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1. Apresentação LAB 

Missão 

 O Laboratório de Inovações Financeiras (LAB) foi criado com a finalidade 
de ser um fórum multissetorial que promova o debate e o 
compartilhamento de experiências entre os diversos agentes da 
economia, contando com a participação do setor público, do setor 
privado e do terceiro setor no desenvolvimento de inovações financeiras 
que suportem o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Iniciativa 
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Desafios 

 

 Desenhar instrumentos financeiros para alavancar investimentos, 
como linhas de financiamento e mecanismos de gestão de risco; e 

 Identificar gargalos ao investimento privado em soluções sustentáveis 
em setores como energia, transporte, agricultura e água;  

 

 Analisar instrumentos inovadores e boas práticas que possam ser 
replicadas por instituições financeiras de desenvolvimento. 
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GT Finanças Verdes 

 O objetivo do grupo é construir um diálogo intersetorial, liderado pelo 
Sistema Nacional de Fomento, para originar, avaliar e testar inovações 
financeiras que suportem o desenvolvimento sustentável do Brasil, 
notadamente no que se refere às questões ambientais e de inclusão social.  

 Subgrupos: 
 

1. Garantias; 
2. Veículos de Investimento;  
3. Alternativas de Funding; e  
4. Regulatório. 
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GT Títulos Verdes 

 A proposta deste grupo é aprofundar o conhecimento sobre esse 
mercado por um prisma internacional, desenvolver e avaliar propostas 
de intervenção no Brasil, tais como desenvolver o mercado nacional de 
títulos verdes, possíveis instrumentos que possam estimular emissões, 
e alinhamento do mercado local com as melhores práticas 
internacionais.  

 Subgrupos: 
 

1. Aperfeiçoamento regulatório e avaliação de 
mecanismos de incentivo; 

2. Instrumentos e plataformas privadas; e 
3. Viabilidade de emissões soberanas e pioneiras 

por bancos e fundos públicos. 
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GT Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto 

 Este GT tem como objetivo identificar qual papel que as Instituições 
Financeiras de Desenvolvimento podem desempenhar nesta temática 
e as oportunidades de desenvolver o mercado de capitais e 
instrumentos financeiros para ampliar a oferta de investimentos para 
negócios que promovam os objetivos de desenvolvimento sustentável 
das Nações Unidas. 

 Subgrupos: 
 

1. Contrato de Impacto Social (CIS); 
2. Métricas de Avaliação de Impacto Social; e 
3. Crowdfunding. 
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GT Fintech 

O grupo possui dois focos centrais:  
 
 Estudos e avaliações sobre as novas tecnologias financeiras, economia digital 

e tendências e mecanismos de financiamento alternativos (impactos, 
oportunidades e desafios); 
 

 Desenho da proposta de atuação conjunta em tecnologias financeiras, 
economia digital e mecanismos de financiamento alternativos (regras de 
governança, membros, serviços oferecidos etc.), incluindo estudo sobre a 
viabilidade de implantação de um projeto de sandbox regulatório nos 
mercados de capitais, de seguros e de previdência. 

 Subgrupos: 
 

1. Regulação e soluções inovadoras; 
2. Fomento do Ecossistema; e  
3. Instituições Financeiras Públicas e Privadas. 
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Subgrupos GT Fintech 

1. Regulação e soluções inovadoras 
 

 Visa analisar a normatização, considerando as experienciais 
internacionais, principalmente para desenvolver o sandbox regulatório.  

2. Fomento ao Ecossistema 
 

 Visa avaliar o impacto do mercado e medidas públicas e 
privadas para estimular o setor. 

3. Instituições Financeiras Públicas e Privadas 
 

 Visa estudar como o Sistema Nacional de Fomento pode utilizar as 
Fintechs para melhorar seu impacto, assim como, analisar como o 
setor privado pode suportar o mercado. 



2.   Programa Sandbox 
 



2.1. Fintech 

 Inovação nas formas de prestar de serviços e de 
oferecer produtos financeiros. 
 

 Novas tecnologias e/ou usos inovadores de 
tecnologias existentes. 

 

 Desafios para os reguladores:  
 
 Adaptar-se ao novo arranjo e zelar pela conformidade de atividades reguladas; 
 

 Estabelecer ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento da inovação; e 
 

 Avaliar os riscos das atividades inovadoras para os usuários e para o sistema 
financeiro. 



2.2. Objetivos gerais do Sandbox  

regulatório  

 
 Estímulo à competição no âmbito do sistema 

financeiro nacional;  
 

 Promoção da inclusão financeira; 

 Estímulo à formação de capital eficiente; e 
 

 Desenvolvimento e aprofundamento do mercado 
financeiro. 



2.3. Benefícios adicionais 

 

 

 

 Segurança jurídica para Fintechs testarem inovações 
 

 Redução do tempo de maturação de produtos e serviços 
 

 Acesso ampliado a alternativas de financiamento pelas Fintech 

 Promoção de ambiente de testes vantajoso para os reguladores, que 
poderão avaliar os riscos e mitigá-los através da fixação de salvaguardas 
 

 Possibilidade de integração internacional 
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