na composição do conselho das empresas vem se tornando
um padrão de boa governança corporativa. Como reflexo, bolsas de valores e reguladores de
mercado de capitais de diferentes países estão exigindo das empresas a divulgação sobre
diversidade na composição dos conselhos e disparidades salariais.
As sugestões técnicas completas do subgrupo também podem ser lidas na página eletrônica da
CVM.
Parte do conhecimento técnico acumulado também subsidiou a resposta à Consulta Pública do
BCB 85/2021, que trata da gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos. O subgrupo
apresentou, por meio de evidências, que a diversidade deve estar contemplada na gestão de riscos
e governança das empresas. Em sua manifestação, o subgrupo defendeu ainda a inclusão da
diversidade como um requisito prudencial para as instituições financeiras. A manifestação
completa pode ser vista também na página eletrônica do Banco Central do Brasil.
O subgrupo segue com o debate sobre o acesso a capital por grupos minorizados. Um dos
membros do subgrupo, Sergio All, apresentou os principais gargalos para o acesso a crédito por
negros e periféricos e as soluções praticadas pela ContaBlack, sua empresa. A base da concessão
de crédito para esse público, excluído do sistema tradicional, é o relacionamento e a educação
financeira, segundo ele.
3.1. Próximos passos
As próximas ações de trabalho está dividida em três frentes na vertente de acesso a capital por
grupos minorizados:
a.

Engajamento das instituições financeiras
i. Relacionamento
ii. Debate regulatório
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iii.
iv.

Produtos inclusivos
Desafios ecossistêmicos

b.

Educação Financeira
i. Empoderamento e inclusão
ii. Cultura empreendedora

c.

Injustiça algorítmica
i. Score de crédito e modelos alternativos
ii. Impacto dos produtos de IA

O subgrupo mantém escuta técnica de especialistas no assunto (Ana Carolina da Hora, Prof. Dora
Kaufman, Marcelo Paixão, Alessandra França, Sônia Hess) para detalhar o plano de ação nas três
frentes de trabalho.
4. Estruturas de Blended Finance
Rachel Sampaio, consultora do GT Impacto, idealizou e executou uma pesquisa com diversas
instituições do mercado para identificar as principais necessidades do ecossistema. Identificou-se
que ainda é necessário maior disseminação de conhecimento, avanço na cultura organizacional e
a superação de gargalos jurídicos e regulatórios.
Em linha com os aprendizados da pesquisa, o subgrupo realizou apresentações técnicas para a
CVM e o BNDES. Além desses encontros, o grupo está se preparando para outras apresentações
técnicas com órgãos de controle. Essas ações têm o objetivo de ajudar a preencher as lacunas de
conhecimento e cultura organizacional. As reuniões técnicas deverão ser lideradas por Rachel
Sampaio e Marco Gorini (Din4mo).
Com relação aos gargalos jurídicos e regulatórios, o subgrupo criará uma frente de debate técnico
para contribuição da Audiência Pública SDM 02/21, que trata da regulamentação das ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários e abre espaço para inclusão de instrumentos de
blended finance no mercado de capitais. Essa frente de trabalho está sendo liderada por Júlia
Franco, do Stocche Forbes.
Por fim, o subgrupo tem avançado com contribuições ao Projeto Piloto do BNDES, que criará um
sandbox para instrumentos de blended finance.
4.1. Próximos passos
O subgrupo tem as seguintes ações até a próxima reunião geral:
● Reuniões técnicas com órgãos de controle
○ TCU
○ Ministério Público
● Aproximação com Fundos de Pensão
○ Entendimento dos entraves regulatórios e culturais com advogados especializados
○ Diálogo com PREVIC e ABRAPP
○ Possível parceria com a ABRAPP para disseminação de conhecimento
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● Projeto Piloto BNDES
○ Escuta do ecossistema para identificação das necessidades e potencialidades atuais
○ Apoio técnico na elaboração do Edital
5. Inovação Financeira para Acesso a Capital por MPMEs
Em mais uma contribuição regulatória do GT Impacto, o subgrupo se uniu ao GT Finanças Verdes
para sugerir boas práticas na rotulagem de produtos socioambientais no Edital de Audiência
Pública SDM 08/20. Essa linha de trabalho foi liderada por Rodrigo Porto, do BID, que apresentou
na reunião os principais pontos sugeridos à autarquia.
Entre as principais sugestões, estão algumas diretrizes gerais acerca da conceituação do rótulo
socioambiental e a diferenciação de regimento regulatório para FIDCs já lançados com rotulagem
socioambiental e para novos FIDCs socioambientais.
O subgrupo, inspirado em casos internacionais, avançou em sugestões e definição de termos e
conceitos que podem auxiliar o regulador na observância do mercado. Dentre essas sugestões,
destaca-se a necessidade de declaração de uso dos recursos, limites mínimos de alocação de
capital em projetos socioambientais, processos de avaliação socioambientais, relatórios de
segunda opinião e/ou certificação e, por fim, divulgação de informações. A manifestação completa
também pode ser vista na página eletrônica da CVM.
Por fim, o grupo sintetizou parte dos aprendizados obtidos em uma “conversa técnica” sobre
gargalos ao acesso de crédito por MPMEs. O debate contou com diversos participantes, dentre
eles Morenno (Caixa) e Luciano Gurgel (Yunus Negócios Sociais), Mauro Oddo (Ipea), Carolina
Ferreira (Sebrae), Renato Doretto (Sicoob Credisul), Tiago Peroba (BNDES) e Ercílio Santinoni
(Conampe). A reunião “conversa técnica” deixou claro que os tipos de gargalos são bastante
amplos e dependem não apenas do tipo de instituição que concede o crédito (perspectiva da
oferta) como também do perfil do demandante de crédito, como o seu nível de informalidade, por
exemplo (perspectiva da demanda).
Veja na tabela abaixo o resumo dos principais gargalos na perspectiva da oferta e demanda de
crédito:

