
Crédito verde  
na praça Com opções 

disponíveis em 
instituições públicas, 
privadas e agências 
de fomento, crescem 
as ofertas de linhas de 
financiamento para 
a sustentabilidade 
em empresas de 
todos os portes

ESPECIAL F INANCIAMENTOS VERDES
Por Andrea Vialli
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Os ventos constantes e a boa 
in fraes tru tu ra fazem da re gião 
de Xangri-Lá, no litoral gaú-
cho, um dos melhores lugares 
do Brasil para a instalação de 

um complexo para geração de energia eó li ca. 
A cidade foi escolhida pela montadora japonesa 
Honda para dar início a um projeto inédito entre 
suas sub si diá rias: o de  criar uma nova unidade de 
ne gó cios, a Honda Energy Brasil, com o objetivo 
de produzir energia 100% renovável para abaste-
cer suas fábricas. Os ventos de Xangri-Lá move-
rão nove turbinas e serão responsáveis pela pro-
dução  anual de 95 mil megawatts de energia, o 
equivalente ao consumo de um município com 
35 mil habitantes. Essa energia atenderá a toda 
a demanda da fábrica de automóveis localizada 
em Sumaré (SP), que possui capacidade insta-
lada para a produção de 120 mil carros por ano.

A previsão é de que o parque eó li co, que 
começou a ser cons truí do em outubro deste ano, 
comece a operar em setembro de 2014. Se tudo 
correr conforme o esperado, a Honda já estuda a 
possibilidade de aumentar a produção de ener-
gia eó li ca de modo a atender também ao con-
sumo da unidade de Manaus (AM) — maior fabri-
cante de motocicletas do país — e da nova planta 
que será cons truí da em Itirapina, também no 
in te rior de São Paulo. Com o projeto, a empresa 
se torna a primeira montadora do Brasil a abas-
tecer uma fábrica com energia 100% própria 
— e de uma fonte renovável, como os ventos. 
“O em preen di men to fará com que os gastos com 
energia elétrica sejam reduzidos em 50%. Mas o 
que nos moveu foi a questão am bien tal: com o 
projeto, a Honda deixará de emitir 2,2 mil tone-
ladas de CO² por ano, o que representa cerca de 
30% do total emitido pelas operações da fábrica”, 
diz Arthur Signorini, gerente de Gestão Am bien-
tal e Sustentabilidade da Honda South America.

Segundo o executivo, a estratégia de pro-
duzir a própria energia limpa faz parte do plano 
global da empresa para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa. Lançada em 2011, a ini-
cia ti va prevê que todas as fábricas reduzam suas 
emissões de CO² em 30%, até 2020, e cheguem 
a 50%, em 2050, em comparação com as emis-
sões do ano 2000. A partir desse momento, as 
equipes de gestão am bien tal da Honda no Brasil 
passaram a pesquisar qual fonte energética seria 
a mais adequada para a produção autossusten-
tada de energia. Bagaço de cana-de-  açúcar, pai-
néis fotovoltaicos, pequenas centrais hidrelétri-
cas (PCHs) estiveram no radar da empresa, que 

ARTHUR SIGNORINI
GERENTE DE GESTÃO AMBIENTAL 
E SUSTENTABILIDADE DA 
HONDA SOUTH AMERICA

“Com o projeto de geração de 
energia eólica em Xangri‑Lá, o 
Brasil passa a ser o primeiro lugar 
no mundo onde a Honda está 
atuando fora de seu core business.”

acabou optando pela fonte eó li ca. “O mais difí-
cil foi convencer o conselho de administração de 
que seria uma boa estratégia sair do core business, 
que é a produção de veí cu los, e passar a produzir 
energia”, diz Signorini. Mas o aval da matriz veio, 
junto com um investimento de R$ 100 milhões 
— bancados pela própria empresa. “Chegamos a 
cogitar a busca de fi nan cia men to, mas a empresa 
optou por 100% de investimento próprio no par-
que eó li co. A aposta agora é que a geração de 
energia crescerá nos próximos anos, chegando 
a suprir todas as fábricas no Brasil”, diz Signorini.

Como a Honda, grande parte das empresas 
possui a motivação de reduzir seus impactos e 
melhorar o desempenho nas questões socioam-
bientais. Mas nem todas dispõem de capital 
próprio para investir em sustentabilidade. Para 
essas, porém, há boas no tí cias: na última década, 
os mecanismos de fi nan cia men to para a sus-
tentabilidade se diversificaram e a oferta cres-
ceu. Há linhas de crédito disponíveis nos ban-
cos públicos e privados, agên cias de fomento, 
recursos de coo pe ra ção in ter na cio nal e de fun-
dos de investimentos dedicados a fi nan ciar ino-
vações sustentáveis.

