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Fazemos parte do grupo francês Visiativ, player global com
experiência no desenvolvimento de sistemas, infraestrutura,
transformação digital, design, prototipagem rápida, inovação,
recursos financeiros e processos para inovação.
Principais escritórios:

No Brasil, escritórios
em São Paulo e Belo
Horizonte

Parceiros: AEA, ABES,
ANPEI, BID E CNI

Crescimento acelerado
e ampla carteira de
clientes recorrentes

#Sucesso: Nenhum
cliente sofreu glosa na
Lei do Bem

Alemanha
Brasil
Canadá
Estados Unidos
França
Irlanda
Reino Unido

A lgu ns res u lt ado s da A b gi B r a s il:

R$ 1.140 bi
Beneficiados
pela Lei do Bem

R$ 415 mi

Captados para atividades
de inovação

+ 44 mil

Projetos de inovação
avaliados

+ 250

Clientes confiaram
em nosso trabalho

+ 15 anos
de experiência no
mercado brasileiro
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Conceitos ESG

ESG | Conceitos

O termo ESG (do inglês Environmental, Social, and Governance) foi
cunhado em 2004 em uma publicação do Pacto Global em parceria
com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins e surgiu de uma
provocação do secretário-geral da ONU Kofi Annan a 50 CEOs de
grandes instituições financeiras, sobre como integrar fatores sociais,
ambientais e de governança no mercado de capitais.

Desenvolvimento sustentável é
aquele que “satisfaz as
necessidades do presente sem
comprometer a capacidade de as
futuras gerações satisfazerem
suas próprias necessidades”.

Na prática, a estratégia ESG é a abordagem que incorpora questões
ambientais, sociais e de governança corporativa no plano das
empresas, levando em consideração também o desenvolvimento
sustentável a longo prazo.

Nosso Futuro Comum, Brundtland Report, 1987, p. 24
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU.

ESG | Conceitos

AMBIENTAL
Questões relacionadas à qualidade e ao funcionamento do meio ambiente. Isso inclui: biodiversidade;
emissões de GEE; mudança climática; energia renovável e eficiência energética; esgotamento ou
poluição do ar, da água ou de outros recursos; gestão de resíduos; destruição da camada de ozônio;
mudanças no uso da terra; acidificação dos oceanos; e alterações nos ciclos de nitrogênio e fósforo.
SOCIAL
Questões relacionadas aos direitos, bem-estar e interesses das pessoas e comunidades. Isso inclui: direitos
humanos; direitos trabalhistas; trabalho infantil, escravo e em servidão; saúde e segurança no trabalho;
liberdade de associação e liberdade de expressão; gerenciamento de capital humano e relações com
funcionários; diversidade; relações com comunidades locais; atividades em zonas de conflito; saúde e
acesso a medicamentos; HIV/AIDS; defesa do consumidor; e armas controversas.
GOVERNANÇA
Questões relacionadas à governança de empresas e outras entidades investidas. No contexto de
empresas listadas em bolsa, inclui: estrutura, tamanho, diversidade, habilidades e independência do
conselho; remuneração de executivos; direitos dos acionistas, interação com partes interessadas;
divulgação de informações; ética nos negócios; suborno e corrupção; controles internos e
gerenciamento de riscos. Essa categoria também pode incluir questões de estratégia de negócios,
abrangendo as implicações para questões ambientais e sociais e como será implementada.

