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Sobre o e-Meeting de Encerramento das atividades 

do Ciclo 1 – Ano III do GT Finanças Verdes 
 

Por conta dos efeitos da pandemia de COVID-19, o evento de encerramento do Ciclo 1 (janeiro a 

março de 2020) foi postergando para o dia 16 de junho de 2020, passando, pois, a englobar os 

Ciclos 1 e 2 deste terceiro ano de atividades do Grupo de Trabalho Finanças Verdes do LAB 

(janeiro a junho de 2020).  

O evento costumeiramente presencial foi substituído por um e-Meeting, em respeito às atuais 

restrições ao tráfego de pessoas – o que não comprometeu a qualidade dos painéis, que foram 

divididos em duas Seções: 

1. Sessão 1: Panorama e tendências para o mercado brasileiro de títulos verdes 

 

A Frankfurt School, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Climate Bonds Initiative (CBI), o Projeto FiBras e a Sitawi 

Finanças do Bem – todos parceiros do GTFV – foram convidados a compartilhar informações 

sobre iniciativas, projetos e programas relevantes para o desenvolvimento das finanças 

sustentáveis e do mercado de títulos verdes no Brasil, trazendo aos participantes um diagnóstico 

sobre a evolução e avanços do Brasil no que toca ao financiamento da sustentabilidade 

socioambiental, bem como um prognóstico das inovações, providências e caminhos a serem 

perseguidos para que o País alcance o nível de evolução de outras nações. 

 

2. Sessão 2: Contribuições do GTFV para o desenvolvimento das Finanças Verdes no Brasil 

 

Foram apresentados pela Coordenadora Técnica do GTFV – Fernanda Sant’Anna – os avanços das 

iniciativas que, hoje, compõem o pipeline do GTFV. 

As apresentações deram conta de que, felizmente, a colaboração dos mais de 280 (duzentos e 

oitenta) profissionais que integram o GTFV como membros, representando 113 (cento e treze) 

instituições nacionais e estrangeiras distintas, culminou em substancial progresso em todas as 

iniciativas trabalhadas em cada qual dos 4 Subgrupos. 

A Seção 2 ainda contou com a contribuição de representantes do Ministério da Economia e do 

Ministério do Desenvolvimento Regional, que foram convidados para discorrer sobre iniciativas 

específicas, em que o GTFV trabalhou em colaboração com cada um dos Ministérios. 

Vale ressaltar que, embora a maioria das iniciativas definidas pelos membros do GTFV no curso 

do Ciclo 3 do Ano II (junho a outubro de 2019) tenha sido mantida no pipeline deste ano, houve 

aquelas que, por distintas razões, não demonstraram viabilidade e acabaram sendo excluídas da 

pauta de trabalhos ou parcialmente alteradas.  

Dado o grande volume de iniciativas em implementação neste Ciclo 1, deixou-se de abordar 

aquelas que foram concluídas ou descontinuadas – salvo aquelas cujas conclusões ainda não 

haviam sido reportadas a todos os membros, posto que recentes. 
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Sessão 1 
Panorama e tendências para o mercado brasileiro de títulos verdes 

 
 

O histórico e um prognóstico das Finanças Verdes no Brasil – abordando o mercado de crédito,  

os green, social e sustainable bonds, bem como critérios de qualificação, certificação e taxonomia 

de projetos – foram os temas centrais da Seção 1 do e-Meeting, que contou com 5 (cinco) painéis 

apresentados por parceiros do GTFV. 

 

Seção 1 | Painel 1 
Títulos Verdes Brasileiros: Histórico e Tendências 

 

A Sitawi Finanças do Bem abordou temas como 

volume histórico de emissões de títulos verdes, 

títulos sustentáveis (ou ODS) e de títulos sociais até 

junho de 2020, as emissões pioneiras em cada setor 

e, ainda, tratou da relevância do mercado de 

crédito para a sustentabilidade (Empréstimo Verde 

/ Social /  Sustentável / de Transição / Empréstimo 

ASG Pós-Fixado. 

Clique aqui para fazer o download do material 

relacionado a este Painel. 

 

 

Seção 1 | Painel 2 
Recomendações sobre uma estratégia em finanças sustentáveis 

 

Karsten Löffler, head do UNEP Collaborating Centre 

for Climate & Sustainable Energy Finance da 

Frankfurt School, discorreu sobre o “The Policy 

Navigator” – uma ferramenta desenvolvida em 

parceria pela Frankfurt School, GIZ e Sitawi, que se 

baseia no conhecimento agregado de iniciativas 

internacionais, padrões e boas práticas por estes 

desenvolvidos, para desenho de uma estratégia 

para desenvolvimento das finanças verdes no 

Brasil. 

