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ABSTRATO

A presente nota tem como objetivo apresentar uma 
alternativa que confira segurança jurídica e trans-
parência para a emissão de títulos temáticos com-
patíveis com o compromisso firmado pelo Brasil no 
âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, que 
define os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável. O conceito apresentado se fundamenta na 
busca de uma convergência tripartite: o interesse 
público, o do emissor e o do respectivo investidor. 
Nesse sentido, a Nota Técnica trata da criação da 
Letra de Desenvolvimento Sustentável (LDS), um 
instrumento financeiro cuja característica funda-
mental é a possibilidade de, para maior proteção 
dos credores, utilizar como garantia uma carteira de 
ativos temática sob regime fiduciário. A adicionali-
dade gerada pela LDS pode ser considerada sob as 
seguintes perspectivas: (i) a possibilidade de trans-
parência acerca do lastro necessário para a emissão 
de títulos da espécie, de modo a facilitar a geração 
dos incentivos econômicos pertinentes a sua utili-
zação no âmbito do sistema financeiro nacional; e 
(ii) a adaptação da estrutura de garantia típica de 
um covered bond, atualmente associada no Brasil à 
emissão de um título destinado ao crédito imobiliá-
rio (Letra Imobiliária Garantida – LIG), para facilitar 

operações de financiamento em segmentos eco-
nômicos estratégicos que amparem o desenvolvi-
mento econômico sustentável do país. A proposta 
tem foco no desenvolvimento de um mercado que 
apoie, em especial, a atuação das instituições com-
ponentes do Sistema Nacional de Fomento em um 
momento de retomada de uma agenda de investi-
mento em meio a restrições fiscais no setor público 
decorrentes dos efeitos atinentes à crise da Covid-
19. Em particular, a visão é integrar o conceito de 
sustentabilidade na retomada econômica. A Nota 
Técnica propõe que a LDS seja constituída como 
um instrumento financeiro de captação de longo 
prazo, com incentivos de capital e fiscais adequa-
dos e com elevado potencial de aceitação nos mer-
cados brasileiros e internacionais.

Código JEL: G12, G15, G18, K2

Palavras-chave: letra de desenvolvimento sus-
tentável, sistema nacional de fomento, Sistema 
Financeiro Nacional, covered bond, contribui-
ções nacionais determinadas, objetivos de desen-
volvimento sustentável, funding, captação, banco 
de desenvolvimento, agência de fomento, banco 



comercial, desenvolvimento econômico, desenvol-
vimento sustentável, Brasil
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INTRODUÇÃO

Esta Nota Técnica apresenta o conceito da Letra de 
Desenvolvimento Sustentável (LDS), um novo ins-
trumento financeiro passível de ser utilizado como 
instrumento de captação de longo prazo pelas ins-
tituições do sistema financeiro público ou privado, 
inclusive mediante utilização de um mecanismo de 
garantia nos moldes de um covered bond ou de 
uma European Secured Note (ESN). O presente 
estudo pretende sinalizar que, se adotado no Bra-
sil, tal instrumento financeiro poderia impactar o 
setor financeiro de duas maneiras:

i. Diretamente, no caso de instituições financei-
ras aptas a captar nessa modalidade, conforme 
elegibilidade prevista na regulamentação e 
que possuam capacidade técnica e financeira 
para tanto; ou

ii. Indiretamente, com o desenvolvimento de um 
mercado de financiamento sustentável, a par-
tir de um marco legal e regulatório que con-
fira maior segurança jurídica para emissores 
e investidores acerca das condições requeri-
das para negociação de um título temático da 
espécie.

A fundamentação para a sua proposição está 
baseada nos benefícios potenciais de uma diversi-
ficação das modalidades de funding para ampliar 
o financiamento do desenvolvimento sustentá-
vel do país, os quais poderiam ser percebidos, 
em particular, no Sistema Nacional de Fomento 
(SNF), definido como o conjunto de instituições 
financeiras públicas com mandato de desenvolvi-
mento (ABDE, 2018).

Como amplamente reconhecido na literatura, 
as falhas inerentes ao funcionamento dos sistemas 
financeiros e a importância capital deste mercado 
para o processo de desenvolvimento econômico são 
motivos que justificam a atuação do Poder Público 
por intermédio de instituições financeiras voltadas 
ao financiamento de setores mais vulneráveis, em 
linha com o interesse público (Hermann, 2011). Sem 
desconhecer as diferentes abordagens teóricas 
sobre a questão, cujo exame minucioso foge aos 
limites deste documento, a atuação do SNF busca: 
(i) mitigar falhas de mercado; (ii) otimizar a oferta 
de crédito de longo prazo; (iii) financiar projetos de 
baixa lucratividade que, no entanto, apresentam 
externalidades positivas importantes; (iv) promover 



o desenvolvimento econômico e regional; (v) finan-
ciar áreas que o setor privado geralmente, não se 
sente estimulado a financiar; e (vi) promover ações 
anticíclicas (Horn e Feil, 2019). Ainda que orientada 
ao interesse público, a atuação do SNF não tem que 
depender necessariamente de recursos públicos, e 
a mobilização de recursos privados por meio do 
sistema financeiro ou dos mercados de capitais se 
torna uma questão fundamental.

Nesse sentido, o fortalecimento das institui-
ções componentes do SNF defronta-se com alguns 
obstáculos que precisam ser superados a fim de 
tornar viável seu crescimento operacional e insti-
tucional, como o limitado acesso a fontes de recur-
sos em volume e condições adequadas, a base de 
capital reduzida de diversas instituições, a insu-
ficiência dos instrumentos de mitigação de ris-
cos de crédito, a capacidade operacional reduzida 
por deficiências relacionadas a recursos humanos 
e tecnológicos, além de ineficiências no ambiente 
tributário e regulatório que afetam seus fluxos e 
resultados (Horn e Feil. 2019).

A LDS seria, portanto, uma alternativa para 
ampliar a mobilização de recursos privados pelo 
SNF, concebida para enfrentar, ao menos par-
cialmente, alguns destes obstáculos. Caso efeti-
vada, em tese a LDS teria o potencial de reorientar 
a atuação de entidades do SNF para áreas onde 
exista um interesse público estratégico vinculado 
ao desenvolvimento econômico sustentável.

Por um lado, a LDS poderá ser atrativa para 
uma série de investidores pela segurança jurídica 
de seu lastro e da garantia, características intrín-
secas do instrumento financeiro ora proposto. Por 
outro, espera-se que a possibilidade de maior mobi-
lização de recursos privados de longo prazo por 
meio da LDS possa complementar outros mecanis-
mos de financiamento das operações no âmbito do 
SNF, particularmente em um momento de incer-
tezas relacionadas à retomada da atividade eco-
nômica pós-crise sanitária global (Covid-19) e à 
limitação da expansão fiscal. Nesse sentido, a LDS 
tem o potencial de unir o interesse público com as 
perspectivas de risco, retorno e impacto de emis-
sores e investidores.

O exemplo mais evidente do impacto direto 
da proposta sobre o SNF é a possibilidade de estí-
mulo à originação de financiamento sustentável 
para o tecido produtivo (como Micro, Pequenas 
e Médias Empresas, rurais e urbanas) e para seto-
res econômicos estratégicos com base no funding 
obtido com as LDS. Para as instituições que even-
tualmente apresentam limitações em sua capaci-
dade operacional ou institucional para captação 
de recursos diretamente de investidores privados, 
outros mecanismos podem ser fortalecidos em um 
ambiente de desenvolvimento de mercado, como o 
surgimento, entre outros instrumentos, de fundos 
dedicados à compra de direitos creditórios susten-
táveis1.

No entanto, para que haja a credibilidade 
necessária, uma questão que merece ser levantada 
é a definição de diretrizes que definam com cla-
reza o conceito de uma atividade sustentável, qua-
lificada para ser financiada por meio de um título 
temático como a LDS ora proposta. O estabele-
cimento de uma estratégia por meio de diretrizes 
gerais ou específicas, respaldadas na legislação e 
nas normas complementares, poderiam vincular o 
financiamento de tais atividades aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) e incorporar, em 
grande medida, ações cabíveis no âmbito de miti-
gação e adequação a mudanças climáticas, con-
forme ratificação de compromissos internacionais 
nessa seara, como o Acordo de Paris sobre Mudan-
ças Climáticas. Igualmente, a maior clareza jurí-
dica acerca do que é um título sustentável pode 
apoiar o desenvolvimento de outros ativos temáti-
cos (em particular o crédito) e outros mecanismos 
financeiros (como a securitização de recebíveis, 
por exemplo). Ademais, a emissão de um título 
temático como a LDS no mercado financeiro por 

1  ver: Audiência Pública SDM Nº 09/20 da Comissão de va-
lores Mobiliários (CvM), que propõe alterações à Instrução 
CvM Nº 480 com objetivo de reduzir o custo de observân-
cia e de aprimorar o regime informacional dos emissores 
de valores mobiliários com a inclusão de informações que 
reflitam aspectos sociais, ambientais e de governança cor-
porativa.
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parte do SNF requer o aprimoramento constante 
dos processos e sistemas de gestão de risco e de 
governança em geral, apropriados para a respon-
sabilidade de mobilizar recursos privados.

Neste contexto, a presente Nota Técnica, além 
de apresentar o conceito da LDS, discute tam-
bém alternativas legais e regulamentares para sua 

criação e analisa o eventual mercado para esse 
instrumento financeiro, em particular o SNF. Ao 
fazê-lo, considera-se que as alternativas de cap-
tação de recursos no mercado de capitais devem 
ter, como contraponto, emissores com capacidade 
técnica e financeira proporcional à natureza do ins-
trumento proposto.
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 1 

EMISSÕES TEMÁTICAS E A 
LETRA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Como reconhecido no Relatório Global de Desen-
volvimento Sustentável de 2019 da ONU (ONU, 
2019), historicamente o crescimento econômico 
tem sido uma ferramenta importante para aumen-
tar a renda nacional, embora de forma desigual, 
entre os países. Apesar de contribuir para os avan-
ços no bem-estar humano, social e econômico, os 
efeitos de uma agenda estritamente orientada para 
o crescimento nas sociedades e no meio ambiente 
são supostamente insustentáveis. Nesse contexto, 
a ONU convocou governos, organizações interna-
cionais e o setor privado a trabalhar no sentido de 
incentivar investimentos mais fortemente alinhados 
aos caminhos da sustentabilidade no longo prazo.

Em 2015, todos os Estados-Membro da ONU 
adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, um planejamento de 15 anos desti-
nado a combater a extrema pobreza, a desigual-
dade e injustiça social, bem como proteger o meio 
ambiente. A essência do plano consiste nos 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 
169 metas. Em que pese o fato de que o setor público 

e as finanças públicas devem ocupar o espaço 
devido visando a implementação dos ODS, é ampla-
mente reconhecido na comunidade internacional 
que o setor privado e o mercado de capitais também 
devem desempenhar um papel fundamental nesse 
processo. De acordo com estimativas, a implemen-
tação dos ODS tende a gerar oportunidades de mer-
cado precificadas em US$ trilhões: por exemplo, a 
Business Commission for Sustainable Development 
identificou oportunidades em 4 setores econômicos 
relevantes, avaliadas em cerca de US$ 12 trilhões: 
energia, US$ 4,3 trilhões; cidades, US$ 3,7 trilhões; 
alimentos e agricultura, US$ 2,3 trilhões; e saúde e 
bem estar, US$ 1,8 trilhões (Business Commission for 
Sustainable Development, janeiro de 2017).

Em 2020, com o advento da crise sanitária e 
econômica decorrente da Covid-19, observou-se 
um profundo impacto sobre as pequenas e médias 
empresas e seu acesso ao setor financeiro. Com 
efeito, a súbita queda na receita desse segmento 
em todo o mundo provocou uma queda aguda na 
liquidez disponível, ameaçando a sobrevivência 
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de muitas empresas viáveis (OCDE, 2020). Ade-
mais, espera-se que o volume de investimentos em 
infraestrutura e atividades mais sustentáveis sejam 
ainda maiores, o que é particularmente desafia-
dor em face das restrições fiscais em muitos países, 
como o Brasil. Esses arranjos são estimados para 
diversas atividades e setores da economia, como 
transporte, geração de energia, agricultura, entre 
outros (FMI, 2020).

A esse respeito, o Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente (PNUMA) vem mobili-
zando respostas (inclusive financeiras) imediatas e 
estratégicas para permitir maior resiliência socioe-
conômica, bem como o desenvolvimento de bases 
mais sólidas para atender a sustentabilidade das 
atividades produtivas e as demandas sociais. Em 
especial, a mobilização de recursos financeiros vem 
sendo planejada para viabilizar desde a preserva-
ção de empregos e o fornecimentos de bens e ser-
viços para a saúde pública até o incentivo para a 

transformação para uma base mais sustentável, da 
agricultura e sistemas de produção de alimentos, 
gestão de florestas e outros ecossistemas, infraes-
trutura ecológica e digital, entre outros objetivos. 
Em suma, as metas estão intrinsicamente relacio-
nadas ao processo de maior resiliência e adapta-
ção a processos econômicos de baixa utilização do 
carbono e de melhor qualidade de vida e inclusão 
socioeconômica (PNUMA, 2020).

Inger Andersen, Diretora Executiva do PNUMA, 
destaca quatro ODS vitais para a recuperação sus-
tentável pós-Covid-19: Ação contra a mudança 
global do clima, vida terrestre, vida na água e Con-
sumo e produção responsáveis (ONU News, 2020), 
tendo em vista o seguinte:

a. O aquecimento global descontrolado poderá 
desfazer os avanços feitos em quase todos os 
ODS, o que prejudicará a recuperação econô-
mica;

FIGURA 1. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Fonte: BCB.
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b. Habitats degradados podem promover uma 
interação mais direta entre pessoas e animais, 
acelerando os processos evolutivos dos vírus 
e diversificando as doenças à medida que os 
patógenos se espalham facilmente para reba-
nhos e seres humanos;

c. O declínio e a degradação de ambientes natu-
rais marinhos, costeiros e de água doce, e da 
sua biodiversidade, tão importantes quanto os 
da terra, também geram efeitos sobre a saúde 
pública, proteção costeira, medicamentos, 
indústrias e alimentos;

d. Produção e consumo não sustentáveis colabo-
ram em grande medida para o esgotamento 
dos recursos naturais, a ruptura de ecossis-
temas, as economias e infraestruturas com 
volume elevado de emissões de carbono e uso 
não sustentável de recursos, bem como para 
problemas e doenças ambientais.

1.  Emissões temáticas: uma 
oportunidade de mercado e 
desenvolvimento

As oportunidades de mercado e a diversidade 
de atores econômicos envolvidos na busca pelo 
atingimento dos ODS contribuem para o desen-
volvimento de produtos e instrumentos de finan-
ciamento no mercado de capitais.

Os títulos temáticos são uma solução financeira 
relativamente nova e que continua subutilizada na 
América Latina e no Caribe (ALC). Eles permitem 
que os investidores financiem uma ampla gama de 
temas como mudanças climáticas, saúde, alimenta-
ção, educação, acesso a serviços financeiros, novas 
empresas empreendedoras e habitação social.

O mercado global de emissões de títulos 
temáticos cresceu rapidamente em termos de 
volume e variedade na última década, alcançando 
atualmente um valor agregado de aproximada-
mente US$ 1,1 trilhão. A distribuição do montante 
emitido entre títulos verdes, sociais e sustentáveis é 
de cerca de 75%, 15%, e 10%, respectivamente. Em 
função da pandemia ocasionada pela Covid-19, as 
emissões de títulos sociais e sustentáveis atingiram 

o valor agregado de US$ 282 bilhões, com aumento 
de cerca de 62% nos títulos sociais (SEB, 2020).

A emissão de títulos da espécie na ALC tam-
bém expandiu em volume e variedade, acumu-
lando cerca de US$ 21,6 bilhões, sendo que os 
títulos verdes representam 80% desse montante. 
A nível nacional, Chile, México e Brasil respondem 
por 84% do total emitido.

vale destacar que o mercado de títulos verdes 
vem apresentando mais transparência e segurança 
em relação aos critérios para uso dos recursos, 
indicadores de impacto e revisão de emissões por 
terceiros reconhecidos, em comparação com o 
mercado de outros títulos temáticos que apenas 
recentemente vem buscando mais recomendações 
de organismos internacionais como os denomina-
dos definidores de padrões (“standard setters”), 
como a IOSCO2.

Com a ALC representando aproximadamente 
2% das emissões globais de títulos temáticos, e 
com concentração elevada em poucos países, o 
potencial para resposta à demanda crescente de 
investimentos de impacto é significativo.

Sob a ótica do mercado, os dois padrões 
atualmente mais utilizados para apoiar a emis-
são de títulos temáticos foram desenvolvidos pela 
ICMA (International Capital Market Association), 
que introduziu princípios associados à emissão de 
títulos verdes, sociais e sustentáveis), e a Climate 
Bonds Initiative (CBI, no tocante aos títulos que 
visam a redução de emissões e a transição para 
uma economia de baixo carbono).

Como forma de monitorar melhor como as 
emissões de títulos verdes, sociais e sustentáveis 
contribuem efetivamente para atingir os ODS, a 
ICMA propõe que a alocação dos recursos oriun-
dos das emissões de ativos seja alinhada com um 
ou mais dos 17 objetivos. Essa abordagem amplia 
a possibilidade de projetos elegíveis, dada a natu-
reza ampla e heterogênea das metas pactuadas na 
ONU (alguns dos ODS são de natureza econômica, 
um dos pilares do desenvolvimento sustentável).

2  International Organization of Securities Commissions 
(Organização Internacional de Comissões de valores).
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Destaque-se, contudo, que de acordo com 
a metodologia da Positive Impact Finance da 
UNEP-FI, tão fundamental quanto originar e men-
surar os impactos positivos é identificar e atenuar 
os eventuais impactos negativos da emissão, de 
modo que o saldo final seja positivo (LAB, 2019).

Os padrões para a emissão de títulos sociais 
ou sustentáveis são ainda mais complexos que os 
da emissão de um título verde, uma vez que a ava-
liação de impacto tende a ser mais qualitativa que 
quantitativa, além de menos uniformes do que os 
estabelecidos para projetos verdes (S&P, 2019). 
Por esse motivo, os princípios para emissão de 
títulos sustentáveis também foram definidos pela 
ICMA (ICMA, 2018). Nesse contexto, os recursos 
captados com a emissão de títulos sustentáveis 
devem ser usados exclusivamente para financiar 
ou refinanciar uma combinação de projetos de 

características “verdes” ou “sociais”, razão pela 
qual estão perfeitamente alinhados com os quatro 
componentes básicos aplicáveis à emissão desses 
títulos, também definidos pela ICMA:

a. Uso dos recursos: elemento essencial no título 
sustentável é a utilização dos recursos da 
emissão do título em Projetos verdes e Sociais 
(incluindo outras despesas de apoio e rela-
cionadas, como P&D), que devem ser devida-
mente descritas na documentação jurídica do 
título. Os projetos designados devem informar 
claramente os benefícios socioambientais, que 
serão avaliados e, quando possível, quantifica-
dos pelo emissor.

b. Processo transparente para avaliação e sele-
ção de projetos: emissores devem informar aos 
investidores, de forma clara e precisa: (i)  os 

QUADRO 1. CARACTERIZAÇÃO DOS TÍTULOS TEMÁTICOS

TÍTULOS TEMÁTICOS ESCOPO

Título Verde Qualquer tipo de instrumento de dívida cujos recursos são utilizados exclusivamente 
para financiar ou refinanciar, parcial ou totalmente, Projetos Verdes novos e/ou existentes 
qualificados, que estejam alinhados com os quatro componentes principais dos Princípios de 
Títulos Verdes da ICMAa.

Título Social Qualquer tipo de títulos cujos recursos são utilizados exclusivamente para financiar ou 
refinanciar, parcial ou totalmente, projetos sociais novos e/ou existentes que atendam às 
condições necessárias e estejam alinhados com os quatro componentes básicos dos Princípios 
de Títulos Sociais.

Título de Gênero Estão sujeitos à mesma regulamentação financeira e do mercado de capitais dos títulos 
tradicionais, mas seu objetivo é preencher a lacuna no acesso das mulheres ao mercado de 
trabalho, aos cargos de liderança e aos financiamentos.

Título Azul Instrumento de dívida emitido por governos, bancos de desenvolvimento ou outros para 
levantar capital de investidores de impacto para financiar projetos marinhos e oceânicos que 
tenham benefícios ambientais, econômicos e climáticos positivos.

Títulos Climáticos Qualquer tipo de títulos cujos recursos sejam utilizados exclusivamente para financiar ou 
refinanciar atividades que contribuam para a transição para economias de baixo carbono, em 
sintonia com o princípio de resiliência e adequação ao processo de mudanças climáticas e que 
sejam passíveis de certificação conforme padrões internacionais como a CBI.b

Título Sustentável Títulos cujo produto é utilizado exclusivamente para financiar ou refinanciar uma combinação 
de projetos verdes e sociais. Os Títulos de Sustentabilidade estão alinhados com os quatro 
componentes básicos dos Princípios de Títulos Verdes e os Princípios de Títulos Sustentáveis 
(ambos estabelecidos pela ICMA), sendo os primeiros particularmente relevantes para seus 
Projetos Verdes e os segundos para seus Projetos Sociais.

Fonte: BID (https://www.greenfinancelac.org/).
a International Capital Market Association (Associação Internacional dos Mercados de Capitais).
b Climate Bonds Initiative (Iniciativa de Títulos Climáticos).
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objetivos socioambientais inerentes ao pro-
jeto; (ii) como o projeto pode ser caracterizado 
como uma categoria temática estabelecida em 
referenciais de mercado (como o CBP) ou em 
normas pertinentes; (iii) o critério de elegibi-
lidade ou outro processo aplicável a projetos 
com adicionalidade ou efeito ambiental;

c. Gestão dos recursos captados: os emisso-
res devem contar com auditores independen-
tes para verificar o processo de alocação ou 
complementar o escopo de suas demonstra-
ções financeiras anuais com esse tipo de veri-
ficação;

d. Relatórios: visando divulgar relatórios preci-
sos e atualizados, os emissores devem manter 
uma relação de projetos financiados com os 
recursos captados com o título temático, com 
a descrição de cada um deles e os resultados 
pretendidos. Metas de desempenho e metodo-
logia de aplicação no processo de relatoria são 
aspectos importantes para que os investidores 
possam acompanhar o impacto de seus inves-
timentos, como o número de novas habita-
ções em áreas menos assistidas, de pacientes 
ou estudantes atendidos, ou empréstimos de 
microfinanças concedidos. Relatórios elabora-
dos após a emissão do título devem abranger 
todas as informações publicamente disponí-
veis a respeito da gestão dos recursos e dos 

impactos sobre a sustentabilidade. Embora 
não seja parte dos princípios estabelecidos 
pela ICMA, já na edição de 2015 dos princípios 
em tela foi recomendado que os emissores de 
títulos temáticos efetuem alguma avaliação 
externa que confirme o alinhamento da gestão 
de recursos com as características essenciais 
dos títulos. Isso inclui os pareceres emitidos 
por entidades de reconhecida experiência e 
capacidade técnica como aquelas que emitem 
pareceres de segunda opinião (que não reque-
rem a existência de critérios pré-determinados) 
ou verificadores (que se manifestam com base 
em critérios internos ou alegações do próprio 
emissor (claims) ou em diretrizes ou princípios 
externos, como os GBP ou CBI)3.

O desenvolvimento de um novo produto finan-
ceiro implica em equilibrar a relação entre o custo 
e o benefício da operação. Tendo como parâmetro 
um estudo conduzido pela CBI, uma análise com-
parativa do desempenho financeiro no mercado 
primário de títulos verdes (temáticos) denomina-
dos em dólares e euros em mercados primários 

3  O CBI, de fato, provê padrões e procedimentos de certifi-
cação. Se o ICMA GBP estabelece uma abordagem mais ge-
nérica à temática, os padrões da CBI estabelecem critérios 
de elegibilidade mais específico para julgar relativamente à 
adequação de ativo ao conceito “verde”.

QUADRO 2. CARACTERÍSTICAS DOS MECANISMOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE TÍTULOS VERDES

CERTIFICAÇÃO 
CBI

ÍNDICES DE 
TÍTULOS 
VERDESa

CICERO 
SECOND 

OPINIONb MOODY’Sb
STANDARD & 

POORSb

Gestão de recursos vinculada a 
investimentos verdes

Sim Sim Sim Sim Sim

Critério de elegibilidade difere por 
setor econômico

Sim Sim Sim

Monitoramento/avaliação ex post Sim

Avaliação granular do nível “verde” Sim Sim Sim

Ponderação quantitativa para 
fatores específicos

Sim Sim

Fonte: (Ehlers, T. e Packer, F. Green, BIS 2017).
a Bank of America Merril Lynch, Barclays MSCI, Standard & Poors e Solactive.
b Entidades externas de avaliação.
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vis-à-vis títulos não temáticos sugere que os pri-
meiros apresentam uma vantagem em termos de 
média de volume subscrito, embora as diferenças 
no custo da operação não pareçam significativas.

O custo decorre da abordagem utilizada para 
caracterizar a emissão como temática. Em pri-
meiro lugar, a falta de uma definição clara sobre 
o que é uma atividade verde ou sustentável é um 
aspecto que pode gerar insegurança nos partici-
pantes do mercado e um custo maior, particular-
mente quando se leva em consideração o risco de 
estratégias que passam informações falsas sobre 
o uso adequado dos recursos na identificação de 
projetos e empresas de atividades sustentáveis 
(SDG washing). Em decorrência, a mitigação des-
ses riscos e incertezas dos investidores impõem às 
instituições emissoras custos referentes à certifica-
ção e à divulgação de informações.

