
Plataforma de Finanças de Impacto da Conexsus

Impulsionando instrumentos financeiros duradouros 

para o crescimento e sustentabilidade dos negócios 

comunitários de impacto socioambiental que 

conservam biomas

Conexsus



PEQUENOS NEGÓCIOS, GRANDES IMPACTOS

Para o Plano Safra 2019-2020, foram desembolsados R$ 191,8 bi em todo

Brasil. Menos da metade (36%), foi destinado a linhas sustentáveis.

ESCASSEZ DE FINANCIAMENTO

Em mapeamento com mais de mil negócios, a Conexsus identificou que

52,6% não comercializam com o mercado privado.

DESCONEXÃO COM MERCADOS

No mesmo levantamento, 73% dos entrevistados manifestou a necessidade

de aprimorar seu modelo de negócio.

MODELOS DE NEGÓCIO POUCO MADUROS

Gargalos para a construção de uma economia resiliente:
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NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

JORNADA DE DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento de 

modelos de negócios 

comunitários.

Arranjos de comercialização para a 

ampliação e fortalecimento das 

conexões entre produtores, 

indústria, varejo e consumidores.

Soluções financeira customizadas 

para o meio rural e florestal, e 

destravamento do acesso ao 

crédito público.

EIXOS DE MUDANÇA

Desenvolvimento

de Negócios
Acesso ao

Mercado

Finanças

de Impacto

FINANCIAMENTO DE NEGÓCIOS DE IMPACTO

INDUÇÃO PILOTO ESCALA MERCADO CONSOLIDAÇÃO

Fonte Pública

Fonte Privada

Não Reembolsável

Lacuna de Capital

Tecnologias simples para 

resolver desafios de geração 

de valor a partir da produção

Inovação e 

Empreendedorismo



VISÃO 2030 

Impulsionar o ecossistema com SOLUÇÕES FINANCEIRAS

associadas a soluções não financeiras que aceleram a JORNADA 

DE DESENVOLVIMENTO dos negócios de IMPACTO 

SOCIOAMBIENTAL e a RESILIÊNCIA DOS SISTEMAS 

PRODUTIVOS agrícolas de pequena escala

PRINCÍPIOS NORTEADORES

ALAVANCAGEM: Atrair capital barato e em abundância com investidores e agentes financeiros 

comprometidos

PERENIDADE dos instrumentos criados,

SOLUÇÕES COMPARTILHADAS co criação e apropriação pelo negócios comunitários, parceiros e redes 

locais, compradores, parceiros e investidores

MATURIDADE: Cada estágio de maturidade requer produtos financeiros e não financeiros adequados

PROXIMIDADE: conhece o produtor, a organização e promove a inclusão produtiva e financeira

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL  tanto na conservação dos biomas quanto a resiliência dos sistemas 

agrícolas sustentáveis de pequenos produtoresP
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PLATAFORMA DE FINANÇAS DE IMPACTO



ASSISTÊNCIA AO 

PRODUTOR

EMPRÉSTIMOS E GARANTIAS

FINANCIAMENTO DE 

IMPACTO

ASSISTÊNCIA AOS 

NEGÓCIOS

PAGAMENTO POR 

RESULTADO (>97%)

CRÉDITO RURAL DO PRONAF

R$ 60 milhões em capital privado para alavancar

R$ 1 bilhão em crédito rural em 10 anos
PLATAFORMA DE 
FINANÇAS DE IMPACTO

NEGÓCIOS 

COMUNITÁRIOS

NEGÓCIOS DE IMPACTO 

EM COMUNIDADES

PRODUTORES E 

EXTRATIVISTAS

DOAÇÃO

INVESTIDORES

FILANTROPIA 

DE RISCO

AGENTE 

FINANCEIRO



UNIDADE FAMILIAR DE 
PRODUÇÃO

NEGÓCIO 
COMUNITÁRIO

BENEFICIAMENTO 
& SERVIÇOS

PRODUTOS            & 
MARCAS

DISTRIBUIÇÃO

Sistemas  extrativistas de 

produção que conservam 

floresta em pé 

consolidados

Adoção ampla de sistemas 

produtivos sustentáveis 

como forma de contribuir 

para a regeneração do solo, 

e da biodiversidade

Impacto buscado pela Plataforma de Financiamento de Impacto

Base produtiva organizada em 

negócios comunitários ampliada

Escala com perenidade dos 

empreendimentos

Ampliação da geração de valor

Induzir a expansão de sistemas 

produtivos sustentáveis

Acesso ao crédito rural como 

instituição 

Estruturar ou fortalecer 

cadeias de fornecimento 

baseadas em negócios 

comunitários

Reduzir riscos e 

ineficiências na relação de 

quem compra e quem 

produz

Desenvolver produtos e 

serviços baseados em 

comunidades

● Crédito rural ao produtor 

(Pronaf)

