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PAUTA DA REUNIÃO ANUAL 
PROGRAMAÇÃO 

 
 

 

 

 

Hora Conteúdo Palestrante 

15:00-15:10 Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

15:10 - 15:20 Progressos de 2021 e Perspectivas para 2022 
Felipe Vignoli e Rachel 
Sampaio | Consultores LAB 

15:20 - 16:10 Diversidade 
 

15:20 - 15:30 Avanços em Transparência no Mercado de Capitais em 2021 Lucy Pamboukdjian | WCD 

15:30 - 15:40 
Crescimento da Indústria de Produtos Financeiros Inclusivos 
(Pauta de 2022) 

Sergio All | Conta Black 

15:40 - 15:50 Devolutiva Todos 

15:50 - 16:00 
Finanças Sustentáveis na regulação da EU: Experiência Francesa 
na promoção da diversidade em conselhos e alta liderança – 
ponto de vista de emissores e investidores (SFDR) 

 Julie Ansidei |AMF/France  

16:00- 16:10 Debate Todos 

16:10 - 17:10 Blended Finance 
 

16:10 - 16:30 
Blended Finance potencializando o Capital Público - Experiência 
BNDES 

Marcelo Marcolino | BNDES 

16:30 - 16:40 Debate Todos 

16:45 - 17:00 Capital Catalítico para Alavancar Melhorias Habitacionais  
Paulo Boneff  | Gerdau 
Marco Gorini | Din4mo 

17:00 - 17:10 Debate Todos 

17:10 - 17:30 Acesso a Capital de Pequenas e Médias Empresas 
 

17:10 - 17:30 
Disseminação de Conhecimento - Gargalos e Oportunidades para 
o acesso a Capital por MPMEs 

Felipe Vignoli e Rachel 
Sampaio | Consultores LAB 

17:30 - 17:50 Planejamento 2022 
 

17:30 - 17:40 Proposta de Trabalho para 2022 
Felipe Vignoli e Rachel 
Sampaio | Consultores LAB 

17:40 - 17:50 Debate Todos 

17:50 - 18:00 Encerramento e últimas considerações ABDE | BID | CVM | GIZ 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ie/pdf/2021/03/ie-sustainable-finance-disclosure-reg-sfdr.pdf
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RELATO DA REUNIÃO 
1. Abertura  

A reunião foi iniciada com uma breve fala de dois dos gestores do LAB:  José Alexandre Vasco, 
representando a CVM, e José Luis Gordon, a ABDE. Dentre os pontos levantados pelos gestores, 
destacam-se: 

 Subgrupo Diversidade no Sistema Financeiro: tema, que era transversal a todos subgrupos, 
teve destaque no ano de 2021 e avançou bastante no nivelamento técnico e contribuições 
em audiências públicas de órgãos reguladores (CVM e BCB).  

 Blended Finance: o subgrupo tangibilizou as possibilidades de união de capital público e 
privado, por meio do acompanhamento de um caso prático com o BNDES e mapeando 
diversas outras possibilidades com projetos que estão se iniciando. A perspectiva de 
aumento de uso desse tipo de arranjo (público e privado) tende a crescer nos próximos 
anos. Destacou ainda as sessões de engajamento e compartilhamento do conhecimento 
realizadas pelo subgrupo.  

 Acesso a capital por micro, pequenas e médias empresas (MPMEs): os mais recentes avanços 
regulatórios da CVM (como o equity crowdfunding e outras revisões regulatórias) e do 
Banco Central (como o Open Finance, por exemplo) estão abrindo espaço para diversas 
oportunidades que poderão preencher lacunas históricas para o acesso a capital por 
MPMEs, onde as fintechs, cooperativas e instituições bancárias atuam juntas na resolução 
dos gargalos. Esses e diversos outros assuntos foram destaque da Trilha de Conhecimento 
para "Estruturas Inovadoras para Acesso a Capital por MPMEs", ainda em execução pelo 
subgrupo.  