Não obstante, a emissão de um título social 
ou sustentável tem ganhado espaço, pois repre-
senta uma maneira para as empresas e governos 
demonstrarem apoio às partes interessadas, inclu-
sive funcionários, clientes e comunidade local. Isso 
é particularmente importante, pois consumidores e 
cidadãos em geral estão cada vez mais conscien-
tes dos aspectos sociais, o que coloca em risco a 
reputação de empresas e governos. A resposta das 
empresas de capital aberto e fechado a esse movi-
mento social pode proporcionar maior visibilidade 
dos níveis de resiliência e preparo diante de crises, 
inclusive as decorrentes da pandemia Covid-19.

A implementação da Agenda 2030 no nível 
de cada país implica que cada um deles definirá 
a forma como os ODS deverão ser concretizados, 
o que pode envolver a incorporação da agenda 
verde e social. Dado que existem 17 ODS e 169 
metas, a tendência natural é que cada Estado 
defina suas próprias prioridades estratégicas. 
Neste particular, as aspirações nacionais compor-
tam uma reflexão sobre as prioridades do país, 
em um exercício estratégico ligado à avaliação 
do processo de implementação dos ODS.

O aumento do escopo dos projetos e ativi-
dades qualificadas para lastrear títulos sociais e 
sustentáveis tem levado emissores (públicos ou 

privados) a serem mais ativos nesse particular. Em 
abril de 2020, por exemplo, a Guatemala tornou-se 
o primeiro país a emitir dívida soberana na forma 
de um título social, visando financiar os esforços 
para reação aos efeitos decorrentes da pandemia 
da Covid-19. Os recursos captados foram desti-
nados a iniciativas como infraestrutura de saúde, 
segurança alimentar, apoio a pequenos negócios e 
práticas de prevenção de doenças.

O debate nacional deve sinalizar de que forma o 
tratamento legal ou regulamentar pode tornar o pro-
cesso mais eficiente, por meio de regras claras que 
permitam acesso de mais players ao mercado (inclu-
sive entidades de avaliação externa, por exemplo) e 
fomentem a maior liquidez das operações da espécie.

2.  A Letra de Desenvolvimento 
Sustentável como Instrumento de 
Captação

A Letra de Desenvolvimento Sustentável (LDS) 
configura uma proposta para disciplina legal de 
um título de crédito temático, destinado a financiar 
operações que estejam alinhadas aos ODS. Dessa 
forma, em breve síntese preliminar, a LDS surge 
como alternativa capaz de atrair a confiança dos 
investidores por três motivos:

a. Em primeiro lugar, sua definição está asso-
ciada a um conceito jurídico ou regulamentar 
sobre o uso de recursos destinados ao atendi-
mento dos ODS. A definição expressa da natu-
reza do lastro, seja por meio de diretrizes ou 
de um conjunto de regras de taxonomia apli-
cadas ao caso (conforme o objetivo da polí-
tica pública), permite clareza em relação, entre 
outros requisitos, ao que deve ser observado 
pela instituição financeira emissora e ao tipo 
de investimento passível de ser financiado;

b. Em segundo lugar, o conceito da LDS permite 
adicionar a perspectiva de definição de lastro 
adequado para assegurar investimentos sus-
tentáveis — em linha com o conceito de uso de 
recursos em captações temáticas — e a pos-
sibilidade de se constituir garantia segundo 
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o modelo associado ao “Covered Bond” ou 
às “European Secured Notes” (ESN), títu-
los de crédito de ampla utilização nos merca-
dos internacionais que oferecem uma carteira 
de ativos como garantia da operação, sufi-
ciente para pagar os investidores durante seu 
período de duração. Em caso de inadimplên-
cia da instituição emissora, os ativos dados em 
garantia devem ser destinados ao pagamento 
das obrigações decorrentes do próprio título. 
O covered bond é o título que viabiliza as ope-
rações na UE no âmbito da Iniciativa EEM, 
descrita abaixo no Box  1. Com efeito, a LDS 
garantida confere ao investidor uma dupla 
garantia: o patrimônio da instituição emissora, 
seguido do fluxo de caixa dos ativos dados em 
garantia. A dupla garantia afigura-se como um 
importante diferencial do instrumento finan-
ceiro, desde que haja uma percepção clara de 
que a garantia é composta por ativos de alta 
qualidade, além de serem destinados exclusi-
vamente à proteção do credor no caso de um 
eventual inadimplemento da instituição emis-
sora;

c. Em terceiro lugar, para os investidores que 
sejam instituições financeiras, a LDS pode 
representar um ativo que exija menos capital 
regulatório e tenha limites operacionais (como 
limite de exposição por cliente) mais favorá-
veis, em função de sua natureza e da quali-
dade da carteira de ativos dados em garantia.

Portanto, é possível consignar que, do ponto de 
vista do legislador, as regras têm o objetivo de conferir 
segurança jurídica a um instrumento financeiro apro-
priado para promover a mobilização de recursos des-
tinados ao financiamento econômico sustentável. A 
discussão de uma disciplina que permita maior trans-
parência e segurança ao mercado está relacionada 
à definição de um padrão de emissão que congre-
gue objetivos comuns, processos afins e, finalmente, 
o apoio à identidade de um produto financeiro, reco-
nhecido por investidores nacionais e internacionais.

Desse ponto resulta um importante objetivo 
das LDS: desenvolver um mercado com base em 

informações reconhecidas como adequadas para 
gerar ativos que possam ser utilizados como las-
tro e garantia das LDS. Isso permite que mesmo 
as instituições financeiras que não estejam aptas 
a uma operação de maior escala por intermédio 
de uma LDS garantida possam se especializar em 
repasses a projetos elegíveis ou em originação de 
ativos (direitos creditórios) que possam ser nego-
ciados no mercado, atenuando-se o risco de SDG 
washing.

O conceito da LDS prevê a definição de um 
padrão de título e aplicação de incentivos para 
fomentar financiamentos destinados à Agenda 
2030, que contempla os ODS, sem os quais a 
mobilização de recursos privados para essa finali-
dade ficaria prejudicada. Esses incentivos podem 
ser materializar de diversas formas (sendo as mais 
comuns a concessão de incentivos fiscais e requisi-
tos de capital menores para investidores financei-
ros em função de melhores condições de execução 
das garantias, além da melhoria da reputação e 
abertura do mercado a novos negócios) e sua cria-
ção deve ser avaliada com base no princípio da uti-
lização seletiva, para que as operações priorizadas 
atendam aos objetivos estabelecidos pela políticas 
públicas.

vale salientar, preliminarmente, que a Lei 
n.  13.097, de 19 de janeiro de 2015, já estabelece 
uma modalidade de covered bond no Brasil, deno-
minada Letra Imobiliária Garantida (LIG). A LIG tem 
o propósito de facilitar a expansão do crédito imo-
biliário mediante a utilização de um instrumento 
financeiro seguro para os investidores e que esti-
mule boas práticas no setor financeiro. As referidas 
práticas decorrem do fato de que os créditos imo-
biliários permanecem no balanço do emissor, dife-
rentemente do modelo baseado na securitização 
de ativos, que envolve o conceito de originar para 
distribuir. Nesse sentido, é imprescindível que a 
LDS esteja alinhada aos princípios e diretrizes que 
nortearam a criação da LIG no Brasil, que atendeu 
às recomendações constantes do relatório EBA 
Report on Covered Bonds – Recommendations on 
Harmonisation of Covered Bond Frameworks in the 
EU, de 20 de dezembro de 2016.
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BOx 1. O PROGRAMA DE FiNANCiAMENTO DE iMÓvEiS vERDES NA UNiÃO EUROPEiA

A iniciativa Energy Efficient Mortgages (EEM) foi criada pela EMF/ECBCa com base na premissa de que 

o setor bancário tem o potencial de apoiar de forma substancial a União Europeia no atingimento de suas 

metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, conforme os compromissos nacionais assumidos 

durante a Conferência das Partes (COP) 21 no âmbito do Acordo de Paris. Essa percepção decorre princi-

palmente da possibilidade de intermediação de recursos entre investidores e bons projetos imobiliários com 

uso eficiente de energia.

Os incentivos para os tomadores advêm de condições operacionais mais favoráveis e melhoria do 

desempenho das propriedades no uso de energia, o que resultaria em custo de carregamento menor para 

o usuário. Por sua vez, a operação tende a refletir não somente a melhoria do desempenho ambiental, mas 

também a mitigação do risco de crédito, o que atrai investidores que buscam financiar uma economia de 

baixo carbono por meio de ativos menos vulneráveis aos riscos dessa transição.

Nessa perspectiva, a iniciativa EEM está dividida em dois grupos de trabalho: (i) uma iniciativa que cria 

um padrão operacional de “crédito imobiliário eficiente em energia”, que, por meio de condições preferen-

ciais de financiamento, estimula os tomadores a melhorar a eficiência energética de suas propriedades ou 

adquirir uma outra já definida como eficiente em energia; (ii) outra iniciativa, que estabelece um protocolo 

de mercado para permitir o registro de dados e informações associados às operações em pauta, disponibi-

lizados em um portal de dados comuns. Essa segunda iniciativa é complementar, pois visa abordar o pro-

blema da falta de dados padronizados em larga escala, visando apoiar o mercado no desenvolvimento de 

bases de dados e ferramentas de análise de riscosb.

Assim, a iniciativa EEM vem sendo desenvolvida com o propósito de fornecer mais evidências a uma 

série de estudos que (i) associam a eficiência energética de um imóvel ao impacto positivo no seu valor 

comercial, reduzindo o risco da garantia incorrido pelos financiadores, e (ii) atribuem uma probabilidade de 

inadimplência menor desses tomadores em resultado da maior disponibilidade de renda em função da redu-

ção dos custos de energia.c

Os efeitos decorrentes têm o condão de representar um risco menor no balanço patrimonial dos ban-

cos. Caso essa redução de risco possa ser comprovada empiricamente em larga escala, poderia haver 

reconhecimento por parte da estrutura regulatória na forma de um eventual realinhamento dos requisi-

tos de capital. A mitigação do risco de crédito associada a uma exigência menor de capital na operação 

pode criar incentivos importantes para a atuação do setor bancário nos investimentos sustentáveis. As 

instituições financeiras que participam atualmente da iniciativa são sediadas na Espanha, Portugal, Sué-

cia e Finlândia.

a European Mortgage Federation/European Covered Bond Council é uma entidade associativa na União Europeia que 

congrega participantes do mercado de “covered bond” incluindo emissores, analistas, bancos de investimento, agências 

de rating e uma ampla gama de partes interessadas. O ECBC representa mais de 95% dos emissores de covered bonds 

(títulos garantidos) na UE.
b Para mais detalhes sobre os grupos de trabalho da iniciativa EEM, ver: http://eedapp.energyefficientmortgages.eu/

theinitiative/. Consultado em 12/12/2020.
c Relatório do grupo de trabalho da iniciativa EEM que dispõe do desenvolvimento do portal de dados comuns revisou 

42 estudos elaborados em diversos países, que, em geral, mostram correlação negativa entre a eficiência energética de 

imóveis financiados e a Probabilidade de Default da operação, bem como positiva entre a eficiência energética e o valor 

do imóvel. ver: https://eedapp.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2020/08/EeDaPP_D57_27Aug20-1.

pdf Consultado em 12/12/2020.
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Segundo a Covered Bond Label4, um cove-
red bond sustentável é aquele que está em con-
formidade com a Covered Bond Label Convention 
e inclui também um compromisso formal de seu 
emissor no sentido de usar recursos correspon-
dentes ao produto daquele covered bond para  
(re)financiar atividades claramente definidas 
segundo critério ambiental (verde) e social. Um 
programa de emissões de covered bonds sustentá-
veis está fundamentado em um processo sistemá-
tico desenvolvido por uma instituição financeira, 
em linha com sua estratégia e política corporati-
vas relacionadas à sustentabilidade dos negócios, 
que permita estabelecer critérios e procedimentos 
adotados para definir as atividades e projetos ele-
gíveis segundo os critérios ambiental e social. Esses 
programas estão sujeitos a verificação por uma 
entidade de avaliação externa independente que 
ateste sua opinião acerca dos critérios adotados ou 
verifique sua adequação aos padrões internacio-
nais da espécie. O emissor desse “covered bond” 
compromete-se a substituir por outros os ativos 
elegíveis que vencerem ou forem resgatados.

No contexto do debate da disciplina do mer-
cado de capitais na União Europeia, a EMF-ECBC 
também vem analisando os possíveis efeitos decor-
rentes da criação de um novo instrumento finan-
ceiro — a ora denominada European Secured Note 
— ESN. A estrutura financeira da ESN admitiria a 
constituição de garantias a partir de ativos não tra-
dicionalmente considerados no mecanismo dos 
covered bonds, particularmente os relacionados 
ao financiamento de MPMEs e de infraestrutura 
(como operações de project finance).Em que pese 
prever uma mesma modalidade de garantia (dual) 
e preferencial aos seus credores, a estruturação 
da ESN representa um perfil de risco distinto em 
função da natureza dos ativos que poderiam ser 
admitidos a compor a respectiva carteira de garan-
tias. Historicamente, os covered bonds tradicionais 
tem apresentado risco baixo e um nível elevado 
de padronização de suas operações, compostas 
principalmente por financiamentos imobiliários e a 
entidades do setor público, o que facilita o esta-
belecimento de requisitos de elegibilidade para os 

ativos que podem compor a garantia, de mecanis-
mos de substituição dos ativos da própria garantia 
sem perda de uniformidade nem mudanças em seu 
perfil econômico-financeiro, e, em decorrência, a 
harmonização de critérios entre jurisdições distin-
tas e sua respectiva precificação. Não obstante, a 
aplicação da estrutura financeira do covered bond 
às ESN vem sendo discutida pelo seu potencial 
inovador e de segurança ao investidor, apesar da 
diferença na percepção de risco. Com efeito, este 
instrumento vem sendo percebido como uma ino-
vação que visa preencher uma lacuna observada 
entre o mercado dos covered bonds tradicionais e 
os mecanismos de securitização de ativos de clas-
sificação de crédito elevada, especialmente os 
relacionados a operações com MPMEs e financia-
mento a infraestrutura. O Box 3 deste documento 
trata do assunto em mais detalhes.

Segundo o ECBC (2020), há cerca de quase 
€ 365 bilhões em títulos sustentáveis denominados 
em Euros, na forma de diversos produtos finan-
ceiros, com um valor de face mínimo em torno de 
250 milhões. Se o primeiro covered bond com cri-
térios de sustentabilidade foi emitido em 2014, o 
montante em 2020 alcançou aproximadamente 
€ 21 bilhões, ou apenas 6% do total de títulos sus-
tentáveis denominados em Euro, ou ainda 2% das 
emissões de covered bonds.

O volume reduzido de títulos sustentáveis, 
especialmente na forma de covered bonds, pode 
parecer surpreendente, em face do tamanho de 
mercado desses títulos, particularmente na UE. 
Entretanto, os emissores de títulos temáticos, como 
covered bonds sustentáveis, geralmente neces-
sitam de mais esforço para assegurar um volume 
adequado de ativos sustentáveis elegíveis para 

4  O The Covered Bond Label é um selo de qualidade que 
atende à solicitação de mercado global de investimentos vi-
sando a definição de padrões e maior transparência acerca 
do produto “covered bond”. Deve-se notar que a definição 
de padrões de sustentabilidade para fins das operações 
de “covered bond” na EU, até então associado ao Covered 
Bond Label Convention, está sendo discutido no âmbito da 
EMF-ECBC, com vistas a apoiar uma diretriz harmônica para 
a emissão de “covered bonds” na região.
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compor o lastro ou garantia do título. Portanto, 
os emissores necessitam não apenas atender aos 
requisitos de sustentabilidade, mas também os das 
estruturas financeiras, como os covered bonds.

Contudo, diversos fatores apontam para uma 
maior expansão do mercado de covered bonds, 
além do fato já abordado do aumento das emissões 
temáticas. Com efeito, cresce também o número 
de padrões nacionais para emissões sustentá-
veis, facilitando o desenvolvimento de processos 
nas instituições financeiras que estabelecem crité-
rios e procedimentos para a definição de ativida-
des e projetos elegíveis. A sinalização política vem 
sendo particularmente importante para o aumento 
da conscientização em relação aos aspectos de 

sustentabilidade econômica, a exemplo da recente 
regulamentação do processo de classificação dos 
investimentos que contribuem significativamente 
para a sustentabilidade ambiental e econômica da 
EU (Taxonomia)5, de uma forma mais abrangente, 
ou da iniciativa EEM oriunda dos projetos da EMF/
ECBC, de forma mais segmentada.

Com base nessa analogia, entende-se que, 
para que haja segurança de mercado sobre o uso 
de um instrumento financeiro que atenda a objeti-
vos de política pública, a LDS depende da definição 

5  Regulação (UE) 2020/852, de junho de 2020. ver: https://
ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-re-
gulation-eu-2020–852_en. Consultado em 12.12.2020.

QUADRO 3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PROPOSTAS DA LDS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS LDS

Emissores Incluem Bancos de Desenvolvimento e Agências de Fomento, conforme critérios 
de elegibilidade

Propósito Financiamento dos ODS Específicos ou refinanciamento de carteira relacionada

Recurso contra o originador Sim

Estrutura Depende da caracterização do lastro apropriado ou garantia específica, 
neste caso ativos mantidos no balanço do originador e identificados como 
pertencentes a um pool de garantias

Impacto nos requisitos de capital do 
originador

Nenhum

Impacto nos requisitos de capital do 
investidor

Possível redução, similar ao tratamento na União Europeia

Tratamento Tributário do investidor Isento de imposto de renda

Emissão no exterior Admitida, com possibilidade de rentabilidade atrelada à variação cambial

Cupom Predominantemente fixo

Uso dos recursos Mediante comprovação do uso de recursos

Pool de Ativos (para garantia) Geralmente dinâmico, mas com recomposição trimestral do valor. Sujeito a 
certificação e não necessariamente imobiliário. Critérios de homogeneidade para 
assegurar perfil de risco homogêneo ao longo do tempo.

Administração da carteira de ativos Requisitos de elegibilidade, composição, suficiência e liquidez

Requisito de suficiência sobre o valor 
total das LDS

Mais que 5% de excesso

Regras de Transparência Avaliação externa sobre a elegibilidade da operação e relatórios pós-emissão 
sobre o uso dos recursos, além de relatórios sobre o desempenho financeiro da 
carteira de ativos

Dissolução do emissor Administração da carteira de ativos por qualquer outra instituição financeira 
autorizada a funcionar pelo BCB
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de critérios e padrões que disciplinem tópicos 
essenciais à sua negociação, a saber: (i)  clareza 
de sua natureza jurídica, (ii) escopo de aplicação 
e caracterização do lastro, (iii) regras de emissão, 
(iv) configuração da garantia por regime fiduciá-
rio da carteira de ativos e sua respectiva gestão, 
(v) diretrizes de mitigação de riscos, (vi) requisitos 
de transparência e (vii) regras no caso de eventual 
dissolução do emissor. Para o Brasil, a disciplina 
de um novo título de crédito ocorre por meio de 
instrumento legal, o que parece ser recomendável 
em vista da necessidade de maior segurança jurí-
dica e transparência que se pretende atribuir a um 
título temático.

Em geral, a LDS deve ser um instrumento finan-
ceiro de administração relativamente simples, com 
incentivos de capital e fiscais adequados, custo de 
emissão menor que a LIG e com alto potencial de 
aceitação nos mercados brasileiros e internacionais.

2.1 Natureza Jurídica

A LDS deve ser concebida como um título de cré-
dito nominativo, transferível e de livre negociação, 
de emissão de instituições financeiras, representa-
tivo de uma promessa de pagamento em dinheiro. 
Títulos de crédito com tais características básicas 
já são amplamente utilizados no mercado finan-
ceiro brasileiro, como a Letra Financeira (LF), a 
Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e a Letra de Cré-
dito Agropecuário (LCA).

O primeiro passo para a caracterização de 
uma LDS consiste em vincular um lastro adequado 
à sua natureza, como no caso da LCI, assim defi-
nida pela Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004:

“Art. 12 Os bancos comerciais, os bancos múl-
tiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa 
Econômica Federal, as sociedades de crédito imo-
biliário, as associações de poupança e empréstimo, 
as companhias hipotecárias e demais espécies de 
instituições que, para as operações a que se refere 
este artigo, venham a ser expressamente autoriza-
das pelo Banco Central do Brasil, poderão emitir, 
independentemente de tradição efetiva, Letra de 
Crédito Imobiliário — LCI, lastreada por créditos 

imobiliários garantidos por hipoteca ou por aliena-
ção fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus 
tomadores direito de crédito pelo valor nominal, 
juros e, se for o caso, atualização monetária nelas 
estipulados.” (Grifo nosso)

Para a emissão de uma LDS, o lastro seria con-
dição sine qua non, mas não suficiente. Não bastaria 
à instituição emissora, por exemplo, emitir um título 
com o lastro definido em lei ou regulamento; seria 
necessário o atendimento de outros requisitos que 
também podem ser definidos em norma, a saber:

a. Condições operacionais adequadas. Tais con-
dições incluem o prazo mínimo da operação, 
necessário para o equilíbrio de prazos entre 
operações passivas (captação) e ativas (ope-
rações financiadas de mais longo prazo), cri-
térios de remuneração e atualização da dívida 
que possam atender aos interesses de uma 
gama variada de investidores, condições de 
registro do lastro ou da garantia para maior 
segurança operacional, etc.;

b. Responsabilidades da instituição financeira 
emissora. A emissão da LDS requer adoção 
de medidas para seleção do lastro e/ou garan-
tia adequada ao propósito da operação. Nesse 
caso, podem ser estabelecidos requisitos míni-
mos em termos de aspectos de governança 
(estrutura, responsabilidades e poder decisó-
rio), processos de seleção de projetos e car-
teiras, controle de riscos (due diligence das 
operações) e política de comunicação às par-
tes interessadas;

c. Requisitos para contratação e atuação de enti-
dade de verificação ou de segunda opinião. 
O efetivo cumprimento da destinação dos 
recursos deve ser validado por uma empresa 
externa especializada, de reconhecida atua-
ção, para atenuar os riscos de utilização dos 
recursos captados em atividades que não 
cumpram os requisitos de sustentabilidade 
estipulados para a emissão da LDS.

Uma vez atendidos os requisitos essenciais, 
pode-se reconhecer a LDS para todos os fins, 
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facilitando um ambiente de segurança jurídica para 
fins de investimento sustentável na perspectiva do 
investidor, e da geração de eventuais incentivos na 
perspectiva do poder público.

Pela natureza jurídica acima descrita, pode-se 
depreender que a LDS deve ser emitida em favor 
de uma pessoa determinada e a sua negociação se 
dará por todos os meios aplicáveis ao direito cam-
biário, inclusive com a possibilidade de sua emissão 
ser realizada de forma escritural. Isso seria possível 
por meio de lei que vise à instituição desse título de 
crédito, a exemplo do caso da LIG.

Sem prejuízo da natureza jurídica acima men-
cionada, a LDS também pode ser considerada como 
um valor mobiliário, se for o caso de tratamento 
regulamentar pela Comissão de valores Mobiliários 
(“CvM”) para sua emissão e distribuição pública.

A esse propósito, a Lei nº 6.385, de 07 de 
dezembro de 1976, dispõe o seguinte em relação 
aos valores mobiliários:

“Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao 
regime desta Lei:

(...)

IX – quando ofertados publicamente, 
quaisquer outros títulos ou contratos de 
investimento coletivo, que gerem direito 
de participação, de parceria ou de remu-
neração, inclusive resultante de prestação 
de serviços, cujos rendimentos advêm do 
esforço do empreendedor ou de terceiros.”

Com o propósito de regulamentação da oferta 
pública de títulos de crédito, a CvM editou a Ins-
trução CvM nº 488, de 16 de dezembro de 2010, 
que alterou o disposto na Instrução CvM nº 400, 
de 29 de dezembro de 2003, a fim de autorizar as 
instituições financeiras qualificadas a requerer o 
registro de Programas de Distribuição Contínua de 
Letras Financeiras, conforme abaixo:

“Art. 13-A Os bancos múltiplos, os bancos 
comerciais, os bancos de investimento, 

as caixas econômicas e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES podem requerer à Superinten-
dência de Registro de Valores Mobiliários 
– SRE o registro de Programa de Distribui-
ção Contínua. 

§ 1º Podem ser objeto de Programa de Dis-
tribuição Contínua somente letras finan-
ceiras, desde que não sejam relacionadas 
a operações ativas vinculadas ou emitidas 
com cláusula de conversão da letra finan-
ceira em ações da instituição emitente.”

Diante do precedente indicado acima, a mesma 
atitude pode ser tomada em relação às LDS, a fim 
de incluir neste mesmo diploma legal a possibili-
dade de criação de um Programa de Distribuição 
Contínua específico, com os critérios e condições 
necessários para o melhor aproveitamento deste 
produto, sempre em linha com a segurança dos 
investidores que se utilizam do mercado de capi-
tais para aplicação de seus recursos.

2.2 Escopo de Aplicação

A criação da LDS tem o objetivo de diversificar e 
facilitar as fontes de financiamento para as opera-
ções necessárias ao atendimento dos ODS no Bra-
sil, e pode inclusive servir para o atendimento das 
NDC6, em razão de restrições econômicas e fiscais 
ao uso de recursos públicos para esse propósito.

