
SUSTENTABILIDADE

O cofre
VERDE

Afinal, quais são os caminhos mais favoráveis às
empresas que buscam capital para financiar projetos
de produção sustentável?

Marcos Graciani

P ara a filial brasileira da Springer
Carrier, levantar US$ 2,5 mi-

lhões para erguer um projeto de
"climatização sustentável" não foi ne-
nhum problema. Tudo levava a crer
que o empreendimento daria um re-
torno ainda maior em economia de
energia. E foi exatamente o que acon-
teceu. Instalada em Canoas, no Rio
Grande do Sul, a Springer Carrier
rapidamente colocou em prática o pro-
jeto, que consistia na instalação de
telhados transparentes em toda a sua
fábrica. Hoje, a luz que abastece a
empresa durante o dia vem do sol.
Além do uso racional da energia elé-
trica, as operações da Springer
Carrier ao redor do mundo adotam
outras ferramentas de produção sus-
tentável, como a coleta de água da
chuva e o uso do gás refrigerante,
apelidado de "gás verde" por não des-
truir a camada de ozônio. Preservar
recursos é uma prioridade para a
multinacional - especialmente quan-
do isso significa gastar menos.

A lógica que rege a Springer
Carrier na busca pela produção sus-
tentável é a de mercado. Priorizar a
preservação de recursos tem seu va-
lor simbólico e ético, é claro - mas,
de alguma forma, os projetos preci-
sam dar algum retorno financeiro.
Não por acaso, a empresa está com
dificuldades para tocar em frente a
construção de painéis para coleta de
energia solar. A medida, que vem sen-
do almejada há tempos, diminuiria
ainda mais o consumo de energia não-

renovável, obtida a partir da rede tra-
dicional de distribuição elétrica. O que
emperra a idéia é o custo: os painéis
devem custar US$ 1 milhão para se-
rem instalados - e os executivos da
empresa ainda não sabem se a econo-
mia compensa o investimento. "Acre-
ditamos que a poupança de energia
será inferior ao custo de implantação",
lamenta Rita Rutigliano, gerente de
meio ambiente, saúde e segurança da
Carrier na América Latina.

No caso da Springer Carrier, o
principal obstáculo enfrentado na hora
de investir na sustentabilidade se re-
sume a medir o potencial de retorno
dos projetos. Mas e quanto às outras
empresas, especialmente as de peque-
no porte, que não têm tamanho po-
der de investimento? Como elas po-
dem financiar seus empreendimentos
de produção limpa? A resposta mais
imediata está nos programas especí-

ficos de financiamento do governo,
disponibilizados por meio do BNDES.
A Celulose Irani, de Vargem Bonita
(SC), é um exemplo disso: em 2005, a
companhia pertencente ao Grupo

A natureza na balança
Como a sustentabilidade dá retorno
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Trocou fontes de
energia convencionais
por biomassa
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elétrica por
gás natural
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Adotou um sistema
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de 25% na produtividade
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Habitasul investiu R$ 21 milhões na
renovação de sua matriz energética,
que passou a utilizar fontes reno-
váveis. Cerca de 60% desse dinheiro
saiu dos cofres do banco estatal. Com
o aporte, a Irani trocou sete caldeiras
a óleo - um combustível altamente
poluente — por uma única e ecológica
caldeira alimentada por resíduos flo-
restais. Com ela, a fabricante de celu-
lose já produz 80% da energia por meio
de fontes limpas. O problema é um
só: enfrentar o mar de burocracia que
cerca os financiamentos do BNDES.
Para conseguir o dinheiro, a Irani pre-
cisou enviar diversos pedidos, preen-
cher uma infinidade de documentos,
convocar auditorias e esperar meses
até a resposta do banco. Ainda assim,
garantem os especialistas, o BNDES
é o caminho menos oneroso — pois
seus juros são os mais baixos. "E o
recurso mais rápido e eficaz para

quem quer financiar projetos de
sustentabilidade", resume Odivan
Cargnin, diretor administrativo e fi-
nanceiro da Celulose Irani.