 A apresentação da reunião encontra-se disponível em: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Vv29RG2C8wiChOiXhoy9L71R5sZFaClcfSyQDu25LH
o/edit#slide=id.p5 

 

2. Contextualização 

Rachel Sampaio, que lidera o GT Impacto em parceria com o consultor Felipe Vignoli, 
introduziu as principais entregas dos três subgrupos de trabalho - Diversidade no Mercado 
Financeiro; Inovação Financeira para Acesso a Capital por MPMEs e Estruturas de Blended 
Finance -, ao longo de 2021.  

No subgrupo de Diversidade, o debate sobre transparência no mercado de capitais, na 
perspectiva da diversidade, que culminou nas  contribuições à SDM 09/20 da CVM. Seguindo 
os mesmos aprendizados em transparência, o subgrupo adicionou também contribuições ao 
Edital de Consulta Pública do Banco Central do Brasil (CP 85/21). O conteúdo de aprendizado 
adquirido ao longo do ano foi abordado durante a  World Investor Week em webinar sobre 
transparência no sistema financeiro com especialistas no tema. 

https://docs.google.com/presentation/d/1Vv29RG2C8wiChOiXhoy9L71R5sZFaClcfSyQDu25LHo/edit#slide=id.p5
https://docs.google.com/presentation/d/1Vv29RG2C8wiChOiXhoy9L71R5sZFaClcfSyQDu25LHo/edit#slide=id.p5
http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2020/sdm0920_Lab_GT_Impacto_08032021.pdf
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17363/nota
https://youtu.be/wXPIOIObyww
https://youtu.be/wXPIOIObyww
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No âmbito do subgrupo de Blended Finance, os debates geraram conteúdo técnico para 
difusão do conhecimento por meio de apresentações para CVM e BNDES. O conteúdo está 
sendo compilado em uma publicação que será divulgada no início de 2022. Além disso, o 
subgrupo deu suporte às iniciativas dos membros, em especial do BNDES, que lidera um 
Sandbox para instrumentos de Blended Finance.  
 
O subgrupo de Acesso a Capital por MPMEs realizou contribuições técnicas à SDM 08/20 da 
CVM, com sugestões para a nomenclatura de fundos de investimentos em direitos creditórios 
- socioambientais. No início do ano foi realizada uma reunião técnica para identificação de 
gargalos no acesso a capital por MPMEs que, posteriormente, originou a Trilha sobre 
Estruturas Inovadoras para Acesso a Capital por MPMES, que é uma série de cinco eventos 
encadeados para evidenciar as oportunidades e soluções encontradas para os gargalos 
identificados. 
 

A agenda do dia apresentou esses pontos em detalhe e também os trabalhos que seguirão em 
2022. Este relatório apresenta a síntese de cada apresentação. Encorajamos àqueles que 
queiram se aprofundar no conteúdo da reunião a acompanhar o vídeo de gravado:  
https://drive.google.com/file/d/14W33I26RPWpqtRk-a89LMVzJCc9BeCT3/view?usp=sharing 

 

3. Apresentações dos subgrupos 

Veja abaixo breve descrição sobre o conteúdo de cada uma das apresentações dos 
subgrupos.  

3.1. Diversidade no Mercado Financeiro 

O subgrupo apresentou rapidamente as realizações ao longo do ano de 2021 e seguiu com 
uma apresentação da Julie Ansidei, que abordou a evolução do mercado de capitais na França, 
após a lei n° 2011-103 of de 27 de janeiro de 2011 (conhecida como Copé-Zimmermann). 
Hoje, o mercado de capitais da França tem um dos melhores indicadores de diversidade em 
conselhos, mostrando que temos muito a aprender com a experiência francesa.  