Clique aqui para fazer o download do material 

relacionado a este Painel. 

 

Comentado [ELM1]: Lari, esse link não funciona. Temos a 
apresentação? 

Comentado [ELM2]: Link tb não funciona 
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Seção 1 | Painel 3 
Post-issuance e transparência: Green Bond Transparency Platform 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A especialista líder da Divisão de Instituições Financeiras e Mercado de Capitais do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) – Maria Netto de A. C. Schneider – trouxe aos 

membros do GTFV atualizações sobre a Green Bond Transparency Platform – a ser lançada no 

quarto trimestre deste ano pelo BID, em conjunto com diversos parceiros brasileiros e latino-

americanos.  

 

A GBTP tem por objetivo assegurar transparência e potencial verificação do uso dos recursos e 

impactos, já que ainda é pequeno o percentual de emissores de títulos verdes na América Latina 

que relata o uso e destinação dos recursos ou fornece garantia pós-emissão.  

Clique aqui para fazer o download do material relacionado a este Painel. 

 
 

Seção 1 | Painel 4 
O Mercado Emergente de Finanças Verdes no Brasil: Principais participantes, produtos e desafios 

 

 

O Estudo foi realizado no âmbito do projeto de 

cooperação técnica denominado Finanças 

Brasileiras Sustentáveis (FiBraS) – uma parceria 

entre Brasil e Alemanha iniciada em 2018. 

Aborda o atual estágio de desenvolvimento das 

finanças verdes no Brasil, os produtos 

disponíveis, oportunidades, entraves e desafios, 

e sua publicação está prevista ainda para este 

primeiro semestre de 2020. 

O GTFV colaborou com inputs técnicos de sua 

coordenação e membros, na redação e revisão 

Comentado [ELM3]: Tb não funciona 
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do Estudo, enquanto iniciativa integrante do pipeline do Subgrupo: Disseminação de 

Conhecimento, Normas e Regulação. 

Com a compilação e entrega ao FiBras das últimas sugestões para a revisão do texto final do 

artigo, ocorrida em maio de 2020, o escopo dos trabalhos do GTFV em prol do Estudo foi 

concluído. A partir do Ciclo 2 deste Ano III, o Estudo passa a integrar a Pauta de Acompanhamento 

do GTFV. 

Assim, os avanços em sua publicação pelo FiBras serão reportados à coordenação técnica e por 

esta compartilhados com os demais membros do GTFV, no evento de encerramento do Ciclo 2 

deste Ano III. Caso outras demandas surjam nesse interregno, para as quais a força de trabalho 

dos membros do GTFV se possa fazer útil, será reaberto o plano de ação e uma nova fase de 

atividades será iniciada. 

Clique aqui para fazer o download do material relacionado a este Painel. 

 

 

 

Seção 1 | Painel 5 
As emissões de Títulos Verdes como fonte de financiamento para o agronegócio no Brasil 

 
O Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) e a Climate 

Bonds Initiative (CBI) discorreram 

sobre o projeto conjunto que 

realizam em prol da construção de 

mercados sustentáveis e materiais 

para nossa agropecuária. Foram 

abordados aspectos do plano de 

investimentos "Destravando o 

Potencial de Investimentos Verdes 

para Agricultura no Brasil", lançado 

pelo MAPA neste mês de junho de 

2020. 

 

Clique aqui para fazer o download do material relacionado a este Painel. 
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Sessão 2 
Contribuição do GTFV para o desenvolvimento  

das Finanças Verdes no Brasil 
 

 
 

Na data do encerramento deste Ciclo 1 de suas atividades, o Grupo de Trabalho Finanças Verdes 

apresentou os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os quatro painéis que compuseram a Seção 2 do e-Meeting foram dedicados à apresentação de 
tais resultados, com especial enfoque para os avanços do GTFV na implementação das iniciativas 
atualmente em curso em cada qual dos Subgrupos que o compõem. 