Um termômetro do crescimento do crédito 
voltado a projetos de sustentabilidade pode ser 
verificado no principal banco de fomento do 
país, o BNDES (Banco Na cio nal de Desenvolvi-
mento Econômico e So cial). Ao longo dos últimos 
quatro anos, a instituição registrou um aumento 
de 60% nos fi nan cia men tos ligados à econo-
mia verde: eles saltaram de um total de R$ 12,9 
bilhões, em 2008, para R$ 20,8 bilhões, em 2012. 
Isso inclui investimentos em nove   áreas que o 
banco considera voltadas à promoção de uma 
economia de baixo carbono: projetos de hidrelé-
tricas acima de 30 MW; ener gias renováveis e efi-
ciên cia energética; transporte de carga; trans-
porte público de passageiros; gestão da água 
e esgoto; gestão de re sí duos sólidos; florestas; 
me lho rias agrícolas; e adaptação às mudanças 
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climáticas e gestão de riscos de desastres. Ape-
sar do crescimento, o número representa apenas 
13% do total de empréstimos concedidos pelo 
BNDES, em 2012, que chegaram a R$ 156 bilhões.

Além das operações diretas e participações 
em projetos, o BNDES  também é gestor do 
Fundo Amazônia, que tem como objetivo fi nan-
ciar, em valores não reembolsáveis, ini cia ti vas 
de conservação e uso sustentável dos recur-
sos naturais no bio ma amazônico, bem como 
ações de monitoramento e controle do des-
matamento na re gião. Cons ti tuí do após com-
promisso de doa ção de um bilhão de dólares, 

até 2015, do governo da No rue ga (desse 
total, 610 milhões de dólares foram con-
tratados), o fundo recebeu ainda apor-
tes do banco alemão KfW (21 milhões 

de euros) e da Petrobras (R$  8,6 milhões), 
contabilizando em torno de R$  1,3 bilhões. 
Atual men te, apoia 39 projetos, num total de 
R$ 524 milhões investidos — entre eles, há ini-
cia ti vas de fortalecimento dos ne gó cios de 
comunidades extrativistas, do manejo flores-
tal sustentável e apoio ao geor re fe ren cia men to 
de pro prie da des rurais, de modo a aumentar o  
controle do desmatamento em   áreas privadas.

LINDA MURASAWA
SUPERINTENDENTE DE 
SUSTENTABILIDADE DO 
GRUPO SANTANDER BRASIL

“Energia é a bola da vez. Crescem os 
pedidos de crédito voltados a financiar 
inovações nessa área. Já começamos 
a financiar os primeiros projetos de 
energia fotovoltaica, e as empresas 
que vislumbram a possibilidade de 
transformar qualquer resíduo em 
energia também buscam crédito.”
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Recursos públicos voltados à sustentabi-
lidade também estão disponíveis pela Finep 
(Fi nan cia do ra de Estudos e Projetos), empresa 
pública de fomento à inovação em empresas 
e universidades, ligada ao Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação. No ano passado, 
durante a  Rio+20, a fi nan cia do ra anunciou a cria-
ção do programa Brasil Sustentável, que prevê 
a aplicação de até R$ 2 bilhões em projetos de 
fi nan cia men to a empresas e instituições de pes-
quisa que desenvolvam produtos, processos ou 
serviços com foco em sustentabilidade. No caso 
de empresas privadas, as modalidades de fi nan-
cia men to se enquadram em três ca te go rias: 
Inova Brasil, que destina crédito a empresas de 
médio e grande porte que desejem investir em 
inovação e aumentar sua competitividade; Ino
var, fruto de uma coo pe ra ção técnica com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), cuja estratégia de atua ção é consolidar a 
indústria de fundos de capital de risco (venture 
capital) voltados a fi nan ciar projetos com foco 
na inovação e sustentabilidade; e, por último, 
o investimento direto, no qual a Finep com-
pra participação so cie tá ria nas empresas que 
tenham a inovação como ponto-  chave em sua 
estratégia de crescimento (veja mais sobre as 
linhas de crédito da Finep no box na página 23).

No escopo da Finep estão projetos de redes 
inteligentes de energia (o chamado smart grid); 
veí cu los elétricos e híbridos; reciclagem e trata-
mento de re sí duos; in fraes tru tu ra urbana sus-
tentável; bio di ver si da de e preservação de ecos-
sistemas; ecodesign e mobilidade, entre outros 
temas. Do total de recursos, R$ 1,5 bilhão será 
concedido em crédito reem bol sá vel a empre-
sas. Os demais R$ 500 milhões devem ser des-
tinados a apoio a instituições cien tí fi cas e na 
subvenção econômica direta a empresas, com 
projetos se le cio na dos por meio de editais.

BANCOS PRIVADOS 
DESCOBREM FILÃO
Foi no final da década de 1990 que as institui-
ções financeiras começaram a entrar no radar 
e sofrer pressão de ONGs e movimentos sociais, 
que as acusavam de ser corresponsáveis pelos 
impactos sociais e ambientais dos em preen-
di men tos que fi nan ciam. A resposta do setor 
financeiro levou pouco mais de uma década: 
em 2003, vá rios bancos internacionais se mobi-
lizaram em um pacto que ficou conhecido 
como Prin cí pios do Equador (leia mais no box da 
pág. 21), movimento que chegou ao Brasil no 
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ano seguinte e que preconiza a adoção de cri-
té rios de análise de risco so cioam bien tal para a 
concessão de crédito em contratos de fi nan cia-
men to de projetos voltados a grandes obras de 
in fraes tru tu ra e do setor in dus trial. Ao mesmo 
tempo, crescia, fora do país, a pressão para 
que fundos de investimentos e outros produ-
tos financeiros também incorporassem variá-
veis socioambientais em seu escopo, tendên-
cia que ficou conhecida como “produtos SRI” 
(investimentos so cial men te responsáveis, em 
inglês), e as bolsas de valores, ca pi ta nea das 
pelo Índice Dow Jones, da Bolsa de Valores de 
Nova Iorque, começaram a  criar carteiras prio-
ri zan do empresas com bom desempenho nas 
questões socioambientais e de governança cor-
porativa. Atentos à movimentação, os bancos 
brasileiros não demoraram a lançar produtos 
contemplando essa nova tendência.