Os recursos captados pelas instituições finan-
ceiras com a emissão da LDS devem ser obriga-
toriamente utilizados para o financiamento de 
atividades sustentáveis, que visem mitigar os 
impactos socioambientais e climáticos negativos a 
fim de prover maior adaptação social e econômica 
a eventuais eventos extremos decorrentes do pro-
cesso de mudança climática, ou no cumprimento 
dos ODS, definidos no compromisso nacional 

6  Para mais detalhes sobre a NDC brasileira pretendida, ver 
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRA-
SIL-iNDC-portugues.pdf. Consultado em 25/11/2020.
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assumido no âmbito da Agenda 2030, que podem 
incorporar ações relacionadas às Contribuições 
Nacionais Determinadas, assumidas pelo Brasil no 
âmbito do Acordo de Paris.

Espera-se que a LDS possa ser emitida inclu-
sive com uma garantia específica, composta por 
seu próprio lastro, como em uma operação típica 
de covered bond ou ESN. Diferentemente do que 
ocorre com a LIG, sugere-se, para fins de compo-
sição da carteira de ativos em garantia, que a vin-
culação entre a captação de recursos e a aplicação 
nas atividades determinadas não ocorra necessa-
riamente por meio de regras que identifiquem uma 
classe de ativos específica para compor majorita-
riamente a carteira de ativos (80% da carteira de 
uma LIG deve ser composta por créditos imobiliá-
rios). Não obstante, seria desejável a preservação 
de uma certa homogeneidade dos ativos líqui-
dos conforme sua natureza e escopo, sem prejuízo 
da inclusão de outros ativos que colaborem para 
o atendimento dos ODS. A esse propósito, este 
documento apresenta mais comentários na seção 
“Carteira de ativos: direitos creditórios e gestão”, 
neste mesmo capítulo.

Para fins do cumprimento do requisito de 
composição da garantia da LDS, propõe-se ana-
lisar diversos tipos de ativos pelo critério de sus-
tentabilidade, mediante avaliação externa do uso 
dos recursos antes da emissão do título e relató-
rios das operações e seus indicadores de desem-
penho após essa emissão. Nessa perspectiva, a 
LDS, de fato, seria um tipo de “thematic bond”, 
garantido por um mecanismo similar a um cove-
red bond.

A avaliação externa pré-emissão deve ser 
conduzida por uma entidade independente, que 
poderá não apenas validar os critérios de elegi-
bilidade de projetos e operações no que toca aos 
objetivos das NDC ou dos ODS, mas também forne-
cer uma análise do desempenho da política de res-
ponsabilidade socioambiental da instituição como 
um todo. Para tanto, deve haver disposição espe-
cífica, em lei ou regulamentação infralegal, sobre a 
atuação de agentes verificadores ou certificadores 
nesse contexto.

2.3 Regras de Emissão

Entende-se que, em tese, um título como a LDS 
poderia ser emitido pelas instituições financeiras 
e AFs para fins de captação de recursos de longo 
prazo, de modo a equilibrar o prazo de suas ope-
rações ativas e passivas. Em função do mandato 
atribuído às instituições do SNF, a LDS seria um 
instrumento de funding apropriado, não obstante a 
discricionariedade do regulador para definir condi-
ções mínimas para tanto.

O registro constitutivo da LDS deve seguir 
os parâmetros da LIG, inclusive em relação aos 
procedimentos requeridos para depósito centra-
lizado, de modo a assegurar identificação do titu-
lar e a conciliação diária de seu valor em face do 
fluxo de pagamentos de rendimento e principal. 
No caso da LDS garantida, os ativos componen-
tes da carteira de ativos podem ser objeto apenas 
de registro nas entidades autorizadas pelo BCB 
ou CvM.

Tendo em vista a necessidade de aumentar o 
ingresso de recursos estrangeiros para o financia-
mento de atividades sustentáveis no Brasil, a LDS, 
assim como já ocorre com diversos outros títulos e 
valores mobiliários, deve prever expressamente em 
sua regulamentação a possibilidade de sua emis-
são com variação cambial.

A fim de citar apenas um exemplo próximo à 
LDS, a Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que 
instituiu a LIG, assim disciplinou a questão da varia-
ção cambial:

“Art. 64. A LIG consiste em promessa de 
pagamento em dinheiro e será emitida por 
instituições financeiras, exclusivamente 
sob a forma escritural, mediante registro 
em depositário central autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, com as seguintes 
características:

(...)

IX – a cláusula de correção pela variação 
cambial, quando houver;”
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Ainda neste mesmo sentido, a Resolução CMN 
nº 4.598, de 29 de agosto de 2017, que regulamen-
tou a emissão da LIG, tratou a questão da variação 
cambial da seguinte forma:

“Art. 6º A remuneração da LIG pode ser 
baseada em taxa de juros fixa ou flu-
tuante, combinadas ou não, bem como em 
outras taxas, desde que de conhecimento 
público e regularmente calculadas.

§ 1º Admite-se a emissão de LIG com pre-
visão de:

I – pagamento periódico de rendimentos e 
de principal; e

II – atualização de seu valor nominal com 
base em índice de preços ou variação 
cambial, de conhecimento público e regu-
larmente calculados.” (Grifo nosso)

Além da previsão de utilização de variação cam-
bial para a emissão da LDS no Brasil, a regulamentação 
a ser criada também poderia prever a possibilidade 
de emissão deste título diretamente no exterior, em 
linha com recente prerrogativa criada para o CRA 
por meio da Lei nº 13.986, de 07 de abril de 2020, 
que dentre outros pontos, alterou a Lei nº 11.076, 
de 30 de dezembro de 2004, no seguinte sentido:

“Art. 37. O CRA terá os seguintes requisi-
tos, lançados em seu contexto:

(...)

§ 5º Nas distribuições realizadas no exte-
rior, o CRA poderá ser registrado em enti-
dade de registro e de liquidação financeira 
situada no país de distribuição, desde que 
a entidade seja:

I – autorizada em seu país de origem;

II – supervisionada por autoridade estran-
geira com a qual a Comissão de Valores 

Mobiliários tenha firmado acordo de coo-
peração mútua que permita intercâmbio 
de informações sobre operações realiza-
das nos mercados por ela supervisionados, 
ou que seja signatária de memorando mul-
tilateral de entendimentos da Organização 
Internacional das Comissões de Valores.”

O mecanismo acima poderia facilitar o inves-
timento estrangeiro em LDS, uma vez que evita-
ria custos operacionais típicos do ingresso destes 
investidores no mercado financeiro e de capitais do 
Brasil, como a abertura de contas. Nesse cenário, a 
instituição financeira emitente deverá proceder os 
registros cambiais pertinentes junto ao BCB para 
fins de remessa de recursos para o exterior visando 
ao pagamento das obrigações referentes às LDS 
emitidas, sem que possa ser imputado ao investi-
dor qualquer obrigação para ingresso de recursos 
no país, notadamente aquelas dispostas na Resolu-
ção CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014.

Além das vantagens acima, a emissão da LDS 
com variação cambial e a possibilidade de sua 
emissão diretamente no exterior torna este título 
mais atraente para investidores estrangeiros, por 
eliminar o risco cambial da operação.

Contudo, para o propósito da criação da LDS é 
importante sinalizar que:

a. Deve ser vedada a originação de créditos no 
exterior para fins de composição da carteira 
de ativos da LDS, já que isso fugiria ao propó-
sito de criação desta Letra, ou seja, facilitar a 
canalização de recursos para investimentos no 
país, visando ao aumento de renda, emprego 
e produtividade;

b. Os ativos da carteira em garantia devem estar, 
portanto, custodiados no Brasil.

Assim como no caso das LIG, o limite de afeta-
ção de ativos para garantia da LDS deve ser objeto 
de atenção. Ao colocar uma parcela de ativos de alta 
qualidade da instituição sob um regime fiduciário 
específico, podem ser necessários limites para afe-
tação patrimonial desses ativos a fim de proteger os 
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demais credores da instituição. Uma das possibilida-
des factíveis é unificar um limite de afetação, a ser 
aplicado para o conjunto de emissões de LIG e LDS.

2.4 Carteira de ativos: regime fiduciário

Conforme discutido acima, um dos principais dife-
renciais da LDS reside no fato de que ela pode 
ser emitida com as características de um “cove-
red bond” ou ESN, ou seja, um título emitido por 
instituições financeiras, lastreado e garantido por 
um conjunto de ativos que serão utilizados para 
pagamento do título original em caso de inadim-
plemento por parte da instituição financeira emi-
tente. Assim, o conceito permite que a LDS conte 
com “dupla garantia”, sendo: (i) o patrimônio geral 
da própria instituição financeira emitente, que res-
ponderá primariamente pelo pagamento da LDS; e 
(ii) os recursos decorrentes dos direitos creditórios 
componentes da carteira de ativos, que poderão 
ser utilizados única e exclusivamente para a liqui-
dação de eventuais obrigações inadimplidas em 
operação de LDS.

No caso da LDS garantida, e tendo em 
vista a sua natureza que proporciona benefí-
cios tanto para o credor como para o emissor, a 
estruturação do instrumento deve ser analisada 
com base no princípio da utilização seletiva, 
para que a destinação dos recursos decorrentes 
da emissão da LDS atenda aos objetivos esta-
belecidos nas normas respectivas. Assim, em 
contrapartida aos benefícios outorgados às ins-
tituições financeiras quando da emissão da LDS, 
como a possibilidade de financiamento de médio 
e longo prazo e melhor custo total da operação 
devido à existência da “dupla garantia”, é neces-
sária uma verificação apropriada da utilização 
dos recursos pelos tomadores em suas ativida-
des sustentáveis.

O efetivo cumprimento da destinação dos 
recursos será verificado ou certificado por enti-
dade terceirizada especializada, que deverá validar 
a utilização dos recursos captados apenas em ati-
vidades que cumpram os requisitos de sustentabi-
lidade estipulados para a emissão da LDS.

Apesar de bastante conhecido no exterior, 
apenas recentemente esse conceito foi aplicado no 
Brasil, quando da regulamentação da LIG. Neste 
sentido, podemos utilizar as disposições previstas 
na Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 
656, de 07 de outubro de 2014, que foi convertida 
na Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que insti-
tuiu a LIG, que apesar de ser direcionada exclusi-
vamente para o mercado imobiliário, poderá servir 
de base para o entendimento e regulamentação da 
LDS. Senão vejamos:

“A minuta de Medida Provisória dispõe 
ainda sobre a criação da Letra Imobiliá-
ria Garantida (LIG) como instrumento de 
captação de longo prazo pelas institui-
ções financeiras e como fonte alternativa 
de recursos para a expansão do crédito 
imobiliário.

O título de crédito proposto possui as 
características do chamado Covered 
Bond, título com ampla utilização nos 
mercados internacionais, constituindo-se 
em um instrumento de dívida para o emis-
sor, garantido por uma carteira de crédi-
tos imobiliários que servem de lastro de 
garantia para estas emissões. Na perspec-
tiva do emissor, a LIG é qualificada como 
dívida e em grande parte é considerada 
instrumento financeiro de captação de 
longo prazo.” (Grifos nossos)

A caracterização da LDS como um “covered 
bond” ou ESN, com “dupla garantia” para os inves-
tidores, pode funcionar como um facilitador na 
captação de recursos pelas instituições emitentes, 
que, como já mencionado neste documento, não 
raramente são privadas de captar recursos no mer-
cado por um prazo mais longo e com custos mais 
baixos.

Ainda com base na Exposição de Motivos da 
Medida Provisória nº 656, é possível notar o enten-
dimento do legislador em relação ao conceito de 
“dupla garantia” quando da edição da norma da 
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LIG, principalmente quanto a sua caracterização 
de diferencial deste título em relação aos demais 
instrumentos de financiamento existentes no  
Brasil:

“Isto significa que o titular da LIG tem 
dupla garantia: o patrimônio geral da ins-
tituição de crédito emissora e o fluxo de 
caixa proveniente do patrimônio afetado 
na Carteira de Ativos.

(...)

A dupla garantia destaca-se como impor-
tante diferencial da LIG frente aos demais 
instrumentos de captação existentes para 
o setor imobiliário, como, por exemplo,
os Certificados de Recebíveis Imobiliários
(CRI), cujos investidores têm como fonte
de pagamento apenas o fluxo de caixa
dos ativos securitizados. A LIG prevê, com
o objetivo de criar regime especial apto
a proteger o credor em caso de inadim-
plemento da obrigação ou insolvência do
emissor, a afetação da Carteira de Ativos
que a garante, permitindo que tais ativos
sejam usados para pagar os detentores
dos títulos antes dos demais credores da
instituição.”

A vinculação direta dos referidos ativos ao 
pagamento da LDS no caso de inadimplemento 
ou insolvência da instituição financeira emitente 
dar-se-ia por meio da constituição de regime fidu-
ciário.

O regime fiduciário, instituído inicialmente 
para aplicação junto ao mercado imobiliário, tem 
origem na Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, e 
caracteriza-se pela criação de um patrimônio sepa-
rado do patrimônio comum de quem o constituiu, 
a fim de vincular os ativos integrantes deste patri-
mônio separado ao cumprimento de determina-
das obrigações específicas. No caso ora analisado, 
a instituição financeira emitente da LDS pode-
ria utilizar o regime fiduciário para constituir um 

patrimônio separado composto pelos direitos cre-
ditórios, vinculados diretamente ao cumprimento 
das obrigações assumidas por ela quando da emis-
são da LDS.

Neste tipo de estruturação, diferentemente do 
que ocorre com as demais operações de securiti-
zação, os ativos utilizados como lastro e garantia 
para a emissão permanecem no balanço da insti-
tuição emitente da LDS, não sendo necessário, por-
tanto, sua cessão em favor de um terceiro, como 
ocorre nas securitizações tradicionais no mercado 
brasileiro (por exemplo, Certificados de Recebí-
veis Imobiliários, CRA e Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios – FIDC). Esta característica 
é bastante relevante para a LDS e evidencia a boa 
recomendação relacionada com a emissão de um 
“covered bond”, ou seja, há um incentivo direto à 
manutenção pela instituição financeira das melho-
res práticas de originação dos créditos que servi-
rão de garantia à LDS.

Este ponto foi bastante discutido e enfrentado 
quando da regulamentação da LIG, conforme dis-
posto na Exposição de Motivos da Medida Provisó-
ria nº 656:

“Do ponto de vista regulatório da LIG, 
registra-se que o regime de que trata 
o parágrafo anterior constitui incentivo
para boas práticas na originação do cré-
dito imobiliário, uma vez que os créditos
dessa natureza permanecem no balanço
do emissor com obrigação de substi-
tuição ou reposição, diferentemente do
modelo baseado no conceito de originar
para distribuir. Destaca-se, ainda, a exi-
gência de o emissor da LIG administrar a
Carteira de Ativos que garante a emissão
de forma segregada, mantendo controles
contábeis que permitam a sua identifica-
ção, evidenciando em suas demonstra-
ções financeiras informações sobre essa
carteira.” (Grifos nossos)

Para a LDS, o regime fiduciário cabível poderia 
advir de legislação que determinasse, nesse caso, a 
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utilização das regras compatíveis já previstas para 
a afetação da carteira de ativos da LIG na forma da 
Lei 13.097, de 2015.

2.5  Carteira de ativos: direitos creditórios e 
gestão

Covered bonds e ESN sustentáveis podem ser usa-
dos para financiar (ou refinanciar) uma ampla varie-
dade de classes de ativos verdes e sociais. Covered 
bonds verdes foram inicialmente emitidos em ope-
rações de crédito imobiliário para financiar imóveis 
eficientes no uso de energia (energia renovável, 
como solar). Bancos com ativos diversificados em 
garantia, como carteiras imobiliárias habitacio-
nais e comerciais, têm participado desse mercado, 
particularmente em países como a Alemanha e a 
França. Em outros países, bancos com carteiras 
(parcialmente) compostas por crédito para habita-
ções sociais estão entre os pioneiros na emissão de 
covered bonds sustentáveis com uma carteira imo-
biliária em garantia.

Os direitos creditórios a serem utilizados para 
compor a carteira de ativos da instituição emi-
tente devem ser compostos pelo seu próprio las-
tro, base para emissão de uma LDS sem garantia. 
Este lastro pode ser composto pelos créditos con-
cedidos pelas instituições financeiras para seus 
clientes, podendo ser de diversas origens (e não 
apenas imobiliários), como o agronegócio, produ-
ção industrial, pequenas empresas, etc.

Este é um ponto que também distingue a LDS 
dos demais títulos de captação das instituições 
financeiras. A maioria dos títulos tem a relação 
direta entre o setor econômico em que se encontra 
inserido e a composição de seu lastro e/ou garan-
tia. No caso da LCA, por exemplo, os ativos que a 
lastreiam têm que estar relacionados diretamente 
ao setor do agronegócio, enquanto na LCI e na LIG, 
os direitos creditórios vinculados devem ser ori-
ginados no mercado imobiliário. No caso da LDS, 
propõe-se que seja composto pela utilização obri-
gatória do produto de sua emissão diretamente em 
atividades sustentáveis, o que permite acomodar 
em seu lastro e em sua garantia os diversos setores 

econômicos que podem ser alcançados pelo crité-
rio da sustentabilidade.

Não obstante, entende-se que, para fins da 
LDS garantida, a carteira de ativos deve apresen-
tar determinadas características. Em primeiro lugar, 
os ativos componentes da garantia devem pos-
suir valor de mercado, de forma a serem precifica-
dos pelos investidores para fins da devida análise 
de risco da operação e da garantia oferecida. Isso 
pode suscitar dúvidas, especialmente se conside-
rarmos as operações que estejam alinhadas aos 
ODS, mas tenham valor comercial reduzido ou até 
mesmo inexistente.

Ademais, é desejável uma relativa homoge-
neidade entre as classes de ativos que compõem 
a garantia, de forma a que suas características não 
se alterem significativamente ao longo da vida do 
título. Esse é um aspecto importante, que pode ser 
considerado no estudo da elegibilidade das ope-
rações, o que aproxima o interesse da estratégia 
de financiamento sustentável da formatação de um 
produto financeiro adequado aos fins propostos. 
Nessa linha, pode-se admitir que o emissor carac-
terize o perfil da carteira de ativos indicando, por 
ocasião do depósito do título ou por intermédio 
do termo da emissão respectiva, a predominância 
de ativos conforme sua natureza, escopo e atendi-
mento aos ODS — como, por exemplo, o financia-
mento a MPMEs (rurais ou urbanas), abrangendo 
várias oportunidades de negócios relacionados 
aos ODS, como descrito no Box 2.

Ademais, em qualquer emissão de LDS, 
sugere-se ainda a possibilidade de considerar a 
criação de um mecanismo de garantia fidejussó-
ria relacionado às atividades de recomposição 
de ativos. Esse mecanismo adicional de garan-
tia permitiria que a instituição emissora realizasse 
a recomposição da carteira de ativos (a partir da 
execução dos testes para avaliação dos requisitos 
de elegibilidade, liquidez e solvência) com uma fre-
quência menor, desde que atendendo a determi-
nados critérios, como a delimitação de uma banda 
de valor aceitável que permita alguma variação em 
relação aos requisitos. O menor rigor na execu-
ção de testes e a interposição de garantia adicional 

17EMISSÕES TEMÁTICAS E A LETRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



BOx 2. PROJETOS DE iNTERESSE DOS ODS CONFORME A iCMA

A ICMA sugere como, para fins de elegibilidade de ativos que possam constituir lastro dos recursos capta-

dos por título sustentável, os ODS podem ser traduzidos em projetos de interesse do setor público e/ou pri-

vado. Por exemplo, operações de financiamento destinadas aos seguintes projetos são citadas pela ICMA 

para atendimento a diversos ODS (muitas dessas transversais quanto à respectiva elegibilidade aos ODS) 

por meio de metas sociais e/ou ambientaisa:

a. Casas populares e microfinanças em geral, em linha com o ODS 1 (erradicação da pobreza);

b. Produção de pequenos produtores e certificação da cadeia produtiva respectiva, em linha com o ODS 2 

(Fome Zero e Agricultura Sustentável);

c. Tecnologia de gestão de resíduos, reuso e reciclagem de materiais, em linha com o ODS 3 (Saúde e 

Bem Estar);

d. Programas de interesse público que permitam aumentar e melhorar a qualidade do acesso de estudan-

tes à escola, em linha com o ODS 4 (Educação de Qualidade);

e. Empresas lideradas ou que facilitem o acesso por mulheres em proposta de fomento a diversidade de 

gênero, em linha com o ODS 5 (Igualdade de Gênero);

f. Uso eficiente e limpo da água em processos produtivos de pequena e larga escala, mitigando riscos de 

contaminação ambiental, em linha com o ODS 6 (água potável e saneamento);

g. Projetos de energia renovável e redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), em linha com o 
ODS 7 (Energia Acessível e Limpa);

h. Micro, pequenas e médias empresas, com foco na criação de empregos e aumento de produtividade, 

em linha com o ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico);

i. Infraestrutura digital para facilitar amplo acesso de populações vulneráveis a serviços de telecomunica-

ções, em linha com o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura);

j. Financiamento de projetos comerciais para geração de empregos em áreas de IDH baixob, em linha com 
o ODS 10 (Redução das Desigualdades);

k. Sistema de transportes sustentáveis acessíveis às diversas camadas sociais, em linha com o ODS 11 (Cida-

des e Comunidades Sustentáveis);

l. Financiamento de tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e reduzam emissão de poluen-

tes, em linha com o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis);

m. Redução da emissão de GEE em projetos multissetoriais, em linha com o ODS 13 (Ação contra a 

Mudança Global do Clima);

n. Redução da poluição em áreas costeiras, em linha com o ODS 14 (vida na Água);

o. Agricultura de baixo carbono e de projetos para uso sustentável de florestas e mitigação de risco de 

desmatamento, em linha com o ODS 15 (vida Terrestre).

para prover suficiência e liquidez no caso de even-
tual falha de recomposição dos requisitos ao final 
do período de teste pode assegurar um custo 
menor nas primeiras emissões efetuadas e uma 
maior confiança dos investidores.

2.6 Requisitos de Transparência

O sistema de informações necessário para a emis-
são de um título temático da espécie é algo bas-
tante discutido e tratado em diversas jurisdições. 

(continua na página seguinte)
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BOx 3. CAMiNHOS PARA DivERSiFiCAR O PERFiL DA CARTEiRA DE ATivOS

Em avaliação encomendada pela Comissão Europeia, a European Banking Authority (EBA, Autoridade Ban-

cária Europeia), apresentou algumas recomendações para a regulamentação das ESN, instrumentos finan-

ceiros que, a exemplo dos covered bonds tradicionais, oferecem ao credor uma dupla garantia, lastreada em 

créditos a Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e projetos de infraestrutura.

O propósito da avaliação da EBA era estimar se o instrumento poderia prover uma alternativa eficiente 

de funding para bancos com carteiras de crédito com o perfil em pauta, bem como determinar uma estru-

tura regulamentar apropriada para a disciplina deste produto.

Com base na avaliação da EBA, sugere-se que as ESNs podem prover uma fonte adicional de funding 

para o segmento das PMEs, particularmente para as instituições com dificuldades de acesso ao mercado de 

securitizações ou para a emissão de títulos de dívida de prazo mais longo. A análise dos dados sugere que 

as exposições a PMEs são mais arriscadas do que as operações tradicionais de crédito imobiliário habitacio-

nal e comercial (objeto de um covered bond típico, conforme o ECBC), além de serem mais heterogêneas e 

estarem sujeitas a maior efeito procíclico. Entretanto, essas características potenciais não implicariam em 

desempenho financeiro inferior ao de carteira imobiliária: colabora para essa afirmação o fato de que cri-

térios de análise de crédito aplicados à carteira de PMEs podem permitir a estruturação de produtos finan-

ceiros eficientes e com qualidade creditícia elevada — particularmente quando associada a projetos viáveis 

que aumentem a produtividade das empresas, como os fatores de sustentabilidade. Além disso, a EBA reco-

menda critérios de elegibilidade rígidos para os direitos creditórios e carteira de ativos, de forma a assegurar 

granularidade suficiente, limite de concentração, e requisitos de reforço de crédito (sobrecolateralização) 

apropriados. Como regra geral, a EBA considera que as ESNs de PMEs podem ser estruturadas com base 

nas recomendações já vigentes para emissão de um covered bond tradicional.

Para o setor de infraestrutura, os elevados requisitos de capital para as exposições a ativos de infraes-

trutura — particularmente em função de seu perfil de prazo mais longo, maiores exposições individuais a 

risco e regras de provisionamento — podem representar uma barreira ao uso eficiente do instrumento finan-

ceiro. Não obstante, a análise de dados indica que a qualidade do crédito de exposições a operações de 

Project Finance tende a aumentar significativamente ao longo do tempo, culminando com baixa exposição 

Assim como no caso das LIG, além dos ativos destinados ao financiamento dos ODS, a carteira de ativos 

poderia ser composta também por títulos públicos federais, o que aumentaria a capacidade do emissor da 

LDS para gerar liquidez da carteira. Este é um ponto importante a ser levado em consideração em emissões 

do tipo covered bonds, nas quais a carteira de ativos deve atender às necessidades de liquidez para satisfa-

zer os pagamentos periódicos dos cupons do título respectivo.

a Os exemplos contemplam os 15 ODS mais importantes para o cumprimento dos princípios de títulos verdes, sociais e 

sustentáveis abrangidos pela ICMA.
b O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas 

do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Para mais detalhes, ver: https://www.br.undp.org/content/bra-

zil/pt/home/idh0.html Consultado em 01/11/2020.