Realizações: Aproveitando o conteúdo já debatido sobre transparência no mercado de 
capitais, que embasou as contribuições ao Edital de Audiência Pública SDM 09/20 (ICVM 480), 
o subgrupo entendeu que seria oportuno realizar um esforço adicional para propor a inclusão 
da perspectiva da diversidade na gestão de riscos no Edital de Consulta Pública 85/2021 do 
BCB. Neste edital, o subgrupo destacou a diversidade como um item de risco prudencial, 
trazendo casos práticos de perda de valor das empresas pela não observância deste item na 
gestão das empresas.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/14W33I26RPWpqtRk-a89LMVzJCc9BeCT3/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/in/julie-ansidei-48081111/
http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2020/sdm0920_Lab_GT_Impacto_08032021.pdf
https://www3.bcb.gov.br/audpub/AudienciasEncerradas?0
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Apresentação Julie Ansidei: recomenda-se ouvir e ver a apresentação da Julie Ansidei a partir 
de 40 min e 45 seg do vídeo da reunião para capturar a riqueza dos detalhes. A exposição 
mostrou os passos para o amadurecimento do mercado, começando pela lei Copé-
Zimmermann, passando pela adoção de códigos de governança voluntários mais atentos aos 
critérios de diversidade e, mais recentemente, pelas novas discussões sobre leis mais amplas 
para aumento da diversidade em conselhos e funcionários das empresas.  

 

Próximos passos do subgrupo (slide 11 da apresentação):  

 Engajamento das instituições: lançamento da cartilha de diversidade (publicação); 
contribuições para pesquisa ANBIMA com a perspectiva da diversidade no sistema 
financeiro; compartilhamento de aprendizados sobre o amadurecimento de mercados 
de capitais em outros países na perspectiva da diversidade com instituições chave (B3, 
Febraban, BCB entre outros a definir);  

 Produtos: compilado técnico sobre produtos do mercado de capitais inclusivos via 
Equity (projeto piloto Roots Fund) e outros instrumentos; redução da injustiça 
algorítmica na concessão de crédito (publicação).  

 

3.2. Blended Finance 

Ao longo de 2021 o subgrupo mapeou os principais gargalos do ecossistema e identificou a 
necessidade de engajamento técnico de instituições chave. Para isso, foi elaborado material 
explicativo sobre blended finance e apresentado para instituições tais como o BNDES, FINEP, 
Tribunal de Contas e a CVM. Adicionalmente, o subgrupo atendeu ao pedido do BNDES para 
dar apoio técnico à proposta de sandbox para projetos de impacto por meio de instrumentos 
de blended finance (recursos públicos e privados). 

Realizações: acompanhamento de projetos piloto (slide 24 da apresentação) com destaque 
para o Sandbox do BNDES, que foi acolhido pelos gestores do LAB como uma iniciativa 
estratégica do GT Impacto.  

Apresentação: para mais detalhes, recomendamos ver a apresentação pelo vídeo a partir de 
1h e 20 minutos. Marcelo Marcolino, do  BNDES, apresentou o conceito que está em 
discussão pela diretoria do BNDES para aprovação de projetos via mecanismos de blended 
finance. A proposta leva em consideração a utilização de Fundos Estatutários, Recursos 
Públicos e Privados para serem geridos por um ator externo, sob supervisão do BNDES. Esses 
recursos poderiam ser utilizados para assistência técnica, grants, garantias e/ou investimento 
via subordinação (renda fixa ou variável). O acompanhamento do uso dos recursos seria 
realizado pelos gestores do investimento (parceiro privado). Segundo o BNDES, o apoio do 
LAB é fundamental para disseminar o conhecimento técnico junto a atores chave no governo  

 

https://www.linkedin.com/in/julie-ansidei-48081111/
https://drive.google.com/file/d/14W33I26RPWpqtRk-a89LMVzJCc9BeCT3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Vv29RG2C8wiChOiXhoy9L71R5sZFaClcfSyQDu25LHo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Vv29RG2C8wiChOiXhoy9L71R5sZFaClcfSyQDu25LHo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14W33I26RPWpqtRk-a89LMVzJCc9BeCT3/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relatório da Segunda Reunião Anual - GT Impacto 

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

 

e demais instituições privadas, contribuir com publicações e artigos ligados à iniciativa e, por 
fim, apoiar tecnicamente a modelagem da proposta. 