O Banco Real, depois incorporado pelo 
grupo espanhol Santander, foi um dos primei-
ros no país a lançar produtos financeiros com 
carimbo de sustentabilidade. O fundo de renda 
va riá vel Ethical, lançado pelo Real em 2001 e 
incorporado à carteira do Santander em 2009, foi 
o primeiro no país a adotar o conceito de fundo 
so cial men te responsável, sendo composto por 
ações de empresas que apresentavam boa con-
duta nas questões sociais, ambientais e de gover-
nança. A carteira de crédito do banco também foi 
in fluen cia da por essas demandas, e linhas desti-
nadas a pequenas, mé dias e grandes empresas 
implementarem inovações na área de sustenta-
bilidade foram incorporadas ao portfólio.

Atual men te estão disponíveis, no segmento 
de varejo (pequenas e mé dias empresas), linhas 
como o CD C  Sustentável (voltado ao fi nan-
cia men to de máquinas e equipamentos que 

Resposta dos bancos aos crescentes questionamen
tos sobre a concessão de crédito para projetos po

luidores e causadores de grandes impactos sociais, os 
Prin cí pios do Equador são um conjunto de cri té rios so
cioambientais vo lun tá rios que os bancos devem obser
var antes de conceder crédito a grandes obras. Tudo 
começou em outubro de 2002, quando o International 
Finance Corporation ( IFC), braço do Banco Mun dial 
para fi nan cia men tos privados, e o banco holandês ABN 
Amro (conhecido no Brasil por ter sido um dos donos do 
Banco Real, depois incorporado pelo Grupo Santander) 
promoveram um encontro em Londres com executivos 
do setor financeiro. A proposta era formular um conjun
to de parâmetros socioambientais para que as institui
ções financeiras seguissem — es pe cial men te nos mer
cados emergentes — em paí ses onde as leis de prote
ção so cial e am bien tal fossem menos rígidas.

No ano seguinte, dez grandes bancos europeus e 
americanos, responsáveis por mais de 30% do total de 
investimentos em todo o mundo, passaram a adotar as 
regras dos Prin cí pios do Equador em suas políticas de 
concessão de crédito. Pela proposta do IFC, os prin cí
pios de ve riam ser considerados em contratos de project 
finance (caracterizados por somas acima de 10 milhões 
de dólares; geralmente, grandes projetos de in fraes tru
tu ra, nos quais a receita do em preen di men to é a garan
tia de retorno dos recursos emprestados).

Atual men te, 78 instituições financeiras de todo o 
mundo são sig na tá rias dos Prin cí pios do Equador. En
tre os bancos brasileiros, cinco fazem parte da lista — 
Banco do Brasil, Bradesco, Banco Pine, Caixa Eco‑
nômica Federal e Itaú Unibanco, além dos grupos 

multinacionais que pos suem operações no país, como 
Santander e Citigroup.

Na prática, as empresas ou con sór cios interessados 
em captar recursos nas instituições sig na tá rias devem 
estar atentos a quesitos como a gestão dos riscos am
bientais, proteção à bio di ver si da de, controle e prevenção 
da poluição e uso ra cio nal dos recursos naturais. Tam
bém devem rea li zar ava lia ções de impactos so cioe co nô
mi cos dos em preen di men tos, es pe cial men te quando a 
obra envolve comunidades tradicionais e povos indíge
nas, além de combater o trabalho infantil ou análogo ao 
escravo. A aplicação dos prin cí pios é ba sea da no estabe
lecimento de um rating so cioam bien tal, que os pró prios 
bancos elaboram com o objetivo de classificar os proje
tos em A (aqueles de alto risco so cioam bien tal), B (mé
dio risco) ou C (baixo risco). Nos classificados com A ou 
B, as instituições financeiras se comprometem a rea li
zar re la tó rios com sugestões de mudanças nos projetos, 
de modo a reduzir os riscos às comunidades e ao meio 
am bien te onde vierem a ser implantados.

Em 2013, os Prin cí pios do Equador passaram por 
uma revisão com o objetivo de aumentar sua eficácia e 
transparência. A partir de janeiro de 2014, entrarão no 
processo de análise todos os empréstimos corporativos 
acima de 100 milhões de dólares. Outra mudança é uma 
norma que determina que os bancos devem divulgar o 
número de projetos analisados por categoria, a localiza
ção geo grá fi ca dos em preen di men tos e se há uma con
sultoria independente envolvida. Segundo o IFC, as no
vas medidas devem ajudar a dar maior transparência ao 
processo de concessão do crédito, pois ajudam na fis
calização por parte de todos os stakeholders do projeto.

