Antecedentes
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Set/15)

Acordo de Paris - COP 21 (Dez/15)

O que é o LAB

ABDE, BID, CVM e GIZ
Cooperação e diálogo público-privado
Soluções inovadoras de finanças sustentáveis
De forma a lavancar recursos públicos e privados para projetos que
favoreçam o cumprimento da Agenda 2030 e Acordo de Paris.
Frentes:
• Produção e disseminação de informação (estudos e webinars)
• Aperfeiçoamentos regulatórios
• Pilotagem de produtos/estruturas inovadoras

Composição do LAB
O LAB atua por meio de Grupos de Trabalho ...
ABDE BID CVM GIZ
Secretaria Executiva
(2 consultoras)

Comunicação

Apoio Técnico

(10 Consultores)

GT Finanças Verdes

GT Fintech

GT Impacto

146 instituições

94 instituições

115 instituições

GT Gestão de Risco
ASG e Transparência
95 instituições

Crescimento do LAB
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Financial Centers for Sustainability (FC4S
Rede global com objetivo de
expandir as finanças
sustentáveis ao integrar
centros financeiros para
compartilhar experiências e
atuar de forma articulada.

Frentes Temáticas do LAB
E os Grupos de Trabalho se organizam em frentes temáticas (Subgrupos) ...

GT Finanças Verdes

GT Fintech

•
•
•
•

• Regulação
• Fomento do Ecossistema
• Instituições Financeiras Públicas

Finanças e Títulos Verdes
Energia
Água, Saneamento e Resíduos
Agricultura e Uso Sustentável da
Terra

GT Instrumentos Financeiros e
Investimento de Impacto

GT Gestão de Riscos ASG e
Transparência

• Diversidade no Sistema
Financeiro
• Inovação Financeira para Acesso
a Capital por MPMEs
• Estruturas de Blended Finance

•
•
•
•
•

Riscos Climáticos
Riscos Sociais
Gestão Integrada de Riscos
Transparência
Biodiversidade e Capital Natural
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Finanças Verdes

Soluções Financeiras Inovadoras
para projetos sustentáveis

Subgrupos

▪ Desenvolver soluções financeiras e de
mitigação de riscos para alavancar

1. Finanças e Títulos Verdes Regulação e Disseminação de
Conhecimento
2. Energia - Eficiência Energética e
Geração Solar Distribuída

3. Água, Saneamento e Resíduos
4. Agricultura Sustentável e Uso da
Terra

investimentos sustentáveis
▪ Fortalecer o mercado nacional de títulos
verdes
▪ Identificar gargalos setoriais para
investimentos verdes
▪ Pilotar instrumentos financeiros

Finanças Verdes

Soluções Financeiras Inovadoras
para projetos sustentáveis

Subgrupos

1.

Finanças e
Títulos Verdes

2.

Energia

3.

Água,
Saneamento e
Resíduos

4.

Agricultura e Uso
Sustentável da
Terra

Plano de Trabalho 2021-2022 | Frentes de Trabalho
•
•
•

Taxonomia
Mercado de Carbono
Produtos Financeiros Verdes

•
•

Mapeamento e “ideação” de Instrumentos de Mercado de Capitais EE e GD
(CREE, Off Balance, Debentures).
Instrumentos de Garantia (FGE)

•
•
•
•

Mapeamento Regulatório – mercado de capitais
Estudo Barreiras à emissão de debêntures incentivadas
Estruturas Financeiras para entidades públicas
Critérios ASG para projetos de saneamento

•
•

Plataforma para fomentar investimentos verdes e critérios ASG no Agro
Diversificação das fontes de financiamento para investimento agropecuária de
baixo carbono
Roadmap: Finanças Verdes para promover Bioeconomia
Série “Desmistificando Títulos Verdes” - CRA e LCA

•
•
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Finanças Verdes

Soluções Financeiras Inovadoras
para projetos sustentáveis

1. Finanças e
Títulos Verdes

Plano de Trabalho 2020-2021 | Iniciativas EM ANDAMENTO
•

Visa a disseminação
de conhecimento e o
fomento aos mercados
de títulos verdes e de
finanças sustentáveis,
em temas sem
correlação expressa
com os subgrupos
setoriais