Em seguida, Marco Gorini (veja o vídeo, a partir de 1h 49 min e 30 seg) apresentou um caso 
de uso de blended finance pela Gerdau para reforma de moradias. Destaque para a 
modelagem da estrutura, explicada no slide 43 da apresentação.  

Próximos passos do subgrupo: 

 Engajamento: apresentação técnica sobre blended finance com instituições chave 
 Publicação: disseminação sobre instrumentos de blended finance por meio de uma 

publicação LAB 
 Projeto piloto: acompanhamento do projeto do Sandbox de Blended Finance 

 

3.3. Acesso a capitais por MPMEs 

Ao longo de 2021, o subgrupo investiu em diversos debates sobre desafios e oportunidades 
no acesso a capital por MPMEs. O início da jornada se deu por meio de uma reunião técnica 
que mapeou os gargalos, na perspectiva da oferta e da demanda de capital,  que diversos 
atores enfrentam para disponibilizar o capital às MPMEs. Posteriormente, foi proposta uma 
“Trilha de Conhecimento” para expandir o debate no ponto de vista das oportunidades para 
suprir os gargalos identificados.  

Realizações:  síntese sobre a reunião técnica para mapeamento de gargalos no acesso a 
capital; proposta para Trilha do Conhecimento sobre "Estruturas Inovadoras para Acesso a 
Capital por MPMEs", dos quais três já foram realizadas ao longo de 2021 e outros dois serão 
realizados em 2022. O vídeo de todos os webinars está disponível no canal do Laboratório de 
Inovação Financeira do LAB no Youtube. A síntese do primeiro webinar está disponível para 
revisão e comentários pelos membros do subgrupo.  

Além disso, o subgrupo, em parceria com o GT Finanças Verdes, contribuiu para a SDM 08/20 
da CVM, no qual apresentou sugestões de critérios para nomenclatura de produtos 
financeiros com características socioambientais.  

Próximos passos: realização dos dois últimos webinars da Trilha de Conhecimento e 
divulgação de documento com a síntese dos debates realizados em toda a Trilha. Este 
subgrupo deverá cessar suas atividades e parte das ações será absorvida como tema 
transversal pelos subgrupos de "Diversidade no Sistema Financeiro" e "Blended Finance".  

 

 

https://drive.google.com/file/d/14W33I26RPWpqtRk-a89LMVzJCc9BeCT3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Vv29RG2C8wiChOiXhoy9L71R5sZFaClcfSyQDu25LHo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1flFp8GGmTQ7SBLC8h59EtwkdUnmw8uws3j7gKzZZAtA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16HutgwzyZoY2_PtCjydjZnj6bC3AWGlgvisB8M-3WQ0/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCkMxoctH5D9cK9UyC8rvabA
https://www.youtube.com/channel/UCkMxoctH5D9cK9UyC8rvabA
https://docs.google.com/document/d/1k6daGx91Pn_Ce5Ikl7uIdXpM9y6AYl-iuWJ8p-FATqk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k6daGx91Pn_Ce5Ikl7uIdXpM9y6AYl-iuWJ8p-FATqk/edit?usp=sharing
http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2020/sdm0820_LAB-GT-Instrumentos-Financeiros-e-Investimento-de-Impacto-e-GT-Financas-Verdes.pdf
http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2020/sdm0820_LAB-GT-Instrumentos-Financeiros-e-Investimento-de-Impacto-e-GT-Financas-Verdes.pdf
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4. Encerramento 

Em tempo previsto, os consultores relembraram os objetivos de todos os subgrupos para o 
ano de 2022 e apresentaram, de forma preliminar, a proposta de trabalho para 2022, que será 
submetida aos gestores do LAB.  

Após abertura de espaço para a fala de encerramento dos gestores do LAB, os trabalhos 
foram concluídos. 

Felipe Patrício Vignoli e Rachel Sampaio 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1phlOIw-n1X8elqGcTZYd-Z_ChCXSeSk5OtYFdFA5hZ0/edit?usp=sharing

