




Este trabalho é fruto das discussões de um dos Grupos de Trabalho (GTs) do Laboratório de inovação Financeira (LAB): 
Instrumentos financeiros e Investimento de Impacto. Este GT vem se dedicando, entre outros temas, ao debate sobre 
Crowdfunding de Investimento, com foco em entidades de desenvolvimento e fomento regional. Inicialmente, o GT se 
dedicou ao estudo da legislação em vigor e à homogeneização do conhecimento entre as instituições. O trabalho evoluiu 
para o desenvolvimento de um projeto piloto, com a participação de uma agência de fomento como investidor líder, com o 
objetivo de ampliar o conhecimento prático e contribuir com a replicabilidade deste formato de captação.

Esta publicação tem como objetivo semear o interesse de emissores e investidores em títulos por meio de plataformas, como 
forma de ampliar as fontes de financiamento para projetos regionais sustentáveis, e será consolidada em dois volumes. Este 
é a Parte 1 - Abordagem Conceitual, que traz o registro da primeira etapa do trabalho - de disseminação de conhecimento. O 
volume 2 - Implantação de Piloto será editado, em breve, e trará o registro dos desafios e aprendizados com a implantação 
do projeto piloto do Badesul.

O Laboratório de Inovação Financeira (LAB) é um fórum de interação multissetorial, criado pela Associação Brasileira de 
Desenvolvimento (ABDE), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que, 
em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, reúne representantes do governo 
e da sociedade para promover as finanças sustentáveis no país.

O objetivo do LAB é criar soluções inovadoras de financiamento para a alavancagem de recursos privados para projetos 
com adicionalidade social e/ou ambiental e contribuir para o cumprimento das metas brasileiras associadas aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Agenda 2030) e aos compromissos para o enfrentamento dos riscos de mudança 
climática (Acordo de Paris).



Guia para utilização do mecanismo de crowdfunding de 
investimento por instituições financeiras de desenvolvimento.

Os Bancos de Desenvolvimento e Agências de Fomento (Instituições Financeiras de Desenvolvimento - IFDs) desempenham 
um importante papel no apoio a empreendimentos voltados ao desenvolvimento econômico nacional e regional. Por essa 
razão, contribuir para a criação de um ambiente propício à inovação por parte das IFDs está entre um dos  principais desafios 
do  Laboratório de Inovações Financeiras (LAB).

Nosso objetivo com esse Guia é compartilhar com o público e em especial com as IFDs os conhecimentos aprofundados até 
o momento no GT de Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto - que tem como objetivo auxiliar na criação 
de instrumentos financeiros alternativos para o financiamento de investimentos de impacto social - sobre o Crowdfunding 
de Investimento.

Considerando que o objetivo central é a criação de instrumentos financeiros alternativos pelas IFDs, o escopo desse Guia 
foi delimitado ao Crowdfunding de Investimento, por ser esse o único tipo de crowdfunding que oferece retorno financeiro 
aos investidores e que consensualmente pode ser utilizados hoje por IFDs. Existe uma discussão sobre a possibilidade e 
viabilidade econômica e operacional de criação de uma plataforma de empréstimo de pessoa para pessoa por uma IFD. Esse 
assunto chegou a ser discutido no GT, mas não foi priorizado como assunto de aprofundamento por falta de interesse das 
IFDs pelo instrumento recém regulado pelo Banco Central do Brasil.

Sendo assim, conforme se verá a seguir, existem outros tipos de crowdfunding que não foram detalhados no presente Guia, 
por serem mecanismos que não oferecem retorno financeiro ou, no caso da plataforma de empréstimo de pessoa para 
pessoa, por ser um instrumento cuja usabilidade pelas IFDs é discutível. Vela notar que a tecnologia em si para criação 
dessas plataformas ainda está distante da realidade operacional das IFDs.
 
Em um segundo momento, vamos compartilhar também maiores detalhes sobre um projeto inovador que vem sendo 
desenvolvido pela Agência de Fomento do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul) e acompanhado pelo LAB, no qual,  pela 
primeira vez no país,  atuando como investidor líder, atrair recursos privados para o financiamento do projeto, 
com potencial retorno financeiro.