Em maio, o BNDES tomou uma
decisão que promete diminuir os obs-
táculos para quem pretende investir
em produção sustentável. Até então,
o principal agente de fomento do país
não tinha uma linha de crédito espe-
cífica para programas ambientais - e
os pedidos de financiamento nessa
área eram avaliados conforme os cri-
térios de outras linhas. Agora, o ban-
co oficializou sua política ambiental e
vai disponibilizar, a cada ano, um or-
çamento exclusivo para projetos sus-
tentáveis. A nova linha de crédito terá
juros ainda menores do que os prati-
cados em geral pelo BNDES - a taxa
não deve passar de 9% ao ano, uma
fração dos juros oferecidos por ban-
cos privados. "Não se trata de fomen-

tar apenas a produção sustentável,
mas também a competitividade das
empresas", entusiasma-se Eduardo
Bandeira Mello, chefe do departamen-
to de meio ambiente do banco. Além
disso, foi criado um programa de efi-
ciência energética que visa a reduzir
custos com eletricidade nas compa-
nhias. Esta linha também prestará
apoio às Empresas de Serviços de Con-
servação de Energia (Escos) - compa-
nhias que implantam novos sistemas
de energia em fábricas de terceiros.
"Esta atitude mostra uma grande
evolução dentro da instituição", pon-
dera Telmo Magadan, diretor da CIP
Consultores Internacionais e um es-
pecialista em investimentos no se-
tor público.

As medidas do BNDES vão au-
mentar a transparência e a agilidade
na concessão dos financiamentos à
sustentabilidade - mas isso não sig-
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nifica que a burocracia será elimina-
da. Empresas que quiserem seguir o
exemplo da Irani terão de esperar, em
média, seis meses até ver a cor do
dinheiro. "Os mecanismos de financia-
mento dos bancos estatais ainda es-
tão se desenvolvendo para a área de
produção sustentável", explica Fer-
nando Almeida, presidente executivo
do Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS), que reúne empresas afina-
das com os conceitos de produção
ambientalmente correta. "Os setores
químico, petroquímico, de borracha e
de alimentos foram os que mais pro-
curaram essas linhas de crédito até
agora", conta Carlos Bonzoni, geren-
te de planejamento do Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE), que repassa as linhas de
financiamento do BNDES aos três Es-
tados do Sul - e costuma agilizar o
processo de obtenção dos recursos.

Mas não são apenas os bancos es-
tatais que irrigam os projetos verdes.
Em 2003, o Internacional Finance
Corporation (IFC), braço do Banco
Mundial que financia o setor privado,
criou um programa chamado "Princí-
pios do Equador". Trata-se de uma sé-
rie de diretrizes elaboradas para
nortear a concessão de crédito de ban-
cos privados a projetos ambientais para
seus clientes. Segundo os cálculos do
IFC, as instituições que adotaram os
"Princípios" são responsáveis, hoje, por
nada menos que 80% dos financiamen-
tos em produção sustentável no mun-
do. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Ban-
co Real, Itaú BBA e Unibanco já aderi-
ram à iniciativa - que vale para proje-
tos acima de US$ 50 milhões. Preser-
var o meio ambiente garante tratamen-
to VIP para quem quer acesso ao capi-
tal desses bancos. É o que ocorre no
HSBC, por exemplo. "Quando um de
nossos clientes resolve implantar me-
lhorias que resultem em menor impac-
to ambiental, nós o apoiamos. E é as-
sim que contribuímos para o desenvol-
vimento sustentável", explica Sidney
Wang, gerente de risco sustentável do
HSBC para a América do Sul.

Carona nas grandes - Entretan-
to, o fato é que ainda faltam mecanis-

O valor da água
No futuro, a água será um dos recursos mais valorizados e disputa-

dos no mundo. Essa certeza já é compartilhada pela maior parte das
empresas no Brasil e do mundo - daí a verdadeira corrida em busca de
formas criativas para racionar esse recurso. Ao contrário da energia,
que pode vir de diversas matrizes, a água tem uma única fonte. Mesmo
assim, é tão essencial à indústria quanto a eletricidade que move suas
máquinas e ilumina suas linhas de produção. "Água é um recurso finito.
Já a fonte de energia pode ser escolhida de acordo com a necessidade e
tamanho da empresa", ressalta Jacqueline Annes, mestre em Engenha-
ria Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A preocupação já surtiu efeitos - e isso pode ser avaliado em um dos
setores que mais utilizam a água: a indústria de bebidas. Nos anos 80,
as empresas do setor gastavam, em média, 20 litros para produzir um
litro de cerveja. Hoje, gastam-se de cinco a oito litros. Exemplos seme-
lhantes podem ser facilmente encontrados em outros setores. Na
catarinense Eliane Revestimentos Cerâmicos, por exemplo, o
reaproveitamento é um lema. A empresa chegou a construir uma esta-
ção de tratamento de efluentes líquidos. O empreendimento custou R$ 1
milhão - valor que foi totalmente bancado pela empresa. E não foi só a
indústria que se conscientizou da importância de racionar esse bem
universal. Nos últimos anos, multiplicaram-se campanhas sobre o as-
sunto entre órgãos federais, ONGs, associações de bairros, escolas etc.