 
 

Seção 2 | Painel 1 

Subgrupo: Disseminação de Conhecimento, Normas e Regulação 

 

 

1. Priorização de projetos com adicionalidades socioambientais para a emissão de Títulos e 
Valores Mobiliários da Lei Federal nº 12.431: o novo Decreto Federal nº 10.387/2020 

Em 2018, o GTFV participou ativamente dos debates voltados à revisão do Decreto nº 

8.874/2016, no âmbito da Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK) – grupo de debate que conta 

com a participação do Ministério da Economia, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e Superintendência de Seguros Privados (Susep), entre outras entidades. 

288 membros
113 

instituições

16 iniciativas 
concluídas 

13 iniciativas 
em curso
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As sugestões dadas pelos membros do GTFV foram compiladas e entregues ao IMK ainda no ano 

de 2018, motivo pelo qual o escopo da iniciativa foi considerado concluído já naquele ano – posto 

que nossas considerações foram levadas ao Poder Executivo Federal pelo próprio IMK, sem 

qualquer atuação do GTFV no tocante ao processo de tramitação junto aos órgãos de governo 

competentes. A iniciativa foi inserida na Pauta de Acompanhamento do GTFV, até que adviesse 

o desfecho dos debates conduzidos pelo IMK junto ao Poder Executivo Federal, que se deu com 

edição do Decreto Federal nº 10.387/2020, em 05 de junho de 2020.  

A redação do novo Decreto Federal nº 10.387/2020 vai ao encontro das sugestões dadas pelo 

GTFV e viabiliza o acesso facilitado de projetos de infraestrutura com benefícios ambientais ou 

sociais aos títulos e valores mobiliários da Lei Federal nº 12.431/2011. Por tal razão, o Painel 1 da 

Seção 2 contou com a presença da Coordenadora de Sistemas Financeiros da Subsecretaria de 

Política Microeconômica e Financiamento, Élida Francioni Lima Almeida, que trouxe o histórico 

dos trabalhos do IMK em colaboração com o GTFV e discorreu sobre os possíveis impactos 

benéficos do novo Decreto sobre os três setores-alvo das atividades do GTFV: Energia, 

Saneamento e Agropecuária e uso da terra. 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui para fazer o download do material relacionado a este Painel. 

 

 

Seção 2 | Painel 2 

Subgrupo: Geração e uso sustentável de energia 

 

 

Desde o Ano I do LAB (2017), o Subgrupo: Geração e uso sustentável de energia vem mantendo 
o foco nos temas (i) Eficiência energética (“EE”) e (ii) Geração distribuída de energias renováveis 
(“GD”), por se tratarem de formas limpas e baratas de redução de consumo de energia elétrica 
para estabelecimentos industriais e comerciais, culminando no relevante benefício financeiro da 
redução de custos para a unidade consumidora. 
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Os Itens 1 a 5 a seguir trazem informações sobre os avanços de cada qual das iniciativas que, 
atualmente, integram o pipeline do Subgrupo: Geração e uso sustentável de energia (clique aqui 
para acessar o material apresentado no Painel).  

Como mencionado anteriormente, dado o grande número de iniciativas em implementação neste 
Ciclo 1, as descontinuadas e concluídas deixaram de ser abordadas tanto no e-Meeting quanto 
no presente Relatório – salvo aquelas cujas conclusões ainda não haviam sido reportadas a todos 
os membros, posto que recentes.  

Caso deseje informações acerca de qualquer dessas iniciativas, entre em contato com a 
coordenação do GTFV. 

 

1. Fundo Garantidor para Crédito a Eficiência Energética (“FGEnergia”) 

O objetivo do GTFV, no que tange ao FGEnergia, foi o de contribuir com o BNDES para o 
desenvolvimento das seguintes atividades:  

(i) idealização do produto de garantia, tendo como base o pleito antigo e necessidades 
conhecidas do segmento;  

(ii) auxílio ao BNDES na modelagem do esquema geral da garantia;  
(iii) auxílio ao BNDES no estudo do interesse do mercado;  
(iv) elaboração, submissão e defesa de propostas de obtenção de recursos financeiros 

junto a: (iv.i) o 2º PAR Procel/Eletrobras (2018/2019); (iv.ii) o 3º PAR 
Procel/Eletrobras (2019), e (iv.iii) ao UK Sustainable Infrastructure Program (SIP) 
(2019/2020). 

No dia 29/10/2019, o GTFV executou a última das atividades previstas em seu plano de trabalho 
para o FGEnergia neste ciclo, ao submeter o projeto à candidatura para obtenção de recursos 
não reembolsáveis do 3º PAR Procel/Eletrobras (2019). O FGEnergia foi considerado prioritário, 
em decisão colegiada do Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica (GCCE), para 
recebimento de R$ 30MM. A decisão pende de ratificação pelo Comitê Gestor de Eficiência 
Energética (CGEE), prevista para ocorrer até o dia 05/08/2020. 