● Assistência técnica

● Garantias financeiras

Resultado esperado

Atuação da plataforma

Resultado esperado

Atuação da plataforma

● Financiamento

● Assistência ao negócio

● Garantias financeiras

Resultado esperado

Atuação da plataforma

● Financiamento

● Assistência a empresa-

comunidade

● Garantias financeiras



R$ 12 milhões o em financiamento já 

realizado desde agosto de 2020

18,000 pequenos produtores 

diretamente beneficiados

85 negócios comunitários 

financiados por taxas de juros abaixo 

de mercado

5 empresas de impacto que ampliam 

a comercialização de NCs

104% foi o crescimento das receitas 

dos negócios comunitários 

financiados (2019-2021)

34,000 hectares estimados de 

produção sustentável

Ainda em 2022, temos uma demanda 

acima do nosso capital, tanto por 

refinanciamento e novos negócios 

comunitários e de impacto

R$ 15 M em financiamento da CX+ 

R$ 20 M em crédito rural subsidiado 

(Pronaf)

Estamos planejando uma nova escala 

e perenidade desse veículo financeiro



Reporting e 

Comitê de 

Investidores

Comitê 

Deliberativo 

de Crédito

Estruturar a operação da CX como veículo de financiamento

Políticas criadas, processos implementados

Concessão 

de crédito

Comitê de 

Originação 

de crédito

Análise 

cadastral 

(check list), 

maturidade 

e impacto

Análise 

financeira e 

de risco de 

projetos de 

crédito

Cobrança e 

Renegociação

Emissão e 

Cessão 

da CCB pela 

Grafeno 

(+ tombamento)

Lançamentos 

no sistema, 

emissão de 

boletos e 

cobrança

Política de 

renegociação 

e cobrança

Reestruturação 

do cronograma 

de pagamentos e 

análise de risco 

de renegociação

Funding

Análise da 

PDD por 

faixa de 

atraso

Comitê 

Deliberativo 

de Renegociação

Status de 

desembolsos, 

amortizações e 

a receber

Projeção de 

fluxo de caixa e 

da carteira 

futura

Análise de 

custos e 

necessidade de 

funding

Política de 

Crédito e 

desenvolvimento

de produtos

financeiros



Objetivo específico

Promover uma experiência positiva com o financiamento, gerando 

adimplência e fidelização 

O MODELO DE ASSESSORIA 
CONEXSUS

Orientação técnica prestada por equipe 

de assessores e profissionais 

especializados em áreas-chave.

Ações de formação de gestores através da 

consolidação de espaços e iniciativas de 

aprendizagem.

Incubação e desenvolvimento de 

serviços especializados junto a 

instituições parceiras, com foco em 

qualificar processos gerenciais e 

diversificação comercial.

A Assessoria se baseia nos seguintes 

serviços prestados:



CREDIAMBIENTAL – Rede de ativadores de crédito socioambiental

CONSTROI 

PARCERIAS COM

Associações e 

cooperativas

IDENTIFICA, TREINA E 

CONTRATA ATIVADORES DE 

CREDITO

REALIZAM

- Assistência técnica

- Educação 

financeira

- Projetos de Crédito

CONCEDE O FINANCIAMENTO

Esse recurso é utilizado 

para manter os ativadores 

de crédito trabalhando 

nos negócios comunitários

PRODUTORES REPAGAM EM 1 ANO

Agente de crédito rural

Recebe uma taxa por operação 

realizada

E um pagamento por resultados 

em adimplencia



Obrigada!

Carina Pimenta

Carina.pimenta@Conexsus.org

www.conexsus.org

/conexsus /MundoConexsus/conexsus /conexsus