Por ora, vamos nos limitar a consolidar as informações conceituais, características, o funcionamento, os benefícios e riscos 
de uma IFD utilizar esse mecanismo de investimento.  Esse Guia não se propõe a esgotar o assunto ou apresentar um estudo 
aprofundado sobre o crowdfunding de investimento. Aqueles que desejarem entender o mecanismo de crowdfunding em todos 
os seus aspectos legais e acadêmicos devem acessar a regulação vigente e documentação complementar.

Procuramos, neste  documento, apresentar informações gerais, de forma sucinta, para despertar a curiosidade de outras 
IFDs que poderão então aprofundar-se no tema por meio de livros e artigos acadêmicos já disponíveis, assim como pela 
participação no subgrupo do nosso GT de Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto.

Boa leitura a todos!



Comentário Complementar: 

A proposta pioneira mencionada se refere à modalidade de crowdfunding de investimento sendo utilizada por uma IFD 
atuando como investidor líder. 

Vale notar que em 2018 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES desenvolveu um projeto 
utilizando crowdfunding de doação/recompensa. Este não tem retorno financeiro. 

O Programa Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural consiste em um processo amplo de capacitação teórica e prática 
em financiamento coletivo, que busca também a implantação de projetos de instituições culturais. 

A escolha dos projetos apoiados pelo Fundo BNDES+ é feita pelo público por meio de doações numa plataforma de 
crowdfunding. Para cada um real doado pela sociedade, o BNDES aporta 2 reais, fazendo o matchfunding. 

Para mais informações ver www.bndes.gov.br/bndesmais.

GT Impacto - Instituições do Subgrupo Crowdfunding
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CONCEITO

MODALIDADES DE CROWDFUNDING

ASPECTOS REGULATÓRIOS DO CROWDFUNDING COM RETORNO FINANCEIRO

Crowdfunding é uma palavra com origem na língua inglesa cujo significado é a junção de duas palavras: “crowd” que significa grupo / 
coletivo / multidão / aglomeração de pessoas e “funding” que significa financiamento. Este é um método de coletar diversas e pequenas 
contribuições financeiras, através de uma plataforma online, para financiar e/ou capitalizar um empreendimento.

Hoje no Brasil são utilizadas quatro modalidades de crowdfunding, sendo duas delas com retorno financeiro e duas sem retorno financeiro:

•  Crowdfunding de Investimento
 Pela Lei nº 6.385/76, toda empresa emissora de valores mobiliários deve se registrar na CVM como companhia aberta e   
 cumprir com uma série de obrigações informacionais. Além disso, a oferta pública de distribuição de valores mobiliários  
 depende de registro prévio na CVM. 

Com a regulamentação do Crowdfunding de Investimento - por meio da Instrução CVM 588, emitida em 2017 (Instrução 588) - ficam 
dispensados automaticamente de registro na CVM tanto a oferta quanto o emissor, que precisa observar limites de valor de receita 
bruta anual e de captação. 

•  Empréstimo de Pessoa para Pessoa (Peer to Peer Lending)
 Em 2018, o empréstimo de pessoa para pessoa foi regulado pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução CMN nº.  
 4.656  (Resolução 4.656). 

Vale notar que, por meio de plataformas eletrônicas, é possível emitir um instrumento de dívida no mercado de capitais (ou seja, um 
valor mobiliário), com fundamento na Instrução CVM 588, assim como realizar um empréstimo direto com base na Resolução 4.656, o 
que pode ser observado no quadro sintético a seguir:

Sem retorno Financeiro: Com Retorno Financeiro:

Doação (sem Recompensa)
Utilizado por instituições de caridade. Neste modelo não há 
recompensa. As pessoas contribuem simplesmente por acreditar 
em uma causa e não com a expectativa de receber algo em 
troca. É utilizado para a facilitação e divulgação de ações 
sociais.

Crowdfunding de investimento
Caracteriza-se pela captação de recursos por meio da oferta 
pública de valores mobiliários (títulos ou ação) de sociedades 
empresárias de pequeno porte, em plataforma eletrônica de 
investimento participativo. Nessa modalidade, o investidor 
está em busca de retorno financeiro pela valorização do valor 
mobiliário investido.

Recompensa (com Recompensa)
Este é o tipo de crowdfunding mais utilizado hoje no Brasil. 
Ao contribuir em algum projeto o contribuinte recebe uma 
recompensa. Os tipos de recompensa variam de acordo com o 
objetivo do projeto, podendo ser um ingresso para um evento, 
um livro, um produto a ser desenvolvido ou até mesmo a citação 
deste no lançamento de um produto ou serviço como apoiador.