Assim, considera-se que o escopo dos trabalhos do GTFV em prol do FGEnergia foi concluído. A 

partir do Ciclo 2 deste Ano III, o FGEnergia passa a integrar a Pauta de Acompanhamento do GTFV, 

devendo o Subgrupo e o BNDES definirem as potenciais novas formas de contribuição ao 

desenvolvimento deste projeto. 

Assim, no mínimo, os avanços em sua implementação pelo BNDES serão reportados à 

coordenação técnica e por esta compartilhados com os demais membros do GTFV, nos eventos 

de encerramento de cada Ciclo, até a colocação do produto de garantia no mercado.  

Caso outras demandas surjam durante a implementação, para as quais a força de trabalho dos 

membros do GTFV se possa fazer útil, será reaberto o plano de ação e uma nova fase de atividades 

será iniciada. 
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2. Programa Nacional de Eficiência Energética e Sustentabilidade para o Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (“PEES”)  

O objetivo do GTFV, no que tange ao PEES, foi o de contribuir com a Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação (“FBHA”) e com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (“CNC”) para o desenvolvimento das seguintes atividades:  

(i) Desenho das diretrizes e pilares para a implementação de um programa de 
disseminação de conhecimento e facilitação de acesso às ações de eficiência 
energética e GD, que tivesse como alvo o Setor de Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo,  

(ii) Estudo para identificação das necessidades, deficiências e barreiras para acesso às 
ações de eficiência energética e GD pelos players do Setor;  

(iii) Elaboração, submissão e defesa de proposta de obtenção de recursos financeiros 
junto ao 3º PAR Procel/Eletrobras (2019). 

No dia 29/10/2019, o GTFV executou a última das atividades previstas em seu plano de trabalho 
para o PEES, ao submeter o projeto à candidatura para obtenção de recursos não reembolsáveis 
do 3º PAR Procel/Eletrobras (2019/2020). O PEES foi considerado prioritário, em decisão 
colegiada do Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica (GCCE), para recebimento 
de R$ 4,4MM. A decisão pende de ratificação pelo Comitê Gestor de Eficiência Energética (CGEE), 
prevista para ocorrer até o dia 05/08/2020. 

Assim, considera-se que o escopo dos trabalhos do GTFV em prol do PEES foi concluído. A partir 

do Ciclo 2 deste Ano III, o PEES passa a integrar a Pauta de Acompanhamento do GTFV. 

Assim, os avanços em sua implementação pela Federação Brasileira de Hospedagem e 

Alimentação (“FBHA”) e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(“CNC”) serão reportados à coordenação técnica e por esta compartilhados com os demais 

membros do GTFV, nos eventos de encerramento de cada Ciclo, até a disponibilização da 

Plataforma web do PEES ao público. Caso outras demandas surjam durante a implementação, 

para as quais a força de trabalho dos membros do GTFV se possa fazer útil, será reaberto o plano 

de ação e uma nova fase de atividades será iniciada. 

 

3. Certificados de Recebíveis de Eficiência Energética e Geração Distribuída de Energias 
Renováveis (“CREE”) 

3.1 Cartilha: Minuta 1.0 do Capítulo 1 foi elaborada, contendo (i) Introdução aos Certificados de 
Recebíveis, (ii) Modelagem Jurídica e Fiscal dos CREE e (iii) Comparação com outros títulos e 
valores mobiliários existentes no Brasil e no exterior para a eficiência energética e geração 
distribuída de energias renováveis. Em fase de revisão pela coordenação técnica do GTFV. 

3.2 Pesquisa de mercado: em fase de revisão pela coordenação técnica do GTFV. Será enviada 
aos associados da Abesco e da ABSOLAR, para coleta de dados relacionados ao interesse dos 
potenciais cedentes nesse tipo de valor mobiliário. 

3.3 Modelagem teórica: serão utilizados projetos já executados (de uma empresa de eficiência 
energética e de uma empresa de geração solar fotovoltaica), com vistas à modelagem teórica e 
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verificação da viabilidade financeira do valor mobiliário – com e sem isenções fiscais 
possivelmente aplicáveis à espécie. 