ESG | Algumas implicações para empresas

VANTAGENS REPUTACIONAIS: Aumento do valor da marca diante investidores e da
sociedade em geral;
ATRATIVIDADE PARA PROFISSIONAIS TALENTOSOS: Entendimento por parte destes
profissionais de que empresas com práticas ESGs representam a vanguarda do mundo
corporativo;
MITIGAÇÃO DE RISCOS: A adoção de práticas deste tipo prepara a empresa para lidar com
adversidades operacionais, financeiras e socioambientais (evitando o greenwashing);
GESTÃO DE OPORTUNIDADES: ESG e inovação aberta, quando em conjunto, permitem a
identificação de novos mercados e clientes, garantindo novos produtos, processos e serviços
aderentes a anseios de stakeholders cada vez mais conscientes;
ADERÊNCIA COM A META 2030: A década 2020-2030 será decisiva na mitigação mudança
climática global, tornando urgente a atenção de governos, sociedade e empresas quanto aos
valores ESGs mencionados;
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS: Maior chance de atrair investidores conscientes e de longo
prazo, dispostos a deixar seu capital por muitos anos e reinvestir dividendos. Além disso, há
uma crescente de atuação de fundos de investimento de impacto voltado para empresas com
práticas ESGs;
VANTAGENS FINANCEIRAS: Taxas diferenciadas de linhas de crédito para práticas
sustentáveis.

ESG | Reportes e Normas – Governança Corporativa

O International Sustainability Standards Board (ISSB) publicou o
Exposure Draft IFRS S1 General Requirements for Disclosure of
Sustainability-Related Financial Information (General Requirements
Exposure Draft) que estabelece os requisitos gerais para uma
entidade divulgar informações financeiras relacionadas à
sustentabilidade sobre todos os seus riscos e oportunidades
significativos relacionados à sustentabilidade, para fornecer ao
mercado um conjunto completo de divulgações financeiras
relacionadas à sustentabilidade. O documento fica disponível para
a consulta pública até 29 de julho e o novo padrão deverá ser
conhecido até o fim do ano.

Março de 2022: “A Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) passa a exigir informações ESG de
companhias listadas”

International Sustainability Standards Board
(ISSB) é um órgão independente do setor privado
que desenvolve e aprova as IFRS Sustainability
Disclosure Standards (IFRS SDS). O ISSB opera sob
a supervisão da Fundação IFRS.

International Financial Reporting Standards
Foundation (IFRS) é uma organização de interesse
público sem fins lucrativos criada para desenvolver
um único |conjunto de padrões de divulgação
contábil e de sustentabilidade de alta qualidade,
compreensíveis, exequíveis e globalmente aceitos Padrões IFRS - e para promover e facilitar a adoção
dos padrões.

Indicadores na bolsa de valores:
- Índice de sustentabilidade Empresarial B3
(http://iseb3.com.br/)
- Índice de Carbono Eficiente (ICO2 B3)

Agências de Rating:
- https://www.msci.com/
- https://www.sustainalytics.com/
- https://www.refinitiv.com/en

Conteúdo do Draft IFRS

IFRS S1 sugere que as entidades devem divulgar sobre:

GOVERNANÇA
os processos de governança,
controles e procedimentos que a
entidade utiliza para monitorar e
gerenciar riscos e oportunidades
relacionados à sustentabilidade

ESTRATÉGIA
a abordagem para lidar com os riscos e
oportunidades relacionados à
sustentabilidade que podem afetar o
modelo de negócios da entidade e
estratégia de curto, médio e longo prazo

MÉTRICAS E METAS
informações usadas para avaliar,
gerenciar e monitorar o desempenho
da entidade em relação aos riscos e
oportunidades relacionados à
sustentabilidade ao longo do tempo.

GERENCIAMENTO DE RISCOS
os processos que a entidade usou
para identificar, avaliar
e gerenciar os riscos relacionados
à sustentabilidade
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INTERFACE ESG + INOVAÇÃO

ODS e ESG

O desenvolvimento responsável e
sustentável das empresas estão
alinhadas aos ODS, sendo 17
indicadores
elaborados
pela
Organização das Nações Unidas
(ONU), com 169 metas.
A Agenda 2030 prevê que em apenas
8 anos o Brasil (e o mundo) adote
medidas
para
aplicar
ações
relacionadas às ODS, em prol do
fortalecimento da paz universal e com
foco nos seres humanos e na proteção
do meio ambiente, tornando ainda
mais urgente a atenção de governos,
sociedade, empresas e academia
quanto aos valores ESGs.

