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GT de Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto



Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda

15:00 – 15:10 Abertura (CVM, BID, ABDE) 

15:20 – 16:00 Crowdfunding: Edital de Audiência Pública CVM 02/20

15:10 – 15:20 Contextualização, balanço geral e próximos passos

17:10 - 17:50 Recursos Emergenciais no contexto COVID-19

17:50 – 18:00 Encerramento
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16:00 - 16:10 Intervalo

16:10 - 17:00 Venture Philanthropy: Caminhos para redução de custos

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

17:00 - 17:10 Intervalo

https://bit.ly/2ZOSIpj


Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda

15:00 – 15:10 Abertura (CVM, BID, ABDE) 15:10 – 15:20 Contextualização, balanço geral e próximos passos
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Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Laboratório de Inovação Financeira
Projeto conjunto ABDE, BID e CVM

4

Objetivo
Fomentar a criação de instrumentos de investimento e de estruturas financeiras que maximizem a 
alavancagem do setor privado e que otimizem o uso de recursos de doadores

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Laboratório de Inovação Financeira
Projeto conjunto ABDE, BID e CVM

5

Objetivo
Fomentar a criação de instrumentos de investimento e de estruturas financeiras que maximizem a 
alavancagem do setor privado e que otimizem o uso de recursos de doadores

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Laboratório de Inovação Financeira
Projeto conjunto ABDE, BID e CVM
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Nosso perfil

● Propostas de ações práticas
● Convergência de interesse estratégico de atores do ecossistema
● Avanços rápidos ou progressos consistentes
● Fórum de discussão técnica para viabilizar instrumentos financeiros

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Histórico
GT de Impacto em números

7

Ritmo contínuo e consistência de trabalho para atender às necessidades de avanço dos objetivos do GT

Projeto piloto 
implementado 

(Badesul)

Participação do GT 
desde a concepção, 
articulação com órgãos 
de controle até a 
aprovação no conselho 
do BADESUL

+ de 200 
videoconferências

Encontros quinzenais 
entre os membros de 
cada subgrupo para 
avanço das ações

Reuniões presenciais

Entregas de resultados, 
compartilhamento de 
experiências entre os 
membros e definição de 
pauta de trabalho para 
os próximos anos

204 documentos, 
papers e estudos

Material compartilhado 
entre os membros para 
nivelamento do 
conhecimento

1 +200 7

Painel de 
especialistas

Integração com a World 
Investor Week. Debate 
sobre o futuro do 
Crowdfunding no Brasil 
e Necessidades de 
Dados Abertos para 
impulsionar negócios de 
impacto

204 1

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

Instituições 
membro

Número de 
participantes+70 +161

https://bit.ly/2ZOSIpj


Definição do escopo de 
trabalho

Consolidação dos 
mecanismos Formação de mercado

Replicabilidade dos 
mecanismos
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• Expectativas do GT para o 
próximo ciclo

• Apresentação das propostas 
de temas
○ Crowdfunding, Venture 

Philanthropy
• Definição do escopo de 

trabalho para cada 
subgrupo

○ Composição; 
objetivos; metas; 
tarefas

• Proposições projeto piloto

• Consolidação do escopo 
de trabalho, definição dos 
mecanismos financeiros

1 • Início de projetos piloto; 
nivelamento de expectativa 
para os demais instrumentos

• Disseminação dos 
avanços adquiridos e 
consolidação dos 
mecanismos

432

Proposta do Plano de Trabalho
Escopo do plano de trabalho
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22/10/19

• Formação de parcerias

• Avaliação das possibilidades 
de escalabilidade dos 
mecanismos propostos 

• Indicação de avanços 
regulatórios

• Conexão dos desafios com 
soluções tecnológicas

• Conclusão de 
viabilidade sobre os 
mecanismos

• Apontamento dos 
benefícios e desafios 
futuros

• Definição de 
desdobramentos do 
trabalho 

• Identificação de novas 
necessidades 

• Monitoramento dos 
projetos piloto

• Articulação institucional 
com atores do mercado de 
capitais

• Indução à replicabilidade 
dos projetos  

• Consolidação jurídica das 
propostas

02/06/20

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj
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• Expectativas do GT para o 
próximo ciclo

