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AGENDA DAS REUNIÕES  
 

 

06/12: SUBGRUPO AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E USO DA TERRA 

Hora Conteúdo Palestrante 

14:00 - 14:05 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

14:05 - 14:10 Apresentação da agenda e  Propósito da reunião Rodrigo Lima | Consultor LAB 

14:10 - 14:55 Iniciativas 

Plataforma para fomentar investimentos verdes e 
critérios ASG na agropecuária brasileira 

Dulce Benke |Proactiva 

Experiências da COP26 para a pauta de 
investimentos sustentáveis na agricultura brasileira 

Rodrigo Lima |  Consultor LAB 
Agroicone 

Visão das Iniciativas e Agenda 2022 Rodrigo Lima | Consultor LAB 

14:55 - 15:00 Intervalo 

15:00 - 15:40 
Economia e Sociobiodiversidade do Estado do Pará 

Atualização sobre a Iniciativa de Bioeconomia 

Juliana Almeida,  Especialista 
Lider de Mudança Climática, 

BID 
Prof Francisco Assis 

(Universidade Federal do Para)  
Bruna Ciasca (Economista, 

TNC) 

15:40 - 16:00 Discussão: Fechamento e direcionamento dos próximos passos  
Todos. Condução de  

Rodrigo Lima | Consultor LAB 

07/12: SUBGRUPO ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS 

Hora Conteúdo Palestrante 

14:00 - 14:05 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

14:05 - 14:10 Apresentação da agenda e  propósito da reunião 
Carolina Griggs|Consultora 

LAB 

14:10 - 15:00 
"O Planejamento de uma Taxonomia ASG para projetos de 

infraestrutura sustentável de saneamento básico e infraestrutura 
hídrica" 

Denise Seabra (MDR) 
Carla B. Carneiro (MDR) 

TBC/Sitawi 

15:00 - 15:05 Intervalo 

15:05 - 15:30 Q&A MDR 

15:30 - 16:00 
Planejamento do subgrupo: trabalhos importantes para o próximo ciclo, relacionados a esta nova 

taxonomia e além 
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08/12: SUBGRUPO ENERGIA - Eficiência Energética (EE) no Brasil: visão e oportunidades 

Hora Conteúdo Palestrante 

14:00 - 14:05 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

14:05 - 14:10 Apresentação da agenda e  propósito da reunião Ricardo Nogueira | Consultor LAB 

14:10 - 14:25 
Perspectiva do PROCEL – Programa Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica 
Marcel Siqueira | Procel  / 

Eletrobras 

14:25 - 14:40 Perspectiva dos Agentes de Mercado 
Maurício Gonçalves | Abesco / 3E 

Soluções 

14:40 - 14:55  Perspeciva do Programa PotencializEE  Luiz Lubi | GIZ 

14:55 - 15:10 
Perspectiva de Funding: barreiras para investimentos; 

instrumentos financeiros inovadores e lições aprendidas e 
desafios 

Gustavo Ribeiro,   Paulo Figueiredo 
e Alvaro Silveira | GIZ – Agência 

Alemã de Cooperação Internacional 

15:10 - 15:15 Intervalo 

15:15 - 15:40 Iniciativas 

Mapeamento dos Instrumentos Financeiros não 
bancários 

Felipe Baracat | Machado Meyer 
Adv. 

White Certificates 
Thiago Wscieklica|Manucci Adv. 

 Melissa  Rodrigues|Stocche Forbes 
Adv. 

Certificado de Recebíveis de EE e Geração 
Distribuída Fotovoltaica (GDFV) 

Thiago Wscieklica|Manucci Adv. 
Melissa  Rodrigues|Stocche Forbes 

Adv. 

Modelo de Financiamento Off-Balance Sheet 
para projetos de EE e GDFV 

Michel Sednaoui | Absolar 

Incorporar o Seguro de Crédito no Modelo de 
Funding da GDFV para Cooperativas 

Michel Sednaoui | Absolar & Plexo 
Solar 

Fundo Garantidor de Crédito para Eficiência 
Energética (FGEnergia) 

Rodrigo Bacellar | BNDES 
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09/12: SUBGRUPO TÍTULOS E FINANÇAS VERDES 

Hora Conteúdo Palestrante 

14:00 - 14:05 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

14:05 - 14:10 Apresentação da agenda e  Propósito da reunião Leonardo Werneck | Consultor LAB 

14:10 - 14:30  Iniciativas 

Taxonomia: comunicação e principais 
tendências para o contexto brasileiro 

Daniela Baccas |CVM 

Produtos Financeiros Verdes: instrumentos 
financeiros verdes e a promoção de boas 

práticas socioambientais no mercado 
financeiro e de capitais 

 
Rodrigo Porto|BID, Nataly Briquet, EY 

Mercado de Carbono: incertezas e entraves 
para suporte à estruturação do mercado de 

créditos de carbono 
Caroline Prolo|Stocche Forbes 

14:30 - 14:35 Intervalo 

14:35 - 14:55 
Debriefing Resoluções COP26 quanto ao Artigo 6 do 

Acordo de Paris 
Caroline Prolo|Stocche Forbes 

14:55 – 15:40  

Mesa redonda:  À luz da trajetória de sua instituição até 
o momento na agenda, como os resultados da COP26 
serão integrados em sua estratégia e ação no próximo 
ciclo, principalmente no tema mercado de carbono? 

TBC: iCS, CEBDS, BNDES, Vitreo, Itaú, XP, 
Safra 

15:40 - 16:00 
Discussão: Q&A, fechamento e direcionamento de 

próximos passos  
Todos. Condução de Leonardo Werneck 

| Consultor LAB 
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PARTICIPANTES 
 

Flavia Moraes 

ABDE 

 

Stefano Giarelli 

Abesco 

 

Raquel Castelpoggi 

Abrapp 

 

Marcelo Sigoli 

Absolar 

 

Paula Aguilera 

Absolar 

 

Kátia Fenyves 

AFD 

 

Gustavo Lobo 

Agroícone 

 

Leila Harfuch 

Agroícone 

 

Thais Birjefeld 

Anbima 

 

Eduardo Werneck 

APIMEC 

 

Paulo Figueiredo 

Avetreo 

 

Alexandre Caletti 

Banco Central 

 

Carlos Zanatta 

Banco Central 

 

Adilson Dias 

Banpará 

 

Brian Bechara Ferreira 

Banpará 

 