SDG’s Wedding Cake
Fonte: Stockholm Resilience Center

News: Tramitação na câmara dos
deputados da PL 1308/2021: Política
de Promoção da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável

ESG + Inovação

A estratégia

ESG também inclui a ESTRATÉGIA de INOVAÇÃO. A inovação acontece em um ambiente

diverso, no qual as empresas tem forte relação com stakeholders e foco no longo prazo.

Entre as características de empresas com alto padrão ESG estão o estabelecimento
de metas ousadas a longo prazo, a boa comunicação das metas e o
estabelecimento de planos para atingi-los. Assim, um passo importante é entender
como a agenda ESG se conecta com a estratégia de inovação de cada empresa.
O foco no longo prazo pode favorecer a estratégia de inovação, isto é, há mais folga
para se comprometer com inovações mais disruptivas, assumir maior risco e dar
mais espaço aos erros na trajetória de inovação.
Assim, vale ressaltar que a transformação ESG não envolve uma receita única para
todos os setores e fatores que podem trazer riscos para alguns setores pode gerar
oportunidades de desenvolvimento para outros. Também, empresas diferente
possuem modelos de negócios e maturidades diferentes nos pilares ESG. Por isso, é
importante estabelecer metas materiais de implementação de ESG.
Promoção novos serviços,
processos e produtos a
partir de critérios ESG

Promoção de impacto
socioambiental por meio
da inovação

ESG | Tendências de Inovação

- ECONOMIA
CIRCULAR
- RECICLAGEM E
G E S TÃ O D E
RESÍDUOS
- BIOECONOMIA
- ENERGIA

-

SAÚDE
CIÊNCIA DE DADOS
EDUCAÇÃO
MOBILIDADE E
LOGÍSTICA
- TELECOM (5G)

- INDÚSTRIA 4.0
- M AT E R I A I S
AVA N Ç A D O S
- CIDADES
INTELIGENTES
- RECURSOS
HÍDRICOS

ESG | Créditos de Carbono e Escopos de Emissão
O crédito de carbono ou a Redução Verificada de Emissão (RVE) é
uma unidade de referência certificada que comprova que um
projeto evitou a emissão ou removeu carbono da atmosfera.

1 unidade

Verificada de
crédito de carbono

1 ton

De emissão
reduzida/evitada

Mercado Voluntário

VS

Mercado Regulado

O Brasil ainda não regulou este mercado, mas pelo Decreto nº
11.003, de 21 de março de 2022 avança nas discussões deste tema. o
decreto estabelece nove setores como elegíveis para planos de
redução de emissões de gases de efeito estufa, em linha com o que
já previa a Política Nacional sobre Mudança do Clima:

•
•
•
•
•
•
•
•

geração e distribuição de energia elétrica
transporte;
indústria de transformação e bens de consumo duráveis;
indústrias química fina e de base;
indústria de papel e celulose;
mineração;
indústria de construção civil;
serviços de saúde e agropecuária
O BNDES anunciou sua primeira compra de créditos
de carbono, parte de um programa que pode destinar
até R$ 300 milhões nos próximos dois anos para
ajudar a desenvolver o mercado nacional de
compensações voluntárias de emissões (26/05/2022).

Como viabilizar a
transformação ESG
por meio da inovação
com apoio do fomento?

Gestão Estratégica de Recursos para Inovação

G E S TÃ O E S T R AT É G I C A D E
R E C U R S O S PA R A I N O VA Ç Ã O

PROJETOS DE
INOVAÇÃO

INSTRUMENTOS
DE FOMENTO

A Gestão Estratégica de Recursos
para Inovação (GERI) é a
realização das atividades de
mapeamento, análise e controle
de todos os instrumentos que as
empresas possuem para
alavancagem da inovação
tecnológica.

