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1. Objetivos 
 

Apresentar a evolução dos trabalhos do GT Instrumentos Financeiros e Investimento de 
Impacto, realizados nos primeiros 6 meses de 2020, destacando as entregas já realizadas 
e a serem realizadas pelos subgrupos temáticos Venture Philanthropy e Crowdfunding. 
 
Por conta dos efeitos da pandemia de COVID-19, o evento de encerramento do Ciclo 1 
(janeiro a março de 2020) foi postergado para o dia 02 de junho de 2020, passando a 
englobar as atividades realizadas de janeiro a junho deste ano. O evento 
costumeiramente presencial foi substituído por uma reunião virtual, em respeito às 
restrições à reunião de pessoas.  
 

2. Abertura da Reunião 
 

Os representantes do LAB, ABDE (Cristiane Viturino), CVM (Daniela Baccas), BID (Maria 
Netto) e GIZ (Sebastian Sommer), abriram a reunião agradecendo o empenho dos 
membros do GT nos trabalhos e ressaltando a importância deste grupo no momento de 
crise global que estamos vivendo.  
 
Ressaltou-se que os temas trazidos nesta reunião são extremamente relevantes para a 
recuperação da crise econômica agravada pela COVID-19.  
 
Estimulou-se que, além dos mecanismos atualmente em estudo neste GT, seja feita uma 
reflexão maior sobre quais são as ações a serem tomadas pelos membros deste grupo, 
tendo em vista a nossa responsabilidade social frente ao contexto global. 
 

3. Contextualização  
 

Felipe Vignoli, consultor do GT em parceria com Rachel Sampaio, iniciou a reunião 
apresentando a agenda de trabalho do dia e contextualizando o grupo sobre os 
principais tópicos que seriam abordados ao longo do encontro. Para visualizar a 
apresentação dos consultores acesse o link ao lado:  Apresentação da Reunião. 

O GT Impacto iniciou suas atividades em 2017, tendo 20 membros em sua composição. 
Em 2020, a quantidade de membros passou para 70 instituições, contando com a 
colaboração voluntária de mais 161 especialistas.  

https://docs.google.com/presentation/d/1VO99Kr_SJMJP0RfiJWr1VcohFMh4uxqfl-kRhulZiho/edit?usp=sharing
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Figura 1.  Principais números do GT Impacto 
 
O GT Impacto tem como método de trabalho o seguimento de cada ciclo de trabalho em 
três etapas, uma a cada 4 meses, compondo um ano de trabalho. Na primeira etapa, é 
definido o escopo do trabalho para os próximos 12 meses. Os membros apresentam 
seus interesses e seleciona-se um tema convergente para os interesses estratégicos das 
organizações. Na segunda etapa, são estabelecidos mecanismos financeiros inovadores 
que poderão ser propostos no intuito de alavancar o capital disponível para 
investimento de impacto social e ambiental. Na terceira etapa, os membros articulam 
esforços para estabelecer as bases necessárias para a formação de mercado em larga 
escala. Como resultado, espera-se entregar, ao fim do ciclo, propostas de mecanismos 
financeiros do qual todo o ecossistema de impacto possa se beneficiar. 

 Figura 2. Etapas do método de trabalho do GT Impacto  



            Relatório Reunião Trimestral (I Ciclo III Ano) 

 

7 

Na reunião do dia 02 de junho de 2020, o GT Impacto encontrava-se no início da segunda 
etapa do seu terceiro ano de trabalho. Há dois subgrupos ativos cada um com seu 
escopo definido. No âmbito dos dois subgrupos discute-se mecanismos financeiros para 
alavancar capital no ecossistema de impacto. Adicionalmente, o GT Impacto incorporou 
tarefas para atender necessidades emergenciais do mercado no âmbito da COVID19, 
como, por exemplo, a proposição de modelo de contrato de investimento de dívida não 
conversível para emissão via ICVM 588.  

Tabela 1. Objetivos e assuntos abordados nos subgrupos e outros temas debatidos no 
âmbito da COVID19. 

O conteúdo debatido em cada subgrupo, bem como os resultados alcançados na 
última etapa, encontram-se nos próximos tópicos.  

4. Frente Temática: Venture Philanthropy 
Ao longo dos meses foram exploradas as frentes de trabalho apontadas na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Temas debatidos no subgrupo de Venture Philanthropy 
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Inspirado pelo modelo proposto pela Big Society Capital, o grupo se propôs a debater 
tecnicamente para a próxima etapa um modelo de governança e política de 
investimento para um fundo composto de capital privado e público para alavancar 
negócios de impacto socioambiental. 
 
