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Introdução ao Lab
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O financiamento do clima atingiu US$ 632 bilhões em 
2019/2020, mas o crescimento desacelerou
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Investimento atual não chega perto do suficiente 
para limitar o aquecimento global a 1,5°C
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Não é uma questão de capital, 
mas de direção do investimento



Mobilizing Private 
Investment:
Climate Investor One
2014-2015 Lab Cycle

O Lab identifica, desenvolve e dá suporte a 
instrumentos financeiros inovadores que atraem 
bilhões de doláres em investimentos privados para 
projetos de resiliência e adaptação climáticas.

instituições públicas e 
privadas parceiras do Lab

Especialistas em grupos de 
trabalho, metade de regiões 
em desenvolvimento

instrumentos lançados

70+
300+

55



8

FUNDERS

MEMBERS

O Lab reúne mais de 70 instituições comprometidas com o 
enfrentamento da lacuna de investimentos sustentáveis

PAST FUNDERS SECRETARIAT



$3.2+ bi em invesimento no clima 
de economias emergentes

$440+ mi
investidos por membros do Lab

$2.5+ bn
catalisados em 
investimentos adicionais

200x
Instrumentos do Lab 
mobilizaram

mais do que o foi investido 
no seu desenvolvimento



Processo do Lab
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Como funciona: uma incubadora para ideias de finanças sustentáveis

Out – Dez Jan – Fev Mar – Ago Setembro Out. em diante

Fase 1 Fases 2 & 3 Fase 4

Convocação

O Lab divulga uma 
convocação aberta 
para soluções 
inovadoras de 
investimento 
sustentável

Seleção

Os membros do 
Lab selecionam as 
ideias mais 
promissoras para 
levar adiante no 
ciclo anual

Desenvolvimento

As ideias selecionadas 
se beneficiam de sete 
meses de análise, teste 
de estresse e 
orientação de 
especialistas e 
investidores

Endosso e 
Lançamento

Os membros do 
Lab votam para 
endossar e lançar 
as soluções para 
teste de mercado

Implementação

As ideias entram em 
ação e arrecadam 
fundos para lançar 
pilotos, com apoio 
contínuo da rede 
do Lab



Estudos de caso
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Responsible 
Commodities 

Facility

Ecopec
Climate Smart 

Cattle Ranching

Caaporã
Socio-Climate 
Benefits Fund

Conexsus 
Impact Fund

Amazônia 
Sustainable 

Supply Chains

Popluz
Distributed Energy 

Generation for 
Cooperatives

Guarantee Fund 
for Biogas

Sustainable 
Agriculture 

Finance Facility Green FIDC

O Lab já desenvolveu dez instrumentos no Brasil
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Com a participação de um grande 
comprador, o Amazônia Sustainable
Supply Chains Mechanism fornece 
financiamento inicial, assistência técnica e 
recursos estruturais comunitários que 
catalisam a bioeconomia e mantêm as 
florestas em pé na Amazônia brasileira.

Amazônia 
Sustainable Supply 
Chains Mechanism
2021 Lab Instrument
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DESTAQUES 

Piloto prevê levantar USD 50 mi para 34 cooperativas 
que fornecem bioingredientes para a Natura

Mobilização de Capital

• Estrutura: fundo de recebíveis

• Foco geográfico: Amazônia 
Brasileira

• Ação Climática: Mitigação

Amazônia 
Sustainable Supply 
Chains Mechanism
2021 Lab Instrument
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O Green FIDC é um conceito de project 
finance para permitir que projetos de 
energia limpa e eficiência energética 
garantam financiamento com base em 
fluxos de caixa futuros de vendas de 
energia. 

Ele se baseia no Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios (FIDC), que é usado por 
empresas para levantar capital por meio 
da securitização de recebíveis.

Green FIDC
2016 Lab Instrument
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Green FIDC
2016 Lab Instrument

DESTAQUES 

USD 50 milhões mobilizados (FIDC e CRI) 
em 2021 em parceria com a Órigo Energia

Mobilização de Capital

• Estrutura: Fundo de Investimento 
em Direitos Creditórios (FIDC)

• Ação Climática: Mitigação

• Replicação: um FIDC de eficiência 
energética para motores elétricos 
está em desenvolvimento
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O Sustainable Agriculture Finance Facility
facilita o financiamento da agricultura 
sustentável. Trata-se do único veículo de 
crédito adaptado para ampliar a 
adoção de sistemas integrados lavoura-
pecuária-floresta (ICLF) no Brasil, gerando 
benefícios econômicos e ambientais. 

2020 Lab Instrument

Sustainable 
Agriculture 
Finance Facility
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2020 Lab Instrument

Sustainable 
Agriculture 
Finance Facility

DESTAQUES 

USD 100 milhões mobilizados em 2021,
em parceria com a Cocamar

Mobilização de Capital

• Foco geográfico: Centro-sul e 
Nordeste do Brasil

• Estrutura: Crédito rotativo de dez 
anos com cinco linhas de crédito

• Ação Climática: Mitigação



Processo de seleção
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As ideias do Lab atendem a quatro critérios de seleção

Identifica:
1. O tipo de entidade(s) que pode implementá-las.
2. O caminho para implementação, incluindo linha do 

tempo, atividades, e principais marcos.
3. Possíveis desafios à implementação e estratégias de 

gerenciamento relacionadas.

Acionável

Inovador

Catalítico

Financeiramente sustentável

Tem a capacidade de abordar, direta ou indiretamente, 
barreiras ao financiamento climático privado que:
1. Ainda não foram abordadas OU
2. Que serão abordadas de maneira mais efetiva 

comparada a outros instrumentos no mercado

Demonstra potencial para:
1. Mobilizar capital climático privado dentro de um 

mercado significativo.
2. Ser ampliado ou replicado em outros contextos.
3. Atingir impactos socioeconômicos, de 

desenvolvimento e ambientais.

Identifica:
1. Uma estratégia para eliminar o apoio financeiro 

público, alcançando viabilidade do mercado.
2. Possíveis desafios para alcançar os objetivos e 

estratégias de gerenciamento relacionadas.



Áreas Prioritárias em 2022
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O Lab vai selecionar 6 ideias: 1 delas do Brasil

Adaptação 
Climática

Sistemas 
Alimentares
Sustentáveis

Construções
Zero Carbono

Foco Temático

Brasil

Índia

África Austral

Foco Regional
A melhor ideia (se houver) 
independentemente do 
setor e das regiões prioritárias

Como referência, os 
instrumentos do Laboratório 
já trataram de vários setores 
no passado, inclusive:

• Agricultura
• Acesso à Energia
• Cidades Sustentáveis
• Soluções Baseadas na

Natureza

Extra



Perguntas



@climatefinlab

/company/climatefinancelab

www.climatefinancelab.org

lab.cpi@cpiglobal.org
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