A Abgi Brasil desenvolveu um framework de trabalho para apoiar a empresa na sua estratégia de gestão de projetos de inovação,
por meio da introdução de processos e ferramentas que auxiliarão na coleta de informações, análise do potencial de fomento e na
priorização do portfólio. Conheça mais!
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RECURSOS FINANCEIROS
PARA INOVAÇÃO E ESG

Mapa de Oportunidades de Fomento à Inovação

Abrangência de Utilização de Recursos

Fase

OPERACIONAL

Oportunidades
Estruturar controles a partir do uso de incentivos fiscais;
Contar com o apoio das Unidades Embrapii para TRLs mais
baixos;
Utilizar bolsas Inova Talentos com bolsistas dedicados à PD&I
dos projetos;

▪
▪

▪

Estruturar uma matriz de responsabilidades e capacitar a equipe
na busca e utilização do fomento à inovação;
Estruturar parcerias tecnológicas de longo prazo;
Capacitar a equipe no monitoramento e uso contínuo dos
recursos;

▪
ESTRUTURAL

▪
▪

▪
ESTRATÉGICO

▪
▪
▪

Buscar outras oportunidades de fomento: Endowments,
debêntures, internacional, fundos;
Atuar como plataforma tecnológica;
Criar relacionamentos e oportunidades de reuniões constantes
com órgãos de fomento e investidores;
Estudar estruturas jurídicas dedicadas à PD&I e Impacto.

Formas de apoio buscadas

▪
▪
▪
▪

Incentivos fiscais (Lei do Bem,
Rota 2030, Lei de Informática)
Embrapii
Senai
Inova Talentos
Finep – Subvenção Econômica

▪
▪

Finep/BNDES Inovação
ANP/ANEEL

▪
▪
▪

Encomendas tecnológicas
BID
Títulos de Dívida (Bonds)

▪

APOIO INDIRETO | Lei Do Bem – Premissas e Benefícios

INOVAÇÃO

para a Lei do Bem
Decreto n.°5.798/2006

Inovação

Tecnológica

é a
concepção de novo produto ou processo de
fabricação, bem como a agregação de novas
funcionalidades ou características que impliquem
em ganho de qualidade ou produtividade,
resultando maior competitividade no mercado”.

SER UMA EMPRESA QUE APURA PELO
LUCRO REAL

Por ser um incentivo fiscal realizado por meio
de uma dedução contábil, reduzindo os
impostos de IRPJ e CSLL, é necessário ser
optante pelo Lucro Real.

TER IMPOSTO A PAGAR

Recuperação

Lei do Bem
20,4% a 34%
60% a 100%

Dispêndios
Beneficiáveis

A exclusão adicional na base de cálculo de
IRPJ e CSLL está limitada ao máximo de
imposto a pagar pela empresa, não sendo
permitido ficar com imposto negativo.

ESTAR EM REGULARIDADE COM
TRIBUTOS E CNDs

A empresa está regular com seus tributos no
ano base de análise, inclusive com a
comprovação via: Certidões Negativas de
Débitos (CND) ou de Certidão Positiva com
Efeito Negativa (CPD-EN) cuja validade
compreenda o período dos 2 (dois) semestres
do ano em análise.

APOIO DIRETO | Algumas oportunidades

Finep Sustentabilidade
Modalidade

Características
gerais

Condições

Prazo de
submissão

Inova Talentos

EMBRAPII

Reembolsável

Recursos humanos

Não reembolsável

Tem como objetivo apoiar o desenvolvimento e a
adoção de tecnologias para a redução no consumo
de recursos naturais. Os Planos Estratégicos de
Inovação aprovados são enquadrados nas linhas de
ação estabelecidas no Apoio Direto à Inovação,
com bonificação nas condições de financiamento

Tem como objetivo suportar a seleção e
capacitação de estudantes de graduação e
profissionais egressos da academia por meio do
desenvolvimento de atividades
de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I)
em empresas e Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas e
privadas, órgãos do governo e entidades do
terceiro Setor

Tem como objetivo o desenvolvimento de projetos
compartilhados entre instituições de ciência e
tecnologia (ICTs), startups e empresas no modelo
de projetos cooperativos

Juros: entre TJLP - 2,172% a.a. e TJLP + 2,692% a.a.,
com redução adicional de 1,216% na taxa de juros
da linha de ação em que o projeto foi aprovado
Participação da Finep: até 100%.
Carência: 36 a 48 meses
Prazo total: 120 a 144 meses