PAR A SABER MAIS

Os Princípios do Equador

DEZEMBRO 2013 Ideia Sustentável 21



LAURO GONZALEZ
COORDENADOR DO  
CENTRO DE ESTUDOS  
EM MICROFINANÇAS 
DA FGV-  EAESP

“Quando se fala em microfinanças, 
o papel dos bancos privados 
tem sido bastante limitado e 
conservador. São poucos os que 
operam com essa estratégia de 
fomentar o microcrédito produtivo.”
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promovam a efi ciên cia no consumo de recursos 
como água e energia); o Giro Sustentável (crédito 
para obras, projetos, con sul to rias e certificações 
ambientais); e o Crédito de Carbono (para pro-
gramas que visam reduzir emissões de gases de 
efeito estufa). O banco também trabalha com 
uma linha de crédito rural voltada a práticas sus-
tentáveis na agro pe cuá ria, como a ABC (Agri-
cultura de Baixo Carbono), para produtores que 
queiram adotar técnicas como o plantio direto na 
palha, a integração lavoura-  pe cuá ria-floresta ou 
a recuperação de pastagens degradadas.

Há linhas de crédito sustentável voltadas 
também para empresas com faturamento  anual 
acima de R$  80 milhões — mas nesse caso a 
abordagem é feita caso a caso, explica Linda 
Murasawa, superintendente de Sustentabilidade 
do Grupo Santander Brasil. “Nesse segmento, a 
tendência  atual não é ‘carimbar’ as linhas de cré-
dito como sustentáveis, e sim verificar qual a 
destinação do crédito, se é para a melhoria de 
um processo, algum projeto de redução do con-
sumo de água ou energia, a compra de um equi-
pamento mais efi cien te ou que reduza emissões 

de carbono”, diz a executiva. Ela conta que nos 
últimos três anos tem crescido a demanda das 
empresas desse segmento por fi nan cia men tos 
voltados ao tema energia. “Isso ocorre com o 
mi croem pre sá rio que quer implantar um sistema 
de efi ciên cia energética, mas é crescente notar 
que as empresas passam a investir em projetos 
de geração própria de energia renovável, como 
bio mas sa, fotovoltaica e eó li ca”, diz Linda.

No total, em 2012, o Santander Brasil conce-
deu R$ 2,27 bilhões em fi nan cia men tos socioam-
bientais, o que inclui os segmentos de varejo 
(pequenas e mé dias empresas), corporativo (fatu-
ramento acima de R$ 80 milhões/ano) e agro-
negócio — isso representa um crescimento de 
86,4% na comparação com 2011, quando esse 
tipo de empréstimo somou R$ 1,22 bilhão. Outro 
destaque do portfólio sustentável do banco, 
segundo Linda, é a operação de microcrédito, 
que nos últimos dez anos concedeu um total 
de R$ 2 bilhões em empréstimos para mi croem-
preen de do res. Nos próximos anos, prevê a exe-
cutiva, as   áreas de economia e uso efi cien te 
de água e também de tratamento de re sí duos 
devem ganhar ainda mais espaço. “À medida que 
aumenta a cons ciên cia dos em pre sá rios sobre a 
escassez de água e sobre a necessidade de dar 
correta destinação aos re sí duos, esses produtos 
passam a ter maior procura”, diz.

A VEZ DOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Quan do o assunto são as micro e pequenas 
empresas, um levantamento rea li za do em 2012 
pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
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CAMINHO DAS PEDR AS

Empresa pública ligada ao Ministério da 
Ciên cia, Tecnologia e Inovação, a Fi‑

nan cia do ra de Estudos e Projetos (Fi
nep) tem em caixa R$ 2 bilhões de recur
sos à disposição das empresas dos mais 
va ria dos portes para fi nan ciar a inovação 
com foco em sustentabilidade, dentro do 
escopo do programa Brasil Sustentável. 
As es tra té gias de fi nan cia men to, porém, 
va riam desde o aporte financeiro às em
presas até a compra de participação so
cie tá ria (private equity ) em organizações 
com perfil inovador. Veja como acessar os 
diferentes mecanismos de fi nan cia men to 
dentro do programa:

Inova Brasil (crédito reembolsável  
a empresas)
O que é: programa de incentivo à inova
ção nas empresas brasileiras, integra o 
plano Brasil Maior do governo federal, cujo 
objetivo é aumentar a competitividade da  
indústria brasileira.
Público‑  alvo: média empresa (receita ope
ra cio nal bruta  anual acima de R$ 16 mi
lhões e in fe rior ou igual a R$ 90 milhões; 
média  grande (receita ope ra cio nal bru
ta  anual su pe rior a R$ 90 milhões e in fe
rior ou igual a R$ 300 milhões); e grande 
empresa (receita ope ra cio nal bruta  anual  
su pe rior a R$ 300 milhões).
Linhas de crédito: Inovação Pioneira 
(apoio a todo o ciclo de desenvolvimen
to de uma tecnologia, desde a pesquisa. 
É imprescindível que o resultado final seja 
uma inovação para o mercado na cio nal); 
Inovação Contínua (objetivo de fortalecer 
as atividades de P&D nas empresas); Ino
vação e Competitividade (aperfeiçoamento 
de produtos, processos e serviços); Tec
no lo gias Críticas (tec no lo gias complexas 
que precisam ser amadurecidas e exigem 
grande esforço de pesquisa e desenvolvi
mento); Pré  Investimento (apoio a proje
tos de pré  investimento que in cluem es
tudos de via bi li da de técnica e econômica).
Propostas: a empresa interessada em soli
citar as linhas de crédito deve, em primeiro 