Taxonomia
Mapeamento dos diferentes títulos temáticos e suas características
Levantamento de critérios base em taxonomias internacionais (SASB,
TCFD, CBI, entre outras)
Desenho de critérios aplicados a cada tipo de título

•

Mercado de Carbono
Disseminação das práticas e iniciativas no Brasil e Exterior
Elaborar estudo de status dos mercados nacional e internacional e
recomendações para promoção do mercado de carbono local

•

Produtos Financeiros Verdes
Acompanhamento e contribuição para replicabilidade dos produtos
desenvolvidos no âmbito da EAT - Projeto FiBras/LAB
Contribuir para a estruturação de produtos financeiros - Letra do
Desenvolvimento Sustentável e FIDCs socioambientais

Finanças Verdes

Soluções Financeiras Inovadoras
para projetos sustentáveis

2. Energia

Plano de Trabalho 2020-2021 | Iniciativas EM ANDAMENTO
•

visa a criação de
instrumentos financeiros e
de seguros para projetos de
geração e uso sustentáveis
de energia, com enfoque em
eficiência Energética (EE) e
Geração de Energia Solar
Fotovoltaica Distribuída
(GSD)

Mapeamento de Instrumentos de Mercado de Capitais
Cartilha comparativa, identificando principais características, cobertura,
oportunidades e restrições para o financiamento de EE e GD

•

White Certificates
Cartilha para entendimento do instrumento e sua aplicabilidade no
mercado brasileiro

Finanças Verdes

Soluções Financeiras Inovadoras
para projetos sustentáveis

3. Água, Saneamento
e Resíduos

Iniciativas EM ANDAMENTO
•

Mapa Regulatório – mercado de capitais
Mapeamento da regulação vigente e projetos-lei sobre instrumentos de
mercado de capitais para o setor de saneamento

visa a criação de
instrumentos financeiros e
de mercado de capitais
para o financiamento de
investimentos com
adicionalidade
socioambiental no
segmento

• Estudo Barreiras à emissão de debêntures incentivadas
Identificação das barreiras e necessidade de aperfeiçoamentos à emissão
de debêntures incentivadas de infraestrutura por empresas de saneamento.

•

Estruturas Financeiras para entidades públicas
Estudo de alternativas para o acesso ao mercado de capitais por
operadores públicos de serviços e entes da administração pública direta no
saneamento.

•

Critérios ASG para projetos de saneamento
Desenvolvimento de critérios ASG e processos de qualificação para
concessão de crédito a projetos de saneamento sustentáveis.

Finanças Verdes

Soluções Financeiras Inovadoras
para projetos sustentáveis

4. Agricultura
Sustentável e Uso da
Terra

visa a criação de
instrumentos financeiros e
de mercado de capitais
para o financiamento de
investimentos agrícolas
com adicionalidade
socioambiental

Plano de Trabalho 2020-2021 | Iniciativas EM ANDAMENTO
•

Plataforma para fomentar investimentos verdes e critérios
ASG na agropecuária brasileira
Análise de práticas elegíveis para emissão de títulos verdes.
Mapeamento de títulos verdes mais adequados ao setor agropecuário,
estágio de adoção, gargalos e aprimoramentos.
Mapeamento de iniciativas e mecanismos de financiamento para
investimento em práticas sustentáveis.
Avaliar publicação para conscientização de produtores e investidores
sobre práticas e desenhos de projeto elegíveis ao financiamento verde.
Mapeamento de princípios, critérios e indicadores ASG com foco no
setor agropecuário.
Mapeamento de indicadores que possam rotular e dar segurança aos
investidores, com base em atributos concretos e mensuráveis

Finanças Verdes

Soluções Financeiras Inovadoras
para projetos sustentáveis

4. Agricultura
Sustentável e Uso da
Terra

Plano de Trabalho 2020-2021 | Iniciativas EM ANDAMENTO
•

Agropecuária de baixo carbono 2021-2030: diversificação
das fontes de financiamento para investimento
Publicação e evento com propostas para sensibilização e conexão da
agropecuária de baixo carbono com a agenda de finanças verdes

visa a criação de
instrumentos financeiros e
de mercado de capitais
para o financiamento de
investimentos agrícolas
com adicionalidade
socioambiental

•

Roadmap: Finanças Verdes para promover Bioeconomia e a
valorização do capital natural
Estudo de cadeias produtivas/projetos com potencial de implementação
Desenvolver conceito de bioeconomia para qualificar e dar fungibilidade a
projetos na Amazônia
Mapear gargalos. Engajar atores para criar soluções de financiamento.
Analisar potencial de estoques de carbono em projetos como ativo para o
mercado voluntário e/ou garantia para financiamentos. Estudar viabilidade
de zona franca de bioeconomia, como polo de promoção de produtos da
bioeconomia.