Carlos Garcia 

Banpará 

 

Denilson Leonardo Serrão 

Soares 

Banpará 

 

Jailson Gonçalves 

Banpará 

 

Luan Souza 

Banpará 

 

Cinthia Bechelaine 

BDMG 

 

Dalini Ferraz 

BDMG 

 

Pedro Lauar 

BDMG 

 

Carlos Salgado 

BID 

 

Maria Netto 

BID 

 

Orlando Lima 

BID 

 

Rodrigo Ferreira 

BID 

 

Lavínia Barros de Castro 

BNDES 

 

Luciano Mitidieri 

BNDES 

Marcelo Miterhof 

BNDES 

 

Márcio Macedo 

BNDES 

 

Rodrigo Bacellar 

BNDES 

 

Fernando Guimarães 

BRDE 

 

Enrico Fores 

BRASFI 

 

Barbara Barroso 

BTG Pactual 

 

Naya Silva 

Caixa Econômica Federal 

 

Andre Escada 

CEBDS 

 

Natalia Renteria 

CEBDS 

 

Bernardo Souto 

CNC 

 

Thiago Wscieklica 

Consultor Independente 

 

Gabriela Coser 

CPI 

 

Tatiana Alves 

CPI 

 

Gustavo Lomonoco 

Credit Agricole 
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Daniela Baccas 

CVM 

 

Ricardo Benzamat 

Eficiente Energia 

 

Marcel Siqueira 

Eletrobras 

 

Nataly Briquet 

EY 

Alvaro Silveira 

GIZ 

 

Colin Andre 

GIZ 

 

Fernanda Feil 

GIZ 

 

Gustavo de Melo Ribeiro 

GIZ 

 

Luis Lubi 

GIZ 

 

Matthias Knoch 

GIZ 

 

Sebastian Sommer 

GIZ 

 

Marcela Miranda 

IABS 

 

Paulo Candido 

IABS 

 

Alexandre Gazzoti 

Itaú Asset Management 

 

Isabela Aroeira 

Itaú Unibanco 

 

 

Isadora Valle 

JPG 

 

Priscila Praum de Moraes 

Kaeté Investimentos 

 

Isadora Fenili 

KPMG 

 

Carolina Griggs 

LAB 

 

Enilce Leite Melo 

LAB 

 

Larissa Mazolli 

LAB 

 

Leonardo Werneck 

LAB 

 

Luisa Becker 

LAB 

 

Ricardo Nogueira 

LAB 

 

Rodrigo Lima 

LAB 

 

Marina Miranda 

LOG 

 

Felipe Baracat 

Machado Meyer 

 

Lucca Rizzo 

Mattos Filho 

 

Carlos Canabrava 

ME 

 

Rafael Monteiro 

ME 

 

Carla Barroso Carneiro 

MDR 

 

Denise Seabra 

MDR 

 

Eduardo Pareja 

MDR 

 

Leandro Cardoso 

MDR 

 

Victor Barreira 

Modal 

 

Alexis Ward 

Petrobrás 

 

Fernando Folle 

Previc 

 

Dulce Benke 

Proactiva 

 

Orlando Editore 

Proactiva 

 

Bruno Youssif 

Resultante 

 

Tamara Handfas 

Rotta Moro Advogados 

 

Gustavo Oubinha 

Sailventures 

 

Luciane Moessa 

SIS 

 

Guilherme Gonçalves 

SITAWI 

 

Carina Montenegro 

Stocche Forbes 

 



 

 
 
 

                                         www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com                                 9 

Caroline Prolo 

Stocche Forbes 

 

Gabriela Terepins 

Stocche Forbes 

 

Melissa Rodrigues 

Stocche Forbes 

 

Anna Lucia Horta 

TNC 

Bruna Ciasca 

TNC 

 

Marco Gambi 

TNC 

 

Karin Yomauti 

Tozzini Freire 

 

Francisco de Assis Costa 

UFPA 

 

Raquel Costa 

UNEPFI 

 

Phillipe Kafer 

VBSO 

Renato Buranello 

VBSO 

 

Lúcio Veloso 

Vieira Rezende 

 

Mayara Neme Mira 

Votoratim Reservas 

 

Laura Albuquerque 

Wey Carbon 

 

Ricardo Formento 

WEG 

 

Maurício Gonçalves 

3E 
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RELATO DAS REUNIÕES 
 

Introdução e Objetivos da Reunião  

Desde a última reunião do Grupo de Trabalho de Finanças Verdes, realizada em maio de 2021, 

houve vários avanços e conclusão de trabalhos iniciados em ciclos anteriores do LAB. Apesar 

do contexto de pandemia global não ter permitido a realização de reuniões presenciais, o 

período foi marcado por uma forte participação e presença dos membros dos subgrupos. O 

principal objetivo dessa reunião foi planejar e acordar as atividades que serão executadas no 

próximo ciclo, apresentar os acordos e as propostas, por subgrupos, sobre como serão 

tratados os diferentes temas. Além disso, esta reunião buscou avançar na identificação: 

i. De iniciativas ou frentes de trabalho que os membros do GT desejam atuar de forma 

mais dedicada no ano de 2022; 

ii. De lideranças potenciais para as iniciativas e oportunidades para aprofundar 

conteúdos e incluir temas relevantes que não estejam sendo tratados; 

iii. Dar um feedback aos membros de cada Subgrupo sobre os avanços ocorridos ao longo 

de 2021 em cada iniciativa.            

 

Neste relatório, será feito um relato de cada reunião dos quatro diferentes subgrupos, quais 

sejam, Agricultura Sustentável e Uso da Terra; Água, Saneamento e Resíduos; Energia; e 

Títulos e Finanças Verdes. 
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Subgrupo: Agricultura Sustentável e Uso da Terra  

Consultor: Rodrigo Lima 

A reunião do subgrupo de Agricultura iniciou com uma recapitulação do que foi feito no 

subgrupo no ano de 2021, em relação aos frameworks ASG e à aproximação do plano ABC+ 

aos critérios de exigibilidade do CBI. Adicionalmente, traçou-se uma perspectiva do que deve 

ser realizado em 2022, tratando-se de partir da análise do que já existe no mercado em relação 

aos critérios ASG no agronegócio brasileiro, entender-se como as operações são estruturadas, 

olhar-se para os bancos, como eles estão analisando os critérios ASG no agronegócio 

brasileiro. 