Empréstimo de Pessoa para Pessoa (Peer to Peer Lending)
Os investidores recebem seu dinheiro de volta com juros. 
Permite a concessão de empréstimos em dinheiro, sem a 
intermediação dos bancos tradicionais, mediante uso de 
plataformas online. Hoje temos duas plataformas desse 
tipo estruturadas no Brasil para investimento em negócios 
de impacto, sendo uma delas lançada pela Rede Dinheiro e 
Consciência e a outra pela Sitawi.
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NÚMEROS DE MERCADO

Embora o empréstimo entre pessoas e o crowdfunding de investimento sejam ambos realizados exclusivamente por meio de plataformas 
eletrônicas, trata-se de mecanismos de financiamento distintos, com características e normativos próprios, os quais se encontram 
destacados no quadro comparativo abaixo:

No mercado mundial, a captação pública de recursos por meio de plataformas eletrônicas movimentou já em 2017 cerca de US$ 100 
bilhões. Desse montante, 70% foram obtidos pelo chamado Peer-to-Peer Lending, enquanto as demais modalidades responderam pela 
captação do restante dos recursos.

Os números relacionados à evolução do mercado brasileiro nos últimos anos são impressionantes. De acordo com informações divulgadas 
no site da CVM, os valores captados nas ofertas em 2016 e 2018 registraram alta de mais de 451%, passando de R$ 8.342.924,00 para 
R$ 46.006.340,00.

Tabela 1: Comparação entre dos tipos de instrumentos financeiros considerados na Instrução 588 (CVM) e Resolução 4.656 (BACEN)

Tabela 2: Tipos captação em plataformas eletrônicas

Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (valor mobiliário)

Ações (valor mobiliário)

ICVM 588 Res CMN 4.656

Títulos de Dívida  (valor mobiliário)

Contrato ou titúlo de crédito representante de empréstimo 
entre pessoas, intermediado por Sociedades de Empréstimo 
entre Pessoas 

Empréstimo, Financiamento e aquisição/venda de direitos 
creditórios efetuados por Sociedade de Crédito Direto

(Peer to Peer)

Participação

Dívida

Captação via plataforma eletrônica

Segmentos Mercado de Capitais Mercado de Crédito

Resolução CMN 4.656/18
(Banco Central)

Empréstimos e Financimentos

Crédito de Instituição 
Financeira

Instituição Financeira apenas intermedia 
crédito entre pessoas (P2P) 

Sociedade de Empréstimo 
entre pessoas

SEP
(Intermediária Financeira)

Sociedade de Crédito Direto 
SCD

(Credora Financeira)

Instrução 588/17
(CVM)

de Investimento

Participação Dívida

Sociedade Empresária de Pequeno Porte
(Instituição NÃO financeira, receita máxima de R$ 10mm aa)

Oferta Pública de Valores Mobiliários com Dispensa de 
Registro de oferta e de emissor
Crowdfunding

Base Legal
Entidade Reguladora

Modalidades

Agentes
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Neste período, o número de investidores na modalidade registrou uma alta de aproximadamente 716%, de 1.099 para 8.966, enquanto 
as ofertas fechadas com sucesso evoluíram de 24 para 46. 

Já o valor médio de captação por oferta passou de R$ 347.621,82 para R$ 1.000.137,83, no mesmo período.

Os dados também revelam que o número médio de investidores por oferta cresceu de 46 para 195 entre 2016 e 2018, acompanhado pela 
redução do investimento médio por investidor, que passou de R$ 7.591,38 para R$ 5.131,20 no período.

NÚMERO DE INVESTIDORES

2016 2017

1.099

+124%
2.467

+715%

+263%

8.966

2018

Figura 1: Aumento do número de investidores em crowdfunding no Brasil. Fonte: Evolução do Mercado do Crowdfunding de Investimento, disponível em  
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20190429_crowdfunding_evolucao_do_mercado.pdf 

Figura 2: Evolução do número médio de investidores por oferta.  Fonte: Evolução do Mercado do Crowdfunding de Investimento: 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20190429_crowdfunding_evolucao_do_mercado.pdf

NÚMERO MÉDIO DE INVESTIDORES POR OFERTA

2016 2017

46

+143%
112

+323%

+74%
195

2018
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Figura 3: Esquema representativo dos participantes de uma plataforma de investimento

Entre 2016 e janeiro de 2020, o número de plataformas de investimento coletivo registradas na CVM subiu de 4 para 261.