lugar, se cadastrar no hotsite Finep 30 Dias 
(http://www.finep.gov.br/30dias/ ), en
viar os documentos requeridos (documen
tação técnica, jurídica, de crédito e de ga
ran tias da empresa) e submeter sua soli
citação de fi nan cia men to.

Inovar (venture capital)
O que é: programa em parceria com o 
BID que busca desenvolver e consolidar 
a indústria de venture capital (capital de 
risco) no Brasil. Mantém uma incubadora 
de fundos que rea li za chamadas públicas 
voltadas aos gestores de fundos de capi
tal de risco para apresentação de propos
tas de capitalização e eventos para apro
ximar fundos e empresas com po ten cial  
para investimento.
Público‑  alvo: a carteira de empresas do 
Inovar atual men te é composta por 100 
com pa nhias que apresentam inovações 
sustentáveis. As chamadas para capita
lização de fundos de investimento ocor
rem anual men te e a Finep se le cio na as 
oportunidades que mais se adequam ao 
perfil risco × retorno. O investimento pe
los fundos nas empresas é definido pelos 
gestores, por meio de análises de seus 
planos de ne gó cios.
Propostas: a empresa interessada em re
ceber investimentos dos fundos apoiados 
pelo Inovar deve ficar atenta à chama
da pública de projetos, pelo site da Finep 
(www.finep.gov.br). A última chamada foi 
rea li za da em agosto de 2013.

Investimento direto  
em empresas inovadoras
O que é: essa linha promove operações de 
aquisição de participação so cie tá ria, com 
o objetivo de capitalizar e desenvolver em
presas inovadoras. Para isso foi cons ti
tuí do o Fundo Inova Empresa, instrumen
to pelo qual a Finep rea li za a compra de 
participação nas empresas, com capital 
ini cial de R$ 200 milhões, que pode ser 
aumentado pos te rior men te.
Público‑  alvo: empresas que pos suem 
tec no lo gias inovadoras, pre fe ren cial men te 

do setor in dus trial, e que apresentem 
perspectivas de crescimento e retorno fi
nanceiro. Para isso serão analisados os 
seguintes itens: 1) investimento em ino
vação como fator relevante de sua estra
tégia de crescimento; 2) perspectiva de 
crescimento do negócio e condições de 
atingir posição de liderança em seus mer
cados de atua ção; 3) receita ope ra cio nal 
bruta igual ou su pe rior a R$ 40 milhões no 
exercício ime dia ta men te an te rior ao pe
dido de investimento; 4) demonstrações 
financeiras dos últimos três exer cí cios; 
5) possuir conselho de administração e  
padrões de governança.
Estratégia de alocação: investimentos em 
participações serão rea li za dos me dian te 
compra de ações, debêntures conversí
veis em ações, bônus, direitos e/ou reci
bos de subscrição, títulos e valores mo bi
liá rios conversíveis em ações e/ou permu
táveis por ações da companhia investida.
Propostas :  empresas in teressa
das devem en viar seu Plano de Ne gó
cios, preen chi do segundo modelo que 
consta no site da Finep, ao endereço 
fipinovaempresa@finep.gov.br. O pro
cesso de seleção de propostas é com
posto de três etapas. Na primeira, a Fi
nep rea li za uma pré  qualificação a fim de 
ava liar se a empresa se adequa ao per
fil exigido e tomará a liberdade de con
tatála para solicitar informações adicio
nais. Após a primeira etapa, a empresa 
receberá um comunicado sobre a via bi
li da de de sua participação no programa 
de investimento. As empresas aprovadas 
na primeira etapa passam então à aná
lise conclusiva (segunda etapa), na qual 
são aprofundados aspectos do Plano de 
Ne gó cios e definidos os parâmetros para 
rea li za ção do valuation (valoração) da 
empresa e a ne go cia ção dos termos do 
Acordo de Acio nis tas e do Contrato de 
Investimento. Na terceira e última etapa, 
rea li zase uma auditoria (due diligence ) 
na empresa, condição necessária à assi
natura do contrato de investimento.