Abordou-se, também, sobre a atualização das iniciativas do subgrupo, analisadas a seguir: 

 

Iniciativa 1: Plataforma para fomentar investimentos verdes e critérios ASG na agropecuária 

brasileira 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

 Aprofundar compreensão sobre critérios e práticas sustentáveis para atrair 

investimentos verdes; 

 Mapear iniciativas, critérios, indicadores ASG com foco na agricultura, gargalos, 

mecanismos financiamento, potenciais investidores. 

Para 2022, sugere-se partir de uma análise do que já existe no mercado, como as operações 

financeiras são estruturadas; olhar para os bancos, como eles estão olhando os critérios ASG 

no agronegócio brasileiro; como o mercado está operando em relação aos critérios ASG; 

identificar sinergias e gaps dos frameworks de referência. 

 

Iniciativa 2: Agropecuária de baixo carbono 2021-2030: diversificação das fontes de 

financiamento para investimento 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

 Incrementar o financiamento das práticas de agropecuária de baixo carbono usando 

finanças verdes; 

 Gerar conscientização e conexão da agropecuária de baixo carbono com a agenda de 

finanças verdes. 

O Ministério da Agricultura tem manifestado o interesse de que cada vez mais haja títulos e 

financiamento de produtos sustentáveis – ABC+, logo, busca-se a atuação do STI, FCA e Banco 

Central nessa agenda. 
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Iniciativa 3: Roadmap: finanças ASG para promover a bioeconomia e a valorização do capital 

natural 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Construir soluções que permitam criar, incentivar e financiar projetos de bioeconomia 

na Amazônia e outros biomas brasileiros, integrando diversos atores. 

Foi apresentado pelo professor Francisco de Assis Costa (Universidade Federal do Pará) um 

estudo sobre economia e sociobiodiversidade no estado do Pará. Segundo o documento, tem-

se, no estado, uma vasta sociobiodiversidade e diferentes formas de organização indígena, e 

abordam-se seis eixos de recomendações de políticas públicas para a bioeconomia da 

sociobiodiversidade do estado. O documento pode ser acessado neste link e a apresentação 

do professor pode ser acessada neste link. 

O membro do subgrupo Carlos Salgado, do BID, trouxe ideias para a iniciativa, a serem 

estudadas para 2022:  

 Estudar instrumentos financeiros que têm maior potencial de financiamento para as 

cadeias de valor da bioeconomia; 

 Análise dos gargalos e das potencialidades: 

o Existem estudos detalhados sobre isso, no campo da bioeconomia; 

o Proposta de instrumentos financeiros que podem catalisar investimentos da 

bioeconomia da floresta; 

o Preparação de um template geral; 

o Estudo de 6 instrumentos: 

 CPR Verde; 

 Mercado de Capitais (Títulos Verdes Sustentáveis); 

 Fundos de risco e venture capital; 

 Fundos de crédito (exemplo: Fiagro, FIDC); 

 Blended Finance (instrumentos garantidores); e 

 Fintechs e temas de diversificação financeira tradicional. 

 

Iniciativa 4: Climate Bonds Initiative (CBI): consulta pública para identificação das melhores 

práticas no setor agrícola brasileiro  

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Consolidar sugestões à Consulta Pública CBI sobre boas práticas para a agricultura 

utilizadas no Brasil. 

Assim como as iniciativas 1 e 2, esta iniciativa também está aguardando a reunião com o 

MAPA para desenho de próximos passos. 

https://drive.google.com/file/d/1GvKEPxQ3fBG17sm5Mp9-uPBMmfmyKThs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQE47BgD9LWV--eaoMWm4Xad3LhQA8iz/view?usp=sharing
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Iniciativa 5: Série de artigos “Desmistificando os green bonds”. Fase 1: Os Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio Verdes 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Disseminar conhecimento sobre a temática. 

No âmbito da iniciativa, foi feita a publicação “Desmistificando os títulos verdes: CRA Verde”, 

nos formatos cartilha e artigo reduzido. A liderança da iniciativa esteve empenhada na 

tradução do artigo para o inglês, que já está pronto para ser publicado, para envio a 

investidores internacionais.  

 

Iniciativa 6: Série de artigos “Desmistificando os green bonds”. Fase2: As Letras de Crédito do 

Agronegócio Verdes (LCA Verde) 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Disseminar conhecimento sobre a temática. 

O artigo sobre LCAs verdes está em fase de finalização. 

Durante a reunião, foram trazidas, pelo Rodrigo C. A. Lima, consultor do subgrupo de 

Agricultura, informações sobre a temática mudança do clima da Cop26, que teve foco nos 

seguintes temas: 

 Utilização de fertilizantes e de metano na agricultura; 

 Qual o papel da agricultura no auxílio à redução de emissões de GEE; 

 De que forma adotar tecnologias de inovação – conectar tecnologia, inovação e 

financiamento à agricultura. 

o Pontuou-se a necessidade de haver financiamento privado – agenda prioritária 

e necessária que permita que a transição climática dos países ocorra; 

 Iniciativas ligadas a desmatamento estão ganhando formato e estão crescendo; 

 Questão do metano também está ligado ao financiamento. 

o Exemplo: produção de carne de forma mais eficiente como forma de reduzir as 

emissões de metano. 

Programa ABC+: 72 milhões de hectares de áreas a adotarem as novas tecnologias de 

financiamento. O Programa é parte da estratégia do Brasil de redução de emissões, haja vista 

que a agricultura tem o papel fundamental nessa meta. 

O Link com informações sobre a Sustainable Agriculture Financy Facility – SAFF pode ser 

acessado aqui.  

 

https://www.climatefinancelab.org/project/sustainable-agriculture-finance-facility/
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Subgrupo: Água, Saneamento e Resíduos  

Consultora: Carolina Griggs 

A reunião do subgrupo Saneamento começou com uma breve atualização sobre os artigos em 

desenvolvimento, que estão em fase de revisão final: 

 Mapeamento do marco regulatório do setor, com as recentes atualizações e 

tendências de financiamento do setor; 

 Entrevistas do setor bancário para entender quais são as barreiras ainda existentes 

para o financiamento das debêntures incentivadas; 

 Estruturas alternativas de acesso ao mercado de capitais por entidades públicas. 

o Qualificação de investimentos com critérios ASG – entrevistas com bancos do 

setor: a conclusão é que há a necessidade de uma taxonomia e frameworks 

padronizados. 