Sendo assim, percebe-se que nos últimos anos o interesse pelo instrumento vem crescendo significativamente.  

Conforme o gráfico acima, a utilização do referido mecanismo envolve os seguintes atores:

(a) Captador: Sociedade Empresarial de Pequeno Porte com receita de até R$ 10MM a.a. Para fins de enquadramento no limite de 
faturamento exigido, considera-se a receita bruta apurada no exercício social encerrado no ano anterior à oferta. Caso a empresa 
não tenha operado durante todos os doze meses no exercício social encerrado no ano anterior à oferta, o limite considerado passa a 
ser proporcional ao número de meses em que ela de fato exerceu as suas atividades, desconsideradas as frações de meses.

(b) Plataforma: pessoa jurídica autorizada pela CVM a realizar distribuição de ofertas públicas de emissão de Sociedade de 
Pequeno Porte, exclusivamente através de ambiente virtual. É responsável pela divulgação dos documentos e informações da 
oferta e do emissor de forma suficiente, clara e equitativa a todos os investidores, assim como pela regularidade da oferta e do 
investimento. Deve ainda verificar os limites de investimento aplicáveis a cada tipo de investidor definido pela Instrução e manter 
serviço de atendimento ao investidor.

(c) Investidor Líder: pessoa natural ou jurídica com comprovada experiência de investimento. Cabe a ele: (a) a selecionar o setor 
(segmento) a ser investido (apresentar sua tese de investimento), (b) os projetos a serem financiados, (c) estruturar a oferta junto 

PARTES ENVOLVIDAS NO CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO

Captador (empresa de pequeno 
porte) busca plataforma de 

investimento e fornece documentos 
e informações do seu projeto 

Plataforma de Investimento analisa 
documentos e informações e divulga a 
oferta e informações sobre o projeto

INFORMAÇÃO/DADOS

INVESTIMENTO

Com ou sem a liderança de um 
investidor experiente, investidores de 
varejo, após acesso às informações 

da oferta e do emissor, tomam a 
decisão de investir no projeto

PLATAFORMA DE
INVESTIMENTOCAPTADOR
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com o empresário, (d) estruturar o consórcio (que a norma chama de “sindicato”) de investidores, (e) acompanhar a produção dos 
documentos jurídicos relacionados à oferta, a serem aderidos pelos investidores, (f) investir pelo menos 5% da oferta, (g) fazer o 
acompanhamento da sociedade investida pós investimento e (h) gerir o relacionamento com os investidores de mercado, como por 
exemplo, mandar relatórios e assegurar a simetria de informações2.

(d) Investidor: embora qualquer investidor possa participar das ofertas de crowdfunding de investimento, existem limites de 
aplicação. Em geral, o limite de investimento é de R$ 10 mil reais ao ano (exceto Investidor Líder, ou Investidor Qualificado e 
Profissional). Caso a renda bruta anual do investidor ou o montante de seus investimentos financeiros seja superior a R$ 100.000,00 
(cem mil reais), esse limite pode ser ampliado para até 10% do maior desses dois valores, também considerando o ano-calendário.

2 O Investidor Líder atua a fim de conferir credibilidade ao projeto-alvo de captação, exercendo as atribuições que lhe conferem a Instrução CVM 588, sobretudo quanto à coordenação de “sindicato” de 
investimento participativo. Este atua como redutor da assimetria informacional, ou seja, utiliza-se de sua comprovada experiência (requisito essencial) para atuar na criação de mecanismos de seleção 
dos investimentos em que o sindicato atuar, produzindo estudos e relatórios quanto às empresas investidas e aos aportes realizados, de modo a garantir transparência e confiabilidade das informações, 
indispensável à participação de investidores menores no pool.