Como acessar as linhas de crédito da Finep
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ROBERTO DUMAS
HEAD DA ÁREA DE GESTÃO 
DE RISCO SOCIOAMBIENTAL 
DO ITAÚ BBA

“Os grandes projetos de infraestrutura 
têm impactos inegáveis, mas o 
papel do agente financiador é trazer 
o cliente para uma zona de risco 
limitada. Recusar um projeto não é a 
saída, temos de trazer o empreendedor 
para uma zona aceitável.”
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Micro e Pequenas Empresas) mostra que, con-
tra rian do o senso comum, há uma oferta con-
siderável de produtos financeiros voltados à 
sustentabilidade disponíveis para os pequenos 
ne gó cios. O ma pea men to da instituição consta-
tou que 69% dos bancos com carteira mercantil, 

16 agên cias de fomento, três bancos estaduais 
de desenvolvimento e o BNDES pos suem re la-
cio na men to co mer cial com os pequenos ne gó-
cios. O estudo lista também nove instituições 
que pos suem linhas específicas para programas 
de sustentabilidade am bien tal. Entre eles, estão 
bancos públicos e de desenvolvimento, como 
BNDES , Banco do Brasil, Banco do Nordeste, 
Banco da Amazônia, Caixa, Banco de Desenvol-
vimento do Espírito Santo (Bandes), e os priva-
dos Bradesco e Santander, além de agên cias de 
desenvolvimento. Nessa categoria, encontram-
-se a Nossa Caixa Desenvolvimento (agência 
de fomento paulista), a Investe Rio (agência de 
fomento do Estado do Rio de Janeiro) e a AFEAM 
(Agência de Fomento do Amazonas).

As linhas de crédito voltadas aos pequenos 
ne gó cios, segundo o ma pea men to do Sebrae, 
são diversificadas e acompanham as deman-
das de cada re gião do país. Há desde recur-
sos disponíveis para que os taxistas da re gião 
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metropolitana de Manaus utilizem gás natural 
veicular (GNV), pela  AFEAM; crédito voltado a 
fortalecer arranjos produtivos locais, pelo Banco 
do Brasil; a empréstimos para empresas agroin-
dustriais e produtores rurais pelo Banco do Nor-
deste e Banco da Amazônia. No Rio de Janeiro, 
chama a atenção a Pró  Fornecedores, da Investe 
Rio, que tem o objetivo de ajudar micro, peque-
nas e mé dias empresas fornecedoras de pro-
dutos e serviços para grandes companhias a 
melhorarem seus padrões de efi ciên cia am bien-
tal. Em São Paulo, a agência Nossa Caixa Desen-
volvimento tem uma linha voltada à econo-
mia verde, que apoia projetos com o objetivo 
de redução das emissões de carbono — como 
forma de atender à política es ta dual de Mudan-
ças Climáticas, Lei nº 13.798/09. Ini cia ti vas de 
substituição de combustíveis por alternativas 
mais limpas, troca de processos industriais, tra-
tamento de re sí duos estão entre os projetos que 
a linha contempla.

Apesar da disponibilidade de linhas de cré-
dito sustentável voltadas aos pequenos ne gó-
cios ter aumentado nos últimos anos, o pró-
prio estudo do Sebrae conclui que elas ainda 
estão restritas a bancos públicos federais (es pe-
cial men te os agentes financeiros que repassam 
recursos dos fundos constitucionais e do FAT – 
Fundo de Amparo ao Trabalhador) e nas agên-
cias estaduais de fomento. A entrada dos ban-
cos privados nesse segmento ainda é tímida e 
restrita a algumas instituições — visão compar-
tilhada pelo es pe cia lis ta em finanças sustentá-
veis Lauro Gonzalez, coor de na dor do Centro de 
Estudos em Microfinanças da Escola de Adminis-
tração de Empresas de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-EAESP). “Apesar dos avan-
ços ocorridos nos últimos anos, incorporar variá-
veis de sustentabilidade na concessão de crédito 
ainda não é um comportamento padrão nas ins-
tituições financeiras no Brasil”, afirma Gonzalez. 
Segundo ele, os sig na tá rios dos Prin cí pios do 
Equador têm feito com que os bancos passem a 
analisar as variáveis socioambientais na conces-
são de crédito a grandes projetos industriais e 
de in fraes tru tu ra, mas isso ainda está limitado a 
grandes bancos, mais atentos aos riscos de repu-
tação que o fi nan cia men to de uma obra muito 
impactante pode trazer.

RISCOS DE REPUTAÇÃO
Mesmo tomando cuidados redobrados no fi nan-
cia men to de grandes obras de in fraes tru tu ra, 
os bancos não estão livres de terem seu nome 

CORRADO CLINI
DIRETOR-  GERAL PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, CLIMA E 
ENERGIA DO MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE DA ITÁLIA

“O governo italiano também analisou 
o emprego e os impactos sociais 
associados ao desenvolvimento da 
tecnologia de energia solar. Hoje, na 
Itália, há mais de 400 MW de plantas 
em desenvolvimento que implicam 
investimentos de 2 milhões de euros.”
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ligado a projetos considerados polêmicos. O Itaú 
Unibanco, por exemplo, foi criticado durante um 
tuitaço (mobilização de internautas por meio da 
rede so cial Twitter) por supostamente ser um 
dos fi nan cia do res da usina hidrelétrica de Belo 
Monte, que está sendo cons truí da no Rio Xingu, 
no Pará. Detalhe: o banco não é um dos fi nan cia-
do res da usina — assim como o Bradesco, prefe-
riu não entrar no projeto em razão dos impactos 
decorrentes da obra, conduzida pelo consórcio 
Norte Energia.