(continua na página seguinte)
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a riscos quando a etapa de construção é concluída e o projeto entra em fase operacional. Para assegurar 

melhor qualidade de crédito, a visão da EBA é no sentido de estabelecer restrições para operações de Pro-

ject Finance elegíveis em emissões de ESNs, especialmente na fase de construção durante a qual ainda não 

são observados limites de concentração e granularidade da carteira de ativos.

A EBA considera que a estrutura de dupla garantia não seria a mais apropriada no caso de exposi-

ções a infraestrutura, uma vez que tendem a ser ativos “sob medida”, de estruturação complexa e não 

granulares. Ademais, em comparação com as exposições a crédito imobiliário, a classe de ativos de pro-

jetos de infraestrutura é muito heterogênea e sujeita a diversos fatores de risco no ambiente econômico 

e de mercado. Apesar disso, a visão da EBA é que uma classe distinta de instrumentos de funding extra-

balanço, na forma de títulos de infraestrutura da UE, pode ser considerada para o financiamento de 

projetos de alta qualidade. Em particular, um título de infraestrutura garantido por créditos de infraes-

trutura cedidos fiduciariamente a uma sociedade de propósito específico, que proporciona alguma 

redução dos custos de capital dos bancos devido à transferência de risco, poderia revelar-se um instru-

mento promissor.

Por sua vez, um elemento importante na análise da questão dos financiamentos de infraestrutura na UE 

é a captação de recursos por meio de títulos para infraestrutura ou mesmo pelo denominado covered bond 

do setor público. Para as autoridades públicas com restrições de acesso direto ao mercado de capitais por 

meio de títulos de crédito, a opção é a busca por financiamentos bancários. A partir daí, o refinanciamento 

desses ativos, inclusive com garantia das próprias autoridades subnacionais, pode gerar uma nova classe de 

ativos que poderia ser usada como garantia para a emissão de um covered bond por uma instituição finan-

ceira. Esses títulos são emitidos essencialmente segundo critérios sociais para financiamento de projetos 

comunitários em áreas relacionadas à saúde e educação públicas, como parte da estratégia de negócios do 

emissor associado ao setor público. Assim, a emissão de um covered bond do setor público pode viabilizar o 

uso de recursos para além de projetos tradicionais de crédito imobiliário verde, alcançando também ativos 

na área de infraestrutura mais diversificada, como saneamento e água, gestão de resíduos, eficiência ener-

gética e mobilidade urbana.

Na União Europeia, cerca de €200 bilhões em créditos a governos locais e regionais são refinanciados 

por emissores de covered bonds.

Dessa forma, para a LDS garantida devem ser utilizados na composição da carteira de ativos apenas 

direitos creditórios que apresentem nível de risco baixo, conforme os critérios constantes da Resolução 

CMN 2.682, de 21 de dezembro de 1999, ou verificados por agências de classificação de risco, conforme 

o caso.

Este ponto é de grande importância para a concepção da LDS garantida. Conforme tratado anterior-

mente, o conceito de “dupla garantia” visa melhorar o risco de crédito da instituição emissora do título, uma 

vez que oferece aos investidores uma garantia adicional bastante elevada em comparação com as demais 

garantias existentes no ordenamento jurídico brasileiro, o que, em tese, fará com que a captação seja rea-

lizada com custos mais atraentes e por prazos condizentes com as atividades a serem financiadas. Ocorre 

que este conceito em nada melhoraria o risco de crédito relacionado à emissão caso a carteira de ativos não 

obtivesse classificação de crédito elevada, considerando, entre outros fatores, a capacidade de pagamento 

do devedor e as garantias atreladas a ela, que deverão ser objeto de análise crítica e sistemática por parte da 

empresa de classificação de riscos. Nas emissões internacionais, pode ser necessária a obtenção de rating 

(continuação)
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de crédito para a referida carteira. Nas emissões nacionais, a exemplo da LIG, entende-se que os critérios 

de elegibilidade com base na classificação superior de risco de crédito, nos termos da Resolução 2.682, de 

1999, seria suficiente para atestar tal qualidade.

Este conceito já é bastante difundido em mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e 

diversos países europeus, onde o “empacotamento” de diversas dívidas para emissão de um novo instru-

mento financeiro já existe em um patamar muito mais elevado do que no Brasil. Nesses países, a existência 

de uma agência de classificação de riscos renomada atestando a qualidade de crédito da carteira de Direi-

tos Creditórios pode ser um passo importante para a aceitação desses títulos pelos investidores.

Assim, a qualidade mínima dos ativos componentes da carteira deve ser assegurada segundo crité-

rios de qualidade previstos na regulamentação (como a classificação do risco de crédito segundo a regra 

contábil de provisionamento), representação do ativo pelo seu valor integral e isento de qualquer tipo de 

ônus, etc.

Outro ponto bastante sensível em relação à carteira de ativos é seu valor total em relação à LDS garan-

tida respectiva. Considerando que os direitos creditórios serão utilizados para fazer frente aos valores da 

LDS caso haja qualquer inadimplemento por parte da instituição financeira emitente, fica claro que eles 

devem ser de valor pelo menos igual ao valor da LDS emitida, sob pena de, em um cenário de inadimple-

mento, eles não serem suficientes para fazer o pagamento aos credores respectivos. Esse é um conceito 

relacionado ao requisito de suficiência (ou sobrecolateralização) da carteira de ativos.

A suficiência da carteira de ativos em relação ao volume negociado e ainda não liquidado de LDS deve 

ser calculada de modo a permitir a adoção de um regime particular de testes para avaliar o cumprimento 

dos requisitos de suficiência e de liquidez desse tipo de carteira, bem como os relatórios respectivos, con-

forme a regulamentação então em vigor. Assim como a LIG, a instituição emissora de LDS garantida deve 

efetuar a substituição dos ativos da carteira sempre que verificada sua inelegibilidade, bem como efetuar o 

reforço ou substituição das garantias quando descumpridos os critérios de suficiência e liquidez da carteira. 

A não autorização expressa para a substituição do ativo pode gerar problemas bastante graves para a ins-

tituição financeira emitente da LDS garantida e, por consequência, para os investidores nesses títulos. Uma 

vez que o adimplemento dos ativos que compõem os Direitos Creditórios não é de responsabilidade direta 

da instituição financeira emitente da LDS, é necessário prever os critérios mínimos de gestão dessa carteira, 

a fim de facilitar a sua realização pelo emissor da LDS e evitar a necessidade de resgate antecipado do título, 

o que não seria um cenário favorável para as partes.

A periodicidade na recomposição da carteira não seria, necessariamente, a mesma aplicável no caso da 

LIG: um prazo de ajuste maior pode ser compensado por um requisito de suficiência superior aos 5% esta-

belecidos em norma para a LIG.a

Assim como previsto para a LIG, para fins de manutenção desta relação entre o valor da LDS e o da 

carteira de ativos, a substituição dos ativos componentes deve ser expressamente permitida, desde que tal 

substituição respeite os parâmetros mínimos que devem ser disciplinados na regulamentação pertinente. A 

necessidade de verificação constante dos requisitos de elegibilidade deve requerer da instituição emissora 

uma carteira de crédito ativa ou mesmo operações que permitam aquisição de direitos creditórios elegíveis 

de outras instituições financeiras.

a Índice de suficiência da LIG previsto na forma da Resolução n. 4.598, de 29.8.2017.

(continuação)
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Os mercados mais desenvolvidos centralizam a 
necessidade de informações em dois pilares prin-
cipais: (i) curta periodicidade de prestação de 
informações; e (ii) completude das informações 
prestadas, tanto em relação ao acompanhamento 
do efetivo pagamento das obrigações assumidas 
pelos devedores dos direitos creditórios em garan-
tia como em relação ao cumprimento das obriga-
ções assumidas pela instituição financeira quando 
da emissão da LDS.

A fim de tornar a emissão da LDS transparente, 
conferindo segurança aos investidores e em linha 
com outros títulos e valores mobiliários existentes 
no Brasil e em outros países com mercados desen-
volvidos, a instituição emitente deverá prestar, com 
a menor periodicidade possível, todas as informa-
ções necessárias à comprovação da utilização efe-
tiva dos recursos obtidos com a emissão da LDS 
para o financiamento de atividades sustentáveis, de 
acordo com as caraterísticas inerentes a este título, 
bem como divulgar os critérios utilizados por ela 
para determinar a elegibilidade dessas operações.

No caso das LDS garantidas, deve-se atentar 
também para as seguintes ações:

a. prover ao Agente Fiduciário todas as informa-
ções para que este possa desempenhar suas 
funções de forma apropriada;

b. prestar todas as informações necessárias ao 
acompanhamento efetivo do adimplemento 
das operações relativas à carteira de ativos, 
bem como as informações necessárias para a 
verificação do regime fiduciário e do patrimô-
nio de afetação;

c. prestar as informações necessárias para a rea-
lização de eventuais testes de estresse, no 
caso da LDS garantida; e

d. incluir nas notas explicativas a suas demons-
trações financeiras informações que eviden-
ciem a situação da carteira de ativos.

2.7  Agente Fiduciário e demais participantes 
da emissão de LDS

Dentre todos os participantes envolvidos na emis-
são da LDS, o agente fiduciário ocupa uma posição 
de destaque nas operações com garantia sob regime 
fiduciário. Suas obrigações e responsabilidades 
devem ser detalhadas nos documentos relacionados 
à respectiva emissão, principalmente no que se refere 
à sua forma de atuação, representação dos titulares 
das LDS e informações que deve receber para que 
possa exercer adequadamente suas atividades.

A função do agente fiduciário deverá estar 
centrada na representação dos titulares das res-
pectivas LDS garantidas, além de atestar o 

GRÁFICO 2. CARTEIRA DE ATIVOS DA LDS
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Fonte: BCB.
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cumprimento pela instituição financeira emitente 
da LDS de todos os requisitos necessários para a 
emissão deste título, desde a correta composição 
dos direitos creditórios da carteira de ativos até a 
verificação da destinação contratual dos recursos, 
com base em informações a serem prestadas pela 
emitente ou por terceiros contratados.

Assim como previsto na regulamentação da 
LIG, é aconselhável que as normas referentes à LDS 
garantida também tratem os principais temas rela-
cionados ao agente fiduciário, dentre eles: (i) os 
requisitos necessários para a prestação destes ser-
viços; (ii) a forma de contratação, substituição e 
renúncia do agente fiduciário; e (iii) as atribuições 
do agente fiduciário, incluindo também àquelas refe-
rentes à gestão da carteira de ativos, se for o caso.

A Exposição de Motivos da Medida Provisó-
ria nº 656 tratou da seguinte forma o papel e as 
responsabilidade do agente fiduciário contratado 
para uma emissão de LIG:

“Além disso, a Medida Provisória prevê 
a designação do Agente Fiduciário pelo 
emissor, especificando, na emissão da 
LIG, suas obrigações, responsabilidades 
e remuneração, bem como as hipóteses, 
condições e forma de sua destituição ou 
substituição e as demais condições para a 
sua atuação.

Ao Agente Fiduciário, que terá suas 
atribuições, requisitos para atuação, bem 
como hipóteses, condições e forma de sua 
destituição ou substituição estabelecidos 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
cabe, entre outras, a missão de monitorar 
e zelar pela proteção dos direitos e interes-
ses dos investidores, enviar periodicamente 
informações da Carteira de Ativos ao Banco 
Central do Brasil, adotar medidas judiciais 
ou extrajudiciais necessárias à defesa dos 
interesses dos investidores, além de outras 
atribuições designadas pelo CMN.

Na hipótese de decretação de inter-
venção, liquidação extrajudicial ou falên-
cia do emissor, fica investido o Agente 

Fiduciário de mandato para administrar 
a Carteira de Ativos, observadas as con-
dições estabelecidas pelo CMN, com 
poderes para ceder, alienar, renegociar, 
transferir ou de qualquer outra forma dis-
por dos ativos dela integrantes, incluindo 
poderes para ajuizar ou defender os inves-
tidores titulares de LIG em ações judiciais, 
administrativas ou arbitrais relacionadas à 
referida carteira.”

É importante frisar que o custo relacionado 
à contratação do agente fiduciário é aspecto dos 
mais relevantes na emissão da LIG, por todas as 
responsabilidades e atividades que exercidas por 
ele no decorrer da operação. Diante disso, como 
forma de tornar a emissão da LDS menos onerosa 
à instituição financeira emissora, é necessário cali-
brar a sua forma de atuação.

Ante essa perspectiva, deve ser dada ênfase 
à gestão da carteira de ativos em caso de inadim-
plemento, intervenção, liquidação ou falência da 
instituição financeira emitente da LDS garantida. 
Segundo a regulamentação da LIG, a referida admi-
nistração só pode ser realizada pelo agente fidu-
ciário, o que imputa a ele diversas obrigações e 
responsabilidades, precificadas no momento de 
sua contratação, sem que se saiba ao certo se esses 
serviços específicos serão de fato utilizados ao 
longo da operação de emissão de LDS garantida.

Com efeito, em linha com o que é praticado em 
alguns países mais desenvolvidos, uma das formas 
sugeridas para a diminuição dos custos de contra-
tação do agente fiduciário seria possibilitar que a 
administração da carteira de ativos em caso de ina-
dimplemento, intervenção, liquidação ou falência 
da instituição financeira emitente da LDS também 
possa ser realizada por uma instituição financeira 
escolhida pelos detentores da LDS inadimplida. 
Desta forma, haveria a criação de competição entre 
os prestadores de serviços o que, teoricamente, 
implicaria em mais eficiência na prestação destes 
serviços.

Nesse contexto, os seguintes players poderiam 
estar envolvidos na emissão de LDS:
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a. Agência de Rating – responsável pela avaliação 
do risco da instituição financeira emitente da 
LDS e da carteira de Direitos Creditórios que las-
treia a emissão respectiva, conforme seja o caso;

b. Empresa Certificadora, Verificadora ou de 
Second Opinion – responsável por atestar 
que os recursos captados por meio da emis-
são da LDS serão utilizados pela emissora para 
empréstimos a empresas que desenvolvam 
atividades sustentáveis ou projetos da espécie;

c. Auditor independente – responsável pela audi-
toria das informações relacionadas à instituição 
emitente da LDS e aos Direitos Creditórios; e

d. Entidade Depositária Central – responsável pelo 
registro constitutivo e depósito da LDS, além 
dos respectivos direitos creditórios em garantia.

2.8  Regras para o caso de insolvência do 
emissor

Assim como no caso da LIG, o emissor da LDS 
garantida deve estabelecer um regime especial de 

amortização no caso de evento de inadimplência 
do principal da dívida. Portanto, após uma eventual 
inadimplência e de acordo com os termos de sua 
emissão, essa LDS pode ser objeto de estruturas 
como Hard-Bullet, Soft-Bullet ou Pass-Through7.

No caso de processo de dissolução da institui-
ção emissora, é cabível se considerar que a carteira 
de ativos de LDS garantida pode ser administrada 
por outra instituição financeira, conforme decisão da 
assembleia de credores, para assegurar o curso ou 
a liquidação da operação. Nesse caso, a carteira de 
crédito deve ser segregada por lei da massa falida da 
instituição, devendo o novo administrador ter acesso 
ao fluxo de caixa gerado pelos ativos em garantia 
para viabilizar o pagamento devido aos credores.

A transferência da carteira de crédito pode 
ocorrer diretamente mediante negociação entre os 
agentes de mercado, com anuência da assembleia 

GRÁFICO 3. ARRANJO DA LDS
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7  Para detalhes sobre os regimes de amortização da carteira 
de ativos em covered bonds, ver: https://hypo.org/ecbc/pu-
blication-news/extendable-maturity-structures-new-nor-
mal/. Consultado em 10/11/2020.
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de credores acerca dos novos termos e condições 
para recebimento dos recursos, ou mediante inter-
venção do BCB.

2.9 Desafios Regulatórios

Diante de todo o exposto, a criação da LDS é uma 
tarefa multidisciplinar, que exige o envolvimento 
dos órgãos públicos e governamentais em suas 
diversas atribuições e instâncias para a criação de 
todo o aparato legislativo e regulatório necessário 
para a instituição deste título.

Para a definição de critérios para melhor 
caracterização do lastro de um título temático que 
pode contar com benefícios econômicos e regu-
latórios, a disciplina regulamentar deve dispor, 
conforme o interesse público, de uma taxonomia 
oficial ou de regras claras para a utilização da taxo-
nomia de mercado já vigente e reconhecida inter-
nacionalmente. Apesar de ser um tema com pouca 
regulamentação no Brasil, com exceção do recente 
Decreto nº 10.387, de 5 de junho de 2020, que, para 
efeito da aprovação de projetos de investimento 

considerados como prioritários na área de infraes-
trutura ou de produção econômica, trata dos 
benefícios ambientais ou sociais relevantes pro-
porcionados por tais projetos. No referido Decreto, 
os empreendimentos que proporcionem benefí-
cios ambientais ou sociais relevantes são caracteri-
zados como aqueles que desenvolvam sistemas de 
mobilidade urbana, energia renovável, saneamento 
básico ou realizados em aglomerados subnormais 
ou áreas urbanas isoladas, de acordo com a defini-
ção estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística – IBGE.

Assim, para que os recursos captados pela 
LDS sejam destinados a atividades efetivamente 
voltadas ao desenvolvimento econômico e social, 
devem ser observados no mercado brasileiro 
padrões reconhecidos e aplicados internacional-
mente ou definidos segundo uma taxonomia ofi-
cial. Nesse sentido, as instituições financeiras 
emitentes de LDS poderão dar a seus investidores 
maior visibilidade acerca da aplicação dos recur-
sos captados com este título, o que torna toda a 
relação existente na emissão da LDS ainda mais 

QUADRO 4. DIFERENÇAS PREVISTAS ENTRE LIG X LDS GARANTIDA

TÓPICOS LIG LDS

Emissores Não incluem Bancos de Desenvolvimento Incluem Bancos de Desenvolvimento

Propósito Expansão do crédito imobiliário Financiamento de NDC e ODS específicos ou 
refinanciamento de carteira relacionada

Emissão no exterior Não admitida Admitida

Uso dos recursos Mediante alocação de créditos imobiliários 
em proporção mínima na carteira de ativos

Mediante comprovação do uso de recursos

Administração da 
carteira de ativos

Requisitos de elegibilidade, composição, 
prazo, suficiência e liquidez

Não requer requisito de prazo (duration)

Requisito de suficiência 
sobre o valor total das 
LDA

5% de excesso Excesso superior a 5%

Regras de 
Transparência

Relatórios de desempenho financeiro da 
carteira de ativos

Avaliação externa sobre a elegibilidade da 
operação e relatórios pós-emissão sobre 
o uso dos recursos, além do relatório de 
desempenho financeiro da carteira de ativos

Dissolução do emissor Carteira de ativos passa a ser administrada 
pelo agente fiduciário

Administração da carteira de ativos por 
qualquer outra instituição financeira 
autorizada a funcionar pelo BCB
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transparente, juridicamente segura e aderente ao 
seu objetivo principal, que é o incremento das ati-
vidades sustentáveis no Brasil.

Mesmo na ausência de uma taxonomia oficial, 
a regulamentação pode dispor sobre a identifica-
ção de campos temáticos que devem ser priori-
zados para a utilização da LDS como instrumento 
de mobilização de recursos para investimentos. Os 
campos temáticos podem ser definidos em confor-
midade com as prioridades estabelecidas em agen-
das setoriais do Poder Executivo Federal e com 
os objetivos estabelecidos no âmbito da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

O objetivo da regulamentação é definir regras 
de jogo claras para todos os participantes do mer-
cado. Por isso, muitos outros aspectos aqui discu-
tidos mereceriam tratamento regulamentar para 
assegurar simetria de informações e segurança jurí-
dica. Um exemplo típico é quanto às responsabilida-
des das partes envolvidas. Anteriormente à emissão 
de LDS, é desejável que a instituição financeira 
implemente um processo institucional — certificado 
ou verificado por um terceiro reconhecido — que 
indique metas e métricas de eficácia operacional e 
que permita identificar e avaliar atividades e proje-
tos elegíveis, bem como acompanhar o desempe-
nho dos critérios de mitigação de riscos e a geração 
de oportunidades socioambientais. As atividades e 
projetos são elegíveis conforme a política institucio-
nal e os campos temáticos identificados segundo 
decisão de política pública. A critério da instituição 
emissora, pode ser adotado processo de certifica-
ção das operações realizadas ao amparo da emissão 
de LDS conforme padrões internacionais de susten-
tabilidade notoriamente reconhecidos.

Após a emissão da LDS, é importante que haja 
regras sobre a obrigação da instituição emissora 
fornecer regularmente aos titulares de LDS infor-
mações sobre o gerenciamento do uso dos recursos 
captados por intermédio da LDS8 e a comparação 
das metas respectivas com o desempenho dos cri-
térios de mitigação de riscos e geração de oportu-
nidades socioambientais.

Relativamente ao terceiro reconhecido para veri-
ficação ou certificação do processo institucional de 

emissão de LDS, a regulamentação pode determinar 
a disciplina relativa à responsabilidade e aos requisi-
tos para sua atuação, bem como as condições e forma 
de sua destituição ou substituição. Esta é uma dire-
triz importante para reforçar a independência des-
sas entidades frente aos seus respectivos mandatos.

De forma geral, a lei deve disciplinar condições 
de registro e depósito, bem como a possibilidade 
de emissão no exterior. No caso da LDS Garantida, 
o desafio é disciplinar o regime fiduciário da car-
teira de ativos, inclusive a atuação do agente fidu-
ciário, de forma a manter certa harmonia com as 
normas previstas para a disciplina da LIG. Isso não 
significa que possam ocorrer diferenças estrutu-
rais, como, por exemplo, a possibilidade de que, na 
hipótese de decretação de estado legal de insol-
vência da instituição emissora de LDS Garantida, 
outra instituição financeira (além do agente fiduciá-
rio) possa ser investida de mandato para adminis-
trar a Carteira de Ativos, observadas as condições 
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, instrumentos normativos distintos 
podem tratar das diferenças já discutidas neste 
documento entre a LIG e a LDS, em especial os 
requisitos da carteira de ativos.

Não obstante, de modo a que haja condição 
equânime em relação à LIG, a legislação deve dispor 
que a previsão contida no art. 76 da Medida Provi-
sória nº 2.158–35, de 24 de agosto de 20019, não se 
aplica à LDS Garantida e aos ativos que integram a 
Carteira de Ativos.

Um ponto importante a ser analisado quando 
da efetiva criação da LDS se refere aos even-
tuais benefícios fiscais desse título. Os mesmos 

8  A esse propósito, deve-se avaliar a necessidade de criação 
de uma conta de caução (escrow account) para assegurar o 
uso adequado dos recursos conforme termo de emissão da 
LDS. Seria desejável que a informação fosse divulgada pe-
riodicamente até a completa alocação de recursos nas ativi-
dades e projetos elegíveis ou sempre que houver fato rele-
vante de interesse dos titulares de LDS (Nota dos Autores).
9  “Art. 76. As normas que estabelecem a afetação ou separa-
ção, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurí-
dica não produzem efeitos em relação aos débitos de natu-
reza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto 
às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos. (...)”
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benefícios fiscais para pessoas físicas e investido-
res estrangeiros presentes em vários outros títu-
los de emissão de instituições financeiras, como as 
LCA, LCI e a própria LIG, poderiam ser concedidos 
aos titulares de LDS. Com efeito, a criação deste 
título e a concessão de benefícios fiscais em favor 
de uma ou mais classes de investidores, certa-
mente seria um atrativo considerável para a rápida 
utilização deste instrumento no Brasil.

Por fim, deve-se avaliar a possibilidade de 
que a legislação determine outros mecanismos 

financeiros que possam contribuir para o desen-
volvimento do mercado de ativos sustentáveis. 
Ainda que não seja objeto deste estudo, a afe-
tação patrimonial de mecanismo financeiro para 
fins de securitização de recebíveis originados 
de ativos de cunho socioambiental é ação com-
plementar à iniciativa da LDS e contribui para 
conferir liquidez e transparência ao mercado, 
especialmente com foco em instituições que, por 
restrição legal ou operacional, não estejam aptas 
a emitir LDS.
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 29 

O SISTEMA NACIONAL DE 
FOMENTO E O FINANCIAMENTO 
SUSTENTÁVEL

Como visto no Capítulo 1, a mobilização de recur-
sos privados por meio de um título temático ainda 
é pequena no Brasil. Não obstante, a atuação dos 
bancos públicos e privados brasileiros em finanças 
verdes ocorre principalmente por meio de linhas de 
financiamento para aquisição de bens e serviços 
sustentáveis. Nesse quesito, destaca-se a impor-
tância do SNF no crédito ao setor produtivo, tendo 
em vista seu importante papel como provedor de 
recursos para investimentos em capital fixo, nor-
malmente mais importante em períodos de crise, 
quando a elevação da percepção de risco estimula 
que instituições financeiras tradicionais privadas 
concentrem suas carteiras em operações de curto 
prazo.

Ademais, por contar com instituições financei-
ras a nível nacional, subnacional e regional, o SNF 
está dotado de capacidades institucionais dedica-
das ao olhar regionalizado, oferecendo também 
a capilaridade necessária para contribuir como 

veículo da condução de iniciativas coordenadas 
entre os estados e a União. Notadamente, sua atua-
ção articula iniciativas de bancos de segundo piso, 
como BNDES, a redes regionais de instituições de 
primeiro piso, dotadas de importante expertise 
local e de estreito relacionamento com o setor pro-
dutivo de suas áreas de atuação, como agências de 
fomento e bancos de desenvolvimento.