O BTG Pactual trouxe um caso de distribuição de debênture sustentável emitida pela 
FARO Geradora. Em alinhamento com o caso da debênture social da Vivenda, conclui-
se a necessidade de menor custo de estruturação da oferta. Esta necessidade será 
explorada com profundidade na próxima etapa, com a possibilidade de 
encaminhamento de uma proposta de uma estrutura de instrumento inovador para 
atender as necessidades de emissões de blended finance no sandbox regulatório.  
 
Ao longo da reunião foram apresentados projetos práticos de blended finance, 
pontuando seus aprendizados e reforço da necessidade de redução do custo de 
estruturação. Veja os principais pontos abordados: 
 
Debêntures Sustentáveis 
Palestrante: Patrícia Genelhu (BTG Pactual) 
 

 
 
Material de Apoio: Apresentação Títulos Verdes, Sociais e Sustentáveis 
 
Patricia Genelhu apresentou o caso da debênture sustentável distribuída pelo BTG 
Pactual, que foi estruturada pela Faro Energia, Grupo Gaia e Din4mo, com apoio jurídico 
do Tozzini Freire Advogados. 
 
A Faro Energy trabalha com energia sustentável, sendo uma empresa do Sistema B com 
track record em práticas verdes e no relacionamento com a comunidade. A debênture 
apresentada tem itens endereçados a necessidades ambientais e sociais, por se tratar 

https://bigsocietycapital.com/
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200515-1.html
https://drive.google.com/file/d/1cHYZ51go_CpGXPwp-nJKrgsoZ367NEUr/view?usp=sharing
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de energia sustentável (com selo Green) como também social. Parte dos recursos 
captados foram destinados para projeto social de educação infantil sócio-emocional 
desenvolvido pela Gaia+ para beneficiar a comunidade de Pirapora.  
 
Essa emissão, que foi amparada na Instrução CVM nº 476, possui valor relativamente 
pequeno, por envolver um negócio que necessitava de baixo volume de recurso e por 
se tratar de um piloto inovador pela forma como foi estruturado. Foram apresentados 
os desafios de distribuição deste título, que envolvem: (i) perfil e acesso a investidores, 
(ii) alocação entre investidores, (iii) processo de análise, (iv) exigências e obrigações. 
Segundo sinalizado, foi necessário ser muito assertivo em relação aos clientes que 
tiveram acesso ao produto, tendo em vista as limitações da Instrução CVM nº 476.  
 
Argumentou-se que seria interessante para a ampliação do impacto potencial, que esses 
produtos pudessem ser apresentados para investidores qualificados (não apenas 
profissionais) e ainda dar acesso a um número maior de investidores. Como ponderação, 
debateu-se sobre desafios e custos (complexidade e regime informacional) que se 
apresentariam em ofertas com base na Instrução CVM nº 400, o que tornaria a oferta 
menos atrativa. Conforme aqui exposto, um possível caminho inovador residiria na 
proposição de um mecanismo alternativa via SANDBOX regulatório 
 

Fundo Ipu: Water and Sanitation Venture Philanthropy 
Palestrante: Renata Moraes (Instituto Igua) 
 

 
 
Material de Apoio: Fundo IPU (Saneamento de Água) 
 
Trata-se de um fundo filantrópico rotativo que trabalha o ODS 6 (água e saneamento). 
A iniciativa foi concebida em conjunto pelo Instituto Iguá e Climate Ventures, que conta 
com o apoio técnico da Sitawi e do Tozzini Freire Advogados. Renata ressaltou que 
aproximadamente 51,92% da população brasileira não tem acesso a água e são 
necessários grandes volumes de recursos para serem investidos no setor. Apesar disto, 
pequenos empreendedores ainda não conseguem acessar o capital no mercado de 

https://drive.google.com/file/d/1D_2p-0RjOLHdsqFbi38MDWxCd_1Sew4X/view?usp=sharing
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private equity tradicional. Por essa razão eles optaram por trabalhar com o capital 
paciente, para trazer o empreendedor para o centro do processo. 
 
Ao estruturar esse instrumento, o Instituto Iguá busca fomentar o mercado de impacto 
no Brasil, como meio para estimular a inovação no setor de saneamento e a ampliação 
do impacto social dessa atividade, beneficiando não apenas os negócios, mas a 
sociedade como um todo. 