Custeio do bolsista¹: R$ 18 a 54 mil (para 12 meses),
a depender da modalidade
Contrapartida²: R$ 12 a 18 mil (para 12 meses), a
depender da modalidade
Taxa de avaliação³: R$ 1.350,00
Prazo para avaliação: 10 a 30 dias
Prazo para implementação da bolsa: 75 a 120 dias
Duração da bolsa4: mínimo de 6 meses e máximo
de 24 meses

Parcerias: é requerida o estabelecimento de
parceria com uma unidade credenciada EMBRAPII
Participação da EMBRAPII: financiamento de até 1/3
dos projetos entre empresas com recursos não
reembolsáveis e o restante é dividido entre as
empresas demandantes e o centro de pesquisa
credenciado como Unidade EMBRAPII (até 1/3)

Fluxo contínuo

30 de setembro de 2022 (CNPq)
02 de maio de 2026 (IPT)

Fluxo contínuo

APOIO DIRETO | Algumas oportunidades (ago/22)

Cidades Sustentáveis

Combustível do Futuro

Compete Minas

Quem pode
participar

Empresas brasileiras concessionárias de
serviços públicos

Empresas brasileiras de qualquer porte

Empresas com operação em Minas Gerais

Valor do Projeto

entre R$ 5.000.000,00 e R$ 7.500.000,00

entre R$ 1.000.000,00 e R$ 7.500.000,00

R$ 200.000,00 e R$ 1.000.000,00

Abrangência

Nacional

Nacional

Minas Gerais

Parcerias aceitas

Apenas ICTS

ICTs e Coexecução

Obrigatória com ICts

Agência de fomento

FINEP

FINEP

FAPEMIG

Prazo de submissão

12/08/2022

05/08/2022

08/08/2022

Linhas Temáticas

• Mobilidade e Transporte Urbano
• Iluminação Pública
• Gestão de Resíduos Sólidos e
Saneamento

• Produção de combustíveis sustentáveis para
motores de ignição por compressão
• Produção de combustíveis sustentáveis de
aviação (SAF) de aplicação imediata (drop in);
• Produção e uso de hidrogênio sustentável no
setor de transportes;

• Agricultura do Semiárido mineiro;
• Cadeia Produtiva do Azeite e do Vinho;
• Cadeia Produtiva do Leite;
• Cadeia Produtiva do Café;
• Cadeia de Biocombustíveis; Hidrogênio (H2)
como fonte de energia;
• Energias renováveis;
• Cadeia Produtiva do Lítio, do Nióbio e Terras
Raras;
• Imunobiológicos e Biofármacos;
• Inteligência artificial e IoT;
• Comunicação 5G

ESG | Finanças Sustentáveis

A Abgi mapeou os principais
mecanismos de apoio a transformação
ESG, entendendo que a inovação é uma
alavanca importante.
Para a realização da transformação
ESG como estratégia de médio-longo
prazo, as empresas devem captar
recursos financeiros para justificar
às ações inovadoras e de impacto.

Confira o conteúdo
do mapa em vídeo

ESG | Títulos de Dívida
É considerado um instrumento de renda fixa, na qual o emissor do título capta um valor fixo de recursos
financeiros de investidores durante um período previamente definido. Para restituir o capital ao investidor
ocorre a remuneração por meio do pagamento de juros ao longo do período. Alguns exemplos e diferenciações:

Exemplo

Características

Green* Bond

Captação de recursos para
projetos já definidos

BRF: Uso para projeto
definido de troca de
equipamentos, otimização de
processos e reflorestamento

* Escopo similar aos Social, Blue, Brown, Orange Bonds

ODS Bond

Sustainability-linked Bond

Captação de recursos para
frentes de atuação com metas
estabelecidas e associadas
aos ODS. Recurso será usado
em potenciais projetos
posteriormente definidos.

Título vinculados à
sustentabilidade. Atrela-se a
taxa do título ao
cumprimento de metas
sustentáveis ano a ano.