• Apresentação das propostas 
de temas
○ Crowdfunding, Venture 

Philanthropy
• Definição do escopo de 

trabalho para cada 
subgrupo

○ Composição; 
objetivos; metas; 
tarefas

• Proposições projeto piloto

• Consolidação do escopo 
de trabalho, definição dos 
mecanismos financeiros

1 • Início de projetos piloto; 
nivelamento de expectativa 
para os demais instrumentos

• Disseminação dos 
avanços adquiridos e 
consolidação dos 
mecanismos

432

Proposta do Plano de Trabalho
Escopo do plano de trabalho
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22/10/19

• Formação de parcerias

• Avaliação das possibilidades 
de escalabilidade dos 
mecanismos propostos 

• Indicação de avanços 
regulatórios

• Conexão dos desafios com 
soluções tecnológicas

• Conclusão de 
viabilidade sobre os 
mecanismos

• Apontamento dos 
benefícios e desafios 
futuros

• Definição de 
desdobramentos do 
trabalho 

• Identificação de novas 
necessidades 

• Monitoramento dos 
projetos piloto

• Articulação institucional 
com atores do mercado de 
capitais

• Indução à replicabilidade 
dos projetos  

• Consolidação jurídica das 
propostas

02/06/20

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj
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Foto: Daniel FuentesFoto: Miguel A. Amutio

Claudio Maes - CVM
Fernanda Nogueira - ABDE

Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Plano em 2019 - Objetivos principais 
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Venture Philanthropy

(1)  Atrair novos investidores para o 
ecossistema 
(2) Reduzir custos de estruturação das 
instrumentos

Crowdfunding

(1) Fortalecer uso do instrumento em 
negócios de impacto
(2) Impulsionar uso do instrumentos 
pelas IFDs

● Fontes de recursos 
● Custo de estruturação de ofertas

● Contribuição no edital 02/20
● Alinhamento de divulgação com 

Badesul

Outros temas (+COVID-19)

(1) Projetos emergenciais para crédito 
das empresas de impacto
(2) Investigação sobre necessidades do 
setor 

● Modelo de Contrato de 
Investimento de Dívida Não 
Conversível para Emissão via 
ICVM 588

● Disseminação sobre 
monitoramento ODS em entidades 
bancárias
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Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj
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Foto: Daniel FuentesFoto: Miguel A. Amutio

Claudio Maes - CVM
Fernanda Nogueira - ABDE
Foto: Helloquence

Frentes de Trabalho Objetivos Atividades em andamento

Utilização de recursos 
estagnados

Verificar fontes de recursos que 
poderiam ser direcionados ao 
investimento de impacto

1. Aproximação com o instituições públicas para 
Identificar possibilidade de utilização de 
recursos punitivos (TAC) 

2. Identificar desafios Jurídicos para utilização do 
Recursos 

3. Câmara de discussão técnica para fundos 
inspirados no Big Society Capital 

4. Propor estrutura, governança e política de 
investimento para o Fundo

Viabilizar a estruturação de 
ofertas de distribuição de 
produtos de impacto

Reduzir o custo de estruturação das 
ofertas de distribuição de produtos de 
impacto

1. Esclarecer o conceito de ofertas públicas e 
privada

2. Flexibilização para estruturas blended finance

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA
https://bit.ly/2ZOSIpj
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Foto: Daniel FuentesFoto: Miguel A. Amutio

Claudio Maes - CVM
Fernanda Nogueira - ABDE
Foto: Helloquence

Frentes de Trabalho Objetivos Atividades em andamento

Contribuições para as 
mudanças na Instrução 588 

Sugerir avanços no instrumento para 
impulsionar o ecossistema de impacto 

1. Debate com atores do ecossistema sobre o 
Edital 02/20 da CVM

2. Consolidação das contribuições dos atores
3. Articulação institucional para propostas de 

avanços e demais esclarecimentos pertinentes

Projeto BADESUL Ampliar o conhecimento das IFDs sobre 
oportunidades em crowdfunding

1. Publicação de artigo para facilitar o uso do 
instrumento por instituições financeiras de 
desenvolvimento (IFDs)

2. Divulgação de guia prático a ser utilizado por 
demais IFDs

3. Ampliação do debate com o setor público para 
viabilizar o uso do instrumento em escala

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA
https://bit.ly/2ZOSIpj
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Foto: Daniel FuentesFoto: Miguel A. Amutio

Foto: Helloquence

Frentes de Trabalho Objetivos Atividades 

Utilização da ICVM 588 como 
instrumento dívida não 
conversível
(COVID-19)

