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Nossa missão 

“Contribuir para o desenvolvimento sustentável – econômico, 

social e ambiental – do país, e representar com excelência os 

interesses dos associados.”

A ABDE tem como propósito o fortalecimento do Sistema

Nacional de Fomento e a promoção do desenvolvimento do país.



Sistema Nacional de Fomento (SNF)

O SNF conta com 34 instituições, distribuídas 
entre os seguintes grupos: 

• Bancos Federais;

• Bancos de Desenvolvimento Estaduais;

• Agências de Fomento; 

• Bancos Públicos Comerciais Estaduais;

• Bancos Cooperativos; 

• Finep;

• Sebrae.



Instituições Financeiras de Desenvolvimento pelo mundo

Cerca de 450 bancos de desenvolvimento em todo o mundo

Somados, possuem 11,2 trilhões de dólares em ativos

Desembolsos anuais estimados em 2,2 trilhões de dólares

Fonte: Finance in Common



Associados - ABDE



Áreas de atuação prioritárias do SNF

Municípios Infraestrutura Microcrédito Inovação

Agronegócio

PPPs e concessões Saneamento básico Micro e Pequenas 

Empresas
Sustentabilidade

Setor público Setor privado Temas transversais



Sistema Nacional de Fomento em Números

• Estruturação de projetos, PPPs e concessões;

• Atuação em mercados de capitais;

• Gestão de fundos públicos;

• Instrumentos de garantia de crédito;

• Desenvolvimento e implementação de políticas
públicas.

• Expertise local: papel das subnacionais para
canalizar recursos internacionais e federais para
atores locais.

• Atuação como mobilizador de capitais
privados para projetos de desenvolvimento.

% da carteira total do 
Sistema Financeiro 
Nacional

% da carteira de crédito 
com o setor produtivo com 
prazo superior a 3 anos

% no crédito total do Sistema 
Financeiro Nacional para o 
setor público

PARTICIPAÇÃO NA OFERTA DE CRÉDITO

FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO

MODERNIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO

45%

74%

97%

% da carteira de crédito do 
SNF com o setor produtivo na 
área de infraestrutura

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

87%

ATUAÇÃO PARA ALÉM DO CRÉDITO



Financiamento à inovação

Bancos de desenvolvimento são reconhecidos mundialmente por seu papel no 

financiamento à inovação

• Financiamento de longo-prazo em condições adequadas para projetos de inovação com perfil de 

risco, retorno e maturação pouco atrativo para setor financeiro tradicional; 

• Finance in Common aponta que 65% das IFDs no mundo atuam com o ODS 9, que contempla 

apoio à inovação. 

• SNF tem cases de sucesso em programas de crédito, seed capital e incubadoras, mas pode 

avançar na pauta das garantias para inovação.



Financiamento à inovação no Brasil

Seed e venture capital

Crédito e subvenções

Garantias

Incubadoras / aceleradoras

Principais instrumentos• Sistema Nacional de Fomento: carteira com mais de R$ 24 

bilhões em financiamentos para inovação. 

• Ampliação do uso de de Subvenção Econômica;

• Descontigenciamento dos recursos do FNDCT;

• Necessidade de novos instrumentos: Fundos Garantidores para Inovação 

para PMEs.



Finep Inovacred

• 740 projetos apoiados

• 672 empresas apoiadas

• (353 empresas de até R$ 4,8 MM de ROB)

R$ 2,054 bilhões em projetos apoiados

• R$ 1,431 bilhão em financiamento

• R$ 623 milhões em contrapartida



I - FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO

Objetivo: Financiamento de projetos destinados ao desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, bem
como o aprimoramento dos já existentes, inovação em marketing ou inovação organizacional, no ambiente produtivo
ou social, visando ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional e até nacional.

+

+

Parceiros:

Agência de fomento ao 
desenvolvimento científico e 
tecnológico de Minas Gerais. 

Empresa pública brasileira 
de fomento à ciência, 
tecnologia e inovação.

Case BDMG: três frentes de atuação

No primeiro semestre 2021, foi publicado edital de inovação
do BDMG para habilitação de empresas com faturamento de até
R$ 16 milhões. A iniciativa, inédita na história do banco,
engloba cinco linhas de crédito, disponibilizadas conforme o
enquadramento da empresa e natureza de cada projeto.

32 R$ 19,7 m
solicitados empresas habilitadas 

para análise inicial 



Atuação do SNF: Equity, seed e venture capital

SNF: R$ 5,5 bilhões em mais de 40 fundos de 

equity, venture capital e capital semente. 