O projeto do Fundo Ipu está sendo estruturado em 2 fases: um projeto piloto inicial e 
após o aprendizado com o projeto piloto estima-se que haverá a segunda fase de 
desenvolvimento do projeto com a estruturação de um instrumento de investimento 
profissional.  

Trata-se de um empréstimo com carência de 24 a 36 meses que deve trabalhar com 
taxas de juros baixa, com possibilidade de contar apenas com correção monetária, por 
ser uma rodada de aprendizado. Foi desenhada uma estrutura de governança que conta 
com apoio técnico e representação dos investidores.  
 
Renata ressaltou que na estruturação do piloto tiveram diversos aprendizados sendo 
um deles a necessidade de apoio de diversas naturezas, e não apenas o financeiro, para 
o sucesso dos projetos. Existe demanda para valores de investimento maiores que o 
investido, o que a faz vislumbrar a expansão desse projeto em breve. 
 

Projeto CoVida20 
Palestrante: Andre Melnann e Livia Galiasso (Tre Investimentos) 
 

 
 
Material de Apoio: Projeto CoVida20. 
 

Trata-se de projeto emergencial idealizado por Sistema B, Capitalismo Consciente, Tre 
Investindo com Causa e Din4mo, que apoiará micro e pequenos negócios de impacto, 

https://drive.google.com/file/d/1MG3rQmyyQhW62gl5YZxl6PxzM33giZfs/view?usp=sharing
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que estejam comprometidos com a manutenção de emprego e renda durante a 
pandemia de Covid-19 e que atuem em prol de uma nova economia, por meio do acesso 
a crédito com taxas reduzidas, carência e prazos alongados.  
 
O programa foi estruturado por uma Junta Jurídica da qual participaram diversos 
escritórios, em um esforço confunto para colocar de pé o programa. Os Empréstimos, 
quando realizados, serão intermediados por meio da Plataforma Mova, que é uma 
plataforma eletrônica de empréstimo direto entre pessoas P2P (www.mova.vc), 
regulada pelo Banco Central, na qual pessoas e empresas buscam financiamento 
diretamente com investidores. 
 
O empréstimo conta com 3 perfis de investidores: (i) doadores (que constitui um colchão 
de liquidez); (ii) grandes investidores que assumem riscos e prazos maiores e (iii) 
pequenos investidores. Os negócios são analisados em 4 dimensões (cultural, social, 
ambiental e econômico), além dos critérios dos ODS. O programa vai atender a pelo 
menos 100 empresas no curto prazo. 
 
Foi mencionada a necessidade de consolidação das lições aprendidas e dos indicadores 
utilizados, para se discutir como replicar essas iniciativas e avaliar qual o impacto real 
que se precisa ter na recuperação econômica do Brasil.  
 
Finalmente, Rachel Sampaio perguntou se essa estrutura poderia receber investimento 
de IFD e a resposta foi positiva, estando a equipe disponível para conversar com 
potenciais interessados. 
 

5. Frente Temática: Crowdfunding de Investimento 
 
Priorizou-se nessa reunião o debate sobre os principais pontos de contribuição ao Edital da 
Consulta Pública SDM 02/20. Em especial foram trazidos os pontos que têm maior contato e 
sinergia com o ecossistema de impacto social. Outros pontos serão oportunamente 
aprofundados pelo grupo na sua manifestação formal ao Edital, a ser apresentada à CVM.  
 
Parte das sugestões à ICVM 588 se originou dos aprendizados no acompanhamento do Projeto 
piloto Badesul, que foi concluído. O primeiro investimento foi realizado pelo Badesul em abril 
de 2020 e o subgrupo ficou de realizar um artigo abordando as oportunidades para as 
Instituições Financeiras de Desenvolvimento ao utilizar este instrumento financeiro. Ademais, 
serão explorados os desafios enfrentados pelo Badesul ao longo do projeto, no intuito de 
promover o debate entre os membros e buscar meios de implementação mais ágil deste tipo de 
instrumento.  
 
Abaixo seguem os principais pontos de contribuição do subgrupo para o Edital 02, foco da 
discussão na reunião. 

http://www.mova.vc/
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Tabela 3 - Temas debatidos no subgrupo de Crowdfunding 
 
Remuneração dos Investidores Líderes - Gabriela Leite (Din4mo)  

Os empreendedores de impacto atuam em um mercado desestruturado, isto é, em um 
mercado ainda em formação. Esses negócios apresentam um tempo de 
desenvolvimento maior que o tempo de maturidade dos negócios tradicionais.  
 