OFERTA

•

Percepção de risco e assimetria
informação: sem informação, a
percepção de risco dos credores não é
calibrada de acordo com a realidade

•

Capilaridade: Sistema de fomento,
cooperativismo e a desintermediação
bancária propiciam distribuição de
crédito na ponta

DEMANDA

•

Separação patrimonial: deturpação
dos conceitos de autonomia
patrimonial

•

Produtividade: formação gerencial,
modernização, transformação digital
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•

•

Customização: por setor e
necessidades do público feminino,
negros e outros públicos minorizados

•

Atendimento a critérios: garantias
pessoais/ativos, custo do crédito,
prazo, assimetria de informação

Desafios regulatórios: revisão dos
mecanismos da gênese das empresas e
recuperação judicial

•

Produtos customizáveis: classificação
das linhas de crédito segundo setor,
região, porte das empresas

•

Instrumentos garantidores: fundos de
aval, FGI, Fintechs, revisão de critérios
para concessão de crédito não
vinculados a garantias reais

Tabela 1: Gargalos identificados para acesso de crédito MPMEs
O ecossistema vem apresentando diversas soluções inovadoras para cobrir parte dos gargalos
apresentados. Um exemplo estudado pelo subgrupo foi o uso de recebíveis de máquinas de
adquirência (PEAC Maquininhas) pelo FIDC lançado pelo Sebrae (Programa de Crédito Retomada)
para recuperação econômica no período da Covid-19.
5.1. Próximos passos
O subgrupo entende que ações inovadoras para acesso a capital devem ganhar espaço diante da
necessidade de recuperação econômica. Além dos mecanismos que o subgrupo estudou,
algumas Fintechs estão apresentando novas formas de relacionamento, mecanismos de garantia
e proposições de empréstimo de pessoa para pessoa (P2P Lending).
Diante disso, o subgrupo terá como próximos passos:
● Síntese e publicação dos aprendizados da reunião “conversa técnica”
● Extensão do debate e apresentação de propostas inovadoras para acesso a crédito (ou
capital)

6. Encerramento
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
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