
Horários Segunda - 04/10 Terça - 05/10 Quarta - 06/10 Quinta - 07/10 Sexta - 08/10
9h - 10h Regulação da Agenda ASG no setor 

financeiro10h  - 11h
Inovações do Mercado de Capitais 

e Blended Finance para MPMEs

Taxonomia em finanças 
sustentáveis e frameworks de 
divulgação da União Europeia: 

impacto no setor financeiro11h - 12h O papel da GBTP na promoção 
da transparência do mercado 

de títulos verdes na LAC

Clima e Investimentos: A 
importância da transparência

Avanço da Diversidade no Mercado 
de Capitais: aprendizados com o 

contexto internacional

12h - 13h

13h - 14h

14h - 15h
Ferramentas para viabilizar 
a transição para modelos 

energéticos mais eficientes e 
verdes

Atualizações Mercado Financeiro 
e Fintechs

Riscos emergentes - 
biodiversidade e capital natural no 

setor financeiro
Inovação em blended finance para 

agro sustentável

O Estado dos Mercados de 
Carbono no Brasil e na América 

Latina
15h - 16h

16h - 17h Evolution of the concept of 
fiduciary duty in the ESG/CSR era

Estruturas alternativas de 
acesso ao mercado de capitais 

por entes da administração 
pública no setor de saneamento: 

securitização
17h - 18h Capacitação para emissão de 

títulos temáticos
Capacitação para emissão de 

títulos temáticos

18h - 19h Bioeconomia Florestal: Conceitos, 
Potencial e  Oportunidades
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FINANCEIRA



2021 LAB LABORATÓRIO  
DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA

DESCRIÇÃO:
O evento organizado pelo BID traz a discussão sobre o papel da GBTP – Green Bond 
Transparency Plataform na promoção da transparência do mercado de títulos verdes na 
LAC. 

Entre os assuntos em pauta estão: 
- a evolução da GBTP nos últimos meses e suas funcionalidades; 
- a importância do revisor externo na promoção da transparência; 
- a credibilidade e questões importantes sobre a reputação para emissores e 
investidores. 

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__unRVRQwQGCqg0A4uUxyfA

PALESTRANTES:
Morgan Doyle (BID) - TBC | Flavia Martins Perlingeiro (CVM) | Thatyanne Gasparotto (CBI)
Alexander Vasa (BID) | Victor González Corvalán (Ministério das Finanças do Chile)
Thiago Lopes da Silva (ISA CTEEP) | Eduardo Atehotua (PRI) | Maria Netto (BID)

Realização: Realização:

DESCRIÇÃO:
Este painel irá discutir as ferramentas que viabilizam a transição para modelos 
energéticos mais eficientes e verdes.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Bv9_FettTI2epSjXlF2vxQ

PALESTRANTES:
Maria Netto (BID) | Luciano Schweizer (BID) | Igino Zucchi (Integral Investimentos)
Rodrigo Bacellar (BNDES) | Adalberto Moreira (Grupo Moura)

Segunda-feira, 04 de Outubro
Horário: Das 11h às 12h30

Segunda-feira, 04 de Outubro
Horário: Das 14h às 15h

(Clique para voltar ao menu)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__unRVRQwQGCqg0A4uUxyfA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Bv9_FettTI2epSjXlF2vxQ


2021 LAB LABORATÓRIO  
DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA

DESCRIÇÃO:
Uma conversa moderada pelo IPC com foco na importância da transparência sobre 
clima para empresas e investidores, tendo como norteadores a TCFD e o atual relatório 
do IPCC.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XN_vU1gtSjWrN5B7cDSkoA

PALESTRANTES:
Moderação: Tatiana Assali (SITAWI/IPC) | Gustavo Pinheiro (iCS) | José Pugas (JGP)
Felipe Puppi (BRAM) | Guilherme Farah (Zurich/Zurich Santander)

Realização: Realização:

DESCRIÇÃO:
O painel apresentará para o público participante discussões sobre inovações e 
legislação do mercado financeiro trazidas pelo Banco Central no último ano, e abordará, 
inclusive, as fraudes ocorridas no período.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mhHSdBSQTSaLi4JItWJlVQ

PALESTRANTES:
João Manoel Pinho de Mello (BACEN) | Vanêssa Fialdini (Fialdini Advogados) | Leandro 
Vilain (FEBRABAN) | Luísa Soares (ABO2O) 

Terça-feira, 05 de Outubro
Horário: Das 11h às 12h30

Terça-feira, 05 de Outubro
Horário: Das 14h às 15h

(Clique para voltar ao menu)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XN_vU1gtSjWrN5B7cDSkoA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mhHSdBSQTSaLi4JItWJlVQ