De acordo com gráfico produzido pela Associação Europeia de Filantropia de Risco, os 
negócios de impacto podem demorar de 7 a 10 anos para atingirem o seu ponto de 
equilíbrio. Existe, portanto, um intervalo gigantesco de vale da morte especialmente 
aplicável aos negócios de impacto.  
 

 
Figura 3 - 
Ilustração da 
zona de 
desequilíbrio 
entre 
despesas e 
receita dos 
negócios de 
impacto  
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Durante esse tempo é necessário apoio a esses empreendedores. O Crowdfunding de 
investimento oferece uma oportunidade de captação estruturada em tempo curto, o 
que para esses negócios é muito relevante. Por meio de plataformas de crowdfunding é 
possível fazer uma captação em 60 dias, enquanto que a estruturação de um fundo 
demanda 9 meses em média. Além disso, a estruturação de um fundo é um processo 
mais sofisticado e custoso. 
 
Um estudo realizado pela Pipe Social mostra que há uma lacuna de recursos para 
empresas de impacto em seu estado incipiente, conforme o gráfico abaixo: 
 

 
Figura 4 - Percentual de captação por tamanho do volume requerido 

 
O investidor líder é responsável por reduzir as assimetrias de informação e conferir 
credibilidade aos projetos. No caso do investimento de impacto o líder tem um papel 
fundamental também no período da oferta e pós oferta: aportando mentoria, conexões 
e experiência de relacionamento, além de relatórios de impacto, que aumenta as 
chances de sucesso do projeto. 
 
Hoje existe uma vedação da remuneração que vai além do carry (success fee). Isso 
impede a atuação profissional e estruturada do investidor líder que precisa custear uma 
infraestrutura mínima para seleção de boas empresas e acompanhamento pós oferta e 
seleção de bons investidores. Havendo a possibilidade de mudança na estrutura de 
remuneração do investidor líder acredita-se que haverá maiores chances de surgirem 
mais investidores líderes profissionais. 
 
Divulgação da Oferta - João Victor Brandão (Basement) 
 
João iniciou a sua fala agradecendo a oportunidade e manifestando que com a reforma 
da ICVM 588 há esperança de que se tenha uma norma ainda melhor do que a que se 
tem hoje em dia, que já está entre as melhores do mundo. Ele acredita que o 
crowdfunding de investimento tem um papel fundamental na democratização do 
investimento de impacto.  
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O ponto proposto para avanço da Instrução CVM nº 588 refere-se a aspectos de 
transparência, sobretudo no que se refere à divulgação da oferta e à forma de atuação 
de terceiros, que podem exigir maiores esforços. Isso porque o mercado de impacto 
social ainda é incipiente no Brasil, restrito a poucas instituições e investidores, e ainda 
um pouco estigmatizado. Esse tipo de investimento tem um aspecto de comunidade, 
compartilhamento e uso de plataformas eletrônicas em seu cerne, o que pode requerer 
um tratamento regulatório específico. O receio é que com a restrição à divulgação da 
oferta por terceiros (que não o investidor líder, o emissor ou a plataforma) possa se 
perder muito do potencial dessas ofertas.  
 
Diante desses argumentos, foi defendida a necessidade de inclusão na norma da 
possibilidade de divulgação das ofertas de crowdfunding por parceiros, influenciadores 
digitais e redes sociais. As plataformas devem ser responsáveis pela oferta e pelas 
informações constantes da oferta. Desejou-se entender se de fato há restrição de 
divulgação por terceiro e, em não havendo, foi solicitado o referido esclarecido na 
própria norma. Acredita-se que este esclarecimento poderá aumentar o sucesso da 
oferta e a disseminação do investimento de impacto social no Brasil, além de aumentar 
o número de participantes neste mercado.  O grupo entende as preocupações e 
restrições regulatórias à divulgação de informações da oferta, tendo sido mencionada a 
opção de que todos os esforços de divulgação sejam remetidos a um mesmo link na 
plataforma onde as informações completas deverão estar consolidadas, já que este é o 
ambiente regulado. 
 