Como braços operacionais e financeiros de 
seus governos controladores, as instituições do 
SNF ampliam a capacidade de concretizar as polí-
ticas públicas necessárias à promoção de ativida-
des estratégicas, como o atendimento dos ODS e 
suas metas, e para a mitigação de efeitos adversos 
em períodos de crise econômica. Por essa razão, 
absorver riscos maiores de modo a evitar restri-
ções de liquidez no mercado de crédito e promover 
o alongamento do prazo das carteiras como forma 
de sustentar a continuidade dos investimentos em 
setores e segmentos estratégicos é parte de seus 
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mandatos, justificando a atuação contracíclica do 
SNF em períodos como a atual crise gerada pela 
pandemia da Covid-19, em vista da necessidade de 
retomada da agenda de investimentos sustentá-
veis. Diante das incertezas e restrições de institui-
ções financeiras privadas em momento de crises, 
o papel do SNF é suavizar o impacto sobre o mer-
cado, pavimentando o caminho para a retomada 
futura do investimento.

O SNF pode desempenhar um papel impor-
tante para a mobilização de recursos privados 
por intermédio do mercado de emissões temáti-
cas pelas seguintes razões:

a. A necessidade: em face do contexto econô-
mico e fiscal, tornar as instituições públicas 
menos dependentes da capitalização cons-
tante, usualmente por parte do poder público, 
é medida que tende a promover maior eficiên-
cia no uso das instituições do sistema e maior 
eficácia no atingimento das políticas públicas;

b. O mandato: a própria arquitetura do SFN, ao 
incluir um SNF, reflete o mandato das institui-
ções públicas e a atribuição dada ao Estado de 
fomentar o desenvolvimento econômico sus-
tentável e a integração regional;

c. A oportunidade: em linha com seu mandato, 
a atuação do SNF promove possibilidades de 
financiamento a uma rede de atividades e pro-
jetos passíveis de serem enquadrados como 
lastro em captações temáticas.

Para cumprir suas funções com eficiência, é 
necessário que as instituições disponham de con-
dições de gestão e capacidade técnica que lhes 
permitam oferecer regularmente produtos finan-
ceiros com prazos e custos adequados, em condi-
ções sustentáveis de gestão de risco.

Em que pese o aprimoramento da governança 
corporativa das instituições do SNF — provocado 
pela evolução do mercado, regulamentação do 
CMN e atuação da autoridade monetária —, persiste 
a necessidade de monitorar o processo de melho-
ria dos mecanismos de gestão. Além da inovação 
por meio de programas e produtos financeiros, 

também se faz necessário inovar nos processos 
internos, promovendo os avanços necessários nos 
sistemas de liderança, de trabalho e de informação. 
Esse aprimoramento deve ser um processo dinâ-
mico e contínuo, ancorado em comitês técnicos, 
e não apenas um comportamento adaptativo às 
regras estabelecidas pelo BCB.

O aperfeiçoamento constante do seu pessoal é 
também uma condição necessária à excelência téc-
nica exigida para o uso de instrumentos financei-
ros inovadores. De um lado, as transformações do 
mercado financeiro e da economia mundial exigem 
adaptações nessas instituições, visando redirecio-
nar o rumo dos negócios, suprir demandas do mer-
cado e inovar na oferta de produtos. As mudanças 
estruturais exigem controles diferenciados e equi-
pes especializadas. De outro lado, as instituições 
mais eficientes já apresentam um corpo técnico 
capaz não apenas de estruturar soluções de finan-
ciamento adequadas, mas também de incorporar 
outros conhecimentos importantes às decisões de 
investimento, como incentivos fiscais alternativos, 
regras de licenciamento ambiental e oportunida-
des de localização de empreendimento industriais, 
dentre outros, o que significa uma atuação como 
um grupo de agentes de desenvolvimento em sen-
tido amplo.

Para melhor compreensão do estágio atual 
do SNF para atender aos desafios impostos pelos 
novos riscos e oportunidades no mercado de finan-
ciamento do desenvolvimento sustentável — e, em 
particular, por meio do mercado de LDS —, passa-
mos a detalhar aspectos relacionados à estrutura e 
heterogeneidade do sistema, governança corpora-
tiva, perfil operacional e adesão aos ODS conforme 
os mandatos das respectivas instituições.

Estrutura do SNF e aderência aos ODS

O SNF é composto por uma rede de instituições 
financeiras públicas a nível nacional, subnacional e 
regional e reúne capacidades institucionais dedica-
das ao olhar regionalizado, oferecendo também a 
capilaridade necessária para contribuir como veí-
culo da condução de iniciativas coordenadas entre 
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os estados e a União. Notadamente, sua atuação 
articula iniciativas de bancos de segundo piso, como 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), a redes regionais de instituições de 
primeiro piso, dotadas de importante experiência e 
capacidade local para promoção de estreito rela-
cionamento com o setor produtivo de suas áreas de 
atuação, como as Agências de Fomento (AF) e os 
Bancos de Desenvolvimento (BD). A forte presença 
regional do SNF se manifesta sobretudo em sua 
participação proporcionalmente maior nas regiões 
menos desenvolvidas do país, representando, em 
dezembro de 2019, 55% da oferta total de crédito 
no Norte e no Nordeste, excluídos os recursos ofer-
tados por fundos públicos.

Além de iniciativas no campo do crédito, o 
SNF também oferece soluções para setores como 
o de micro, pequenas e médias empresas, por meio 
da prestação de garantias (a exemplo do Fundo 
Garantidor para Investimentos — FGI — do BNDES 
e o Fundo Garantidor de Operações — FGO — do 
Banco do Brasil), serviços de assistência técnica, 
a cargo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE), e de apoio à 
estruturação de projetos na área de infraestrutura 
(BDMG).

A propósito da estrutura do SNF, convém des-
tacar alguns tipos de instituições designadas espe-
cificamente para o exercício de um mandato de 
instituição de desenvolvimento. As agências de 
fomento são instituições bastante heterogêneas 
e, em geral, possuem porte pequeno em relação 
ao conjunto do sistema financeiro e à economia 
onde atuam. Classificando-as segundo seus ativos, 
percebe-se maior concentração das instituições de 
menor porte nas regiões menos desenvolvidas do 
Norte e Nordeste brasileiro, enquanto as de maior 
porte estão concentradas nas regiões mais desen-
volvidas do Sul e Sudeste.

Ainda que também mostrem heterogenei-
dade, os BDs são instituições mais bem consoli-
dadas do que as AFs, possuindo, em geral, porte 
e capacidade operacional, administrativa e finan-
ceira maiores. Eles contam com quadros sólidos 
e experientes de pessoal técnico e administrativo, 

que detêm conhecimento da estrutura e dos agen-
tes da economia da região onde atuam.

O Quadro 5 sumariza a composição dos prin-
cipais tipos de instituições financeiras que com-
põem o SNF, que incluem instituições de maior 
porte, notadamente os bancos federais.

O SNF como um todo responde por uma par-
cela significativa das operações de crédito do SFN. 
Em particular, cabe destacar que, a partir do biê-
nio 2007–2008, com a eclosão da crise financeira 
internacional, esse conjunto de instituições veio a 
operar de forma ainda mais ativa, alcançando mais 
de 50% do total das operações de crédito do país. 
A partir de meados de 2017, contudo, essa parti-
cipação retrocedeu, atingindo 39,7% ao final de 
2019. O Gráfico 4 apresenta a série da participação 
do SNF no crédito total entre 1995 e 2019.

Um fator de avaliação do SNF como um todo 
está relacionado ao montante de capital alocado 
para fazer frente às exposições ao risco, notada-
mente como disciplinado nas regras prudenciais 
exaradas em conformidade com os ditames do 
Acordo de Capital de Basileia (código de princípios 
estabelecidos pelo Comitê de Supervisão Bancária 
de Basileia, componente do Banco de Compensa-
ções Internacionais – BIS). A esse propósito, essas 
instituições apresentavam situação confortável, em 
geral apresentando índices de alocação de capital 
bem maiores do que o exigido pela norma, indi-
cando que seu nível de alavancagem é pequeno. 
Os motivos desse resultado variam de acordo com 
o perfil e o volume das operações de cada institui-
ção. No caso de várias agências de fomento, por 
exemplo, há uma forte concentração da carteira 
em operações com municípios, que exigem desta-
que de capital segundo o valor da operação, o que 
faz com que as AFs tenham requisitos de capital 
maiores. No entanto, dado que em as agências de 
fomento operam abaixo de sua potencialidade, o 
grupo apresenta alavancagem reduzida e nível de 
capital de Basileia elevado.

A esse propósito, convém ressaltar, que fato-
res ASG (associados a critérios de sustentabilidade) 
estão sendo reconhecidos como exposição mate-
rial efetiva ao risco financeiro, razão pela qual a 

31O SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO E O FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL



QUADRO 5. PRINCIPAIS TIPOS DE INSTITUIÇÕES COMPONENTES DO SNFA

INSTITUIÇÃO NATUREZA OBJETIVO

Agências de 
Fomento (AF)

Instituições financeiras não bancárias 
criadas pela Medida Provisória nº 1.514 e 
regulamentadas pela Resolução CMN 2.828, de 
2001 (e normas complementares)

Promover o desenvolvimento das regiões onde 
atuam por meio do financiamento do capital 
fixo e de giro, incluindo: (i) permissão para 
operar com participações acionárias, diretas ou 
indiretas, em empresas não financeiras, exceto 
as controladas pelo Estado; (ii) permissão para 
captar recursos provindos de organismos de 
desenvolvimento multilaterais; e (iii) permissão 
para captar depósitos interfinanceiros 
vinculados a operações de microfinanças (DIM) 
(Horn, C. H., Feil, F. & Tavares, D., 2015)

Bancos de 
Desenvolvimento 
(BD)

Instituições financeiras públicas não federais, 
constituídas sob a forma de sociedade 
anônimab, regulamentadas pela Resolução CMN 
394, de 1976 (e normas complementares)

Oferecer os recursos necessários ao 
financiamento de programas e projetos 
que visem a promover o desenvolvimento 
econômico e social nas suas respectivas áreas 
de atuação. Sua atuação abrange projetos 
que ampliem a capacidade produtiva e a 
produtividade da economia, assegurem melhor 
ordenação de setores da economia regional 
e o saneamento de empresas, incrementem a 
produção rural, e apoiem a inovação de forma 
geral. Podem realizar investimentos por meio 
de subscrição de ações ou debêntures para 
revenda no mercado, garantia de subscrição, 
participação no capital social de empresas e 
emissão de Letras Financeiras.

Bancos Federais Instituições de maior porte, englobando 
os bancos múltiplos com carteiras de 
desenvolvimento relevantes em seus ativos (BB 
e Caixa), o principal banco de desenvolvimento 
do Brasil, único de caráter nacional e um 
dos maiores do mundo em volume de ativos 
(BNDES), e dois bancos comerciais com 
carteira de desenvolvimento voltados para 
atuação regional (BNB e Basa).

Englobam operações típicas de bancos de 
desenvolvimento e de bancos comerciais 
(com exceção do BNDES), inclusive contas de 
depósito e meios de pagamento.

a O estudo não contempla, de forma segregada, o sistema cooperativista de crédito, outro segmento importante do SNF, devido às 
especificidades do setor, que requerem maior detalhamento conceitual e operacional. A ausência do sistema cooperativista neste 
estudo não deve ocultar seu papel e sua importância para o desenvolvimento do mercado de finanças sustentáveis no Brasil. (Nota dos 
autores).
b Com exceção do BRDE, originalmente constituído como autarquia interestadual, mas hoje tratado como empresa pública.

incorporação desses fatores ao processo decisório 
de investimento não implicaria em reduzir os retornos 
financeiros. Por exemplo, os investidores têm bus-
cado entender melhor a relação entre os fatores ASG 
e os ratings de crédito. Essa tendência também vem 
demonstrando que o desempenho ASG das empre-
sas negociadas em bolsa apresenta correlação posi-
tiva com seu desempenho financeiro de longo prazo.

Por sua vez, a estrutura de governança das ins-
tituições públicas segue os padrões estabelecidos 

pelo Banco Central do Brasil. Como definição geral, 
a governança corporativa é o sistema pelo qual as 
instituições financeiras são controladas e dirigi-
das, englobando assuntos relativos ao poder de 
controle e direção, bem como às formas e esferas 
de seu exercício, o que envolve o relacionamento 
entre acionistas, conselho de administração, dire-
toria, auditoria e conselho fiscal.

Nos bancos federais, as regras de governança 
corporativa estão consolidadas e são bastante 
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sólidas. As instituições contam com conselho de 
administração, conselho fiscal e comitês de risco, 
compliance, auditoria, tecnologia e análise de cré-
dito. A fim de garantir maior controle sobre as ope-
rações, o processo decisório se encontra amparado 
em estrutura de comitês, que descentralizam as 
decisões e ampliam a participação e a responsabi-
lização dos membros da diretoria. Ainda, as deci-
sões são tomadas de forma colegiada10

Além de serem regulamentados pelo BCB, 
os bancos federais prestam contas anualmente a 
outros órgãos de controle, evidenciando o desem-
penho de sua gestão e a aplicação dos recursos 
públicos, em conformidade com as normas às 
quais estão subordinados. A Controladoria Geral 
da União audita as prestações de contas dos entes 
da administração federal indireta.

A despeito da agenda de sustentabilidade 
dos setores financeiros, ainda se verifica ade-
são baixa e formalização insuficiente das práti-
cas e políticas concernentes à gestão dos riscos 
sociais e ambientais e uma integração apenas inci-
piente das instituições financeiras nacionais com 
os ODS. A vinculação de cada instituição com os 
ODS parece variar amplamente, e as instituições 
financeiras divulgam poucos materiais sobre essa 

relação. A heterogeneidade parece ser um fator 
que impede um desenvolvimento mais harmônico 
das boas práticas socioambientais no SNF,11

Com efeito, observa-se um alinhamento maior 
dos bancos federais com a agenda dos ODS. 
Assim, a incorporação dos ODS pelo Banco do 
Brasil em 2017, quando do lançamento da Agenda 
30BB, a qual contempla 82 ações para aprimo-
rar a governança em sustentabilidade, promo-
ver iniciativas para a inclusão social e financeira 
no contexto da economia verde e adotar projetos 
e soluções sustentáveis. O Banco do Nordeste e a 
Caixa Econômica Federal também possuem atua-
ção sintonizada aos ODS. No BNB, destacam-se as 
ações desenvolvidas pelos Programas Agroamigo 
e Crediamigo, mediante concessão de crédito e 

10  Um exemplo de boa governança no SNF vem do Banco do 
Brasil. A instituição é certificada pela B3 (depositária central 
de títulos e valores mobiliários no sistema financeiro) como 
“Destaque em Governança de Estatais”.
11  O sistema cooperativista de crédito é um caso específico 
de estrutura harmonizada e em linha com os melhores prin-
cípios norteadores dos ODS, pela sua própria vinculação 
aos princípios associativos. No entanto, o caso do coope-
rativismo de crédito não é expressamente abordado neste 
estudo, em que pese sua crescente importância no setor 
financeiro brasileiro.

GRÁFICO 4.  PARTICIPAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 
NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, 1995/2020 (%)
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orientação empresarial e ambiental, que favore-
cem as metas condizentes à melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e da igualdade de direi-
tos, além de iniciativas no âmbito da sustentabili-
dade, com uso consciente do solo e da água. Na 
Caixa, todos os ODS são contemplados por meio 
do apoio a políticas públicas que abordem temas 
relacionados à cidadania, distribuição de renda, 
benefícios ao trabalhador, cidades sustentáveis e 
habitação, além do fomento à cultura e ao esporte. 
Desde 2016, o Banco da Amazônia compõe a REDE 
ODS Pará, que se constitui como um coletivo esta-
dual da Rede ODS Brasil, com vistas a integrar a 
agenda de desenvolvimento aos ODS.

O BNDES também já registra atuação impor-
tante com os ODS. Desde 2018, o banco integra a 
Câmara Temática de Parcerias e Meios de Implanta-
ção (CTPMI) da Comissão Nacional dos ODS, cujo 
propósito é promover o estudo e a elaboração de 
propostas relativas à implementação da Agenda 
2030. Além disso, no Plano Trienal 2020/2022, o 
BNDES destaca um conjunto de 15 medidas rela-
cionadas aos ODS a serem concretizadas até 2022. 
O banco possui também um painel interativo que 
relaciona seus desembolsos com 12  dos 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável numa série 
temporal iniciada em 2015. O banco de desenvol-
vimento federal desenvolveu um ciclo sustentá-
vel com a emissão de Letras Financeiras verdes e 
captação de R$ 1 bilhão no mercado interno, pro-
movendo diversificação de fontes de recursos e 
estimulando o mercado a operar com os chamados 
green bonds. O BNDES foi o primeiro banco brasi-
leiro a emitir green bonds no exterior, num total de 
US$ 1 bilhão em debêntures ambientais (Plasken, 
C. v. & Plasken, R. v., 2020).

Os bancos de desenvolvimento subnacio-
nais também vêm atuando em consonância com 
os ODS, procurando adaptar suas operações de 
crédito a práticas mais sustentáveis. No caso das 
operações de crédito do BRDE, mais de 80% das 
operações financiadas nos últimos seis anos se 
mostram em sincronia com pelo menos um dos 
ODS. O Programa BRDE Produção e Consumo 
Sustentáveis (PCS) é um caso notório da política 

de desenvolvimento sustentável e foi selecio-
nado como exemplo de promoção da sustenta-
bilidade no setor financeiro pela Rede Brasil do 
Pacto Global da ONU.12 Em 2019, o BRDE partici-
pou do painel sobre o papel desempenhado pela 
intermediação financeira na viabilização de inves-
timentos para o desenvolvimento sustentável no 
primeiro SDG Investment Forum, incentivado pela 
ONU. Assinale-se, ainda, que o Banco apoia proje-
tos com base em Leis de Incentivo, sob coordena-
ção da área de Responsabilidade Socioambiental 
(RSA), como parte integrante da política de res-
ponsabilidade socioambiental e integração com os 
ODS. No ano de 2019, foi destinado um total de 
R$ 1,5 milhão em recursos não reembolsáveis para 
73 projetos na região Sul.

Não obstante, instituições subnacionais vêm 
avançando na referida agenda de sustentabilidade. 
O BDMG, banco de desenvolvimento mineiro, foi 
o primeiro banco público brasileiro a publicar um
quadro para captar recursos voltados à emissão
de títulos atrelados aos ODS, contemplando 13 dos
17 Objetivos em categorias de projetos sociais e
ambientais. A importância do quadro reside em
estabelecer critérios claros de elegibilidade de pro-
jetos sociais e sustentáveis. Ao todo, foram defini-
das onze categorias de projetos elegíveis a receber
do BDMG recursos de Títulos Sustentáveis, que se
dividem em duas categorias mais amplas, a verde e
a social. O Anexo 1 – “Estudo do caso BDMG” apre-
senta detalhes.

Quanto às agências de fomento, o compro-
metimento com os ODS passa a ser visível a partir 
de 2019, com destaque para quatro AFs: Bade-
sul, Fomento Paraná, AGN e Desenvolve SP. No 
Badesul, foi implantada a prática de classificação 
dos projetos financiados segundo os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Em 2019, foram 
efetuadas cerca de 103 operações vinculadas ao 

12  O Programa BRDE PCS totalizou um montante de R$ 568,1 
milhões no ano de 2019, com aumento anual de 81,1% nas 
operações contratadas. Parte dos seus recursos advém 
de parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD). Estima-se que essas operações reduzam a geração 
de CO2 em cerca de 41,335 milhões de toneladas.
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ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econô-
mico), totalizando mais de R$ 70 milhões, seguido 
pelo ODS 11 (Cidades e comunidades sustentá-
veis), com quase 60 operações no valor de R$ 40 
milhões, e pelo ODS 3 (Saúde e bem-estar), com 
39 operações no valor de quase R$ 30 milhões.13 
De forma geral, neste ano quase todos os ODS 
foram contemplados por operações da agência de 
fomento gaúcha.

Na Fomento Paraná, as linhas de crédito vêm 
sendo alinhadas aos ODS. Uma das primeiras ini-
ciativas para essa vinculação resultou na ade-
quação das tarifas e no estabelecimento de um 
desconto direcionado aos municípios paranaenses 
que apresentem IPDM (Índice Ipardes de Desem-
penho Municipal) baixo, a fim de reduzir as desi-
gualdades entre os povos e a população em geral.

Na AGN, a vinculação entre as operações e os 
ODS ocorre em decorrência do seu alinhamento 
à Política de Desenvolvimento do Estado do Rio 
Grande do Norte, que incorpora os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, com foco em extin-
guir a pobreza (ODS 9) e a fome (ODS 2), alcan-
çar a igualdade de gênero (ODS 5) e promover o 
crescimento econômico inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos (ODS 8).

Desde 2019, a Desenvolve SP participa como 
membro titular da “Comissão Estadual de São Paulo 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel”, cuja finalidade é difundir e tornar transparente 
o processo de implementação da Agenda 2030. Em 
2020, a agência paulista captou US$  50  milhões 
em parceria com o Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF), que disponibilizará recursos 
para projetos dos setores público e privado que 
priorizem vertentes de sustentabilidade alinhadas 
aos ODS. O Anexo 2 apresenta detalhes sobre o 
processo em curso na instituição relativamente à 
agenda de sustentabilidade.

O Anexo 10 – “Instituições Financeiras e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” apre-
senta um levantamento das ações de cada ins-
tituição em consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Heterogeneidade do SNF

Entender a utilidade de um novo instrumento de 
crédito temático para o SNF depende da avaliação 
da aptidão das instituições que o compõem. Esta 
seção propõe-se a fazer uma análise sobre as dife-
renças de atuação das instituições do SNF, a par-
tir de dados quantitativos provenientes de entes 
como o Banco Central do Brasil, tendo em vista 
operações ativas e passivas. Pretende-se, a partir 
dessa análise, apoiar as conclusões sobre a atua-
ção dessas instituições na seara da sustentabili-
dade econômica.

A esse propósito, nota-se que o SNF é com-
posto por um conjunto heterogêneo de institui-
ções financeiras, não somente em relação ao seu 
tipo e mandato, mas também em relação ao porte 
e escala operacional. Essa heterogeneidade faz 
com que a inovação operacional e jurídica da LDS 
impacte a atuação dessas instituições (e, via de 
regra, o desenvolvimento de um mercado de cré-
dito voltado à sustentabilidade econômica) em 
magnitudes diferentes.

A título de ilustração, o Anexo 4 – “Participa-
ção de grupos de instituições públicas no sistema 
financeiro nacional, Brasil, 2003/2020 (%)” mos-
tra estatísticas de tamanho, conforme os três gru-
pos de instituições públicas objeto deste texto, em 
relação ao sistema financeiro nacional. Os dados 
atestam o predomínio das instituições federais em 
termos de ativos, operações de crédito e patrimô-
nio líquido, enquanto as instituições regionais pos-
suem porte diminuto nessas variáveis.

Por sua vez, o Anexo 5 – “Indicadores finan-
ceiros e de operações de crédito de Instituições 
Financeiras Públicas, Brasil, 2019” apresenta infor-
mações de porte e desempenho de cada uma das 
instituições do SNF em dezembro de 2019, agrupa-
das conforme o tipo de instituição. Os dados evi-
denciam uma vez mais a elevada heterogeneidade 

13  Todos os ODS foram apoiados em operações em 2019 
(Dados das operações por ODS em CARTA ANUAL DE GO-
vERNANÇA CORPORATIvA 2019: https://www.badesul.
com.br/transparencia).
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entre os grupos do sistema e dentro do grupo das 
agências de fomento.14

A heterogeneidade do SNF não esconde sua 
importância para o setor financeiro como um 
todo. O Gráfico 5 compara o saldo das operações 
de crédito de instituições financeiras e grupos de 
instituições com o PIB correspondente às regiões 
de atuação. Os dados referem-se ao ano de 2017, 
as informações mais recentes divulgadas pelo 
IBGE. visto como um todo, naquele ano o sis-
tema financeiro nacional apresentava um saldo de 
operações de crédito equivalente a 47,2% do PIB, 
sendo que mais de metade desse volume repre-
sentava a contribuição do SNF, sobretudo do BB, 
Caixa e BNDES.

O menor tamanho relativo das agências de 
fomento e dos bancos de desenvolvimento subna-
cionais expressa, antes de tudo, o fato de que, indi-
vidualmente, essas instituições não atuam em todo 

o território nacional. Assim, a análise de sua rele-
vância deve levar em conta a dimensão da econo-
mia onde atuam. Ainda que sua presença seja bem 
menor do que a dos bancos federais, as institui-
ções subnacionais caracterizam-se por deter uma 
fração maior dos ativos alocada a operações de 
crédito. Conforme se observa no Gráfico 6, os ban-
cos de desenvolvimento regionais têm os ativos 

14  Em dezembro de 2019, o conjunto dos bancos federais 
possuía ativos no total de R$ 3,59 trilhões, o que correspon-
dia a 37,9% dos ativos do sistema financeiro nacional. Por 
sua vez, os bancos de desenvolvimento subnacionais totali-
zavam ativos de R$ 24,13 bilhões ou 0,3% do total, enquanto 
os ativos das agências de fomento alcançavam R$ 6,31 bi-
lhões ou 0,1% do total. Em termos de operações de crédi-
to, os bancos federais registravam saldo de R$ 1,52 trilhão 
(45,4% do total do sistema financeiro nacional), enquanto 
os bancos de desenvolvimento subnacionais alcançavam 
R$ 18,79 bilhões (0,6%) e as agências de fomento, R$ 6,31 
bilhões (0,2%).