O foco da reunião foi em taxonomia ASG, em que houve apresentações do MDR (Ministério do 

Desenvolvimento Regional) e Sitawi. 

A primeira apresentação, “O Planejamento de uma Taxonomia ASG para projetos de 

infraestrutura sustentável de saneamento básico e infraestrutura hídrica”, apresentada por 

Carla Carneiro e Eduardo Pareja, trouxe a visão geral do Ministério de que, para os 

investidores internacionais, é necessário que o marco regulatório esteja alinhado com os 

marcos regulatórios internacionais: necessidade de alinhamento dos projetos futuros às 

taxonomias internacionais; adoção de indicadores, monitoramento, taxonomia, que orbitam 

em torno do desenvolvimento e infraestrutura sustentáveis.  

Abordou-se a estratégia de desenvolvimento verde para o desenvolvimento regional, no que 

se refere a insumos, consolidação e divulgação de informação; ao papel do Estado e do 

Governo Federal na criação de estratégias para os entes federativos; em como os diferentes 

atores do sistema trabalham dentro do ciclo; nas variedades das estratégias ASG (adoção 

voluntária, adaptável e flexível, para permitir a estruturação dos projetos sem oneração); na 

contratação de consultorias especializadas e na formação de parcerias, para o alinhamento da 

carteira das empresas com os critérios ASG; na capacitação dos setores público e privado 

(parcerias com bancos de desenvolvimento regionais e realização de oficinas); nas melhores 

referências internacionais e atração de investimentos no que se refere à blended finance, com 

objetivo de superação de desigualdades regionais (exemplo: Projeto “Cidades Resilientes”).  

Para mais informações, a apresentação pode ser acessada neste link. 

Em seguida, houve a apresentação da Sitawi, pelo Guilherme Gonçalves, que trouxe a 

experiência internacional na construção de taxonomias. Foi construído um modelo lógico 

conceitual para o caso brasileiro, de como os critérios ASG fariam sentido no país, através de 

https://drive.google.com/file/d/17dZcR5OjS2rME0svBaym2enaEZChx90A/view?usp=sharing
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um mapeamento das taxonomias internacionais e de infraestrutura sustentável, análise 

regulatória e construção de matriz de riscos.  

Mostrou-se que há oportunidades de financiamento na área de infraestrutura, principalmente 

na área de recuperação de bacias hidrográficas. 

A apresentação pode ser consultada neste link. 

Após, houve apresentação da Denise Sebrae, do MDR, que abordou a identificação de um gap 

entre os investimentos necessários e os realizados no setor. Há uma ampla participação do 

Tesouro no financiamento, em contraste com uma baixa participação do mercado de capitais. 

Precisa-se de uma ordem de R$ 600 bilhões de financiamento, para o que será necessário o 

aumento da participação privada nos investimentos. Além disso, aborda-se que é necessário 

incorporar mecanismos inovadores de investimento, pois não se deve ficar apenas nos veículos 

tradicionais. Os resultados esperados são: que a incorporação de critérios ASG possibilite 

inovações para os players de marcado; que investidores internacionais tenham maior 

facilidade para decodificar os processos; e que a capacitação financeira e de operadores 

movimentem toda uma cadeia. 

A apresentação pode ser consultada neste link. 

Publicação compartilhada entre os membros: “Integrated Solid Waste Management and 

Carbon Finance Project”: disponível neste link. 

As atualizações das iniciativas do subgrupo não foram debatidas no dia, contudo segue breve 

informações sobre os andamentos: 

 

Iniciativa 1: Normas e regulação de mercado de capitais aplicáveis ao setor de saneamento: 

mapa regulatório 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Disseminar conhecimento sobre a utilização do mercado de capitais como fonte de 

recursos para ampliação e modernização dos projetos de saneamento básico no Brasil. 

O estudo com avaliações dos pontos positivos e negativos dos instrumentos legislativos 

levantados, que está em fase de revisão final, está disponível neste link. 

 

Iniciativa 2: Estudo barreiras à emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Entender quais barreiras os atores-chave do setor de saneamento enxergam para a 

emissão de debêntures incentivadas e financiamento. 

https://drive.google.com/file/d/10NxN6zwBLVE1Mv6-KenFLhM6ju3iR0pX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G00TP9M0Wux1GbUOh5M9GBLPfkzjx_qo/view?usp=sharing
https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/ppar-brazilintsolidwastemgmt.pdf
https://docs.google.com/document/d/1aLHYzyZAw4VN3m1pe85Z49rhKtOq4vdL/edit?usp=sharing&ouid=104575991177688705397&rtpof=true&sd=true
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Regulamentação, caderno de orientações e formulários, além da relação dos projetos já 

aprovados pelo MDR, disponível neste link. 

 Em resumo: 41 projetos aprovados, 6 desistências (questões judiciais ou de mercado). 

Dos 35 vigentes, 30 já realizaram captação de R$5,546 bilhões. Dados relativos ao 

período 2015-2021 (posição 07/10/2021). 

 

Iniciativa 3: Estruturas financeiras alternativas aos prestadores públicos de serviços de 

saneamento 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Fortalecer a participação do setor de saneamento no mercado de capitais. 

O artigo está com todos os capítulos prontos e o material está passando por revisão, e pode 

ser acessado neste link. 

 

Iniciativa 4: Critérios ASG para processo de avaliação de investimentos em projetos de 

infraestrutura de saneamento 

O principal objetivo da iniciativa é:  

 Criar uma proposta de critérios ambientais, sociais e de governança para o setor de 

saneamento.  

O artigo está em fase de revisão final. 

  

https://antigo.mdr.gov.br/saneamento/incentivos-fiscais/89-secretaria-nacional-de-saneamento/3448-debentures-incentivadas
https://docs.google.com/document/d/1y2wYa0U0_6WeOKBJKBCr7KsRPZho52vO/edit?usp=sharing&ouid=114644214592963397975&rtpof=true&sd=true
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Subgrupo de Energia 

Consultor: Ricardo Nogueira 

A reunião do subgrupo Energia teve foco em Eficiência Energética (EE), e contou com 

apresentações do Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica / Eletrobras, 

3E Soluções e GIZ – Agência Alemã de Cooperação Internacional como primeiro bloco da 

reunião, seguida pela atualização das iniciativas, no segundo bloco. 