 

4. Modelo de Financiamento off-balance sheet para projetos de EE e GD (“OBS”) 

Houve grande avanço nos estudos de viabilidade do modelo (jurídica, financeira, técnica, fiscal, 
societária e contratual) e a minuta 1.0 do contrato de prestação de serviços deve ser elaborada 
– a fim de servir como base para avalição pelos especialistas contábeis. 

Dificuldades relacionadas à viabilidade do modelo sob a ótica contábil, inclusive, refrearam o 
processo de desenvolvimento da iniciativa, sendo indispensável a busca por parcerias ou 
membros que possuam capacitação técnica para avaliação da viabilidade. 

Projeto entre os 2 finalistas do Brasil (dentre 76 projetos de eficiência energética, resíduos e agro) 
para obtenção de recursos de assistência técnica na Chamada de Ideias Sustentáveis do The Lab 
Brasil, suportada pelo Global Innovation Lab for Climate Finance e orientada pelo Climate Policy 
Initiative (CPI). 

 

5. Barreiras ao acesso às Debêntures Incentivadas de Infraestrutura por empresas atuantes 
no ecossistema elétrico 

Iniciativa que passou a integrar o pipeline do Subgrupo em junho de 2020, tendo como objeto a 
publicação de estudo/artigo que abarque: i) Possibilidades de emissão de debêntures 
incentivadas por prestadores de serviços de GD, segundo as regras vigentes; ii) barreiras indicadas 
por emissores potenciais; iii) Identificação de propostas de aperfeiçoamento e potenciais ações; 
iv) outros pontos que se entendem relevantes para um estudo forte sobre barreiras e possíveis 
mitigadores. 

A primeira atividade a ser desenvolvida pelos membros e pela própria coordenação técnica do 
GTFV é o acompanhamento do processo de tramitação da portaria específica do MME, que irá 
regulamentar as emissões por empresas do ecossistema energético com base nos Decretos 
8874/2016 e 10.387/2020. Após, será iniciada a redação do estudo/artigo. 

 
 

Seção 2 | Painel 3 

Subgrupo: Água, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Todas as iniciativas, que vinham sendo trabalhadas desde o ano II pelo Subgrupo: Água, 
Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos, foram estrategicamente descontinuadas e substituídas 
por outras mais adequadas à atual realidade financeira dos operadores do setor no pós-pandemia 
– o que se fez, inclusive, com o apoio da liderança do grupo, Denise Seabra, do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Os Itens 6 a 9 a seguir trazem informações sobre os avanços de cada 
qual das iniciativas que, atualmente, integram o pipeline do Subgrupo (clique aqui para acessar o 
material apresentado no Painel).  
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6. Mapa Regulatório – Mercado de Capitais e Saneamento 

Desenvolvimento de Inteligência Normativa LAB para o Saneamento, que possa viabilizar 
atualizações periódicas futuras; subsidiar decisões do GTFV em frentes de atuação e Iniciativas e, 
inclusive, contribuir para o fortalecimento do setor de saneamento no mercado de capitais. 

A minuta 1.0 do Mapa Regulatório, que tratará de debêntures incentivadas de infraestrutura 
dispostas na Lei nº 12.431, está em fase de elaboração e será, posteriormente, submetida à 
revisão e comentários do demais membros do GTFV. 

 

7. Barreiras à Emissão de Debêntures Incentivadas – Setor de Saneamento 

O objeto da iniciativa é a publicação de estudo, que conterá diagnóstico da situação atual de 
participação do saneamento nas emissões de debêntures incentivadas de infraestrutura 
realizadas; características das emissões; barreiras atuais sob a visão dos emissores; barreiras 
percebidas por potenciais emissores; propostas de aperfeiçoamento, dentre outros temas 
relacionados que, durante o processo de implementação das atividades, se mostrarem 
relevantes. 

A implementação do plano de trabalho se iniciará pelas seguintes atividades: (i) um levantamento 
das emissões realizadas desde a edição da Lei 12.431, (ii) entrevistas de emissores e potenciais 
emissores. 

 

8. Alternativas de acesso ao Mercado de Capitais pelo Setor Público 

O objeto da iniciativa é a discussão de alternativas, veículos/estruturas financeiras, que possam 
viabilizar a participação de entes da administração pública no Mercado de Capitais. 

A implementação do plano de trabalho se iniciará pelo debate junto a estruturadores financeiros, 
para levantamento das alternativas, veículos/estruturas viáveis. 