2021 LAB LABORATÓRIO  
DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA

DESCRIÇÃO:
O Lagreen, ao lado do GT Finanças Verdes, está promovendo uma capacitação que 
abordará o estado da arte do mercado de títulos temáticos no mundo a na América 
Latina e inovações recentes em finanças verdes. Esta é a primeira das duas sessões que 
compõem a capacitação. A segunda acontecerá no dia 07/10, também às 17h.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a6jMQOiuQ8G3-S619n5cjA

PALESTRANTES:
Gustavo Pimentel | (SITAWI)

Realização: Realização:

DESCRIÇÃO:
Discussão sobre a evolução da agenda regulatória do Sistema Financeiro no que tange 
à integração dos aspectos ASG na análise de riscos do setor bancário e do mercado de 
capitais. A EBA (European Banking Authority) apresentará o recente Relatório de Gestão 
e Supervisão de Riscos ASG para Instituições de Crédito e Firmas de Investimento. No 
cenário brasileiro, Banco Central e CVM abordarão as evoluções da pauta regulatória à 
luz da apresentação do documento.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kUM_k5PDSRe1k6giI1qVOQ

PALESTRANTES:
Fabien Le Tennier (European Banking Authority) | Kathleen Krause (BACEN) | Daniela 
Baccas (CVM) | Rachel Breda (Ministério da Economia) | Sebastian Sommer (FiBraS)

Terça-feira, 05 de Outubro
Quinta-feira, 07 de Outubro
Horário: Das 17h às 18h

Quarta-feira, 06 de Outubro
Horário: Das 09h às 10h30

(Clique para voltar ao menu)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a6jMQOiuQ8G3-S619n5cjA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kUM_k5PDSRe1k6giI1qVOQ


2021 LAB LABORATÓRIO  
DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA

DESCRIÇÃO:
O painel contará com a participação de representantes do GT de Impacto discutindo 
sobre a diversidade no mercado de capitais brasileiro e na composição dos Conselhos 
e Empresas Financeiras, além de debater os desafios e tendências desse processo. 

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_O81UVO2xTYaWO4g_mE8i6Q

PALESTRANTES:
Lucy Pamboukdjian (WCD) | Luana Ozemela (DIMA) | Judith Morrison (BID) | Maria Netto 
(BID)

DESCRIÇÃO:
O painel “Riscos emergentes - biodiversidade e capital natural no setor financeiro” 
busca debater os riscos emergentes da perda de biodiversidade e capital natural e 
como os investidores, financiadores, reguladores e outros participantes do sistema 
financeiro podem colaborar com essa agenda, mitigando riscos, fomentando práticas de 
conservação e seu uso sustentável.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-1VtoqA-RCagEAK_aL5ZeA

PALESTRANTES:
Maria Eugênia Buosi (Resultante) | Luciane Moessa (SIS) | Marcelo de Andrade (Earth 
Capital Brasil) | Representante do Banco Mundial 

Quarta-feira, 06 de Outubro
Horário: Das 11h às 12h

Quarta-feira, 06 de Outubro
Horário: Das 14h às 15h

(Clique para voltar ao menu)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_O81UVO2xTYaWO4g_mE8i6Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-1VtoqA-RCagEAK_aL5ZeA


2021 LAB LABORATÓRIO  
DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA

DESCRIÇÃO:
O painel discutirá a inclusão dos critérios ASG entre as atribuições fiduciárias dos 
administradores de fundos de investimento, considerando experiências do privado (por 
exemplo, Blackrock), de governos (EUA e Europa) e perspectivas para o Brasil.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T1pQ3O4nR_CEmton-ntwuA

PALESTRANTES:
Phillip Käfer (VBSO) | Daniela Gamboa (SulAmérica Asset) | Artur Vilela (GF Bonds)
Daniel Maeda (CVM)

Realização: Realização:

DESCRIÇÃO:
O painel debaterá conceitos, potenciais e oportunidades sobre bioeconomia florestal 
e abordará diferentes visões sobre a bioeconomia na Amazônia, destacando modelo 
que valorize a floresta em pé, além de maneiras de explorar o potencial econômico e 
oportunidades da região, valorizando a biodiversidade. 