A primeira apresentação, “Perspectivas do PROCEL – Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica”, abordou a importância da EE como uma das estratégias mais relevantes para 

redução das emissões, principalmente no atual contexto brasileiro. No Procel, tem-se mais de 

200 iniciativas que abordam esse tema, atualmente. Destacou-se a importância do setor de 

Iluminação Pública (IP), que precisa de atenção, pois há muitos pontos de gargalo e 

insuficiência de recursos. 

Há publicações sobre EE no site do Procel, que podem ser encontradas neste link. 

Destacou-se a necessidade de construção de um ambiente com troca entre as instituições 

privadas, para que elas possam participar mais na EE.  

Os setores que têm potencial de EE, atualmente, são: 

o Iluminação pública; 

o Saneamento; 

o Comércio e Serviços. 

Para mais informações, a apresentação “Perspectivas do Procel” pode ser acessada neste link. 

Em seguida, houve a apresentação da 3E Soluções, intitulada “Eficiência Energética no Brasil: 

visão e oportunidades”, que trouxe a perspectiva de aumento dos investimentos ao redor do 

mundo, principalmente em novas edificações e em setores e dispositivos inteligentes. 

Abordou-se a importância de programas de grande relevância e de longo prazo, pois a EE traz 

resultados de mitigação das emissões de CO2. Foi compartilhado o exemplo dos motores, que 

muito têm a evoluir, pois registram alto consumo de energia. Das oportunidades que podem 

ser exploradas, foram citados os processos, comportamentos, equipamentos e custo da 

energia. Das ações que podem ser tomadas, foram citados o diagnóstico, projeto, 

implementação e acompanhamento. Contratos de performance são bastante utilizados, pois 

os custos da operação são amortizados ao longo do tempo, e há a necessidade de recursos 

externos, pois se trata de um amplo investimento. 

A apresentação da 3E Soluções pode ser consultada neste link. 

Na sequência, houve a apresentação da GIZ, sobre o programa PotencializEE (Programa 

Investimentos Transformadores em Eficiência Energética na Indústria). Abordou-se o fato de as 

indústrias gastarem montantes consideráveis em eletricidade e em combustíveis, que 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7b28E0A622-909E-4AF1-BF96-B90EA35B5D3E%7d
https://drive.google.com/file/d/1tePYA51hNZ347UTpute1hKvfjYoaDHZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17iQbaq9XZxT5aBJYK5Ta_VWL3O1qVVpe/view?usp=sharing
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poderiam ser economizados, especialmente nas PMEs industriais e com intervenções térmicas. 

As principais barreiras à implementação dos projetos são a confiança dos clientes, estudos de 

viabilidade dos financiamentos e custos de transação.  

Os principais objetivos do programa são o crescimento do mercado de EE em PMEs e destravar 

o financiamento público e privado para EE no Estado de SP. Os impactos esperados são a 

mitigação de emissões, mobilização de capital no setor privado, aumentar a competitividade 

das PMEs e gerar empregos verdes. A previsão de lançamento do Fundo Garantidor, constante 

na modelagem do projeto, é para fevereiro de 2022. 

Para mais informações sobre o Projeto PotencializEE, acesse a apresentação aqui. 

A quarta apresentação foi sobre o projeto FiBraS, coordenado pela GIZ, que tem o objetivo de 

potencializar o financiamento verde no Brasil. Abordou-se que a oferta de energia no Brasil 

tem elevada participação de renováveis, porém, a demanda energética tem baixos índices de 

desempenho. Os maiores focos, atualmente, são a indústria e o transporte. 

Dentre as barreiras encontradas para os projetos, citam-se a realização das auditorias 

energéticas e o desconhecimento dos riscos específicos de projetos de EE pelas instituições 

financeiras.  

Destacou-se que o blended finance é um diferencial para lançamento de novos produtos, no 

sentido de alocar interesses diversos e alavancá-los. 

A apresentação da GIZ sobre o Investimento em EE no Projeto FiBraS pode ser consultada 

neste link. 

No segundo bloco da reunião, foram apresentadas as principais atualizações sobre as 

iniciativas que estão sendo conduzidas no âmbito do subgrupo de Energia: 

 

Iniciativa 1: Mapeamento de instrumentos financeiros 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Comparar e analisar técnica e juridicamente estruturas de financiamento e 

instrumentos financeiros para servir de referência aos empreendedores dos setores de 

EE e GD. 

Busca-se a viabilidade de financiamento de projetos de geração distribuída e de EE, com 

análise do ponto de vista jurídico e regulatório das possibilidades de financiamento via 

mercado de capitais, com o objetivo de apresentação aos players do que existe atualmente no 

mercado. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/170oO6W9EJzBWZANo8x87z-SgCru7kECx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11sMKWXozbrd07biQnIUiMdWeq74bUbyV/view?usp=sharing
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Iniciativa 2: White Certificates 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

 Construir conhecimento e gerar maior entendimento do instrumento White 

Certificates; 

 Analisar sua aplicabilidade no mercado brasileiro. 

Foi desenvolvida uma cartilha informativa sobre o instrumento, que pode ser acessada neste 

link. 

Mais informações sobre os White Certificates podem ser encontradas na apresentação, 

disponível neste link. 

 

Iniciativa 3: Certificados de Recebíveis da eficiência energética e geração distribuída de 

energias renováveis (CREE) 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Atender às necessidades de investimento de empresas/ projetos, não necessariamente 

estruturados como S.A., e, dependendo de contarem com incentivos tributários, 

potencialmente alargar a base de investidores e aumentar o volume captado no 

mercado de capitais. 

Foi desenvolvida uma cartilha informativa sobre o instrumento, que pode ser acessada neste 

link. 

Mais informações sobre os CREEs podem ser encontradas na apresentação, disponível neste 

link. 

 

Iniciativa 4: Modelo de financiamento off-balance sheet para projetos de eficiência 

energética e geração distribuída (OBS) 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Estruturar modelo de financiamento de projetos off-balance o que permitiria a 

segregação de riscos, receitas, custos e despesas por projetos, sem onerar o balanço 

da empresa. O LAB  

O LAB buscou estudar a viabilidade de aplicação da estrutura desenvolvida em vista da IFRS16. 

Para esta análise contábil alguns membros do subgrupo estão verificando a disponibilidade 

para realizar ou auxiliar, entre eles: EY, KPMG, CVM.  