Necessidade de Escrituração - Paulo Deitos (AB Fintech) e João Victor (Basement) 
 
Paulo Deitos e João Victor mencionaram que a Instrução CVM nº 543, que dispõe sobre 
a prestação de serviços de escrituração e emissão de certificados de valores mobiliários, 
é principiológica, havendo dúvidas a respeito da interpretação dos requisitos do art. 5º 
da referida norma, de forma que seria necessário esclarecê-las para que haja um 
alinhamento de expectativas, em especial, sobre  i) a necessidade de capital e recursos 
humanos, com base na Instrução CVM nº 543; e ii) o nível de complexidade que será 
exigido em relação a cada requisito. O risco que se vislumbra é que o atendimento a 
esses requisitos pelos interessados, quando do protocolo do pedido de registro, não se 
mostre suficiente. Também foi mencionada a necessidade de um prazo de adequação à 
norma, para que as plataformas se ajustem a essa exigência.  
 
Intermediação Secundária - Paulo Deitos (AB Fintech) e João Victor (Basement)  
 

Paulo pontuou que a existência de um mercado secundário poderia ser um atrativo para 
as pessoas que não participaram da oferta primária, que teriam uma alternativa para 
adquirir o ativo. Ele mencionou que deve haver cuidado com a divulgação das 
informações, mas seria possível torná-las públicas com a autorização do empreendedor 
para assegurar simetria de informações. Outro ponto destacado foi a necessidade de 
manutenção do investidor líder no captable nas ofertas que acontecem com sindicatos. 
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João ressaltou que o mercado secundário traria atratividade e liquidez para esse tipo de 
investimento. Ele ponderou que impedir mercado secundário a investidores qualificados 
e profissionais seria desnecessária, pois estes investidores seriam capazes de se 
proteger em relação ao nível de informações necessárias para investimento. A 
plataforma deve ser considerada o gate keeper das informações e deve guardar e 
divulgar as informações conforme necessárias para o bom funcionamento do mercado. 

Por fim, houve um debate com a participação do Antonio Carlos Berwanger, da CVM, 
que fez considerações sobre os diversos temas abordados pelos membros dos GTs, entre 
os quais Divulgação, Arranjo de Pagamento, Escrituração, Mercado Secundário e 
Remuneração do Investidor Líder.  

6. Recursos Emergenciais - Covid-19  
 
Alexei Bonamin - Tozinni Freire Advogados 

MODELO DE CONTRATO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO DE DÍVIDA 
(NÃO CONVERSÍVEL) PARA 
EMISSÃO EM PLATAFORMAS DE 
CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO 

 

O GT de Impacto vem se dedicando, entre outros temas, ao debate sobre Crowdfunding 
de Investimento, com foco em entidades de desenvolvimento e fomento regional[1]. As 
alternativas de captação por meio de plataformas, até aqui analisadas, envolveram 
essencialmente a emissão de instrumentos de dívida conversíveis em ações, que se 
mostrou a modalidade mais aderente ao tipo de investimento e estágio dos projetos 
financiados. 

Porém, nesse contexto de pandemia da Covid-19, a captação de recursos por meio de 
equity (título de participação societária) tem se mostrado menos atrativa aos agentes 
ao mesmo tempo em que a emissão de títulos de dívida se apresentou como uma 
alternativa viável para atender à urgente necessidade de liquidez por parte de micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs). Essas empresas, segundo Informe Especial 
publicado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento[2], têm sido as mais duramente 
atingidas pela redução do nível de atividade econômica, com impactos diretos sobre as 
respectivas receitas, fluxos de caixa e, consequentemente, sobre a capacidade de honrar 
compromissos financeiros. 

Diante deste cenário, um grupo de trabalho convergiu esforços para a preparação e 
publicação de um modelo de contrato de investimento coletivo de dívida com 
características de valor mobiliário, que pudesse ser ofertado publicamente por 
sociedades empresárias de pequeno porte, com dispensa do registro de que trata a Lei 

https://d.docs.live.net/d9f2669836a1bef2/LAB%20-%20Financeiro/Crowdfunding/LAB%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Modelo%20de%20T%C3%ADtulo%20de%20D%C3%ADvida%20V6.docx#_ftn1
https://abde.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Informe_Especial_MedidasEstaduais_13.04.pdf
https://abde.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Informe_Especial_MedidasEstaduais_13.04.pdf
https://abde.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Informe_Especial_MedidasEstaduais_13.04.pdf
https://d.docs.live.net/d9f2669836a1bef2/LAB%20-%20Financeiro/Crowdfunding/LAB%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Modelo%20de%20T%C3%ADtulo%20de%20D%C3%ADvida%20V6.docx#_ftn1
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nº 6.385/76, por meio de plataformas eletrônicas, nos termos da Instrução CVM nº 588, 
de 13 de julho de 2017 (“Instrução CVM nº 588”).  