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M5ySFI2eRYiytiSmCQklhw

PALESTRANTES:
Maria Netto (BID) | Nabil Kadri (BNDES) | Denise Hills (Natura) | Francisco Piyãko 
(Ashaninkas) | Luciana Nicola (Itaú)

Quarta-feira, 06 de Outubro
Horário: Das 16h às 17h

Quarta-feira, 06 de Outubro
Horário: Das 18h às 19h30

(Clique para voltar ao menu)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T1pQ3O4nR_CEmton-ntwuA 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M5ySFI2eRYiytiSmCQklhw


Realização:

2021 LAB LABORATÓRIO  
DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA

DESCRIÇÃO:
Este é o segundo de uma série de 5 webinars que visam conferir visibilidade sobre 
o contexto, os desafios e as oportunidades relacionadas às inovações em curso para 
ampliar o acesso a capital por pequenas e médias empresas no Brasil, com foco em 
uma retomada econômica sustentável. Neste encontro, será abordado o papel do 
mercado de capitais e de estruturas inovadoras no financiamento a MPMEs.

Na quarta-feira, serão dois painéis:
Painel 1 - Inovações do Mercado de Capitais e o Acesso a Capital por MPMEs: debate 
sobre o potencial de instrumentos do mercado de capitais para o surgimento, 
crescimento e operação de MPMEs. 
Painel 2 - Novas ferramentas para financiamento da inovação: Estruturas financeiras 
com capital público e privado para impulsionar o empreendedorismo por meio da 
tecnologia e inovação

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jgrgc3ZMTWSRD1Iyg4-a0Q

PALESTRANTES:
Painel 1
Maria Rita Spina Bueno (Anjos do Brasil) | Martha de Sá (Vert Capital) | Diego Perez (AB 
Fintech) | Antonio Berwanger (CVM)
Painel 2
Mauricio Syrio (Finep) | Felipe Gelelete (Finep) | Sagi Dagam (Israel Innovation 
Authority) | Marcos Cesar de Oliveira Pinto (MCTI)

DESCRIÇÃO:
O painel abordará como estratégias inovadoras de blended finance podem contribuir 
para a agricultura sustentável ganhar escala no Brasil.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U-9xnSezSfWX1YCYR15MEA

PALESTRANTES:
Eduarda Thurler (WWF Brasil) | Guilherme Teixeira (SITAWI) | Júlia Ferrato (SITAWI)
José Pugas (JGP) | Tiago Gomes (GEF Capital Partners) | Nick Oakes (Mirova)

Quinta-feira, 07 de Outubro
Horário: Das 10h às 12h

Quinta-feira, 07 de Outubro
Horário: Das 14h às 15h30

(Clique para voltar ao menu)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jgrgc3ZMTWSRD1Iyg4-a0Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U-9xnSezSfWX1YCYR15MEA


2021 LAB LABORATÓRIO  
DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA

DESCRIÇÃO:
Os convidados discutirão o panorama e o status da taxonomia europeia, e a regulação 
de transparência de sustentabilidade, abordando os seus impactos e oportunidades 
nos mercados financeiro e de capitais no Brasil.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aV85xDEbRYKtZfO5CSJZZw

PALESTRANTES:
Daniela Baccas (CVM) | Olivier Fines (CFA) | Jorge Teixeira (BPI) | Maria Eugênia Sosa 
Taborda (UNEP-FI) | Bruno Youssif (Resultante)

DESCRIÇÃO:
O rápido avanço do mercado de carbono mundial é não só uma necessidade mas 
um potencial para a América Latina e o Brasil.  O que o BID e importantes atores 
nacionais e internacionais estão fazendo nesse tema que podem auxiliar investidores e 
reguladores? Quais os desafios e tendências? Descubra nesse evento.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__P-HdDvCTbuUBFWAspDVlg

PALESTRANTES:
Morgan Doyle (BID) | Alexandre Rangel (CVM) | Maria Netto (BID) | Daniel Peon (BID)
Victor Rivera (ICAP) | Carlos Cordova (IETA) | Felipe Bottini (Green Domus)
Caroline Prolo (Stocche Forbes)

Sexta-feira, 08 de Outubro
Horário: Das 10h às 11h30

Sexta-feira, 08 de Outubro
Horário:  Das 14h às 15h30

Realização:

(Clique para voltar ao menu)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aV85xDEbRYKtZfO5CSJZZw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T1pQ3O4nR_CEmton-ntwuA 


2021 LAB LABORATÓRIO  
DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA

DESCRIÇÃO:
Este evento discutirá estruturas alternativas de acesso ao mercado de capitais por 
entidades públicas, para viabilizar a captação de recursos para financiar investimentos 
no setor de saneamento básico, por meio da securitização.

LINK DE INSCRIÇÃO:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CU3ovRoaQuWnGj0FqzdhBA

PALESTRANTES:
Rafael Vanzella (Machado Meyer) | José Virgilio Enei (Machado Meyer)
Antonio Kubli Vieira (Machado Meyer)

Sexta-feira, 08 de Outubro
Horário: Das 16h às 17h30

Realização:

(Clique para voltar ao menu)