 

https://drive.google.com/file/d/1fPtvGt4bnvhnNfCgKTuf12FdCOXdysaa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPtvGt4bnvhnNfCgKTuf12FdCOXdysaa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QaAVyUBe8BBfIC_0kDs6pu6dnmzygDUN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPtvGt4bnvhnNfCgKTuf12FdCOXdysaa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPtvGt4bnvhnNfCgKTuf12FdCOXdysaa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mzvzEwq7hHYRZzcOeo6zu9MuAODwQ8ff/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mzvzEwq7hHYRZzcOeo6zu9MuAODwQ8ff/view?usp=sharing
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Além disso, foi proposto também o desenvolvimento de um contrato de prestação de serviços 

padrão que poderia ser utilizado pelo instrumento. Liderado pela Machado Meyer e Absolar o 

contrato foi preparado e será apresentado ao subgrupo para receber feedbacks. 

. Para o desenvolvimento do produto foi construída uma minuta de contrato que poderia ser 

utilizada para a contratação do financiamento desses projetos. Posteriormente será feita uma 

apresentação a todos os membros do subgrupo para o feedback da iniciativa. 

 

Iniciativa 5: Barreiras ao acesso às debêntures Incentivadas de infraestrutura por empresas 

atuantes no ecossistema elétrico 

O principal objetivo da iniciativa é: 

 Fomentar discussão técnica visando alargar a possibilidade de financiamento via 

mercado de capitais. 

Ao longo do período a iniciativa foi liderada pela Absolar e o escritório Tozzini Freire que 

desenvolveram uma minuta de portaria para a alterar a Portaria 364, do MME. Esta foi 

encaminhada ao MME e posteriormente, esses atores, mantiverem diálogo com o mesmo para 

possíveis melhorias. Contudo, devido a mudanças ministeriais não obtiveram retorno.  

Além disso, o subgrupo também acompanhou os trâmites do Projeto de Lei nº 2.646, que 

incluir projetos de geração distribuída como elegíveis para acesso às debêntures incentivadas. 

Iniciou-se trâmite no Senado - marcado para o dia 25/11 e subgrupo está acompanhando a 

tramitação. 

 

Iniciativa 6: Fundo Garantidor de Crédito para Eficiência Energética 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

 Acompanhar e apoiar na estruturação do FGEnergia; 

 Contribuir tecnicamente no desenvolvimento, na interação com instituições 

financeiras e apoiar na viabilização de novos aportes. 

O produto FGE Energia vem sendo desenvolvido pelo BNDES, em parceria com o 

Procel/Eletrobrás e o LAB. Ao longo deste último período o produto foi aprovado na diretoria 

do BNDES como um produto do banco e será aportado R$ 40 milhões podendo ser alavancado 

para R$ 330 milhões. O produto foi divulgado oficialmente durante a COP26 A implementação 

do projeto, com a assinatura do contrato entre BNDES e Procel/Eletrobrás está prevista para o 

início de 2022 (primeiro trimestre). 

A apresentação pode ser acessada por meio deste link.  

 

https://drive.google.com/file/d/1i3j3M_sjf6xtp3ChoPZXqTOup46OF-vL/view?usp=sharing
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Iniciativa 7: Incorporar o Seguro de Crédito no Modelo de Funding da GDFV para 

Cooperativados 

Objetivo da iniciativa é usar o seguro de crédito para mitigar o risco de crédito de um FIDC 

para o investidor. A ideia foi inspirada nos CRAs – Certificado de Recebíveis do Agronegócio, 

muitos deles suportados com seguros de crédito. Para avanço é necessária uma avaliação da 

minuta de contrato. 

Durante este último período avançamos na frente com a notícia de que o produto foi bem 

recebido pelas seguradoras vinculadas à Federação Nacional de Seguros (FenSeg) e enviou-se 

as informações solicitadas a federação. Será realizado reunião com a Eulerhermes Seguradora, 

participante do comitê de seguro de crédito da FenSeg para debater sobre como avançar com 

a iniciativa. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

Relatório da Segunda Reunião Anual - GT Finanças Verdes 

 

                                  www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com                       22 

Subgrupo: Títulos Verdes e Mercado de Capitais 

Esta reunião tem o objetivo de prestação de contas e discussão dos avanços do subgrupo; 

aprofundamento das discussões sobre mercados de carbono no cenário pós-Cop26; e 

perspectivas futuras para o GT em 2022. 

A reunião foi dividida em dois blocos, em que, no primeiro, houve uma atualização das 

iniciativas, e, no segundo, uma discussão das mudanças trazidas pela Cop26. 

 

Iniciativa 1: Taxonomia 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

 Nivelar conhecimento sobre taxonomias em sustentabilidade; 

 Capturar as principais tendências e discussões relativas às taxonomias. 

 

No início do ano, foi elaborada uma publicação sobre taxonomia e finanças sustentáveis para a 

realidade do Brasil, disponível neste link, com o objetivo de disseminação de conhecimento. 

Foram realizados dois webinars, abordando os avanços em taxonomias em finanças 

sustentáveis em outras jurisdições, com foco  em países da América Latina, como Chile e 

Colômbia 

 Webinars na World Investors Week 

o Impactos da taxonomia europeia no Brasil, disponível neste link. 

o Taxonomia em finanças sustentáveis e frameworks de divulgação da EU, 

disponível neste link. 

Luciane Moessa (SIS) fez uma apresentação sobre o aspecto principiológico das Taxonomias 

Verdes/Sociais/Sustentáveis, os princípios e recomendações publicados pela IPSF/UNDESA, 

disponível neste link. 

 

Iniciativa 2: Mercado de Carbono 

 

Os principais objetivos da iniciativa são: 

 Nivelar o entendimento e disseminar o conhecimento sobre o tema; 

 Promover discussão sobre transparência e maior segurança jurídica. 

 

O mercado de carbono está bastante aquecido, os players de mercado estão interessados no 

tema. Sua importância também se dá em sua relação aos critérios ASG. 

 Houve uma trilha de webinars sobre mercado de carbono, com especialistas 

internacionais, que operam em mercados regulados, assim como especialistas do LAB, 

que expuseram suas experiências e compartilharam informações sobre o tema. 