O objetivo do LAB com a elaboração deste Modelo de Instrumento de Dívida (não 
conversível) é oferecer uma referência, de uso voluntário e construída a partir de 
contribuições e opiniões de membros voluntários do Laboratório, para a constituição de 
instrumentos de dívida (não conversíveis) que preservem características de valor 
mobiliário, visando fomentar o número de ofertas públicas de distribuição de valores 
mobiliários por meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo, ao 
amparo da Instrução CVM nº 588/18.  

O Modelo proposto é público, gratuito e de adesão voluntária podendo ser utilizado por 
toda e qualquer plataforma eletrônica de investimento participativo cadastrada na 
CVM. O reconhecimento deste Modelo como referência útil para as emissões de títulos 
de dívida por meio de plataformas dependerá da utilização e validação pelo próprio 
mercado.   

A ideia com a publicação deste Modelo é oferecer uma alternativa de documentação, 
que poderá ser utilizada em parte ou na íntegra, ou apenas servir de inspiração para a 
constituição desses instrumentos jurídicos. As plataformas eletrônicas de investimento 
participativo estarão, portanto, livres para ajustar este Modelo às suas especificidades.  

Vale notar que o Modelo: (I) não constitui modelo aprovado pela CVM, por qualquer das 
entidades do LAB e nem pelos membros voluntários do grupo de trabalho, (ii) não 
substitui as cautelas que as plataformas e os empreendedores devem adotar ao 
negociar os termos e condições de uma oferta pública de valores mobiliários, (iii) não 
constitui uma recomendação da CVM, ou de quaisquer dos membros do LAB. O Modelo 
pode e deve ser aprimorado a partir da experiência das plataformas que colaboraram 
no seu desenho. Por fim, o Modelo não deve ser utilizado fora do contexto de uma 
distribuição pública de valores mobiliários por meio de plataforma de investimento. 

Essa é mais uma contribuição do LAB para ampliar o acesso das pequenas empresas ao 
mercado de capitais brasileiro. 

Participaram voluntariamente das discussões que culminaram na preparação deste 
Modelo os seguintes profissionais: 

 

Alexei Bonamin (consolidação do Modelo) Tozzini Freire Advogados  

Fernando Gavronski Guimarães  BRDE 

Gabriel Lourenço Gomes BNDES 

Isabela Algranti BNDES 

João Victor Brandão Basement  
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Jose Alexandre Vasco CVM 

Leonardo Medeiros Braghetto  Tozzini Freire Advogados 

Marcus Fonseca Tozzini Freire Advogados 
Rachel Sampaio (facilitação) Consultora do LAB  

Ricardo dos Santos de Almeida Vieira Barcellos Tucunduva 
Advogados 

Vanessa Fialdinii Fialdini Advogados 
 
Como próximos passos, a minuta foi disponibilizada para contribuição de todos os 
membros do LAB que manifestaram interesse em participar, sendo certo que as 
plataformas foram especialmente convidadas a participar desse trabalho.  

7. Encerramento 
As entidades organizadoras do LAB agradeceram à participação de todos os envolvidos. 
Foram encerrados os trabalhos. 

8. Próximo Ciclo 

Atividades previstas para o próximo ciclo, por frente temática: 
 
Crowdfunding: 
 

● Manifestação de contribuições do LAB ao Edital SDM 02/20 

● Publicação da Segunda Parte do Guia de Investimento em Crowdfunding por 
Instituições Financeiras de Desenvolvimento - o caso do BADESUL 

● Publicação do Modelo de Contrato de Investimento Coletivo de Dívida (Não 
Conversível) para Emissão em Plataformas de Crowdfunding de Investimento  

● Acompanhar o investimento de IFDs em outros formatos de crowdfunding (p2p 
e dívida não conversível via ICVM nº 588) 

 
Venture Philanthropy: 
 

● Acompanhamento de Projetos Pilotos: Fundo IPU, CoVida20 e demais pilotos do 
ecossistema de impacto 

● Proposições para SANDBOX Regulatório visando inovação financeira 

● Acompanhamento do uso de recursos públicos e privados em projetos de 
Venture Philanthropy 

● Projeto de Estrutura Legal, Governança e uso de recursos 

 
Ambos os subgrupos pretendem explorar pilotos do ecossistema de impacto que 
possuam requisitos para participarem do SANDBOX regulatório. 
 