Vodafone: Uso para projetos
de eficiência energética,
energia renovável e
construções sustentáveis

Votorantim: Permite sacar até
R$290 milhões a uma taxa de
juros variável, de acordo com
o principal indicador de
desempenho da empresa com
base em metas de
sustentabilidade.

ESG | Financiamentos/Empréstimos Verdes

Oportunidades lançadas por bancos privados ou de órgãos de fomento públicos com a finalidade de financiar
projetos de inovação com soluções sustentáveis ou que promovam a sustentabilidade, como projetos de eficiência
energética, saneamento, recuperação de biomas, entre outros. Exemplos:

Programa

Objetivo

Valor mínimo

Prazo

Carência

BNDES | Finem Meio Ambiente –
Planejamento e Gestão

Fornecer o financiamento para projetos
que contribuam para o aumento da
capacidade das empresas em reduzir e
mitigar riscos ambientais.

R$ 40 milhões

20 anos*

Até 6 meses**

BNDES | Finem Meio Ambiente –
Eficiência Energética

Fornecer o financiamento para projetos
voltados à redução do consumo de
energia e aumento da eficiência do
sistema energético nacional.

R$ 20 milhões

20 anos*

Até 6 meses**

BNDES | Meio Ambiente - Produtos
e Processos Sustentáveis

Investimentos em produtos ou processos
que utilizem insumos provenientes de
fontes renováveis como matérias primas,
ou que possuam um menor impacto
socioambiental.

R$ 20 milhões

20 anos*

Até 6 meses**

BNDES FINAME | Baixo Carbono

Aquisição de sistemas de geração de
energia renovável, veículos movidos a
biocombustível e demais máquinas que
reduzam emissão de GEE.

R$ 20 milhões

20 anos*

Até 2 anos

* o prazo total é determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento, do cliente e do grupo econômico, limitado a 20 anos
** o período de carência, é de até seis meses após a entrada do projeto em operação comercial
TLP = IPCA + 4,94% ao ano; valor abr/2022
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CAPTAÇÃO E GESTÃO
ESTRATÉGICA

Processo Macro de Captação de Recursos
Sugerimos que a empresa crie um processo claro para captar recursos, estabelecendo uma governança com atividades e responsáveis bem
definidos. Confira abaixo o processo macro sugerido pela Abgi.
1

Monitoramento e qualificação
de oportunidades

Oportunidades de fomento

Base de oportunidades
de fomento

2

Avaliação e seleção de projetos

Projetos candidatos

3

Preparação e habilitação da
proposta para captação

4

Gestão dos recursos captados

Proposta de captação

Ideias e projetos de
inovação

Relacionamento com as agências de fomento
Monitoramento de
oportunidades de
fomento

Qualificar e
divulger
oportunidades

Identificar projetos
com potencial de
fomento

Avaliar o potencial
de captação e
adequação
estratégica

Preparar proposta
para captação de
recursos

Submeter a
proposta e
contratar recursos

Gestão dos
recursos
financeiros

Gestão do projeto
financiado

Fonte: Abgi Brasil

Mix de Fomento
Com maior maturidade na captação de recursos, é ideal que a empresa consigo utilizar mecanismos combinados de acordo com a
disponibilidade de recursos e o potencial de inovação do projetos.
Pesquisa científica
Investigação

TRL
(Nível de
Maturidade
Tecnologica)

1

Pesquisa
Básica

2

Pesquisa
Aplicada

Aplicação, validação e
demonstração
3

4

Prova de
conceito

Escala piloto
MVP
5

6

7

Desenvolvimento Experimental
Validação de em
laboratório

Validação em
ambiente
relevante

Produção e distribuição
Escalabilidade
8

Escalonamento

Demonstração
do protótipo em
ambiente
relevante
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CONCLUSÃO

Como visto, a transformação ESG envolve
grandes mudanças, muitas das quais requerem
grande aporte de recursos financeiros. Nos
aspectos que tangem aos projetos de inovação
tecnológica e impacto ambiental positivo,
diversos mecanismos de fomento às atividades
de PD&I podem ser mobilizados para sua a
viabilização.
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