 

9. Critérios ASG no Setor de Saneamento 

Visa-se ao desenvolvimento de critérios ASG e processos de qualificação de projetos de 
saneamento, que possam ser incorporados pelas instituições financeiras em seus processos de 
concessão de crédito, bem como para o mercado de green bonds e por outros atores do setor 
(políticas públicas e outras ações). 

A implementação da Fase 1 do plano de trabalho se iniciará pelo debate com as principais 
instituições financeiras que operam as concessões de crédito no setor de saneamento, para 
levantamento dos critérios ASG que possam ser aplicados ao financiamento (critérios atuais, 
nacionais e internacionais, e novos critérios que possam desenvolvidos). 
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Seção 2 | Painel 4 

Subgrupo: Agricultura sustentável e uso da terra 

 

Os principais avanços na implementação das iniciativas que, atualmente, integram o pipeline do 
Subgrupo: Agricultura sustentável e uso da terra encontram-se sintetizados nos Itens 10 a 13 a 
seguir (clique aqui para acessar o material apresentado no Painel): 
 

 

10. Climate Bonds Initiative (CBI): inputs à consulta pública para identificação das melhores 
práticas no setor agrícola brasileiro 

Dois documentos foram elaborados pelo GTFV com informações mais gerais e entregues ao CBI. 

Desde 28/05, porém, uma força-tarefa composta por alguns membros do GTFV foi criada para 
enriquecer os referidos documentos com informações e dados mais robustos e apoio do MAPA 
e Embrapa – critérios estes relacionados tanto ao Plano ABC quanto à abordagem territorial, 
inclusive no que tange ao potencial futuro de redução de emissões e aumento da resiliência 
climática caso essas práticas sejam amplamente adotadas.  

Pretende-se finalizar o documento, nos moldes combinados com a CBI, para entrega no dia 
22/07/2020. 

 

11.  Série de artigos - “Desmistificando os green bonds” | Fase 1: “Os Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio Verdes” 

O LAB disponibilizou em seu site a publicação “Desmistificando os Títulos Verdes: CRA VERDE” 
(clique aqui para acesso ao material). O documento aprofunda aspectos abordados em artigo de 
mesmo título publicado na Revista RI de março de 2020 (clique aqui para acesso à publicação na 
Revista RI).  

De autoria de Bruno Mastriani Simões Tuca, Viviane Otsubo Kwon e Lucca Rizzo do Mattos Filho, 
Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, as publicações são resultado do esforço coletivo de 
membros do Grupo de Trabalho Finanças Verdes do LAB, que colaboraram para sua elaboração, 
revisão e publicação. 

A tradução para o inglês está em andamento, para ulterior publicação e veiculação a investidores 
internacionais. 

 

12. Série de artigos - “Desmistificando os green bonds” | Fase 2: “As Letras de Crédito do 
Agronegócio Verdes (LCA Verde)” 

A Série "Desmistificando Títulos Verdes” teve início com a publicação relacionada aos Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio Verdes e, dando continuidade ao tema, o GTFV aprofundará 
aspectos das Letras de Crédito do Agronegócio. 
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Serão feitas entrevistas com bancos públicos e privados – tanto os emissores dos LCA quanto 
aqueles que não o fizeram – com vistas à identificação de potenciais benefícios e/ou barreiras à 
emissão das LCA Verdes. 

 

13. Proposta de critérios ambientais, sociais e de governança ("Critérios ASG") para o Fundo 
Garantidor de Crédito Rural – FGRural 

O documento foi elaborado pelo GTFV e sua versão final foi apresentada ao BNDES em 
08/05/2020. No período compreendido entre 08 e 21/05 foram levados a cabo alguns debates 
entre a nova equipe responsável pelo FGRural no BNDES. Todavia, em virtude do atual cenário 
macroeconômico brasileiro, oriundo da pandemia de COVID-19, a implantação do FGRural foi 
temporariamente suspensa pela Diretoria – o que, todavia, não impede sua retomada no futuro.  

A iniciativa foi considerada concluída e será descontinuada no âmbito do GTFV e, em caso de 
retomada do projeto do FGRural pelo BNDES, será retornada ao pipeline. 
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Aviso Legal 
 

 

Este Relatório foi preparado pelo Laboratório de Inovação Financeira (“LAB”) e contém informações sobre 

as principais características dos produtos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho Finanças Verdes do LAB 

durante o Ciclo 1 do Ano III de suas atividades – compreendendo os meses de janeiro a junho deste ano de 

2020. 