 

http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/08/LAB-Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Modelo-de-T%C3%ADtulo-de-D%C3%ADvida_.pdf
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/08/LAB-Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Modelo-de-T%C3%ADtulo-de-D%C3%ADvida_.pdf


            Relatório Reunião Trimestral (I Ciclo III Ano) 

 

18 

Novos Assuntos: 

Os consultores realizarão conversas com atores de mercado a fim de verificar novos 
assuntos que possam incorporar a pauta de trabalho no próximo ciclo, especialmente 
considerando o momento de crise econômica agravada pelo COVID-19.  

9. Conteúdo elaborado 
 

O material de base, que contempla a contextualização geral e resultado do último ciclo 

de trabalho, está disponível neste link: 

https://docs.google.com/presentation/d/1QPP9924CL-hu6OPFqOkQXNP-

S1sU91igkHBrL4R8eC4/edit?usp=sharing 

A reunião foi gravada e o vídeo está disponível neste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=SP33oYSH8Q4  

https://docs.google.com/presentation/d/1QPP9924CL-hu6OPFqOkQXNP-S1sU91igkHBrL4R8eC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QPP9924CL-hu6OPFqOkQXNP-S1sU91igkHBrL4R8eC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QPP9924CL-hu6OPFqOkQXNP-S1sU91igkHBrL4R8eC4/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SP33oYSH8Q4
https://www.youtube.com/watch?v=SP33oYSH8Q4
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WEBINARS E PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO 
 
Realizamos, no dia 12 de março, o Webinar 
Instituições financeiras e os ODS: oportunidades 
e desafios, que abordou os seguintes temas: (1) 
Oportunidades estratégicas por meio do 
alinhamento da operação com os ODS; (2) 
Práticas das instituições financeiras que estão 
utilizando os ODS para avaliar e monitorar sua 
contribuição para o desenvolvimento de uma 
economia sustentável; (3) Desafios a serem 
superados pelas instituições financeiras para 
maior alcance dos ODS na organização. Como 
palestrantes, participaram: GT Impacto  – Felipe 
Vignoli, BDMG – Mariana Paula Pereira, Adauto 
Modesto Junior e Cinthia Bechelaine, Banco do 
Brasil – Ana Paula Zago e Jorge Gildi e BNDES – 
Marta Bandeira. 

 
Webinar.  Instituições financeiras 
e os ODS: oportunidades e 
desafios 
 
Para acesso ao conteúdo Clique 
aqui 

Participamos de Webinar “Panorama do 
Ecossistema de Investimentos de Impacto 
Social” no evento FGV Clear. A mesa tem por 
objetivo apresentar o panorama do ecossistema 
de investimentos e negócios de impacto social no 
Brasil. Importantes atores desse ecossistema - 
incluindo o Laboratório de Inovação Financeira, a 
Vox Capital, o Instituto de Cidadania Empresarial 
e o Insper Metricis - foram convidados para 
discutir o estado da arte dessa área e os desafios 
para sua consolidação no Brasil. Um foco especial 
foi dado à mensuração desse impacto social: os 
palestrantes foram convidados a discutir o 
conceito de impacto social, assim como as 
técnicas de mensuração utilizadas na área. 
 
Confira a programação completa da Semana de 
Avaliação Local no link: 
https://bit.ly/eventosgLocal 

Webinar.  Confira a programação 
completa da Semana de 
Avaliação gLocal no link: 
https://bit.ly/eventosgLocal 
 
Para acesso à Participação do LAB 
Clique aqui 

 
 
 

 

Publicação. Modelo de Contrato 
de Investimento Coletivo de 
Dívida (não conversível) para 
Emissão em plataformas de 
crowdfunding de investimento. 
Concluído após esta reunião. 