• CRIATEC – fundo composto por 8 IFDs, tendo 

BNDESPAR como investidor principal – BNB, BDMG, 

BRDE, BRB, Badesul, Fomento Paraná, Bandes e 

Afeam;

• CRIATEC investe total de R$ 488,5 milhões 

em 70 MPMEs inovadoras brasileiras, em todas 

as regiões do Brasil.  
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PL dos Fundos CRIATEC, em R$ milhões

Fonte: BNDES, elaborado por ABDE.

Fase de investimento Fase de desinvestimento



Atuação do SNF: incubadoras e aceleradoras

Hubs de inovação – apoio para startups com apoio administrativo, mentoria, disseminação de 

conhecimento, desenvolvimento de network e acesso a recursos.

• 8 instituições do SNF oferecem hubs para startups de suas regiões, selecionadas por meio de 

lançamento de editais.

• Hubine (BNB); Garagem (BNDES); Hubble (BDMG); BRDE Labs (BRDE); Hub BB (Banco do 

Brasil); AgTech Garage (Sicredi); Aliança para Inovação de Porto Alegre (Badesul); Epicentro 

(Bandes) e Hub Finep (Finep). 

• Hubs não apenas funcionam como ponto de apoio para startups como aproximam as IFDs de 

negócios inovadores, que podem ser incorporados em suas estratégias e processos internos.



II - HUBBLE

Ambiente integrado ao ecossistema de inovação do 
estado para proporcionar conexões, troca de 
experiências e ideias para discutir e gerar soluções para 
Minas Gerais.

Lançamento do 2º Batch em setembro de 2019, 

com 13 startups selecionadas

Apesar dos 
desafios impostos 
pela pandemia, as 
startups do 2º 
Batch cresceram, 
em média, 44% 
em relação ao 
mesmo período de 
2019.

Período de Investimento: 

• Criatec III (KPTL)

• Brasil Central (Cedro Capital)

• Primatec (Antera)

• Seed4Science (Fundepar)

• Venture Debt (SPVentures)*

Período de Desinvestimento:

• HorizonTI (Confrapar)

• Criatec II (Crescera e Triaxis)

• Brasil Sustentabilidade (BRZ)

• Oriatec I (Ória Capital) 

• AvanTI (Confrapar)

III - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Case BDMG: três frentes de atuação



Papel do SNF para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

• Alinhamento de missões e mandatos institucionais aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), aliando as agendas do clima a 

temas sociais estratégicos para o Brasil e suas regiões; 

• Consolidação de instrumentos inovadores para mobilização de 

recursos financeiros, atraindo capital privado e internacional para 

projetos sustentáveis; 

• Coordenação entre atores diversos para assegurar entregas locais, 

fortalecendo articulação entre organismos internacionais, bancos 

federais e instituições de desenvolvimento regionais para financiar 

projetos de desenvolvimento sustentável até “a última milha”. 



Oportunidades de captação

• Organismos bilaterais e multilaterais – crescimento 

expressivo de captações, com foco em projetos de 

desenvolvimento sustentável; 

• Mercado de capitais – emissões nacionais e 

internacionais de títulos e letras sustentáveis: 

- BNDES: US$ 1 bilhão em títulos verdes, em 2017, e 

R$ 1 bilhão em letras financeiras verdes, em 2020; 

- BDMG: US$ 50 milhões em títulos sustentáveis, em 

2020. 
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2020 *Em negociação

Captação do SNF junto a instituições
financeiras internacionais, em US$ 

milhões

Desenvolvimento sustentável Covid-19 Outros



Finanças sustentáveis: estratégia ODS

Algumas Iniciativas:

• Documento coletivo estabelecendo o compromisso da ABDE 

e de seus membros com os ODS; 

• Mapeamento das metodologias atualmente utilizadas pelos 

membros da ABDE para classificação de carteiras de crédito 

e promoção dos ODS; 

• Metodologia “mínima” para a classificação de carteiras de 

acordo com os ODS→ Taxonomia;

• Promoção dos ODS como instrumentos / metodologias de 

avaliação ex-ante de projetos;

• Estratégias de captação por meio de emissões alinhadas a 

objetivos de sustentabilidade. 

PARCEIROS



Laboratório de Inovação Financeira (LAB)

ABDE   BID  CVM  GIZ

GT Finanças 
Verdes

151 instituições

GT Fintech

86 instituições

GT Impacto

115 instituições

GT Gestão de Risco 
ASG e 

Transparência 94 
instituições

Comunicação
Apoio Técnico                

(10 Consultores)

Participação LAB           264 Instituições          921 Membros    

Secretaria-executiva
(2 consultoras)

O LAB atua por meio de grupos de trabalho e possui o seguinte organograma:



Obrigado!

Sergio Gusmão

Presidente
presi@abde.org.br

https://www.facebook.com/abdeoficial/
https://br.linkedin.com/company/abde
https://twitter.com/abde_oficial
https://www.youtube.com/abdeoficial