CARACTERÍSTICAS E LIMITES DA OFERTA DE CROWDFUNDING
A oferta de valores mobiliários via crowdfunding deve observar os seguintes limites e características:
(A) Faturamento Máximo da Ofertante: R$ 10.000.000,00 ao ano
(B) Captação Máxima: R$ 5.000.000,00 ao ano
(C) Registro: dispensa de registro da oferta e do emissor junto à CVM. 
(D) Veículo de Captação: exclusivamente a plataforma eletrônica
(E) Prazo de Captação: não superior a 180 dias
(F) Período de Desistência do Investidor (sem multa ou penalidade): no máximo 7 dias
(G) Uso dos Recursos Captados: não podem ser utilizados para fusão, aquisição, incorporação de cotas, compra de outras empresas
(H) Período de Vedação de Nova Oferta: 120 dias após o sucesso da primeira oferta
(I) Informações da Emissora e da Oferta: definidas pela ICVM 588, devem ser divulgadas de forma equitativa a todos os investidores 
de forma periódica (no mínimo semestral), abrangendo os seguintes tópicos:

• informação sobre a sociedade empresária de pequeno porte; 
• informações sobre o plano de negócios; 
• informações sobre o valor mobiliário ofertado; 
• informações sobre o sindicato de investimento participativo, se houver; 
• comunicação sobre a prestação de informações contínuas após a oferta;
• alertas sobre riscos; 
• informações sobre conflitos de interesse; 
• informações sobre a remuneração da plataforma eletrônica de investimento participativo e os critérios utilizados para sua 

determinação;
• informações sobre a tributação aplicável; 
• advertências.

FUNDAMENTO LEGAL PARA USO DO CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO POR IFDs
De acordo com o art. 3º, inciso VIII da Resolução do CMN nº 2.828/01, as agências de fomento podem adquirir participação acionária em 
instituições não financeiras, observadas as seguintes condições: 
(a) não se configure a condição de acionista controlador, 
(b) a empresa não seja controlada, direta ou indiretamente, por Unidade da Federação; ou 
(c) a Unidade da Federação não tenha influência significativa na empresa. 

Esses investimentos devem ser realizados no território (Unidade da Federação) no qual a respectiva IFD tenha sede. 
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Sendo assim, por força do referido dispositivo legal, uma IFD pode adquirir participação em sociedades cuja sede esteja localizada no 
território da sede da IFD em questão, por meio de mecanismo de crowdfunding de investimento, desde que atendidas as limitações 
constantes dos itens (a), (b) e (c) acima.

FORMAS DE UTILIZAÇÃO DO CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO POR IFDs
No âmbito do LAB, exploramos três formas pelas quais uma IFD poderia investir mediante utilização do mecanismo de crowdfunding de 
investimento. Essas opções variam em função das responsabilidades e atividades que ficariam a cargo da IFD. 

Nosso objetivo com a apresentação dessas alternativas não foi esgotar o assunto. Não estamos rejeitando aqui outras formas de 
utilização desse mecanismo por IFDs. Nosso objetivo foi somente apresentar elementos de alguns formatos possíveis de participação. 
Sendo assim, essas alternativas apresentam caráter exemplificativo e não restritivo.

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2 OPÇÃO 3

Descrição

Desafios

Pontos Positivos

Articuladora, investidora e 
fomentadora do Sindicato

Investidor Líder 
(terceirizando para o setor privado 
determinadas atividades)

Investidor Líder 
(concentrando todas as atividades)

Escolha de Investidor Líder.
Acompanhar a execução das 
tarefas pelo investidor Líder

Contratação de terceiro isento.
Acompanhamento da execução das 
tarefas a serem executadas pelo 
terceiro contratado.

Verificar se há estrutura para 
cumprimento de todos esses papeis.
Aprofundar sobre os desafios de ordem 
prática.

Pode gerar uma remuneração para as 
agências de fomento.

Possibilidade de terceirizar atividades 
que a agência não está estruturada 
para assumir, mantendo para si o que 
é de sua expertise.

Não apresenta grandes riscos e 
responsabilidades, as quais 
ficam concentradas no 
Investidor Líder que vai ser 
remunerado para isso.

Tabela 3: Quadro representativo das alternativas de uso do crowdfunding por uma IFD

No que se refere à plataforma eletrônica, dependendo da periodicidade e regularidade na qual a IFD deseja investir, pode-se optar por: 
(a) utilizar uma plataforma de terceiros já registrada na CVM, 
(b) criar a sua própria plataforma e registrá-la junto à referida autarquia, ou 
(c) contratar uma plataforma de terceiros na modalidade de White Label 3 .