O LAB, seus associados, membros, consultores e colaboradores, não oferecem consultoria, recomendação 

ou endosso com relação a qualquer produto financeiro ou de garantia, mecanismo de investimento, 

empresa, título ou valor mobiliário constantes deste Relatório. Portanto, este Relatório, que tem caráter 

meramente informativo, não substitui o aconselhamento do seu consultor e não pretende ser a única base 

para qualquer avaliação de transações ou produtos de cunho financeiro mencionados, não constituindo 

uma oferta de compra ou venda, recomendação de investimento, ou uma solicitação de compra ou venda 

de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro, ou de participação em qualquer estratégia de 

negociação, nem confirmação, oficial ou não, dos respectivos termos. 

Qualquer análise ou conclusão aqui incluída foi preparada com base em premissas e parâmetros que 

refletem o julgamento ou escolha de boa-fé do conjunto de membros voluntariamente envolvidos na 

ideação e implementação de cada iniciativa ou produto específico e não representam, necessariamente, a 

opinião das instituições a que são afiliados, das mantenedoras do Laboratório de Inovação Financeira (BID, 

CVM, ABDE e GIZ) ou de seus associados, membros, consultores e colaboradores individualmente.  

Sem prejuízo da responsabilidade legal pela informação, o LAB, seus membros, consultores e colaboradores 

não aceitam qualquer tipo de responsabilidade por qualquer custo, perda ou prejuízo emergente ou 

relacionado com o investimento nos produtos aqui descritos. Em caso de dúvida, os interessados deverão 

procurar obter o aconselhamento específico e profissional antes de tomar uma decisão de investimento. 

A divulgação deste Relatório, bem como de quaisquer nomes, pseudônimos, informações biográficas e 

institucionais, logomarcas e materiais gráficos dele constantes é somente autorizada se inserida no 

contexto deste material, para fins não-comerciais e desde que mediante a correta citação da fonte. 
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ALAN LUZ 
Banco Do Nordeste Do Brasil 