GRÁFICO 5.  OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM RELAÇÃO AO PIB, SEGUNDO INSTITUIÇÕES E TIPOS 
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS, 2017 (%)
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altamente concentrados em crédito.15 Também o 
grupo das agências de fomento como um todo, 
mostra forte vocação para o crédito. Esse indica-
dor demonstra o quanto as instituições de fomento 
estão próximas de sua missão de apoio ao finan-
ciamento do desenvolvimento. Mesmo os bancos 
federais de caráter mais comercial, que registram 
uma proporção menor dos ativos em operações de 
crédito, mantêm uma posição bem acima das ins-
tituições privadas nessa dimensão do seu funcio-
namento.

A distribuição das operações de crédito, 
segundo suas modalidades e destino (pessoa 

jurídica ou física), revela novas diferenças entre 
as instituições e grupos de instituições financeiras 
públicas. O Anexo 6 – “Distribuição das operações 
de crédito das instituições do SNF, por modalidade 
e contratante, Brasil, junho de 2020 (% do total 
das operações)” apresenta essas distribuições em 

GRÁFICO 6.  PROPORÇÃO DO ATIVO ALOCADO A OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VOCAÇÃO DE CRÉDITO), POR 
INSTITUIÇÕES E GRUPOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS, DEZ. 2019 (%)
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Fonte: BCB.

15  A parte dos desembolsos do BNDES realizada por meio 
do repasse de recursos a instituições credenciadas, que as-
sumem o risco de crédito da operação, não é contabiliza-
da como operação do próprio banco, mas sim na rubrica 
“relações interfinanceiras”. Portanto, a relação apresentada 
no Gráfico subestima a importância do BNDES na oferta de 
crédito de longo prazo.
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junho de 2020. A tipologia das modalidades de 
operações de crédito é a adotada pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

Observando a participação das instituições 
públicas em relação ao total do sistema financeiro 
nacional nas mesmas variáveis, percebe-se uma 
concentração nesse grupo de instituições do cré-
dito referente a determinadas rubricas, a saber: 
87% do total de financiamentos habitacionais para 
pessoas físicas, 78% do financiamento (Investi-
mento e Financiamento de Infraestrutura/ Desen-
volvimento/ Projeto e Outros Créditos) e 71% das 
operações com pessoa física destinadas à agricul-
tura. O Gráfico 7 apresenta esses dados.

O perfil das operações de crédito por porte do 
tomador (pessoa jurídica) também revela diferen-
ças entre as instituições públicas. Os bancos fede-
rais operam mais com grandes empresas, à exceção 
do BNB que tem concentração elevada em empre-
sas médias. Os bancos de desenvolvimento operam 
primordialmente com empresas de médio e grande 
porte. Já as agências de fomento distribuem suas 
operações essencialmente entre pequenas e 
médias empresas. De forma geral, no interior desse 
grupo as maiores agências de fomento tendem a 
atuar com empresas de maior porte enquanto as 

menores concentram suas atividades em microem-
presas. Um detalhamento dos dados pode ser 
encontrado no Anexo 7 – “Distribuição por porte 
dos tomadores das operações de crédito das insti-
tuições financeiras com pessoas jurídicas”.

A distribuição das operações de crédito nas 
instituições financeiras públicas por nível de risco 
evidencia heterogeneidade menor vis-à-vis outras 
dimensões examinadas neste trabalho. No con-
junto das instituições, as operações estão concen-
tradas nos níveis “A” e “AA”, representativo de risco 
de crédito baixo de acordo com a Resolução 2.682, 
de 22 de dezembro de 1999, e que respondem por 
61,4% das operações. Este perfil está mais acen-
tuado nos bancos de desenvolvimento, que con-
centram 77,1% de suas operações nesses níveis, 
com destaque para o BRDE, que totaliza 86,3% 
das operações de crédito em níveis de baixo risco. 
Quanto aos bancos federais, 60,6% de suas ope-
rações são classificadas como de risco “A” e “AA”, 
sendo que no BNDES se situam bem acima, alcan-
çando 82,5% do total. As agências de fomento 
mostram uma proporção um pouco menor de cré-
ditos nesses níveis (53,4%), destacando-se a AGN e 
a Fomento Paraná, onde alcançam 80,8% e 80,2%, 
respectivamente.

GRÁFICO 7.  PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, 
SEGUNDO MODALIDADES, JUN. 2020 (% DO TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL)
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Fonte: BCB.
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No polo oposto, das operações mais proble-
máticas, as instituições públicas carregam menos 
de 10% de suas operações classificadas em níveis 
de risco entre “D” e “H”. A exceção fica por conta 
das agências de fomento de menor porte, locali-
zadas especialmente na região Norte, que atingem 
níveis preocupantes de carteira em maior risco. 
O Anexo 7 – “Distribuição por porte da classifica-
ção de risco das operações de crédito das institui-
ções financeiras (% do total)” mostra os resultados 
detalhados para as instituições e grupos de institui-
ções financeiras públicas.

Finalmente, o perfil da captação de recursos 
das instituições do SNF guarda correspondência 
com a heterogeneidade registrada nas contas ativas. 
Quanto aos depósitos, os depósitos à vista repre-
sentam 33% dos depósitos do sistema financeiro 
nacional, enquanto os depósitos de poupança cor-
respondem a 66% do total. A elevada participação 
das instituições públicas nos depósitos de poupança 
é explicada, principalmente, pela posição da Caixa, 
banco que detém 38% desses depósitos. Ainda 
quanto ao SNF como um todo, ele responde por 46% 
do total das Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e 46% 
das Letras de Crédito Agropecuário (LCA), com a 
Caixa detendo 35% do total no primeiro instrumento 
e o Banco do Brasil 47% do total no segundo.

O Anexo 9 – “Captações das Instituições 
Financeiras” mostra informações detalhadas sobre 
as captações das instituições financeiras em junho 
de 2020.

Os ODS no mandato das Instituições 
Financeiras de Desenvolvimento

A proeminência do desenvolvimento sustentável, 
orientado por compromissos firmados no Acordo 
de Paris e pelos ODS, tende a promover uma reo-
rientação dos investimentos, com vistas a conciliar 
as dimensões econômica, social e ambiental.

No setor financeiro do Brasil, as mobilizações 
para o financiamento direcionado a projetos sus-
tentáveis ainda são incipientes, mas com potencial 
de crescimento elevado.16 Merece destaque a Reso-
lução CMN 4.327, de 2014, que dispõe sobre a Polí-
tica de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), à 
qual estão submetidas todas as instituições do sis-
tema financeiro nacional. Ou seja, em que pese a 
relatada heterogeneidade do SNF, todas as suas 

16  Atualmente, o Brasil participa de cerca de 15 iniciativas in-
ternacionais relevantes sobre finanças verdes e desenvolvi-
mento sustentável, com presença do governo, de empresas 
privadas e de organizações setoriais (GIZ 2020).

BOx 4. ATUAÇÃO DO SNF POR MEiO DOS FiP

Num cenário de contração dos recursos tradicionais, as instituições do SNF vêm buscando novas fontes 

e modalidades de atuação. Uma modalidade relativamente nova para as instituições subnacionais é a das 

operações no mercado de capitais por meio de Fundos de Investimento em Participações (FIP). Tais fun-

dos permitem investir diretamente em empresas ou empreendimento específicos por meio da aquisição de 

ações, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis em ou permutáveis por ações 

de empresas abertas ou fechadas. Enquanto os bancos federais e os bancos de desenvolvimento têm liber-

dade para atuar nessa modalidade, a participação das agências de fomento em fundos de participação no 

capital de empresas e em outros fundos assemelhados foi autorizada somente a partir de 2009. Os Fundos 

de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) são uma espécie de fundo de investimento, fazendo parte, 

portanto, do arcabouço legal das instituições regionais. No entanto, não há registro de operação dessas ins-

tituições com esse instrumento. Já os bancos federais operam com FDIC, seja como liquidante, membro de 

compensação ou participante de balcão.
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Unidas, os riscos ASG compreendem questões 
relativas a: (i) qualidade e funcionamento do 
meio ambiente; (ii) direitos, bem-estar e interes-
ses das pessoas e comunidades; e (iii) governança 
de empresas e outras entidades investidas. Já um 
SARAS envolve um conjunto delineado de políti-
cas, diretrizes, procedimentos e ferramentas que 
possibilitem identificar, avaliar, mitigar e monito-
rar os riscos socioambientais na carteira de crédito 
das instituições financeiras e efetivar a Política de 
Responsabilidade Socioambiental (Feil, F., Horn, 
C. H. & Marcoje, B., 2020).

Ao traçar um histórico recente sobre a regula-
mentação do sistema financeiro voltada ao desen-
volvimento sustentável, além da já referida PRSA, 
observamos que ela começou a tomar corpo em 
2008, com a resolução sobre o financiamento do 
bioma da Amazônia, que passou a exigir docu-
mentação de regularidade ambiental para o finan-
ciamento agropecuário na região.17 Em 2010, foi 
editada a resolução para o financiamento do Pro-
grama de Agricultura de Baixo Carbono, que defi-
niu as condições dos financiamentos com recursos 
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.18 Em 
2014, a Febraban lançou o protocolo de Responsa-
bilidade Social e Ambiental e, em 2016, o Guia para 
Emissão de Títulos verdes, destacando a impor-
tância crescente desse mercado no Brasil. Em 2017, 
a autoridade monetária divulgou resolução sobre a 
gestão integrada de riscos, estabelecendo a estru-
tura de gestão de riscos e do gerenciamento de 
capital das instituições financeiras. Ela determina 
que os bancos devem identificar, mensurar, avaliar, 
monitorar, reportar e mitigar os riscos ambientais e 
sociais dentro de uma estrutura integrada de ges-
tão de riscos.

As debêntures incentivadas destinadas a 
investimentos em infraestrutura são o instrumento 
predominante no mercado de capitais brasileiro 

instituições devem observar as diretrizes da PRSA, 
ainda que seu escopo e sua aplicação sejam distin-
tos em função do porte e característica operacional 
da instituição. Isso ocorre porque esta normativa 
define diretrizes de governança e requisitos para 
o gerenciamento de risco socioambiental, com 
observância aos princípios da relevância — atinen-
tes ao grau de exposição aos riscos socioambien-
tais das atividades e operações institucionais — e da 
proporcionalidade — referente à compatibilidade 
da PRSA com a natureza da instituição e a com-
plexidade de suas atividades e serviços e produ-
tos financeiros. A resolução do CMN exige também 
que as instituições financeiras elaborem um plano 
de ação a fim de assegurar a adequação da estru-
tura organizacional e operacional à PRSA, inclusive 
com a designação de um diretor responsável, além 
de formalização e divulgação interna e externa da 
política (Feil, F., Horn, C. H. & Marcoje, B., 2020).

No que se refere à divulgação dessas informa-
ções, de forma geral, as instituições possuem rela-
tórios específicos sobre os princípios, diretrizes e 
planos de ação para implementação da PRSA nas 
atividades operacionais e no relacionamento com 
os demais atores. Há que se ressaltar que não há 
homogeneidade acerca desse processo entre os 
entes públicos. Nesta segmentação, destacam-se 
como boas práticas a revisão da PRSA e respec-
tivo Plano de Ação do BRDE, em 2019, e o Plano 
Plurianual de Implementação da PRSA 2018/2020 
do BNDES. Ambos elencam de forma clara, obje-
tiva e sintética os passos a serem adotados para 
cumprimento da PRSA, bem como os princípios 
e diretrizes para alinhar as ações institucionais às 
dimensões econômica, social e ambiental.

Outros norteadores importantes para as 
finanças sustentáveis referem-se à análise de ris-
cos ASG (Ambiental, Social e Governança), sobre 
aspectos ambientais, sociais e de governança 
dos produtos, e ao desenvolvimento de um sis-
tema de gestão de riscos ambientais e sociais 
(SARAS). O entendimento sobre os riscos ASG é 
amplo e incorpora uma série de critérios e aborda-
gens. Segundo a metodologia contida nos Princí-
pios para Responsabilidade Bancária das Nações 

17  https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/down-
loadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attach-
ments/47956/Res_3545_v1_O.pdf.
18  https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/down-
loadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attach-
ments/49599/Res_3869_v1_O.pdf.
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para a emissão de títulos verdes. As debêntures 
incentivadas verdes ainda correspondem a uma 
parcela pequena do total emitido (8%), mas vêm 
registrando alta nos anos recentes. Há também os 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio, títu-
los de renda fixa lastreados em recebíveis de tran-
sações entre produtores rurais, suas cooperativas 
e terceiros. Até meados de 2020, o Brasil contava 
com três emissões de CRAs. No mesmo sentido, os 
Certificados de Recebíveis Imobiliários, lastreados 
em negócios imobiliários, são um mercado inci-
piente no Brasil e apenas em 2019 foi lançado o 
primeiro CRI verde no mercado local. De acordo 
com estudo realizado pela Agência Alemã de Coo-
peração Internacional (GIZ), apesar de embrioná-
rio esse mercado tem potencial de crescimento 
rápido. A conclusão baseia-se na importância do 
setor agropecuário e no potencial de energia reno-
vável da economia brasileira (GIZ, 2020).

Entre os anos de 2015 e 2020, foram efetuadas 
28 emissões nacionais de títulos verdes, num total 
superior a R$ 8 bilhões, que visavam captar recursos 
com impacto social positivo. Somente em 2019 foram 
emitidos 19 títulos verdes, totalizando R$ 4,3 bilhões, 
o que demonstra a expansão das finanças verdes no 
país (GIZ, 2020). Nesse mesmo período, foram ofe-
recidas no mercado externo sete debêntures verdes 
e uma debênture de transição, somando cerca de 
R$ 15 bilhões (valor convertido pelo câmbio vigente 
nas respectivas datas de emissão). vale destacar 
que o Brasil já é o segundo maior mercado verde da 
América Latina, atrás apenas do Chile, com aproxi-
madamente US$ 6 bilhões em debêntures verdes 
desde 2016. No entanto, até o momento, a atuação 
dos bancos públicos e privados brasileiros nas finan-
ças verdes ocorre principalmente por meio de linhas 
de financiamento para aquisição de bens e serviços 
sustentáveis (ABDE, 2020).
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CONCLUSÃO

Como visto, o investimento com base nos princí-
pios relativos aos fatores ASG/Sustentabilidade 
representa um segmento de negócios em franco 
crescimento. Nesse sentido, é possível aduzir que o 
investimento na sustentabilidade econômica é um 
caminho natural para apoiar as decisões de inves-
timento das instituições financeiras, em especial 
aquelas componentes do SNF.

A LDS representa um instrumento inovador 
pela possibilidade de criação de um mecanismo 
de funding para financiamento das atividades 
relacionadas aos ODS, permitindo, mais além, sua 
configuração como um título temático com las-
tro definido e reconhecido pelo mercado, ou na 
forma de um covered bond ou ESN, no qual seu 
respectivo lastro é dado em garantia em regime 
fiduciário.

A proposta de criação da LDS reforça a neces-
sidade de maior segurança jurídica e transparência 
ao mercado para emissão de um título temático, 
de lastro diversificado e voltado ao atendimento 
de objetivo de política pública, além de facul-
tar a constituição de um regime fiduciário sobre 
os ativos, da mesma forma que a LIG. Essa diver-
sidade de lastro e garantia pode assegurar uma 

estruturação nos moldes de um covered bond ou 
de uma secured note.

Assim, no contexto da LDS, o que se busca 
é facilitar o caminho de novas emissões com o 
desenvolvimento de uma via dupla: (i) prover, por 
intermédio da regulamentação respectiva, trans-
parência e segurança jurídica para emissões temá-
ticas da espécie; e (ii) propiciar, quando for o caso 
de sua emissão, um instrumento juridicamente per-
feito que assegure proteção preferencial aos inves-
tidores em decorrência do interesse público no uso 
seletivo dos recursos captados por seu intermédio.

Nesse sentido, a proposta permite apoiar o 
debate nacional visando o desenvolvimento de 
mecanismos financeiros que permitam a originação 
de direitos creditórios que possam prover liquidez, 
lastro e garantia ao mercado de títulos bancários, 
mas também auxiliar, via maior segurança jurídica 
e transparência ao mercado, outros mecanismos 
como a securitização de recebíveis sustentáveis.

Assim, a emissão de uma LDS ou LDS Garan-
tida, poderia facilitar o acesso a financiamentos 
por parte de projetos de eficiência energética e de 
uso sustentável de outros recursos naturais (como 
água), viabilizar emprego, especialmente por meio 



de estímulos à produtividade de PMEs, em áreas 
de menor concentração de renda. Um modelo de 
covered bond do setor público, ou via originação de 
direitos creditórios sustentáveis para composição 
de uma estrutura de securitização extrabalanço, 
pode viabilizar uso de recursos para ativos na área 
de infraestrutura mais diversificada, como sanea-
mento, gestão de resíduos e mobilidade urbana.

Com base na análise precedente, e sem pre-
juízo da participação do setor bancário privado 
nesse mercado, o estudo destaca o papel do SNF 
como plataforma de intermediação de recursos via 
emissão de LDS ou originação de direitos creditó-
rios associados a atividades e projetos que visam 
ao atendimento dos ODS.

A esse propósito, o primeiro aspecto a ser con-
siderado é a possibilidade de que instituições do 
SNF emitam LDS, conforme as seguintes dimen-
sões:

a. Restrições normativas à emissão desses títu-
los;

b. Estágio de alinhamento das atividades das ins-
tituições financeiras aos ODS; e

c. Porte da instituição financeira, por ativos totais 
e/ou patrimônio líquido.

No que se refere à primeira dimensão, tem-se 
que as instituições bancárias — os bancos federais 
e os bancos de desenvolvimento subnacionais — 
satisfazem as condições normativas gerais para a 
emissão desses títulos, o que já não ocorre com as 
agências de fomento, uma vez que elas são proibi-
das de captar recursos junto ao público.

A segunda dimensão — estágio de alinhamento 
das atividades das instituições aos ODS — revela situa-
ções individuais bastante diferentes. Assim, podemos 
afirmar que o SNF abriga desde bancos de desenvol-
vimento que avançaram consideravelmente no alinha-
mento aos ODS, como o BNDES, o BRDE e o BDMG, 
até agências de fomento, notadamente as de pequeno 
porte, em que essa referência ainda não foi incor-
porada a suas definições estratégicas e atividades.

Quanto à terceira dimensão, a análise do SNF 
evidencia uma distribuição altamente desigual dos 

indicadores do porte das instituições, como ativos 
e patrimônio. Em síntese, o sistema possui (i) três 
bancos de grande porte — BB, Caixa e BNDES —, 
(ii) bancos federais (BNB e Banco da Amazônia) 
e bancos de desenvolvimento subnacionais com 
porte relativamente menor, num estrato interme-
diário ao qual se pode agregar algumas agências 
de fomento, e, finalmente, (iii) algumas agências de 
fomento de pequeno porte.

Dado o quadro geral acima descrito, podemos 
considerar três grupos de instituições quanto a seu 
potencial de adesão à proposta das LDS e as qua-
lificações internas a cada grupo. São os seguintes:

a. Grupo I – Instituições com maior potencial de 
adesão à proposta das Letras de Desenvolvi-
mento Sustentável. Este grupo reúne as insti-
tuições que não possuem limitação normativa 
geral à emissão, operam em escala compatível 
com a proposta e já adotaram medidas para 
alinhamento aos ODS;

b. Grupo II – Instituições com potencial de ade-
são à proposta das Letras de Desenvolvimento 
Sustentável, mas com limitação normativa para 
realizar a emissão. Trata-se, aqui, do conjunto 
das agências de fomento de maior tamanho 
relativo, algumas das quais já vêm relacio-
nando suas atividades aos ODS, e que partici-
pariam de forma secundária na originação de 
direitos creditórios elegíveis para mecanismos 
financeiros socioambientais, como a própria 
LDS e fundos de investimentos, por exemplo; e

c. Grupo III – Instituições que não apresentam 
condições de adesão à proposta das Letras de 
Desenvolvimento Sustentável em virtude de 
seu tamanho pequeno. O Grupo reúne algu-
mas Agências de Fomento de pequeno porte.

Dado este quadro, o caminho que parece 
mais promissor no curto prazo para o Grupo III e 
especialmente para o Grupo II é o da combina-
ção entre a iniciativa financeira representada pelas 
LDS e demais mecanismos financeiros (fundos e 
demais instrumentos para securitização de ativos) 
com a forma tradicional de articular as instituições 

44 LETRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



maiores, sobretudo o BNDES, como provedoras de 
recursos para as instituições menores e mais pul-
verizadas mediante operações de repasse ou ces-
são de direitos creditórios. No caso de operação 
de repasse, a emissão das LDS ficaria a cargo de 
uma instituição de segundo piso (como o BNDES), 
que utilizaria os recursos em operações diretas e 
em repasses para os bancos de desenvolvimento 
subnacionais e as agências de fomento. Nas ope-
rações de crédito dos entes subnacionais, métri-
cas e sistema de informações adequados, como os 
já existentes para outras operações assemelhadas, 
assegurariam que a destinação dos recursos esti-
vesse alinhada com os propósitos de investidores 
em fomentar projetos sustentáveis.

Por sua vez, muitas instituições do SNF neces-
sitam uma solução para definir mais claramente 
suas fontes de recursos e capitalização. Apesar 
das fontes de recursos dos BD e das AF variarem 
de forma significativa de acordo com seu porte, 
estratégia e atividades, seu funding compreende 
quatro tipos principais: (i) recursos de repasses 
do BNDES, CEF, BB e Finep; (ii) operações com 
organismos e instituições financeiras internacio-
nais de desenvolvimento; (iii) recursos próprios; 
e (iv) recursos de fundos públicos e de progra-
mas oficiais com fundos constitucionais — como o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO), o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) — e/ou 
estaduais.

A maioria dos BD e das AF opera, primordial-
mente, com base em repasses do BNDES, sendo 
esse um fornecedor fundamental de recursos para 
as instituições subnacionais por meio das ope-
rações indiretas. Entretanto, no caso das AF de 
menor porte, o acesso tem sido limitado a mon-
tantes pequenos ou simplesmente vedado em face 
das exigências do próprio BNDES quanto à estru-
tura operacional e de capital requerida dos agentes 
repassadores. Nesse âmbito se incluem também 
as questões de capacidade técnica para avalia-
ção e acompanhamento das operações de cré-
dito, o desempenho econômico-financeiro, o grau 

de alavancagem definido pelo Patrimônio de Refe-
rência e sua dependência em relação ao acionista 
majoritário. Em relação aos BD, também se obser-
vam restrições orçamentárias do ponto de vista de 
concentração de recursos.

Limitação semelhante ocorre quanto aos 
repasses dos fundos constitucionais adminis-
trados por instituições financeiras federais nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ainda 
que tenham obtido acesso formal a esses recursos 
a partir de 2003, os BD e as AF vêm recebendo 
efetivamente parcela muito pequena do total dis-
ponível. No nível estadual, frente a escassez de 
recursos e as crises fiscais enfrentada pelos res-
pectivos governos, os fundos e programas gover-
namentais também têm enfrentado reduções 
graduais ao longo dos anos, sendo que alguns 
estão completamente esgotados.

A disciplina da LDS não fragiliza outras pos-
sibilidades de funding, mas, ao contrário, gera 
incentivos para o desenvolvimento do mercado 
em função de maior clareza e segurança jurídica 
acerca do processo institucional de avaliação e 
seleção de projetos e atividades sustentáveis. 
Nessa perspectiva, pode-se citar a originação de 
direitos creditórios a serem financiados por meca-
nismo extrabalanço, como um Fundo de Direi-
tos Creditórios (FIDC) ou Sociedade de Propósito 
Específico. A afetação patrimonial de mecanismo 
financeiro para fins de securitização de recebíveis 
originados de ativos de cunho socioambiental é 
ação complementar à iniciativa da LDS e converge 
para conferir liquidez e transparência ao mercado, 
especialmente para as instituições que não partici-
pem diretamente do processo de emissão de LDS.

As parcerias com instituições multilaterais tam-
bém desempenham um papel importante no for-
necimento de funding para o desenvolvimento. 
Embora seja possível verificar um caminho iniciado 
pelos BD, que tem sido bastante promissor nos últi-
mos anos, ressaltam-se a necessidade de adapta-
ção à critérios internacionais para internalização 
dos recursos. Além disso, muitas vezes os recursos 
são direcionados para investimentos específicos 
como sustentabilidade e inclusão financeira, o que 
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reforça o argumento da necessidade de ampliar e 
integrar a gestão de riscos aos padrões ASG, como 
discutido anteriormente. Isso também requer uma 
adequação de processos e métodos de gestão para 
mensuração e relatórios de impacto que se alinhem 
às exigências das instituições financiadoras.

Por fim, da ótica de captação, somente alguns 
BD têm experiência de emissão de títulos no mer-
cado de capitais, uma fonte com potencial signi-
ficativo, mas que enfrenta limitações regulatórias.

Nesse sentido, ressalta-se, a necessidade de 
uma maior diversificação das fontes de recursos 
das instituições de fomento subnacionais, con-
comitantemente ao desenvolvimento de padrões 
internacionais para captação e práticas de ASG, 
particularmente em momentos de recuperação de 
crises econômicas e pouco espaço fiscal decor-
rente dos esforços já realizados para mitigação 
dos efeitos da pandemia da Covid-19. A criação de 

instrumentos inovadores em mecanismos de blen-
ded finance ou novas opções de títulos temáticos 
pode complementar as fontes de funding tradicio-
nalmente acessadas por essas instituições.

