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A lacuna de investimento sustentável

Global climate finance



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
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Os três 

ingredientes 

de sucesso 
do Lab

Colaboração Público-Privada

Parceria reforçada entre os setores público 

e privado cria capacidade e conhecimento 

para identificar e implantar soluções 
eficazes de financiamento climático.

Soluções Inovadoras e Transformadoras

Soluções inovadoras, acionáveis, catalíticas 

e financeiramente sustentáveis reduzem 

riscos e barreiras ao investimento em 
desenvolvimento sustentável.

Mobilizando Finanças

O financiamento catalítico dos membros do 

Lab e a rede ampla permitem a pilotagem e a 
implementação de soluções transformadoras.
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FUNDERS

MEMBERS

O Lab reúne mais de 70 instituições

PAST FUNDERS SECRETARIAT



$2.5 bi
55 instrumentos 
para ação climática em 
economias emergentes

$370+ mi
Investidos por membros do Lab

$2.0+ bi
Catalisados em 
investimentos adicionais

200x

Instrumentos do Lab 

mobilizaram

mais do que o Lab investiu 

no seu desenvolvimento
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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

Uma ampla gama de oportunidades 
de investir no clima do Brasil
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Fundo Garantidor 
de Biogás (GFB)



10

Primeiro fundo 

garantidor no 

Brasil com 

foco 

ambiental

• Não existe um ‘gargalo de 
crédito’ para o setor de biogas 
no Brasil

• O problema está na exigência 
de garantias, especialmente 
durante o período de 
construção

• A solução: colateral ‘quasi-
caixa’ de curto prazo para 
desenvolvedores que não 
possuam garantias



Como Funciona



Portfolio Inicial

• R$ 1 bilhão em operações de 
crédito mapeados

• R$ 300 milhões em garantias 
selecionados em 16 projetos

• 10 anos de duração do fundo

• Capital liberado --> nova leva de 
garantias

• AINDA HÁ ESPAÇO PARA OUTROS!



felipe.borschiver@cpiglobal.org

21-99984-4121

mailto:felipe.borschiver@cpiglobal.org