 

https://labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2021/04/Taxonomia-em-finan%C3%A7as-sustent%C3%A1veis-Panorama-e-Realidade-Nacional.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HZ1vIkNB5oA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zbP6n_u0GlQ
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211103-kms-infographic-ipsf-desa_en.pdf
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o Links: 

 Webinar 1: “Mercados De Carbono: Perspectivas E Oportunidades 

Para Brasil E Região” 

 Webinar 2: “Experiências Dos Mercados De Carbono Jurisdicionais” 

 Webinar 3: “Mercados De Carbono Regulados Pela UNFCCC” 

 Webinar 4: “Certificados De “Descarbonização”: Renovabio, 

Certificados De Energia Renovável E Outras Abordagens” 

 Webinar 5: “Mercados Voluntários Na Era Pós-Kyoto” 

 Webinar 6: “Offsets Florestais E Soluções Baseadas Na Natureza” 

Em relação ao engajamento com a Cop26 e discussões sobre o Artigo 6 do Acordo de Paris, a 

ideia inicial era produzir um artigo sobre o assunto, mas foi optado por ser feito pós-Cop26. 

Objetivo de ser transformado em uma nota técnica. 

 

Iniciativa 3: Produtos Financeiros Verdes  

Os principais objetivos da iniciativa são: 

 Contribuir para a avaliação de viabilidade e ganho de escala de produtos financeiros 

verdes; 

 Estimular o ingresso de médias empresas ao mercado de capitais, com ênfase na 

promoção de boas práticas socioambientais na cadeia de valor. 

Elaborou-se uma trilha de webinars para se abordar os principais temas discutidos na 

atualidade. As sessões se iniciaram em outubro de 2021. 

 Links: Trilha Instrumentos Financeiros Sustentáveis 

o Webinar 1: Tendências e conceitos do mercado sustentável 

o Webinar 2: Letra De Desenvolvimento Sustentável (LDS) 

o Webinar 3: Sustanability Linked Bonds e Loans: aprofundamento 

Em janeiro e fevereiro, continuarão as sessões de instrumentos financeiros inovadores, além 

de uma sessão falando de reporting e disclosure. 

A IOSCO lançou diversos relatórios sobre recomendações de disclosures, e se engajou no IFRS 

para formação do novo comitê de sustentabilidade, na tentativa de harmonização de 

princípios e normas de disclosure. 

Durante o segundo bloco da reunião, foi realizada uma Mesa Redonda sobre o tema mercados 

de carbono, com participação da AFD, Stocche Forbes, CEBDS, Itaú e BNDES. 

De acordo com Kátia Fenyves (AFD), há um crescimento da agenda de mercados de carbono 

no setor financeiro e a tomada de consciência de que recursos públicos não são suficientes 

para as trajetórias de desenvolvimento sustentável dos países, para estarem de acordo com as 

NDCs. 

https://labinovacaofinanceira.com/2021/03/08/mercados-de-carbono-perspectivas-e-oportunidades-para-brasil-e-regiao/
https://labinovacaofinanceira.com/2021/04/13/webinar-experiencias-dos-mercados-de-carbono-jurisdicionais/
https://labinovacaofinanceira.com/2021/05/14/trilha-lab-de-mercados-de-carbonos-webinar-3-mercados-de-carbono-regulados-pela-unfccc/
https://labinovacaofinanceira.com/2021/06/11/trilha-lab-de-mercados-de-carbono-webinar-4-certificados-de-descarbonizacao-renovabio-certificados-de-energia-renovavel-e-outras-abordagens/
https://labinovacaofinanceira.com/2021/07/13/trilha-lab-mercados-de-carbono-webinar-5-mercados-voluntarios-na-era-pos-kyoto/
https://labinovacaofinanceira.com/2021/08/17/offsets-florestais-e-solucoes-baseadas-na-natureza/
https://www.youtube.com/watch?v=XIuYK0VRqRM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWcqi69C7_M
https://www.youtube.com/watch?v=0jTEnySjsN8
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Assim, foi realizado um conjunto de entrevistas com atores do SFN: Itaú, BNDES, Safra, Vitro e 

XP Investimentos, para saber quais instrumentos estão sendo utilizados no mercado financeiro 

nacional, em harmonia com a trajetória de transição sustentável. 

Carolina Prolo (Stocche Forbes) apresentou sobre o Artigo 6 do Acordo de Paris (artigo que 

traz oportunidades de cooperação entre os países nos seus compromissos de mitigação para 

atingir suas metas climáticas), que sofreu alterações na Cop26. Os principais pontos 

destacados foram os seguintes: 

 Artigo 6.2: possibilidade de os países comercializarem seus resultados de mitigação, 

através de acordos bilaterais. Os países transferem os seus excedentes de NDCs 

(resultados de mitigação – ITMOs) – transferência de créditos de carbono; 

 Artigo 6.4: Mecanismo de certificação de créditos de carbono (parecido com o antigo 

MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo). Projetos de créditos de carbono que 

serão certificados, e gerarão créditos de carbono que poderão ser transferidos a 

outros países; 

 Artigo 6.8: Existência de plataforma para que os países possam cooperar sem que seja 

através do mercado. Exemplo: REDD+: pagamento baseado em resultados; 

 Decisões de Glasgow: 

o Mecanismo do Artigo 6.4: processo será mais rigoroso, levará em consideração 

o benchmarking e a melhor tecnologia disponível; 

o Transição MDL: créditos já emitidos, de projetos registrados a partir de 2013, 

poderão ser utilizados para cumprir NDCs de até o ano de 2030; projetos que 

ainda não emitiram créditos poderão ser trazidos para esse novo mecanismo, 

através de pedidos de transferência feitos até 2023 – para que seja um projeto 

enquadrado no mecanismo 6.4; 

o Uso das unidades geradas pelo Artigo 6: créditos podem ser usados para 

outras finalidades. Porém, há os ajustes correspondentes: se aplicam sempre 

que as unidades forem usadas para o cumprimento de uma NDC – país que 

transferiu deve descontar de seu balanço de emissões; 

o Projetos florestais: conservação de estoque de carbono não estão 

reconhecidos dentro do Art. 6.2 e 6.4. 

Mais informações sobre o Artigo 6 podem ser encontradas na apresentação, disponível neste 

link. 

Em seguida, foram abordados os impactos da Cop26 nas principais instituições financeiras do 

país, em que houve a participação do CEBDS, Itaú e BNDES. 