http://www.labinovacaofinanceira.com/2020/03/16/webinar-instituicoes-financeiras-e-os-ods-oportunidades-e-desafios/
http://www.labinovacaofinanceira.com/2020/03/16/webinar-instituicoes-financeiras-e-os-ods-oportunidades-e-desafios/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNHdzJkU1NCVEhuUklfMXA3c3g0aXZCVFJSUXxBQ3Jtc0trd0JwRzFQNXdpOEFJX05PenhoczZ5eGQzd3dyaldJb2ZWM3F4b2ZyZzk4SXpRdldOQXR2bi1SalhYRXNlSFVnWXBUTTRkcXA0Vk9aS2NkWHd4c1lwRWI5bkxsbEVwamRRWHpmczkxT3RMTHRkZEh3Yw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FeventosgLocal&v=zMm8DVnQmNc
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNHdzJkU1NCVEhuUklfMXA3c3g0aXZCVFJSUXxBQ3Jtc0trd0JwRzFQNXdpOEFJX05PenhoczZ5eGQzd3dyaldJb2ZWM3F4b2ZyZzk4SXpRdldOQXR2bi1SalhYRXNlSFVnWXBUTTRkcXA0Vk9aS2NkWHd4c1lwRWI5bkxsbEVwamRRWHpmczkxT3RMTHRkZEh3Yw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FeventosgLocal&v=zMm8DVnQmNc
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNHdzJkU1NCVEhuUklfMXA3c3g0aXZCVFJSUXxBQ3Jtc0trd0JwRzFQNXdpOEFJX05PenhoczZ5eGQzd3dyaldJb2ZWM3F4b2ZyZzk4SXpRdldOQXR2bi1SalhYRXNlSFVnWXBUTTRkcXA0Vk9aS2NkWHd4c1lwRWI5bkxsbEVwamRRWHpmczkxT3RMTHRkZEh3Yw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FeventosgLocal&v=zMm8DVnQmNc
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNHdzJkU1NCVEhuUklfMXA3c3g0aXZCVFJSUXxBQ3Jtc0trd0JwRzFQNXdpOEFJX05PenhoczZ5eGQzd3dyaldJb2ZWM3F4b2ZyZzk4SXpRdldOQXR2bi1SalhYRXNlSFVnWXBUTTRkcXA0Vk9aS2NkWHd4c1lwRWI5bkxsbEVwamRRWHpmczkxT3RMTHRkZEh3Yw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FeventosgLocal&v=zMm8DVnQmNc
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNHdzJkU1NCVEhuUklfMXA3c3g0aXZCVFJSUXxBQ3Jtc0trd0JwRzFQNXdpOEFJX05PenhoczZ5eGQzd3dyaldJb2ZWM3F4b2ZyZzk4SXpRdldOQXR2bi1SalhYRXNlSFVnWXBUTTRkcXA0Vk9aS2NkWHd4c1lwRWI5bkxsbEVwamRRWHpmczkxT3RMTHRkZEh3Yw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FeventosgLocal&v=zMm8DVnQmNc
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNHdzJkU1NCVEhuUklfMXA3c3g0aXZCVFJSUXxBQ3Jtc0trd0JwRzFQNXdpOEFJX05PenhoczZ5eGQzd3dyaldJb2ZWM3F4b2ZyZzk4SXpRdldOQXR2bi1SalhYRXNlSFVnWXBUTTRkcXA0Vk9aS2NkWHd4c1lwRWI5bkxsbEVwamRRWHpmczkxT3RMTHRkZEh3Yw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FeventosgLocal&v=zMm8DVnQmNc
https://www.youtube.com/watch?v=zMm8DVnQmNc
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Para acesso ao conteúdo Clique 
aqui 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  
Publicação. Títulos ODS: 
Comprometimento com o 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Para acesso desta Publicação 
Clique Aqui 

http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/08/LAB-Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Modelo-de-T%C3%ADtulo-de-D%C3%ADvida_.pdf
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/08/LAB-Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Modelo-de-T%C3%ADtulo-de-D%C3%ADvida_.pdf
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/03/LAB-GT-Impacto-Titulos-ODS-Comprometimento-com-o-Desenvolvimento-Sustentavel.pdf
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Publicação. Fortalecimento do 
Mercado de Capitais pelos ODS 
da ONU. 
 
Para acesso desta Publicação 
Clique Aqui 
 

 

  

https://capitalaberto.com.br/secoes/artigo/fortalecimento-do-mercado-de-capitais-pelos-odss-da-onu/
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AVISO LEGAL 
 

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

informações sobre as principais discussões realizadas pelo Grupo de Trabalho Instrumentos 

Financeiros e Investimento de Impacto 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 ou citado neste 

Relatório. Este Relatório tem caráter meramente informativo, não substitui o aconselhamento 

do seu consultor e não pretende ser base para 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. 

 

Laboratório de Inovação Financeira 

GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto 

 

Consultores 

Felipe Vignoli  Rachel Sampaio 

 