Para tanto, o contínuo aprimoramento do 
arcabouço regulamentar aplicável ao SNF torna 
possível aduzir que as operações admitidas ao 
mencionado segmento vêm sendo avaliadas de 
modo a potencializar oportunidades para os res-
pectivos entes da federação, sem prejuízo da segu-
rança no uso de recursos. Se levarmos em conta 
o processo de aprimoramento da regulamentação 
geral (e prudencial, em particular), que também 
abarca o funcionamento das instituições do SNF, 
admitimos que o momento atual permite discu-
tir alternativas que viabilizem melhores condições 
operacionais para o segmento, particularmente em 
face da atual capacidade dos setores público e pri-
vado para a geração de investimentos.
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ESTUDO DE CASO: BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO DE MINAS 
GERAIS – BDMG

Contexto:

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) é uma das instituições que compõem o 
SNF. Com abrangência estadual, e atuando tam-
bém em estados limítrofes, foi criado em 1962 pelo 
governo do Estado de Minas Gerais, buscando 
romper com o quadro de estagnação e baixo dina-
mismo econômico do período anterior (Lima Neto, 
2008), fomentar a indústria e ampliar a produti-
vidade agropecuária e a infraestrutura, sempre 
com foco regional. Desde a sua fundação, e até 
os dias atuais, o BDMG participou ativamente de 
vários projetos e das diferentes fases da economia 
mineira e brasileira, se adaptando aos novos con-
textos para continuar contribuindo para sua missão 
de desenvolvimento.

Em um momento em que se intensificam 
os debates sobre o papel das instituições de 
fomento e sua capacidade de ampliar o acesso ao 

financiamento para o desenvolvimento sustentá-
vel, o BDMG, em resposta a essas transformações, 
tem trabalhando para criar novas oportunidades 
de recursos financeiros alinhados à agenda global 
de sustentabilidade e aos princípios ASG.

A mudança de perfil das fontes de 
recursos:

A combinação adequada dos diferentes tipos de 
funding, com fontes, custos e prazos diversificados, 
é um elemento essencial da política de passivos de 
uma instituição financeira (Crespi e Mascia, 2018). 
Nesse sentido, um banco deve conseguir uma certa 
diversificação das diferentes fontes de financia-
mento, considerando as restrições impostas pela 
regulamentação, e um nível suficiente de flexibili-
dade, ou seja, alguma possibilidade de modificar 
(no curto prazo) as formas de funding utilizadas, 
explorando assim as mudanças favoráveis nas 
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taxas de juros e no contexto econômico de cada 
região.

Além disso, antes de estruturar suas fontes de 
recursos, outros elementos importantes a serem 
lembrados referem-se às características do pro-
duto, canais de distribuição e mecanismos de pre-
cificação a serem utilizados. Em outras palavras, o 
custo das fontes de recursos utilizadas deve estar 
alinhado com os preços dos produtos ofertados, 
custos de distribuição e o risco estimado. Antes 
de realizar captação de recursos no mercado, é 
importante considerar até que ponto o banco em 
questão pode atuar como criador de preços ou, 
inversamente, até que ponto o nível de concorrên-
cia obriga o banco a aceitar o conjunto de condi-
ções de mercado.

A participação de fundos estaduais no início da 
atuação do BDMG, nas décadas de 1960 e 1970, foi 
decisiva para implementação de grandes projetos 
industriais no estado. O Fundo Minero-Metalúrgico 
(FMM), por exemplo, teve participação direta no 
desenvolvimento dos setores automotivo e side-
rúrgico. Ainda no setor industrial, o BDMG, apoia-
dos por fundos como Pró-Indústria, Fundo Mega, 
Proim e Fundiest, contribuiu para a implantação 
de novas frentes produtivas em Minas Gerais. Já 
o setor público pôde contar com recursos para 
projetos de fortalecimento institucional, sanea-
mento básico e ambiental e infraestrutura urbana 
por meio do Fundo SOMMA – Programa de Sanea-
mento Ambiental, Organização e Modernização de 
Municípios, que tinha o intuito de amenizar as desi-
gualdades regionais.

No entanto, tanto no caso do BDMG como no 
dos demais bancos estaduais que, desde sua cria-
ção contaram com fundos governamentais de seus 
respectivos estados, as restrições orçamentárias e 
a carência de novas fontes de captação para a con-
tinuidade de suas atividades tornam-se nítidas nas 
décadas de 1980 e 1990.

Outra fonte de recursos são os repasses do 
BNDES às instituições de fomento. Com efeito, 
como abordado anteriormente, os bancos de desen-
volvimento estaduais e as agências de fomento 
têm no BNDES uma de suas principais fontes de 

recursos. Com a redução gradual dos fundos esta-
duais e a implantação do Programa de Sustenta-
ção do Investimento (PSI) pelo BNDES a partir de 
2009, que liberou grandes volumes de recursos 
para investimentos no país, nota-se um aumento 
significativo de desembolsos do BDMG com recur-
sos do banco nacional de desenvolvimento. Como 
exemplo, observa-se que, em 2006, os fundos esta-
duais, ainda bastante representativos na carteira 
do BDMG, respondiam por aproximadamente 76% 
dos desembolsos do Banco. Já entre 2014 e 2016, 
as operações do BNDES representavam, em média, 
mais de 50% dos desembolsos do BDMG.

Além dos repasses do BNDES, outras fontes 
oficiais com funding disponível para as institui-
ções do SNF originam-se de instituições como a 
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), que é 
administradora do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (FNDCT). Fundos 
com caráter específico, como o Funcafé (Fundo de 
Defesa da Economia Cafeeira) e o Fungetur (Fundo 
Geral do Turismo) administrados pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
e pelo Ministério do Turismo (MTur), respecti-
vamente, também são opções de recursos. Por 
exemplo, dos R$ 5,7 bilhões disponibilizados pelo 
FUNCAFÉ para a safra 2020/2021, o BDMG tem um 
limite de R$ 392 milhões, um aumento de 55% em 
relação à safra anterior. Trata-se do terceiro maior 
orçamento do Fundo no Brasil, atrás apenas dos 
bancos com atuação nacional.

Buscando uma maior diversificação de suas 
fontes de recursos para atender a sua estraté-
gia de atuação, a partir do ano 2000 o BDMG ini-
ciou a captação internacional de recursos junto a 
instituições multilaterais que compartilham a mis-
são de gerar desenvolvimento. Dentre os organis-
mos multilaterais e bancos internacionais dos quais 
o banco já captou recursos estão o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), a Agên-
cia Francesa de Desenvolvimento (AFD), o Banco 
de Tóquio, o Banco de Desenvolvimento da Amé-
rica Latina (CAF) e, mais recentemente, o Banco 
Europeu de Investimento (BEI). Como comentado 
a seguir, a maior parte dos recursos são destinados a 
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operações direcionadas à sustentabilidade ambien-
tal — como as captações com a AFD e o BEI, e/ou 
inclusão financeira — como a operação com a CAF, 
que tem foco em micro e pequenas empresas.

Além das captações internacionais, o BDMG 
também capta recursos no mercado interno, com 
destaque para a emissão de Letras de Crédito do 
Agronegócio — LCA e de Certificados de Depósito 
Bancário — CDB. Esses recursos passaram a inte-
grar o capital produtivo mineiro pela ação exclu-
siva do BDMG que, portanto, promove a geração 
e manutenção do emprego e renda na sociedade 
mineira, além de incrementar a arrecadação tribu-
tária estadual pelo estímulo à economia local.

De 2012 a 2019, foram captados pelo BDMG 
cerca de R$ 2,5 bilhões em fundos nacionais e inter-
nacionais, tendo como principal finalidade apoiar 
projetos verdes, de inovação e do agronegócio. 
vale destacar que o BDMG é o primeiro banco de 
desenvolvimento regional brasileiro a captar fun-
dos no mercado internacional.

Nesse sentido, buscando permanecer à frente 
em períodos de mudança, o BDMG foi adaptando 
suas fontes de recursos e reinventando-se para 
sustentar sua contribuição para o desenvolvi-
mento de Minas Gerais. Em um primeiro momento 
observa-se a importância da participação dos fun-
dos governamentais, essencial para o impulso 
industrial e a consecução dos projetos estratégi-
cos do estado. Em segundo plano, os repasses, 
sejam do BNDES ou de outras fontes oficiais, apa-
recem como uma fonte também fundamental para 
a composição dos financiamentos, em especial os 
projetos de investimento e modernização (máqui-
nas e equipamentos). Em uma terceira frente, mais 
recente, as captações, sejam locais ou internacio-
nais, apresentam-se como uma alternativa indis-
pensável para a estratégia futura da instituição.

Adaptação aos princípios ASG:

Paralelamente à discussão sobre funding dos ban-
cos subnacionais, o debate sobre desenvolvimento 
sustentável, cada vez mais premente nos dias atuais, 
exige uma mudança sem precedentes no volume 

de investimentos, no tipo de oferta e nos modelos 
de negócios dos setores público e privado. O novo 
caminho da sustentabilidade, lançado em 2015 com 
base na Agenda de Ação de Adis Abeba (AAA, 
2015) e nos ODS, cria a oportunidade de repensar o 
papel das instituições como canais de investimen-
tos em desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, o estímulo ao desenvolvimento 
sustentável e o respeito ao meio ambiente têm 
cada vez mais sido incorporados à forma de atua-
ção e às políticas internas do BDMG ao longo dos 
anos. Como discutido anteriormente, os princípios 
ASG são parte essencial do processo de análise e 
decisão de investimentos, incorporando ao pro-
cesso não apenas questões financeiras, mas tam-
bém aspectos ambientais, sociais e de governança.

Desde 2013, o BDMG possui uma política pró-
pria de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), 
que atende à Resolução 4327 do Banco Central do 
Brasil e à autorregulação SARB 14 da Febraban. A 
política estabelece princípios, diretrizes e procedi-
mentos específicos para as práticas socioambien-
tais do banco nos negócios e na relação com as 
partes interessadas, incluindo o gerenciamento de 
riscos e também oportunidades socioambientais. 
Entre outros aspectos, a política conta com diretri-
zes que envolvem: (i) o alinhamento de sua atuação 
à política estadual e nacional do meio ambiente; 
(ii) a priorização do atendimento a empreendi-
mentos com externalidades socioambientais posi-
tivas — com ênfase, entre outros, na redução da 
geração e reaproveitamento de resíduos sólidos, 
eficiência energética e energias renováveis — e 
(iii)  a exclusão da concessão de financiamentos 
para empreendimentos com impacto ambiental e 
social elevado.

Em 2016, foi implementada a metodologia 
para gerenciamento de riscos socioambientais em 
seu processo de crédito, bem como o modelo de 
enquadramento de suas operações ligadas a sus-
tentabilidade — a “etiqueta verde”, com o objetivo 
de promover a melhoria do desempenho ambien-
tal de suas operações, o aprimoramento contínuo 
da metodologia e a identificação de oportuni-
dades de negócio mais sustentáveis. E, por dois 
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anos consecutivos, o Banco lançou diversas linhas 
e produtos voltados para a sustentabilidade — 
BDMG Solar Fotovoltaico, BDMG Sustentabilidade 
e BDMG Táxis Híbridos — e avançou em projetos 
internos no tema. Em 2018, foi lançado um primeiro 
quadro para a emissão de Títulos verdes, seguido 
de segunda opinião de empresa especializada, e 
apoio técnico e financeiro do BID que, posterior-
mente, culminaria no Quadro ODS, descrito mais 
à frente.

Em 2019, em um processo de revisão de pla-
nejamento e tendo a agenda global de desenvol-
vimento como centro de sua estratégia, os ODS 
mostraram ser essenciais para a atuação do BDMG. 
Dessa forma, o Banco reconhece e reforça o seu 
compromisso com as ambições incorporadas pelos 
ODS em apoio à Agenda 2030, solucionando as 
barreiras que restringem a canalização de finan-
ciamento para o desenvolvimento sustentável e 
aproveitando as oportunidades para aumentar 
os investimentos em Minas Gerais. A estratégia 
concentra-se em três objetivos principais:

i. Alinhar e vincular as operações do BDMG com 
a Agenda 2030: prosseguir com o desenvol-
vimento de trabalhos para vincular suas ope-
rações aos ODS e aprimorar os sistemas de 
monitoramento e avaliação de como os pro-
jetos e programas financiados apoiarão as 
metas dos ODS;

ii. Ampliar os investimentos sustentáveis para 
Minas Gerais: identificar novos investimen-
tos que acelerarão o progresso em direção às 
metas da Agenda 2030. Isso inclui assistência 
técnica e suporte ao conhecimento e a criação 
de estratégias, produtos financeiros e capta-
ção de recursos que se concentram nos aspec-
tos e metas dos ODS.

iii. Aproveitar o potencial das parcerias, coope-
rações técnicas e inovações financeiras: outra 
frente essencial para avançar na direção de 
uma estratégia mais sustentável é formalizar 
novas parcerias. O BDMG está desenvolvendo 
parcerias com outros bancos multilate-
rais de desenvolvimento com foco nos ODS, 

cooperações técnicas e busca de conheci-
mento de como as instituições de fomento se 
adaptam à Agenda global.

O quadro para a emissão de títulos 
sustentáveis:

Considerando o histórico de atuação voltado para 
o desenvolvimento socioeconômico de Minas 
Gerais e sua estratégia e agenda recente para a 
sustentabilidade, além de sua capacidade de obter 
recursos de diversas fontes, em 2019, com o apoio 
indispensável do BID, o BDMG abriu várias frentes 
de atuação com o objetivo de ampliar conhecimen-
tos e práticas relativas ao financiamento do desen-
volvimento sustentável.

No tocante à estratégia para a emissão de 
títulos sustentáveis, foi desenvolvido um quadro 
compatível com a Agenda 2030, com o objetivo 
financiar ou refinanciar projetos ou operações que 
tenham impactos socioambientais claros e signi-
ficativos e que contribuam para os ODS. Os qua-
dros são instrumentos que fornecem estruturas e 
padrões que facilitam a tarefa de entender quais 
investimentos são sustentáveis e qual o impacto 
que eles agregam à atuação dos bancos de desen-
volvimento (Riaño e Barchiche, 2020). Nesse sen-
tido, o Quadro de Títulos Sustentáveis certifica a 
consonância de parte do portfólio do BDMG com 
os “Social and Green Bonds Principles” e, portanto, 
com as diretrizes para Títulos Sustentáveis — de 
acordo com o Sustainability Bond Guidelines de 
2018. Além de permitir emissões de títulos interna-
cionais para esse fim, ele apresenta diretrizes claras 
sobre critérios de elegibilidade de projetos susten-
táveis e sociais, exclusão de setores com impactos 
negativos e indicações para relatórios de impacto.

Foram definidas onze categorias de projetos 
potencialmente elegíveis para receber recursos de 
Títulos Sustentáveis no BDMG:

Categorias verdes elegíveis:

a. Agricultura sustentável e gestão sustentável 
de recursos naturais;

b. Energia renovável e eficiência energética;
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c. Saneamento;
d. Transporte limpo;
e. Prevenção e controle da poluição;

Categorias sociais elegíveis:

f. Acesso a serviços essenciais – Saúde;
g. Acesso a serviços essenciais – Educação;
h. Empoderamento socioeconômico – Inclusão 

de gênero;
i. Geração de emprego – Micro e pequenas 

empresas;
j. Infraestrutura básica acessível – Urbanização 

inclusiva e sustentável;
k. Acesso a serviços essenciais – Recuperação 

econômica após desastres;

Nesse sentido, o BDMG dá mais um passo na 
direção de esforços de investimento com a clareza 

sobre onde é possível gerar resultados efetivos. No 
período pós-COvID, o Quadro ODS também pode 
ser útil para geração de novas frentes e ações de 
ajuda humanitária e recuperação econômica com 
foco nas metas da Agenda 2030.

A proposta de LDS, apresentada neste texto, 
está perfeitamente alinhada a essa trajetória ins-
titucional e representa um passo lógico no cami-
nho da diversificação e do alinhamento das fontes 
de recursos aos objetivos estratégicos e operacio-
nais do BDMG. Trata-se de uma oportunidade para 
intensificar o alinhamento da instituição às agen-
das globais de desenvolvimento com sustenta-
bilidade, posicionando-a como especialista local 
capaz de captar ou direcionar recursos para imple-
mentação efetiva dos ODS na sua área de atuação, 
reduzindo a lacuna atual de financiamento para 
as metas da Agenda na velocidade e intensidade 
requeridas para sua plena execução.
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ESTUDO DE CASO – 
DESENVOLVE SP

Constituída em 2007, a Desenvolve SP é a Agên-
cia de Fomento do Estado de S. Paulo e estabe-
leceu como missão “promover o desenvolvimento 
sustentável da economia paulista por meio de solu-
ções financeiras rentáveis que gerem valor”.

Com ativo total de R$ 1,937 bilhão, a institui-
ção desembolsou R$ 3,940 bilhões desde sua cria-
ção, sendo que 73,6% de suas operações de crédito 
tiveram como destino o financiamento de projetos 
de investimento e aquisição de máquinas e equipa-
mentos, consolidando a agência como um impor-
tante financiador do desenvolvimento econômico 
do estado.

No campo da sustentabilidade, a institui-
ção também desempenha um papel relevante e 
se destaca entre seus pares pelas ações pionei-
ras dedicadas a questões ligadas à sustentabi-
lidade socioambiental. Entre as iniciativas mais 
bem-sucedidas destaca-se a disponibilização, 
a partir de 2010, de uma linha de crédito especí-
fica voltada ao investimento em projetos com con-
teúdo de sustentabilidade.

Denominada Linha Economia verde (LEv), o 
produto se destina a empresas e municípios inte-
ressados em financiar projetos sustentáveis (ou 
máquinas e equipamentos) que promovam a redu-
ção de emissões de gases de efeito estufa e que 
minimizem o impacto da atividade produtiva no 
meio ambiente por meio de práticas sustentá-
veis, como redução de consumo de energia, troca 
de combustíveis fósseis por renováveis, ou ainda 
com investimentos em reflorestamento e preser-
vação dos recursos naturais. Além disso, os pro-
jetos devem estar alinhados à Política Estadual de 
Mudanças Climáticas (PEMC), arcabouço regulató-
rio do Estado de São Paulo que têm por objetivo 
estabelecer o compromisso do Estado frente ao 
desafio das mudanças climáticas globais, alinhando 
as iniciativas de desenvolvimento sustentável esta-
duais aos princípios norteadores estabelecidos 
pela Convenção da Mudança do Clima da ONU.

Embora com um histórico ainda recente, a 
performance da LEv chama a atenção pelo cres-
cimento rápido. Enquanto, em 2010 — ano de seu 
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lançamento — a linha desembolsou R$ 728,3 mil; 
apenas nos primeiro seis meses de 2020, a 
linha apresentou contratações que totaliza-
ram R$ 55 milhões. Desde o início da sua opera-
ção, a LEv já acumula desembolsos que somam 
R$ 314 milhões, constituindo-se como um dos pro-
dutos mais bem-sucedidos da agência.

Para alinhar a oferta de produtos à sua opera-
ção, a Desenvolve SP também têm evoluído em um 
conjunto de práticas internas que garantam um maior 
alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS). Nesse sentido, a agência implemen-
tou em 2015 a sua Política de Gerenciamento do Risco 
Socioambiental (PGRSA), que estabelece critérios de 
sustentabilidade na concessão de crédito, avaliação 
de garantias e contratações administrativas.

Ainda no âmbito dessa política, a agência 
desenvolveu e implementou o Sistema de Adminis-
tração de Riscos Ambientais e Sociais da Desen-
volve SP (Saras), que abrange todas as operações 
de crédito realizadas pela instituição, com recursos 
próprios ou de terceiros, bem como define dire-
trizes para avaliação de garantias, contratações 
administrativas, criação de novos produtos e rela-
cionamento com clientes com operações de cré-
dito em situação de curso anormal.

O sistema busca identificar, avaliar, monito-
rar, controlar e mitigar os riscos socioambientais 
associados às partes interessadas, internas e/ou 
externas, no que se refere à concessão de crédito 
e contratações administrativas, além de contribuir 
para o cumprimento da missão da Desenvolve SP 
e evitar perdas de crédito associadas a questões 
socioambientais.

Desta forma, ao solicitar um crédito à Desen-
volve SP, o cliente responde à dois questionários. 
O  primeiro tem o objetivo de recusar sumaria-
mente a operação caso o cliente ou o empreen-
dimento esteja enquadrado na lista de exclusão 

da instituição, atualmente com mais de 20 itens. 
O segundo, caso a operação não tenha sido excluída, 
atribui ao cliente/empreendimento um rating 
socioambiental (ruim, regular ou bom), baseado 
nas respostas dadas sobre questões socioambien-
tais. Além disso, com base no empreendimento a 
ser realizado ou no CNAE (Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas) da empresa, é atribuída 
uma sensibilidade de impacto ambiental (baixa ou 
alta) à Desenvolve SP sobre a operação.

O rating socioambiental, associado à sensibi-
lidade ambiental pode alterar a decisão sobre o 
crédito.

Para continuar avançando sua agenda de 
sustentabilidade, a Desenvolve SP também têm 
buscado estabelecer parcerias com Instituições 
Financeiras de Desenvolvimento (IFDs), de forma a 
aprimorar seu sistema de gerenciamento de riscos 
socioambientais.

Recentemente, a agência celebrou seu pri-
meiro contrato de crédito com uma instituição inter-
nacional, o Banco de Desenvolvimento da América 
Latina (CAF), uma operação de US$ 50 MM com 
foco no financiamento de projetos de investimen-
tos alinhados ao ODS. A parceria prevê, entre 
outros itens, a implementação de um painel de 
metas e indicadores socioambientais para acom-
panhamento de 100% dos projetos financiados 
com os recursos da CAF — em uma segunda etapa, 
a instituição pretende utilizar o painel para medir e 
monitorar a totalidade da sua carteira de crédito.