Fintech

Promoção do desenvolvimento de
novas tecnologias financeiras
Subgrupos

Plano de Trabalho 2021-2022 | Frentes de Trabalho

1. Regulação

•
•
•

Sandbox Regulatório (acompanhamento)
Reg Techs
Valores Mobiliários Digitais

2. Fomento do
Ecossistema

•
•

Fintechs Sustentáveis
Tendências Emergentes

•
•

Contratação de fintechs por instituições públicas
Competências Digitais - IFDs

3. Instituições
Públicas e
Privadas
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Instrumentos Financeiros
e Investimento de Impacto

Soluções Financeiras Inovadoras para projetos socioeconômicos
Subgrupos

Plano de Trabalho 2021-2022 | Frentes de Trabalho

1. Diversidade no
Sistema
Financeiro

•

Mapeamento, fomento e apoio à transparência e produtos financeiros que
fomentam a equidade de gênero, raça, competências, orientação sexual e/ou
idade.

•

Disseminação do conhecimento sobre produtos financeiros inovadores.
Especial olhar para o reposicionamento das IFDs.

•

Explorar desafios regulatórios, contratuais e de governança para a criação de
veículos de investimento que sejam capazes de receber capital público e
privado para investimento em impacto social.

2. Inovação
Financeira para
Acesso a
Capital por
MPMEs
3. Estruturas de
Blended
Finance

Temas precedentes: Crowdfunding de Investimento | Venture Philanthropy | Métricas de Avaliação de
Impacto | Contratos de Impacto Social (CIS) | Títulos ODS | Fundos Rotativos
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Gestão de Risco ASG e Transparência

Identificando riscos e oportunidades para os negócios

Subgrupos

Plano de Trabalho 2021-2022 | Frentes de Trabalho

1. Riscos
Climáticos

•

Disseminação da TCFD | Construção de guias e recomendações
setoriais/Capacitação

2. Transparência

•

Documentos Regulatórios - Pesquisa de gaps de relato | Recomendações
para reporte de questões ASG (Sugestões à AP ICVM 480)

3. Riscos Sociais

•
•

.
Integração de riscos sociais - Elaboração de Cartilhas: 1. Trabalho forçado ou
análogo ao escravo | 2. Trabalho infantil | 3. Saúde e segurança no trabalho 4.
Relacionamento com comunidades tradicionais

•
•
•

Mapeamento Regulatório – Riscos ASG
Levantamento de práticas de agentes de mercado
Roadmap de integração de riscos ASG

•

Estudo de gargalos e soluções para fortalecer o diálogo e as interações para a
promoção da biodiversidade e do capital natural em nível nacional e regional.

4. Gestão
integrada de
Riscos
5. Biodiversidade e
Capital Natural
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Contribuições do LAB para políticas e
agendas regulatórias

Contribuições Regulatórias
Ano Contribuição
2018 Resposta à audiência pública SDM 04/2018 – Fundos de Investimento
2018 Sugestão ao Decreto 10.387 (alteração do Decreto 8.874)
2018 Proposta de reforço regulatório aos Fundos Rotativos Solidários
2019 Diretrizes para regulação do sandbox no país
2019 Sugestão à CVM de questionamento à consulta pública de FIDCs
2020 Resposta à audiência pública SDM 02/20 - Crowdfunding de Investimento
2021 Resposta à audiência pública SDM 09/20 - ICVM 480
2021 Resposta à audiência pública SDM 08/21 - Fundos sustentáveis
Resposta à consulta pública 85/20 do BCB - Gerenciamento de riscos
2021
social, ambiental e climático aplicáveis às instituições financeiras
2021 Resposta à audiência pública SDM 02/2021 - Ofertas Públicas

Entidade
CVM
ME
Congresso
Reguladores
CVM
CVM
CVM
CVM
BCB
CVM
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labinovacaofinanceira.com
info@labinovacaofinanceira.com