O Crowdfunding de investimento apresenta inúmeras oportunidades para as IFDs. Abaixo elencamos algumas vantagens da utilização 
desse mecanismo:
• estimula o mercado privado a investir nos setores cujo desenvolvimento é de interesse público;
• é um  Instrumento regulamentado e testado pelo mercado;
• há a possibilidade de atender a mercado carente de recursos (sociedades de pequeno porte);
• tem baixo custo de estruturação (menor que fundo de investimento, por exemplo);
• estimula a articulação para o desenvolvimento de setores carentes e que necessitam de recursos, causando alto impacto com a 

utilização de recursos públicos e privados;
• amplia o relacionamento entre a IFD e a comunidade e pode ser utilizado para fomentar o desenvolvimento de um ambiente de 

inovação junto a faculdades, aceleradoras e demais atores do setor de inovação;
3 O White Label é um modelo de negócio em que um produto ou serviço desenvolvido por determinada empresa é revendido por terceiros como se a inteligência por trás do produto fosse da marca que o 
revende. Esse é muito aplicado no setor de tecnologia, onde o custo para se criar um produto inovador e patenteá-lo é alto. No modelo de negócio White Label, a empresa que detém a tecnologia cede o 
direito de uso, porém com a marca do revendedor.

OPORTUNIDADES RELACIONADAS AO USO DO CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO
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• promove a atuação em diversos formatos, de acordo com a estrutura e capacidade de execução de cada instituição (flexibilidade 
nos papéis a serem exercidos pela IFD, conforme item anterior);

• aumenta a oferta de capital aos investimentos de impacto nacional, alinhados à Estratégia  Nacional de Investimentos e Negócios 
de Impacto – ENIMPACTO. 

“Novas tecnologias deixam as empresas tradicionais obsoletas. As agências de 
fomento tem como missão induzir a modernização de empresas  tradicionais, bem 

como apoiar as empresas dessa nova economia.”
Renata Freire - BADESUL

Depoimentos de agentes envolvidos no desenvolvimento do projeto piloto do Badesul.

“Hoje a maioria dos pequenos empresários nem pensa em IFD para buscar funding. Com 
operações desse tipo é natural que esses empresários passem a pensar nessas instituições como 
uma alternativa realmente viável. Além disso, operações desse tipo possibilitam o surgimento de 
startups mais estruturadas que depois podem ser investidas pelos fundos geridos pelos gestores 
tradicionais registrados na CVM nas futuras rodadas de investimento. A entrada das IFDs nesse 
mercado iria suprir uma lacuna importante de mercado, pois é um grande desafio a captação de 

investimentos entre 1 e 5 milhões (é o famoso Vale da Morte das Startups)”
Paulo Deitos - Cap Table

DESAFIOS PARA UTILIZAÇÃO DO CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO

PRÓXIMOS PASSOS

Apesar de não terem sido encontrados óbices à utilização do mecanismo por uma IFD, pudemos levantar os seguintes desafios:
• apesar de não haver vedação para a aquisição de ações via crowdfunding por uma agência de fomento e banco de desenvolvimento, 

o mecanismo não é expressamente previsto na regulação em vigor;
• falta de familiaridade com o assunto por parte da maioria das IFDs;
• há a necessidade de investigar a opinião de mais atores do mercado sobre a utilização de recursos públicos para investimento 

mediante a aquisição de ativos em plataformas;
• alto risco do investimento, considerando o estágio de desenvolvimento das empresas, inclusive de perda (total ou parcial) do 

montante investido;
• flexibilidade da norma traz desafios em relação à custódia dos ativos;
• falta de liquidez, já que não é permitida a negociação dos ativos em mercado secundário.

Nos próximos meses seguiremos acompanhando o projeto piloto do BADESUL, que encontra-se em pleno desenvolvimento. Em breve 
compartilharemos os detalhes e aprendizados do mencionado projeto, que serão consolidados na Parte 2 - Implantação de Piloto do 
Guia para Utilização de Mecanismo de Crowdfunding de Investimento por Instituições Financeiras de Desenvolvimento.
 
Caso a sua instituição tenha interesse em acompanhar de perto essa evolução, nossos aprendizados seguirão em construção nas 
nossas reuniões periódicas e em breve publicaremos um complemento ao presente material, com um resumo dos principais desafios 
e dificuldades incorridos.

Estamos trabalhando com muito entusiasmo no acompanhamento deste projeto e com os benefícios que possam vir do compartilhamento 
dessa experiência. 