 
ALESSANDRA PANZA 

Febraban 
 

ALESSANDRA TEIXEIRA 
Banco Do Brasil 

 
ALESSANDRA TEIXEIRA 

Banco Do Brasil 
 

ALEXANDRE GAZZOTTI 
Itaú Asset Management 

 
ALEXEI BONAMIN 

Tozzini Freire Advogados 
 

ANA CAROLINA GOULART 
CVM 

 
ANA LUCIA SOARES 

Banco Do Brasil 
 

ANA MARINA DE LIMA 
Biologia 

 
ANA MONTEFERRARIO 

Pezco 
 

ANA SALARINI 
CVM 

 
ANDRE BARBIERATO 

Evolutia Capital 
 

ANDRE BATISTA COTIA 
Caixa Econômica Federal 

 
AUGUSTO VILLASCHI 

CVM 
 

BEATRIZ FERRARI 
Sitawi 

 
BEATRIZ ROCHA 

Lobo De Rizzo Advogados 
BEATRIZ STUART SECAF 

Febraban 
 

BRUNA BELLETATO  
Resultante 

 
BRUNA BARBOSA 

B3 
 

CAIO COSSERMELLI 
Lobo De Rizzo Advogados 

 
CAMILA RAMOS 

Cela / Absolar 
 

CARLOS COLOMBO 
Governo Federal - Casa Civil 

 
CAROLINE PROLO 

Stocche Forbes Advogados 
 

CLAUDIA AMARANTE 
Bndes 

 
COLIN VAN DER PLASKEN 

GFA 
 

DANIEL RICAS DA CRUZ 
GIZ 

 
DENISE LACERDA 

Bndes 
 

DIOGAR OLIVEIRA 
DuAgro  

 
DULCE BENKE 

Proactiva 
 

EDUARDO CARVALHO 
Apimec 

 
ELIZABETE ALVAREZ 

Sec. De Agricultura/SP 
 

FELIPE ROGADO 
Vert Capital 

FERNANDA RAMOS LOPES 
CNC 

 
FERNANDO CAMPOS 

Fundação Grupo Boticário 
 

FERNANDO GAVRONSKI  
BRDE 

 
GABRIELA CHISTE 

Sec. Agricultura/SP 
 

GABRIELA MEDINA 
Lmw Consult 

 
GABRIELA MENTEN 

Lobo De Rizzo Advogados 
 

GLEICE SOUZA 
B3 

 
GUILHERME RINCO 

Banco Bradesco 
 

GUILHERME SILVA 
Banco Bradesco 

 
GUILHERME TEIXEIRA 

Sitawi 
 

GUSTAVO VERHALEN 
Caixa Econômica Federal 

 
GUSTAVO PIMENTEL 

Sitawi 
 

HELENA GOMES DE PAULA 
B3 

 
HENRIQUE FILIZZOLA 

Stocche Forbes Advogados 
 

HENRIQUE VASQUEZ 
Finep 

 
IGINO DE MATTOS 

LVGR Capital 
ISABEL HARO 

BID 
 

ISABELA COUTINHO 
Sitawi 

 
JEFERSON SOARES 

EPE 
 

JOÃO LUIZ LOPES 
Iguá Saneamento 

 
JORCIANNE FERREIRA 

Lmw Consult 
 

Membros presentes no e-Meeting 
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JÚLIA AMBROSANO 
CBI 

 
JULIA FRANCO 

Stocche Forbes Advogados 
 

JULIA MARQUES 
Banco Bradesco 

 
JULIANA DURÃO 

EPE 
 

JULIANA HAUCK 
Consultora Independente 

 
JÚLIO BARROS 

Banco Do Brasil 
 

JULIO LEITE CARDOSO 
Banco Central Do Brasil 

 
KARSTEN LÖFFLER 
Frankfurt School 

 
LAFAYETTE SOBRINHO 
Lafayette Inteligência 

 
LEILA HARFUCH 

Agroicone 
 

LEISA DE SOUZA 
CBI 

 
LETÍCIA BARBOSA PIMENTEL 

Bndes 
 

LIVIA OLIVEIRA 
Governo Federal - Casa Civil 

 
LUIZ EUCLIDES FEIO 
Banco Da Amazônia 

 
LUIZ FELIPE EUSTAQUIO 

Lobo De Rizzo Advogados 
 

LUIZA JUNQUEIRA 
B3 

 
LUNA VIANA 

MDR 
 

MARCELA PARANHOS 
IDH 

 
MARCELA SANTA RITTA  

Banco Do Brasil 

 
MARCELO SIGOLI 

Pense Eco 
 

MARIANA OLIVEIRA 
ABDE 

 
MARIANA PÉPES 

Eneva S.A 
 

MARINA SIQUEIRA 
DuAgro  

 
MARTHA DE SÁ 

Vert Capital 
 

MATHEUS TREUK 
Vert Capital 

 
MATTHIAS KNOCH 
Giz Projeto Fibras 

 
MELISSA RODRIGUES 

Stocche Forbes Advogados 
 

MIRIAM SIGNOR 
Stocche Forbes Advogados 

 
NATALY BRIQUET 

EY 
 

NELSON RONNIE SANTOS 
BRDE 

 
ORLANDO EDITORE 

Proactiva 
 

PATRÍCIA GENELHÚ 
BTG Pactual 

 
PEDRO ARAUJO MATEUS 

Faro Energy 
 

PEDRO NIÑO DE CARVALHO 
EPE 

 
PEDRO PINHEIRO 

Cnseg 
 

RANA MORAZ 
Stocche Forbes Advogados 

 
RAQUEL CASTELOPOGGI 

Abrapp 
 
 

RAQUEL DA COSTA 
GGP/Unep-FI 

 
RICARDO BEZAMAT 

Eficiente Energia 
 

RODRIGO BRAGA 
Lobo De Rizzo Advogados 

 
RODRIGO FERREIRA 

Consultor Independente 
 

RODRIGO SAUAIA 
Absolar 

 
ROMERO MARCIO FAVERO 

BSI Prime 
 

RONALDO ANDRADE 
Embrapa 

 
SEBASTIAN RINK 
Frankfurt School 

 
SIBELLE DE ANDRADE SILVA 

Embrapa 
 

STÉFANO GIARELLI 
Abesco / Deode Energia 

 
SUZANA BRANDÃO 

Caixa Econômica Federal 
 

TATIANA ASSALI 
Cebds 

 
THAIS TANNUS 

Febraban 
 

THIAGO CAMPOS 
Consórcio Nordeste 

 
THIAGO WSCIEKLICA 

Advogado Empresarial 
 
 

TIAGO A D THEMUDO LESSA 
Pinheiro Neto Advogados 

VICTORIA DE SÁ 
Vert Capital 

 
VILMAR CARREIRO 

Stocche Forbes Advogados 
 

VIVIANE KWON 
Mattos Filho Advogados 
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