Em 2007, o Itaú, que é signatário dos Prin cí-
pios do Equador desde 2004, passou a utilizar 
cri té rios de análise de risco so cioam bien tal para 
empresas de todos os portes, inclusive peque-
nas e mé dias. As grandes empresas são atendi-
das pelo Itaú BBA, banco de atacado do grupo 
e responsável pelas operações ban cá rias do seg-
mento corporativo e de banco de investimentos 
na América do Sul, também signatário dos Prin-
cí pios do Equador no Brasil. Nele também estão 
concentradas as operações de project finance 
com valor a partir de US$ 10 milhões, que passam 
por um intenso escrutínio de modo a analisar  
os riscos dos em preen di men tos.

“As empresas são ava lia das no momento 
da contratação do crédito e durante todo o 
prazo do contrato do fi nan cia men to”, explica 
Roberto Dumas, head da área de Gestão de 
Risco So cioam bien tal do Itaú BBA . A análise é 
feita por uma consultoria es pe cia li za da indepen-
dente e obrigatória para os projetos de alto risco 
so cioam bien tal. Entram nessa categoria projetos 
que se encaixem em quatro requisitos principais: 
quando existe a necessidade de rea lo car popu-
lações; quando envolve população indígena; 
quando afeta algum habitat crítico em bio di-
ver si da de; e quando há patrimônio histórico 
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afetado. “Qualquer resposta positiva a essas 
questões já faz com que o projeto seja enqua-
drado nos preceitos dos Prin cí pios do Equador. 
É uma forma de subirmos a régua e diminuirmos 
os riscos”, diz Dumas.

Os analistas do banco também seguem uma 
lista de atividades proibidas, para as quais o cré-
dito é automaticamente negado a empresas re la-
cio na das à prostituição, que utilizem mão de 
obra infantil em desacordo com a legislação e 
que mantenham mão de obra análoga à de tra-
balho escravo. Para isso, a instituição consulta a 
chamada “lista suja” do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Caso algum clien te conste na lista 
suja ou a área de Análise de Risco So cioam bien-
tal encontre alguma si tua ção de risco, o limite de 
crédito é suspenso.

Em 2012, o banco esteve presente em 16 
operações de fi nan cia men to de projetos aten-
dendo a essas normas, com um total de recur-
sos (dívida e recursos pró prios de investidores) 
de R$ 31,5 bilhões e um volume fi nan cia do de 
R$ 3,5 bilhões. Com a rigidez na análise de risco 
so cioam bien tal, o Itaú BBA não teve operações 
de fi nan cia men to de projetos canceladas em 
razões dessas questões. “O mercado já enten-
deu que não se trata de uma visão romântica, 
e sim de risco de crédito e de reputação. Não 
queremos nosso nome envolvido em questões 
embaraçosas na mídia, nem ter afetada a capa-
cidade de receber os recursos emprestados”,  
diz o executivo.

O DINHEIRO DA COOPERAÇÃO
Na busca por recursos para fi nan ciar tec no lo-
gias mais verdes, há quem prefira recorrer ao 
dinheiro da coo pe ra ção in ter na cio nal, o que, em 
muitos casos, envolve também a transferência de 

MARIO APOLLONIO
GERENTE DE ENERGIA 
DA PIRELLI

“A partir do projeto de energia solar  
na fábrica da Pirelli, em Feira de  
Santana, vamos estudar os benefícios  
da tecnologia. Mas é certo que ela  
será replicada em outras regiões,  
já que se trata de uma solução  
de baixo custo, fácil de instalar  
e com benefícios ambientais.”
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know  how. A Pirelli, mul ti na cio nal ita lia na fabri-
cante de pneus, acaba de inaugurar uma nova 
tecnologia de energia solar, com baixas emis-
sões de carbono, na fábrica localizada em Feira 
de Santana, na Bahia. Trata-se do primeiro equi-
pamento solar de grandes dimensões para a 
produção direta de vapor para ciclos industriais 
na produção de pneus. O sistema recebeu um 
investimento de 1,3 milhão de euros, fruto de 
um acordo de coo pe ra ção assinado em janeiro 
de 2012 entre a empresa e o Ministério do Meio 
Am bien te da Itália. Pelo acordo, cada uma das 
partes arcará com metade do valor do investi-
mento. Em novembro, a Pirelli anunciou investi-
mentos globais da ordem de 1,6 bilhão de euros 
em suas 22 fábricas no mundo todo, até 2017, 
sendo que 26% dos recursos contemplam o Bra-
sil, onde a empresa possui cinco fábricas (Gra-
vataí, Campinas, Santo André, Sumaré e Feira 
de Santana), e in cluem o novo sistema que está 
sendo implementando na planta baiana.