Natália Renteria (CEBDS) destaca a importância da sinalização dos mercados regulados, em 

que as regras trazidas podem dar direções para o mercado brasileiro (exemplo: componente 

social – reconhecimento de salvaguardas sociais no Artigo 6); e a ambição climática, no que 

concerne ao avanço dos países no compromisso nacional. Reconhece-se a importância do 

mercado voluntário, dirigido pelos mecanismos do setor privado. 

https://drive.google.com/file/d/1NZuAPyyUp2JkKCFv6PkgWwHT8T-VIPF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZuAPyyUp2JkKCFv6PkgWwHT8T-VIPF9/view?usp=sharing
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Isabela Aroeira (Itaú) destaca a importância da parceria do setor empresarial. No Itaú, foi feita 

a assinatura do compromisso de descarbonização da carteira do Banco – redução de 50% até 

2030 e de net zero até 2050. Afirmou-se que existe muito desconhecimento nas empresas do 

potencial do mercado de carbono e de sua necessidade, ou seja, é importante a disseminação 

de conhecimento entre os clientes. Destacou-se que o off set é um caminho para redução das 

emissões, a meta net zero não é suficiente, pois é necessário que se reduzam as emissões. 

Márcio Macedo (BNDES) afirma que há uma colaboração do Banco em torno do cumprimento 

da NDC brasileira, e que a suinocultura, pecuária bovina e aterros sanitários são importantes 

na mitigação de emissão de metano. 

Segundo Macedo, as atividades mais bem desenvolvidas são: 

 Estruturação de uma aquisição de créditos de carbono no mercado – chamada pública 

dos ofertantes, de acordo com os parâmetros do Banco. Desejo que outras empresas 

participem disso. 

o Transparência, preço, funcionamento do mercado; 

o Como o mercado reagirá aos parâmetros colocados; 

o Créditos a serem entregues no futuro – contratos spot e contratos a termo – 

estimulação de gestores de projetos, para que tenham a venda de créditos 

garantida. 

 Desenvolvimento de projetos para restauração de vegetação nativa no país: 

o Iniciativa Floresta Viva – juntar recursos do BNDES (até 50%) com recursos de 

empresas públicas e privadas. 

 Chamadas públicas, fomentos estruturados; 

 Possibilidade de realizar projetos de restauração de vegetação nativa; 

 Possibilidade de haver créditos de carbono envolvidos. 

Em relação à Cop26, Márcio afirmou que, para o Brasil, o crucial para atingimento de sua NDC 

é a questão do desmatamento – o país consegue reduzir seu desmatamento? Há um potencial 

de investimento em sua redução, com entrada de capitais externos, além de haver recursos no 

BNDES que podem ser utilizados para esse objetivo (em torno de R$ 3,2 bilhões). 

Publicação compartilhada com os membros: “Oportunidades para o Brasil no Mercado de 

Carbono”, disponível neste link. 

  

https://www.iccbrasil.org/media/uploads/2021/09/27/oportunidades-para-o-brasil-em-mercados-de-carbono_icc-br-e-waycarbon_29_09_2021.pdf
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CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO 
 

Destacamos das reuniões do GT FV pudemos observar o avanço das iniciativas resultando em 

uma série de publicações lançadas e prestes a ser lançadas e ciclos de webinares realizados. 

Estes estão listados abaixo: 

 

Publicações e Ciclo de Webinares do GT de Finanças Verdes 2021 

Subgrupo Publicação Status 

Agricultura sustentável e 
uso da terra 

Desmistificando os títulos verdes: CRA Verde Publicado 

Agricultura sustentável e 
uso da terra 

LCAs verdes  
Em 

desenvolvimento 

Água, saneamento e 
resíduos 

Financiamento do Saneamento Básico Via Mercado 
de Capitais: Desenvolvimento, Perspectivas e 
Oportunidades 

Em 
desenvolvimento 

Água, saneamento e 
resíduos 

Mapeamento dos principais títulos verdes e 
benchmark de critérios essenciais para agropecuária 

Em 
desenvolvimento 

Água, saneamento e 
resíduos 

Proposta de critérios ambientais, sociais e de 
governança para o setor de saneamento 

Em 
desenvolvimento 

Energia 
Potenciais instrumentos financeiros para projetos 
de eficiência energética e geração distribuída: CREE 
e White Certificates 

Revisão 

Títulos Verdes e Mercados 
de Capitais 

Taxonomia em Finanças Sustentáveis: panorama e 
realidade nacional 

Publicado 

Títulos Verdes e Mercados 
de Capitais 

Cartilha sobre a Trilha LAB sobre Mercados de 
Carbono 

Em 
desenvolvimento 

Títulos Verdes e Mercados 
de Capitais 

Q&A Mercados de Carbono 
Em 

desenvolvimento 

Títulos Verdes e Mercados 
de Capitais 

Trilha de webinares: mercado de carbono Realizado 

Títulos Verdes e Mercados 
de Capitais 

Trilha de webinares: instrumentos financeiros 
sustentáveis 

Em aberto 
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O encerramento deste ciclo abriu espaço para novas frentes de ação para 2022, onde será 

necessário o engajamento dos membros do GT para avançarmos em conjunto no debate e 

construção. Como encaminhamentos ressaltou-se a importância de focar em menos iniciativas 

para 2022, mas que tenham maior impacto e viabilidade de implementação. Foram definidos 

como eixos prioritários: 

 Agricultura: foco na iniciativa de Framework ASG e Bioeconomia; 

 Saneamento: busca-se superar as dificuldades de financiamento, além de ressaltar-se 

a importância do diálogo com o MDR; 

 Energia: foco em Eficiência Energética, com olhar inicial no nicho de Iluminação Pública 

(IP); 

 Títulos Verdes (Transversal): mostram-se bastante aquecidos os mercados de carbono, 

que continuarão a ser contemplados em 2022. 

 

 

Links para as gravações das reuniões:  

Subgrupo Agricultura Sustentável e Uso da Terra 

Subgrupo Água, Saneamento e Resíduos 

Subgrupo Energia 

Subgrupo Títulos e Finanças Verdes/Mercado de Capitais 

https://drive.google.com/file/d/1i87AL5Hcr1PAX93tFbdTONV0ode_oiSJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kMKaN2kAKDuJ8StGZQsrPeb7gNTWnGNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOUBLMijDDrG5ogtrAJrOQ41vL4MfnV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v9tPpzjsD_hhqBN8vZtziMB3EMOC7AJx/view?usp=sharing