Promover alternativas de crédito para 
negócios de impacto 

1. Debate qualificado com atores do ecossistema 
sobre aspectos jurídicos 

2. Proposição de modelo de instrumento de 
dívida via 588 e articulação institucional

Monitoramento ODS*
Disseminar o uso dos ODS em 
instituições financeiras

1. Realização de webinar
2. Lançamento de artigo na revista "Capital 

Aberto"

Empoderamento feminino
Promover produtos e métricas para 
adequação às necessidades das 
empreendedoras no Brasil

1. Articulação institucional para identificação das 
necessidades

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA
https://bit.ly/2ZOSIpj
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Foto: Daniel FuentesFoto: Miguel A. Amutio

Foto: Helloquence

Fortalecimento do mercado de capitais pelos ODSs da ONU

Principais conclusões no debate sobre o monitoramento 
dos ODS por instituições financeiras:

1. Fase de operacionalização: associação dos 
produtos ou carteira em relação aos ODS
a. Emissão de títulos após maturidade operacional

2. Ausência de padronização: necessidade de 
articulação setorial para convergência metodológica 
no setor

+ de 50 participantes

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA
https://bit.ly/2ZOSIpj


Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda

15:00 – 15:10 Abertura (CVM, BID, ABDE) 15:20 – 16:00 Crowdfunding: Edital de Audiência Pública CVM 02/20
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Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj
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GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto

Vale da Morte



Investimentos de impacto, resolver questões socioambientais sem abrir mão do retorno 
financeiro

Fonte: ASPEN, Panorama do Setor de Impacto, 2018. Disponível em : 
https://cdn.ymaws.com/www.andeglobal.org/resource/resmgr/brazil_files/AF_ASPEN_Summary_NAC_Brasil_.pdf

GAP de mercado

GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto

https://cdn.ymaws.com/www.andeglobal.org/resource/resmgr/brazil_files/AF_ASPEN_Summary_NAC_Brasil_.pdf


Investidor Líder tem se mostrado Importante para o Sucesso da Oferta

GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto

Atuação profissional e estruturada em 3 momentos: 
(1) no processo de seleção de negócios 
(2) na entrega de materiais das ofertas 
(3) no período pós-oferta 

● aportam credibilidade ao investidores
● reduzem a assimetria de informações entre emissores e investidores, 
● mapeiam e qualificam pipeline de investimentos, 
● aumentam a qualidade das ofertas e das empresas que acessam o 

mercado e 
● auxiliam as investidas na estruturação da oferta
● auxiliam as investidas em suas atividades após a captação - aplicando 

seus conhecimentos, experiência e rede de relacionamentos - visando 
aumentar as chances de sucesso da sociedade.



Remuneração do Investidor Líder 

GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto

Edital 02/20 / Instrução CVM nº 588 Proposta do Ecossistema

Admite-se o pagamento da taxa de desempenho devida pelos investidores 
apoiadores ao investidor líder e à plataforma, inclusive por meio de valores 
mobiliários emitidos pela sociedade empresária de pequeno porte (Art. 35, § 4º).

 A plataforma deve celebrar contrato com o investidor líder que estabeleça as 
seguintes vedações durante o exercício de suas atividades (Art. 37):

 I – recebimento de qualquer espécie de remuneração, exceto pela taxa variável 
de desempenho em função do retorno dos valores mobiliários adquiridos pelos 
investidores apoiadores do sindicato;

 II – realização de quaisquer atividades vedadas às plataformas, seus sócios, 
administradores e funcionários elencadas no art. 28 desta Instrução; e

 III – majoração da taxa de desempenho constante das informações essenciais da 
oferta após seu o encerramento. 

Possibilidade de estabelecer remuneração além da 
taxa de performance para o custeio de uma 
estrutura operacional apta a fazer seleção de boas 
empresas: (i) due diligence, (ii) seleção de bons 
investidores e (iii) suporte pós-oferta, viabilizando 
o impulsionamento do setor.

Espera-se com isso trazer qualidade e 
profissionalização para o setor de impacto. 

O setor de impacto é especialmente afetado com 
essa mudança pois neste as sociedades ainda 
precisam de apoio. Além de ser necessário o 
acompanhamento de métricas não financeiras.