“O acordo destina-se a testes e ao desenvolvi-
mento de tec no lo gias inovadoras e melhores prá-
ticas para reduzir as emissões de CO² e se encaixa 
no contexto da coo pe ra ção am bien tal entre Itália 
e Brasil”, explica Corrado Clini, diretor-  geral para o 
Desenvolvimento Sustentável, Clima e Energia do 
Ministério do Meio Am bien te da Itália. Segundo 
ele, a ex pe riên cia com o equipamento na fábrica 
da Pirelli, em Feira de Santana, deve fornecer as 
bases para uma maior utilização da energia solar 
no setor in dus trial — a unidade foi escolhida para 
o projeto-  piloto em razão das condições geo grá-
fi cas e me teo ro ló gi cas da Bahia, uma re gião com 
alta incidência de luz solar o ano todo.
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O sistema fun cio na rá da seguinte 
forma: o equipamento será conectado 
diretamente às linhas de vapor utilizadas 
para a produção de pneus, sendo que o 
campo dos coletores solares terá uma 
superfície espelhada de cerca de 2,4 mil 
metros quadrados dentro da fábrica, 
cuja área total é de 480 mil metros qua-
drados. Com uma potência que pode 
chegar a 1,4 MW  térmicos, o equipa-
mento garante uma quantidade de calor 
su fi cien te para um ciclo regular de pro-
dução da fábrica, evitando a combus-
tão de gás natural. Com isso, a expec-
tativa da empresa é reduzir as emissões 
de CO² em cerca de 2 mil toneladas 
nos próximos cinco anos. “Este será um 
projeto-  piloto, aproveitando as con-
dições perfeitas de ra dia ção solar que 
a fábrica de Feira de Santana pro por-
cio na, e esperamos colher tanto frutos 
econômicos quanto ambientais, já que 
a produção de vapor por energia solar 
trará uma economia significativa no uso 
de combustíveis fósseis”, explica Mario 
Apollonio, gerente de energia da Pirelli. 
A expectativa da empresa ita lia na é de 
que os equipamentos estejam plena-
mente instalados até julho de 2014.

Além dos investimentos da coo pe ra-
ção, o projeto conta com a participação 
da empresa ita lia na Angelantoni, res-
ponsável pelo fornecimento do maqui-
nário e da tecnologia exclusiva, e do Poli-
técnico de Milão, principal universidade 
de engenharia da Itália e parceira da 
Pirelli em pesquisa, que será responsável 
pelos estudos preliminares do projeto.

Segundo Clini, do Ministério do Meio 
Am bien te da Itália, a tecnologia para 
produção de energia solar térmica está 
em crescimento naquele país desde 
2001, quando o governo passou a inves-
tir em pesquisas e sub si diar empre-
sas dispostas a adotarem as primeiras 
instalações experimentais de geração 
de energia térmica solar. Em 2008, o 
governo ita lia no publicou um decreto 
estabelecendo regras de incentivo para 
ener gias de fontes renováveis, com um 
subsídio específico para usinas de ener-
gia solar térmica. Com a aprovação de 
uma diretiva da  União Europeia assu-
mindo compromissos de redução das 
emissões de gases de efeito estufa, o 
país formulou um plano de ação na cio-
nal com foco na energia solar. Hoje, na 
Itália, existem mais de 400 MW instala-
dos e o plano inclui a produção de mais 
600 MW de potência em energia solar. 
No contexto da coo pe ra ção in ter na cio-
nal, a ex pe riên cia na fábrica de Feira de 
Santana não deve ser a única — segundo 
Clini, o Ministério do Meio Am bien te 
da Itália já estuda a possibilidade de 
aplicar a tecnologia em outros setores,  
como hospitais.

O acordo faz parte ainda de um pro-
grama na cio nal, cria do em 2009, para 
a ava lia ção da pegada de carbono na 
indústria ita lia na. Atual men te, envolve 
mais de 200 empresas de diferentes seto-
res, es pe cial men te de fabricantes que 
carregam o selo Made in Italy, uma pro-
posta de valorização dos produtos fabri-
cados no país europeu. ❧

MÚLTIPLOS OLHARES
Idea li za do pelo Instituto Sabin, com organização 
de Fábio Deboni, Investimento So cial Privado no 
Brasil – Ten dên cias, De sa fios e Po ten cia li da des 
apresenta as mais relevantes ex pe riên cias sobre 
o tema no país.

Por meio de artigos de diversos autores li-
gados a reconhecidas instituições fomentadoras 
de conhecimento, o livro identifica e debate sete 
ten dên cias essenciais para o investimento so cial. 
São elas: ava lia ção e mensuração de resultados; 
par ce rias e articulação com setores diversos; 
captação de recursos; vo lun ta ria do; ne gó cios 
sociais; governança e me lho rias de gestão; e 
sustentabilidade am bien tal.

A consultoria Ideia Sustentável tem seus 
aprendizados divididos com o público no capí-
tulo Investimento So cial Privado, sustentabilidade 
em pre sa rial e liderança sustentável, escrito por 
seu diretor-  presidente, Ricardo Voltolini.

Desenvolvida sob múltiplos olhares, a obra 
visa inspirar líderes de empresas, institutos e 
fundações e mostrar como um alinhamento 
claro entre as preo cu pa ções socioambientais e 
os ne gó cios pode significar prosperidade nos 
mais diversos âmbitos. Inclusive, no econômico.
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