A estratégia de captação de recursos integrada 
à celebração de instrumentos de cooperação que 
impulsionem as práticas de gestão socioambien-
tal da instituição também conta com o apoio de 
outras organizações multilaterais, como o próprio 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
o New Development Bank (NDB) e a International 
Finance Corporation (IFC).
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
PÚBLICAS, ÁREA DE ATUAÇÃO E 
DATA DE CONSTITUIÇÃO
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INSTITUIÇÕES E GRUPOS DE INSTITUIÇÕES SIGLA ÁREA DE ATUAÇÃO CONSTITUIÇÃO

Bancos Federais

Banco do Brasil BB Brasil 12/10/1808

Caixa Econômica Federal Caixa Brasil 12/01/1861

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social

BNDES Brasil 20/06/1952

Banco do Nordeste BNB Região Nordeste 19/07/1952

Banco da Amazônia Basa Região Norte 09/07/1942

Bancos de Desenvolvimento Regionais

Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul

BRDE Região Sul 15/06/1961

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG Minas Gerais 05/01/1962

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo Bandes Espírito Santo 20/02/1967

Bancos Comerciais Estaduais

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Banrisul Rio Grande do Sul 18/06/1928

Banco do Estado do Espírito Santo Banestes Espírito Santo 17/06/1937

Banco do Estado do Pará S.A. Banpara Pará 30/06/1959

Banco do Estado de Sergipe S.A. Banese Sergipe 13/11/1961
(reorg. em 1991)

Banco de Brasília S.A. BRB Distrito Federal 10/12/1964

Agências de Fomento

Agência de Fomento do Estado Santa Catarina Badesc Santa Catarina 15/09/1998

Agência de Fomento do Rio Grande do Sul Badesul Rio Grande do Sul 07/12/1998

Agência de Fomento do Estado de Roraima Desenvolve RR Roraima 24/03/1999

Agência de Fomento do Amapá Afap Amapá 10/05/1999

Agência de Fomento do Estado do Amazonas Afeam Amazonas 02/09/1999

Agência de Fomento do Paraná Fomento Paraná Paraná 08/11/1999

Agência de Fomento do Rio Grande do Norte AGN Rio Grande do Norte 05/04/2000

Agência de Fomento do Estado de Goiás Goiás Fomento Goiás 18/04/2000

Agência de Fomento do Estado da Bahia Desenbahia Bahia 17/08/2001

Agência de Fomento do Estado de Tocantins Tocantins Fomento Tocantins 22/11/2002

Agência de Fomento do Estado do 
Rio de Janeiro

AgeRio Rio de Janeiro 26/09/2003

Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso Desenvolve MT Mato Grosso 21/05/2004

Agência de Fomento Paulista Desenvolve SP São Paulo 12/02/2009

Agência de Fomento do Estado de Alagoas Desenvolve Alagoas 25/03/2009

Agência de Fomento do Estado do Piauí Piauí Fomento Piauí 09/04/2010

Agência de Fomento do Estado de Pernambuco Age Pernambuco 06/12/2010

Fonte: BCB.
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PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS 
DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
NO SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL, BRASIL, 
2003/2020 (%)

2003 2007 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020a

Ativos

Bancos Públicos Federais 41,3 32,3 39,5 44,3 43,6 43,7 42,0 39,3 37,9 35,9

Bancos de Desenvolvimento 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Agências de Fomento 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Operações de Crédito

Bancos Públicos Federais 38,4 33,1 42,5 51,5 53,1 52,5 51,3 49,1 45,4 43,6

Bancos de Desenvolvimento 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5

Agências de Fomento 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Patrimônio Líquido

Bancos Públicos Federais 25,9 25,3 31,4 23,7 22,6 25,0 25,5 26,4 28,5 28,5

Bancos de Desenvolvimento 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6

Agências de Fomento 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

Fonte: BCB.
a Dados de junho de 2020.
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INDICADORES FINANCEIROS E 
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
PÚBLICAS, BRASIL, 2019
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INSTITUIÇÕES 
E GRUPOS DE 
INSTITUIÇÕES ATIVO

OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO PCLD

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

BASILEIA
(%)

LUCRO 
LÍQUIDO

Bancos Federais 3.585.661.821 1.524.929.866 86.073.632 262.077.612 — 56.540.028

Banco da Amazônia 20.478.841 3.521.876 371.440 2.199.206 12,1 275.348

BB 1.473.282.136 566.647.869 37.751.311 99.240.926 18,7 18.143.820

BNB 58.630.771 10.035.283 604.169 5.427.405 13,8 1.736.685

BNDES 739.788.328 261.067.498 12.972.934 104.810.592 37,0 17.721.062

Caixa 1.293.481.745 683.657.340 34.373.778 50.399.483 18,6 18.663.113

Bancos de 
Desenvolvimento

24.128.033 18.793.059 969.175 4.927.506 — 152.891

Bandes 1.114.826 807.627 220.300 219.620 18,4 –209.203

BDMG 6.141.409 4.488.223 432.349 1.820.883 20,5 84.131

BRDE 16.871.798 13.497.209 316.526 2.887.003 18,6 277.963

Agências de 
Fomento

10.118.015 6.307.987 475.260 5.764.343 — 244.968

Afap 12.913 10.128 2.399 11.155 34,4 –1.372

Afeam 271.351 18.256 8.886 90.525 82,2 4.924

Age 53.675 33.333 1.113 47.281 72,5 –907

AgeRio 568.453 254.150 33.678 474.797 97,8 7.204

AGN 72.284 16.887 1.176 44.603 61,8 1.561

Badesc 968.605 721.959 52.776 597.150 34,7 44.579

Badesul 2.668.880 1.998.069 218.550 732.865 22,4 28.113

Desenbahia 1.209.579 689.159 27.585 576.614 49,6 16.003

Desenvolve 53.059 15.845 ND 36.889 51,9 ND

Desenvolve MT 39.163 22.416 2.714 14.396 16,2 1.415

Desenvolve RR 8.051 1.493 239 7.297 66,3 –323

Desenvolve SP 1.802.158 1.268.578 83.223 1.122.419 45,2 47.560

Fomento Paraná 2.115.394 1.147.246 35.028 1.793.756 51,0 92.408

Goiás Fomento 243.619 98.988 6.264 189.940 49,7 8.661

Piauí Fomento 14.930 6.004 551 9.262 44,7 –1.572

Tocantins Fomento 15.901 5.476 1.078 15.394 67,2 –3.286

Sistema Nacional 
de Fomento

3.755.454.807 1.605.092.281 91.025.470,0 285.707.733 — 32.556.530

Sistema Financeiro 
Nacional

9.458.357.577 3.355.936.055 213.943.917,0 919.391.323 — 99.484.731

Fonte: BCB.
Notas: 1. Dados em R$ mil, com exceção do índice de Basileia. 2. ND – não disponível.
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DISTRIBUIÇÃO DAS OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS PÚBLICAS, 
SEGUNDO MODALIDADES E 
CONTRATANTES, BRASIL, JUNHO 
DE 2020 (% DO TOTAL DAS 
OPERAÇÕES – LINHA)
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DISTRIBUIÇÃO DAS OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS PÚBLICAS COM 
PESSOAS JURÍDICAS, SEGUNDO 
O PORTE DOS TOMADORES, 
JUNHO DE 2020 (%)

ANEXO 7



INSTITUIÇÕES E GRUPOS 
DE INSTITUIÇÕES MICROEMPRESA PEQUENA MÉDIA GRANDE OUTROS

Bancos Federais 2,1 5,8 11,2 74,1 6,8

BNDES — 0,4 1,3 95,8 2,5

BB 0,9 8,5 17,6 58,4 14,6

Caixa 8,2 10,4 16,9 64,5 —

BNB 5,5 7,5 32,7 47,2 7,1

Banco da Amazônia 6,5 5,4 4,7 83,4 0,0

Bancos de Desenvolvimento 1,9 8,0 39,7 45,8 4,6

Bandes 11,7 19,2 42,2 26,9 —

BDMG 2,7 8,5 39,9 46,6 2,2

BRDE 1,3 7,5 39,5 45,8 5,8

Agências de Fomento 9,0 15,1 59,9 15,9 0,1

Badesul 6,0 10,8 62,3 20,9 0,1

Afap 63,5 29,5 7,0 — —

Aferr 78,8 21,0 0,0 0,0 —

Afeam 1,5 51,4 43,7 0,0 3,4

Fomento PR 9,9 5,0 62,4 22,7 —

AGN 90,3 9,7 — — —

Goiás Fomento 29,0 62,2 8,8 — —

Tocantins Fomento 52,4 38,8 8,8 — —

AgeRio 12,0 35,9 38,0 14,0 0,2

MT Fomento 32,7 62,2 4,6 0,5 —

Desenvolve SP 13,0 19,7 53,9 13,5 —

Desenvolve 28,7 60,5 10,8 — —

Piauí Fomento 47,6 51,8 0,6 — —

Agefepe 2,2 15,7 82,1 — —

Desenbahia 2,8 14,4 75,0 7,9 —

Badesc 2,4 12,2 72,9 12,6 —

Sistema Nacional de Fomento 2,3 6,3 12,9 72,0 6,6

Sistema Financeiro Nacional 3,3 7,9 16,8 45,8 26,2

Fonte: BCB.
Nota: a categoria “Outros” inclui as operações não individualizadas ou cujo porte não esteja disponível.
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DISTRIBUIÇÃO DAS OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS PÚBLICAS 
SEGUNDO O NÍVEL DE RISCO, 
JUN. 2020 (%)

ANEXO 8



INSTITUIÇÕES E GRUPOS 
DE INSTITUIÇÕES AA-A B C D-H

Bancos Federais 60,6 19,9 10,1 9,4

Banco da Amazônia 39,3 33,4 11,8 15,5

BB 56,7 23,7 10,7 8,9

BNB 68,2 13,5 9,7 8,6

BNDES 82,5 4,7 5,4 7,5

Caixa 48,6 28,8 9,8 12,7

Bancos de Desenvolvimento 77,1 8,4 6,5 8,0

Bandes 41,5 21,1 6,1 31,3

BDMG 57,6 10,9 17,2 14,3

BRDE 86,3 6,8 2,6 4,4

Agências de Fomento 53,4 23,4 12,9 10,3

Afap 49,1 3,6 5,1 42,3

Afeam 25,5 13,6 21,3 39,6

Age 48,1 40,4 8,3 3,2

AgeRio 27,4 32,7 30,9 9,0

AGN 80,8 2,1 2,4 14,7

Badesc 58,1 27,0 5,6 9,3

Badesul 44,3 30,3 12,6 12,7

Desenbahia 45,9 27,9 16,9 9,2

Desenvolve 17,9 16,1 9,3 56,6

Desenvolve MT 31,2 24,9 21,5 22,4

Desenvolve RR 48,8 5,0 3,3 42,8

Desenvolve SP 53,6 17,4 18,1 10,9

Fomento Paraná 80,2 9,8 5,1 4,8

Goiás Fomento 8,0 59,7 12,3 20,0

Piauí Fomento 51,6 23,3 8,3 16,9

Tocantins Fomento 18,1 31,5 28,9 21,5

Sistema Nacional de Fomento 61,4 19,5 9,8 9,3

Sistema Financeiro Nacional 64,6 16,8 9,2 9,3

Fonte: BCB.
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CAPTAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

ANEXO 9
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
E OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ANEXO 10



INSTITUIÇÃO
AÇÕES VINCULADAS 
AOS ODS

LINHAS DE CRÉDITO 
VINCULADAS AOS ODS

LINHAS DE 
CRÉDITO 

PARA 
ENERGIA/ 

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA FONTE:

Bancos Federais

BNDES Desde 2019, o Banco 
passou a apresentar 
no site um painel 
que relaciona 
os desembolsos 
direcionados 
a alguns ODS 
selecionados (dados 
de desembolsos a 
partir de 2015. Obs.: 
foram considerados 
os instrumentos 
financeiros do banco e 
os setores econômicos 
das operações que 
guardam relação com 
os temas em questão).

Plano trienal (2020–
2022): 15 entregas 
alinhadas aos ODS

Há informações sobre 
os desembolsos por 
ODS no site; atualmente 
as operações estão 
vinculadas a 12 ODS: 

https://www.bndes. 
gov.br/wps/portal/site/ 
home/transparencia/ 
estatisticas-desempenho 
/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_ 
oouGcuLqEXHgl_YgiAoa 
RZJ06DRNmn7ovjzjaXq 
5vLuG865XOBBGAYBMB 
_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAg 
Y5j0_ZPF1uJjuarfd0RJN 
pukqOi3Q8O8Sw7cWf_ 
274b7DBGPBvQK6vbcs 
T4NIap54OWGFKhSdt0 
Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRK 
eM1IJQhc5P9pwUGNlG 
daLHNUa-QdWFrdAiob 
ZEaG48fwETKhUi/

Sim https://www.bndes.gov.br/wps/
portal/site/home/transparencia/
estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/
fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_Yg
iAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaX
q5vLuG865XOBBGAYBMB_-
Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJ
juarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_
274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54O
WGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsR
KeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-
QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/

https://www.bndes.gov.br/wps/
wcm/connect/site/4d78f406-
c1b3–4872–8998-e3e028210472/
BNDES_RI2019_WEB_2108.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=ngCqKyo

Banco do 
Brasil

Em 2017, em 
alinhamento aos 
ODS, a Agenda 21 BB 
foi substituída pela 
Agenda 30 BB e conta 
com diversas ações 
estabelecidas para um 
triênio e distribuídas em 
cinco pilares: Pessoas, 
Planeta, Prosperidade, 
Paz e Parceria.

A série “Os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável no Brasil” 
foi produzida pela 
Fundação BB com 
conteúdo sobre os 
17 ODS, que fazem 
parte da Agenda 
da Organização 
das Nações Unidas 
para o ano de 2030. 
Ao todo serão 17 
matérias envolvendo 
projetos e Tecnologias 
Sociais apoiadas pela 
Fundação BB.

Global Reporting Initiative 
(GRI); são vinculadas aos 
10 Princípios do Pacto 
Global e aos 17 ODS: 

Sim https://www.bb.com.br/docs/pub/
siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.
pdf#page=23

https://api.mziq.com/mzfilemanager/
v2/d/5760dff3-15e1-4962-9e81-
322a0b3d0bbd/72d0bc82-21e5-
25b6-3a23-594141cd0908?origin=1

https://www.fbb.org.br/pt-br/ods

(continua na página seguinte)
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/!ut/p/z1/fY49C8IwFEX3_oouGcuLqEXHgl_YgiAoaRZJ06DRNmn7ovjzjaXq5vLuG865XOBBGAYBMB_-Gc4ngRvx0GfhtDWiAgY5j0_ZPF1uJjuarfd0RJNpukqOi3Q8O8Sw7cWf_274b7DBGPBvQK6vbcsT4NIap54OWGFKhSdt0Gl3l_0iQi-2VoS6ThhsRKeM1IJQhc5P9pwUGNlGdaLHNUa-QdWFrdAiobZEaG48fwETKhUi
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5760dff3-15e1-4962-9e81-322a0b3d0bbd/72d0bc82-21e5-25b6-3a23-594141cd0908?origin=1https://www.fbb.org.br/pt-br/ods
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5760dff3-15e1-4962-9e81-322a0b3d0bbd/72d0bc82-21e5-25b6-3a23-594141cd0908?origin=1https://www.fbb.org.br/pt-br/ods
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5760dff3-15e1-4962-9e81-322a0b3d0bbd/72d0bc82-21e5-25b6-3a23-594141cd0908?origin=1https://www.fbb.org.br/pt-br/ods
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5760dff3-15e1-4962-9e81-322a0b3d0bbd/72d0bc82-21e5-25b6-3a23-594141cd0908?origin=1https://www.fbb.org.br/pt-br/ods
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5760dff3-15e1-4962-9e81-322a0b3d0bbd/72d0bc82-21e5-25b6-3a23-594141cd0908?origin=1https://www.fbb.org.br/pt-br/ods
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/relan2017.pdf#page=23
https://www.fbb.org.br/pt-br/ods
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LINHAS DE 
CRÉDITO 

PARA 
ENERGIA/ 

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA FONTE:

Caixa Plataforma interativa 
de atendimento para 
conectar a população 
de baixa renda a 
oportunidades de 
negócio e capacitação 
– ODS 1 (Erradicação 
da pobreza); ODS 8 
(Trabalho decente 
e crescimento 
econômico); ODS 
10 (Redução das 
desigualdades):

Ações encontram-se 
vinculadas aos ODS: 
https://www.caixa.gov.
br/Downloads/caixa-
relatorio-sustentabilidade/
Relatorio_
Sustentabilidade_
Caixa_2018.pdf

Sim https://www.caixa.gov.br/
Downloads/caixa-relatorio-
sustentabilidade/Relatorio_
Sustentabilidade_Caixa_2018.pdf

Banco da 
Amazônia

O Relatório de 
Sustentabilidade do 
Banco da Amazônia 
2016 relaciona as ações 
desenvolvidas pelo 
Banco visando cumprir 
a Agenda 2030

O Banco da Amazônia 
tem desenvolvido 
ferramentas em 
parceria com startups 
para digitalização 
das análises 
socioambientais 
de crédito, regidas 
pelas boas práticas 
referenciadas nos 
17 ODS. Nesse 
sentido, todas as 
8.339 operações 
de agricultura 
familiar contratadas 
passaram por análise 
socioambiental

Vínculo de todas as 
ações do banco com 
os ODS: Relatorio_
Sustentabilidade_2019 
em https://www.
bancoamazonia.com.br/ 
index.php/component/ 
edocman/search-result? 
filter_search=relat%C3% 
B3rio%20de%20susten 
tabilidade&show_cate 
gory=0&Itemid=0

Sim https://www.bancoamazonia.
com.br/index.php/component/
edocman/search-result?filter_
search=relat%C3%B3rio%20
de%20sustentabilidade&show_
category=0&Itemid=0

https://www.bancoamazonia.com.
br/index.php/component/edocman/
governanca-corporativa/carta-anual-
politicas-publicas

BNB As ações desenvolvidas 
pelos Programas 
Agroamigo e 
Crediamigo, como 
concessão de crédito e 
orientação empresarial 
e ambiental, favorecem 
o alcance das metas 
traçadas em âmbito 
mundial para melhoria 
da qualidade de vida 
das pessoas e em 
prol da igualdade de 
direitos.

Matriz de Materialidade e 
ODS:

https://www.bnb.gov.br/ 
documents/320335/3959 
651/RELAT%C3%93RIO 
+DE+SUSTENTABILIDA 
DE+2019+Diagramado. 
pdf/aa76ad80–5b29-b181 
–7bab-b9305b5d90e9

Sim https://www.bnb.gov.br/documents/ 
320335/3959651/RELAT%C3%93 
RIO+DE+SUSTENTABILIDADE+ 
2019+Diagramado.pdf/aa76ad80 
–5b29-b181–7bab-b9305b5d90e9

https://www.bnb.gov.br/ 
responsabilidade-socioamb 
iental/linhas-de-credito

https://www.bnb.gov.br/documents/ 
165130/0/2019.RelatoriodeMicrofi 
nancas.pdf/a8654370–3761-b943– 
4e02-f51f951d834c

(continuação)
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https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/component/edocman/search-result?filter_search=relat%C3%B3rio%20de%20sustentabilidade&show_category=0&Itemid=0
https://www.bnb.gov.br/documents/320335/3959651/RELAT%C3%93RIO+DE+SUSTENTABILIDADE+2019+Diagramado.pdf/aa76ad80-5b29-b181-7bab-b9305b5d90e9
https://www.bnb.gov.br/documents/320335/3959651/RELAT%C3%93RIO+DE+SUSTENTABILIDADE+2019+Diagramado.pdf/aa76ad80-5b29-b181-7bab-b9305b5d90e9
https://www.bnb.gov.br/documents/320335/3959651/RELAT%C3%93RIO+DE+SUSTENTABILIDADE+2019+Diagramado.pdf/aa76ad80-5b29-b181-7bab-b9305b5d90e9
https://www.bnb.gov.br/documents/320335/3959651/RELAT%C3%93RIO+DE+SUSTENTABILIDADE+2019+Diagramado.pdf/aa76ad80-5b29-b181-7bab-b9305b5d90e9
https://www.bnb.gov.br/documents/320335/3959651/RELAT%C3%93RIO+DE+SUSTENTABILIDADE+2019+Diagramado.pdf/aa76ad80-5b29-b181-7bab-b9305b5d90e9
https://www.bnb.gov.br/documents/320335/3959651/RELAT%C3%93RIO+DE+SUSTENTABILIDADE+2019+Diagramado.pdf/aa76ad80-5b29-b181-7bab-b9305b5d90e9
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Bancos de Desenvolvimento Regionais

Bandes — Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas 
essas vinculações 
não são especificadas 
diretamente pela 
instituição nos relatórios 
públicos

Sim https://www.bandes.com.br/Site/
Dinamico/Show/5/Financiamentos

BDMG O BDMG é o primeiro 
banco público 
brasileiro a publicar 
um quadro para 
captar recursos 
voltados à emissão de 
títulos sintonizados 
com os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 
da ONU: o Quadro 
do BDMG contempla 
categorias de projetos 
sociais e ambientais 
sintonizados com 13 
dos 17 ODS.

Em outubro de 2019, 
o BDMG realizou 
a maior captação 
de sua história. 
Em parceria com 
o Banco Europeu 
de Investimento 
(BEI), foram 
disponibilizados 100 
milhões de euros 
para o financiamento 
de projetos de 
energia renovável e 
eficiência energética, 
convergindo com o 
ODS 7

Há informações sobre 
a vinculação das 
operações aos ODS no 
site: https://www.bdmg.
mg.gov.br/wp-content/
uploads/2020/03/
RDP229_2020_BHZ_
BDMG_31.12.2019_final.
pdf

Sim https://www.bdmg.mg.gov.br/titulos-
sustentaveis/

BRDE O BRDE é signatário 
do Movimento ODS 
no Brasil e em Santa 
Catarina é apoiador 
oficial do Selo 12 – 
Consumo e Produção 
Responsáveis

As operações de crédito 
do BRDE possuem 
aderência elevada 
aos ODS. Segundo 
levantamento feito pelo 
próprio BRDE, mais de 
80% das operações

Sim https://www.brde.com.br/wp-
content/uploads/2020/05/BRDE-
Relatorio-2019-AF.pdf
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O Programa BRDE 
PCS foi escolhido 
como um exemplo 
de promoção da 
sustentabilidade 
no setor financeiro 
pela Rede Brasil do 
Pacto Global da ONU, 
no evento SDGs in 
Brazil – the role of the 
private sector (ODS 
no Brasil – o papel 
do setor privado), 
que ocorreu em Nova 
Iorque, em setembro, 
paralelamente à 73ª 
Sessão da Assembleia 
Geral da ONU

O BRDE capta 
recursos da Agência 
Francesa de 
Desenvolvimento para 
financiar projetos 
alinhados aos ODS na 
Região Sul

financiadas pelo Banco 
nos últimos seis anos têm 
aderência a, no mínimo, 
um ODS: https://www.
brde.com.br/wp-content/
uploads/2020/05/BRDE-
Relatorio-2019-AF.pdf

https://www.brde.com.br/noticia/
brde-capta-recursos-da-agencia-
francesa-de-desenvolvimento-para-
financiar-projetos-alinhados-aos-
ods-na-regiao-sul/

https://www.brde.com.br/?s=ods

https://www.brde.com.br/
wp-content/uploads/2019/10/
Relatorio-2018-1-1.pdf

Agências de Fomento

Badesc — Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas 
essas vinculações 
não são especificadas 
diretamente pela 
instituição nos relatórios 
públicos

Sim http://www.badesc.gov.br/portal/
linhas_setor_privado.jsp

http://www.badesc.gov.br/portal/
linhas_setor_publico.jsp

Badesul Desde junho de 2019 
as áreas de análise 
de projeto vem 
classificando suas 
operações de acordo 
com os ODS

Todos os ODS foram 
apoiados em operações 
em 2019 (Dados das 
operações por ODS 
em CARTA ANUAL 
DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 2019: 
https://www.badesul.
com.br/transparencia)

Sim https://www.badesul.com.br/
transparencia

https://www.badesul.com.br/
produtos/perfil/ICS

Desenvolve 
RR

— Não http://desenvolve.rr.gov.br/index.
php/linhas-de-credito
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Afap — Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas 
essas vinculações 
não são especificadas 
diretamente pela 
instituição nos relatórios 
públicos

Não https://www.afap.ap.gov.br/linha-de-
credito.php

Afeam — Não http://www.afeam.am.gov.br/linhas-
de-financiamento/afeam-mix/

Fomento 
Paraná

Adequar as linhas de 
crédito para os setores 
público e privado às 
metas e objetivos dos 
ODS.

Adequação das tarifas 
e estabelecimento 
de um desconto 
para municípios que 
apresentem IPDM 
(Índice Ipardes 
de Desempenho 
Municipal) baixo.

Adequar os 
processos de análise 
das operações de 
crédito privadas, 
especialmente para 
micro e pequenos 
empreendedores 
para que, com base 
nessas diretrizes, eles 
possam ter redução 
na taxa de juros e 
alongamento dos 
prazos de amortização 
dos financiamentos 
contratados com a 
instituição.

Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, como 
crédito para mulheres 
e energia renovável, 
mas essas vinculações 
não são especificadas 
diretamente pela 
instituição nos relatórios 
públicos

Sim http://www.fomento.pr.gov.
br/Noticia/Fomento-Parana-
assina-adesao-aos-Objetivos-de-
Desenvolvimento-Sustentavel

http://www.fomento.pr.gov.br/
sites/fomento/arquivos_restritos/
files/documento/2019–10/
Carta%20Anual%20de%20
Governan%C3%A7a%20
Corporativa%20-%20Fomento%20
Parana-%202018.pdf

AGN As ações da Agência 
de Fomento do Rio 
Grande do Norte 
S.A. estão alinhadas 
com a Política de  
Desenvolvimento 
do Estado, que se 
insere na estratégia 
de Desenvolvimento 
Econômico

Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas 
essas vinculações 
não são especificadas 
diretamente pela 
instituição nos relatórios 
públicos

Não Relatório de sustentabilidade
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Sustentável e 
estabelece metas 
físico-financeiras na 
LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e no 
PPA (Plano Plurianual), 
além de incorporar 
os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável – ODS/
ONU/2030, com foco 
erradicar a pobreza 
(ODS 9) e a fome 
(ODS 2), alcançar 
a igualdade de 
gênero e empoderar 
todas as mulheres 
(ODS 5), promover 
o crescimento 
econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e 
produtivo e trabalho 
decente para todos 
(ODS 8).

Goiás 
Fomento

— Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas essas 
vinculações não são 
especificadas diretamente 
pela instituição nos 
relatórios públicos

Sim https://www.goiasfomento.com/
pesquisar.html?q=ODS

Desenbahia — Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas essas 
vinculações não são 
especificadas diretamente 
pela instituição nos 
relatórios públicos

Sim http://www.desenbahia.ba.gov.br/
Creditos/linhas_de_financiamento

Tocantins 
Fomento

— Não http://www.fomento.to.gov.br/linha-
de-credito/

Agerio — Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas essas 
vinculações não são 
especificadas diretamente 
pela instituição nos 
relatórios públicos

Sim https://www.agerio.com.br/areas-de-
atuacao/sustentabilidade/
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Desenvolve 
MT

— Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas 
essas vinculações 
não são especificadas 
diretamente pela 
instituição nos relatórios 
públicos

Não http://www.desenvolve.mt.gov.br/
fundeic

Desenvolve 
SP

Atuação institucional 
vinculada aos ODS
Indicadores do 
Balanço Social foram 
relacionados aos ODS

Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, como a 
Linha Economia Verde 
Municípios

Em 2017 a agência 
desembolsou 
R$ 36 milhões em 
“empréstimos verdes”

Em 2020, a Desenvolve 
SP captou US$ 50 
milhões em parceria 
com o CAF. Serão 
priorizados projetos que 
apresentem vertentes 
de sustentabilidade 
alinhadas com os ODS

Sim https://www.desenvolvesp.com.
br/wp-content/uploads/2020/04/
RELAT%C3%93RIO-ANUAL-DE-
ATIVIDADES-2019.pdf

https://www.desenvolvesp.com.
br/wp-content/uploads/2020/07/
DIRETRIZES-DA-POL%C3%8DTICA-
DE-RESPONSABILIDADE-
SOCIOAMBIENTAL.pdf

https://www.desenvolvesp.com.br/
relatoriodeimpactos2017/economia-
verde/#gsc.tab=0

https://www.desenvolvesp.com.br/
comunicacao/releases/desenvolve-
sp-capta-us-50-milhoes-em-
parceria-internacional-inedita/

Agência 
Desenvolve 
AL

— Não http://www.desenvolve-al.com.br/

Piauí 
Fomento

— Possui linhas de crédito 
que tangenciam 
vários ODS, mas 
essas vinculações 
não são especificadas 
diretamente pela 
instituição nos relatórios 
públicos

Sim http://www.fomento.pi.gov.br/

Agefepe — Não https://www.agefepe.com.br/
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