Divulgação da Oferta

GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto

● Quem pode divulgar a oferta (somente Plataforma, Investidor Líder e Emissor)?

Os membros do ecossistema de impacto  
trabalham de forma colaborativa e 
comunitária. É importante que parceiros e 
influencers possam divulgar as ofertas à sua 
base de seguidores. 

Isso aumenta o sucesso das ofertas e a 
disseminação da cultura de investimento de 
impacto no Brasil.



Exigência de Escrituração

GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto

● Necessidade de contextualização/ esclarecimento pela 
SMI dos requisitos operacionais e tecnológicos.

● Discussão sobre os requisitos que esse escriturador 
precisa ter: Precisa cumprir todos os critérios da I CVM 
543? Poderia ser criado um regime especial para os 
escrituradores de valores mobiliários distribuídos ao 
amparo da I CVM 588?

● Prazo de adequação das plataformas que já estão 
funcionando.



Mercado Secundário

● Porque não permitir que investidores profissionais, qualificados e aqueles que têm 
relacionamento estreito e habitual com a Emissora participem de uma operação 
secundária ainda que estes não tenham participado da oferta anterior?

● Regime informacional necessário para possibilidade de secundária por aqueles que não 
participaram da oferta:

○ Manter as Informações Essenciais da Oferta atualizadas e Publicadas na Plataforma?

GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto

O setor de impacto pode atrair grandes investidores que tenham interesse em investir em 
sociedades empresárias de pequeno porte. Esses perfis não necessitam, em tese, de tanta 
proteção (presunção relativa). 
Essa mudança traria liquidez para o investimento de impacto, transparência para formação de 
preço e aumentaria a visibilidade sobre a valorização desses ativos.



Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda

15:00 – 15:1016:00 - 16:10

24

Fo
to

: 
N

or
dW

oo
d 

Th
em

es

Intervalo

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda
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16:10 - 17:00 Venture Philanthropy: Caminhos para redução de custos

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Venture Philanthropy
Palestrantes

26

Renata Moraes

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Venture Philanthropy
Palestrantes

27

Patrícia Genelhu - BTG Pactual 

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda

15:00 – 15:1017:00 - 17:10
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Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda
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17:10 - 17:50 Recursos Emergenciais no contexto COVID-19

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Recursos Emergenciais no contexto COVID-19
Palestrantes

30

Andre Melman e Livia Galasso - TRE

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


Recursos Emergenciais no contexto COVID-19
Palestrante

31Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO DE DÍVIDA 
(NÃO CONVERSÍVEL) COM CARACTERÍSTICAS DE 

VALOR MOBILIÁRIO

Alexei Bombaim  
Tozzini Freire Advogados

https://bit.ly/2ZOSIpj


GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto

Objetivos do Modelo

● Referência construída a partir do debate entre diversos membros do Laboratório
● Visa fomentar o número de ofertas de dívida não conversível amparo da Instrução CVM nº 588/18
● O Modelo é público, gratuito e de adesão voluntária
● Poderá ser utilizada em parte ou na íntegra, ou servir de inspiração para a constituição desses instrumentos jurídicos

● Declínio das operações de equity no curto prazo

● Aumento da necessidade de crédito emergencial, 

especialmente para MPMEs

Impactos SFN



Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda
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17:50 – 18:00 Encerramento

Acesse a apresentação: https://bit.ly/2ZOSIpj02/06/20                              

https://bit.ly/2ZOSIpj


3428/06/19                              Acesse a apresentação: https://bit.ly/2N5XD0s

Crowdfunding:

● Manifestação de contribuições do LAB ao Edital 02/20

● Publicação da Segunda Parte do Guia de Investimento em Crowdfunding por Instituições Financeiras de 

Desenvolvimento - com 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 I 

CVM 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

Explorar pilotos do ecossistema de impacto que possuem requisitos para participarem do SANDBOX 

regulatório

https://bit.ly/2N5XD0s


Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto
Agenda
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16:40 - 17:10 Encerramento (CVM / BID / ABDE)

28/06/19                              



Secretaria Executiva do LAB
info@labinovacaofinanceira.com 

Consultores
Felipe Vignoli

fvignoli@gmail.com
Rachel Sampaio

rachel@rodhium.com.br  

mailto:info@labinovacaofinanceira.com
mailto:fvignoli@gmail.com
mailto:rachel@rodhium.com.br
mailto:rsa@marinsbertoldi.com.br