Apesar dos avanços, contudo, ainda há um longo caminho pela fren-
te: o Brasil perde 47% de toda a água que produz. Ou seja, a cada 100
litros de água que as empresas de saneamento retiram dos rios, tratam
e filtram, quase metade é jogada fora. Para se ter uma ideia, o volume
anual do desperdício brasileiro seria suficiente para abastecer toda a
população da França, Bélgica, Suíça e norte da Itália.

é caríssimo", reclama Humberto
Cabral, diretor da Embafor, empresa
paranaense que desenvolve embala-
gens automotivas e peças de madei-
ra. "As pequenas têm de fazer mila-
gres para investir em susten-
tabilidade", aponta. Na Embafor,
Cabral está acostumado a se desdo-
brar no esforço de tirar seus projetos
do papel sem nenhum financiamen-
to. Em 1999, com apenas seis funcio-
nários, ele criou e organizou um mo-
delo inédito de reciclagem de madei-
ra que reutiliza cerca de 40% das so-
bras da linha de produção. Na ponta
do lápis, o custo para reciclar madei-
ra é o mesmo que a empresa teria ao
comprá-la nova. A diferença é que,
com o processo, a Embafor não só aju-
da a preservar a natureza como tam-
bém ganha pontos valiosos na nego-
ciação com grandes clientes - que,
cada vez mais, exigem de seus forne-
cedores a adoção de normas am-
bientais básicas.

Jacqueline Annes: preocupação
com a água é crescente

mos que tornem o capital da sus-
tentabilidade acessível às pequenas
empresas. Para estas, até os juros
amigáveis do BNDES pesam demais.
"O dinheiro emprestado pelos bancos
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Na verdade, a maior parte das ini-
ciativas de produção sustentável que
tomam forma entre pequenas com-
panhias tem origem nas demandas
de grandes conglomerados. Em 2003,
por exemplo, a Petrobras criou o
"Projeto Estruturante da Cadeia Pro-
dutiva", voltado para os setores de
gás e petróleo. O objetivo do progra-
ma, que engloba também o Sebrae,
a Refap, a Copesul, a Innova e a
Petroquímica Triunfo, é forçar peque-
nos empreendedores dos dois segmen-
tos a erguer seus negócios com pila-
res sustentáveis. As organizações en-
volvidas contribuem com um total de
R$ 2,5 milhões por ano para o projeto
— dinheiro que é usado para financiar
empresas menores. "É um preço que
as grandes podem pagar sem dificul-
dades", explica Paulo Rosa, diretor do
Centro de Tecnologias Limpas Senai/
Unido/Unep, entidade que desenvol-
ve programas para a conservação do
meio ambiente. Além do crédito, os pe-
quenos contam com o auxílio do Se-

HSBC: "Princípios do Equador" estímiílam
bancos privados a facilitar o crédito para
quem busca a sustentabilidade

brae, que oferece cursos e acompanha-
mento técnico na hora de implantar
as inovações.

Desde 2001, cerca de 400 empre-
sas do setor de petróleo e gás já se

beneficiaram com a iniciativa da
Petrobras só no Rio Grande do Sul. É
o caso da Global Alumínio, pequena
empresa que trabalha com fundição
em Porto Alegre. A companhia produz
peças para a Coester, um dos forne-
cedores de válvulas da estatal de pe-
tróleo. Entre 2003 e 2004, os funcio-
nários da Global participaram de um
curso de produção sustentável ofere-
cido pelo Sebrae. A mensalidade cus-
tou 0,5% do faturamento mensal da
Global Alumínio. "Só pudemos nos
qualificar porque o preço era acessí-
vel. E isso graças à parceria da Pe-
trobras com o Sebrae", comemora
Gilberto Moraes Júnior, diretor da
empresa. Por enquanto, os resulta-
dos ainda são exíguos em termos de
economia: a Global reduziu em 8,1%
a matéria-prima para algumas de suas
peças de alumínio, deixando de gas-
tar apenas R$ 1,9 mil. A poupança ain-
da não é nada de revolucionário - mas,
por outro lado, esses magros R$ 1,9
mil equivalem a 412 quilos de mate-

SER AGENTE
DA MUDANÇA
É SER A GENTE
NA MUDANÇA.

Para a ONG Parceiros Voluntários, toda pessoa é solidária e um voluntário em potencial.

E ser voluntário significa muito mais do que ajudar. Na verdade, para nós, ser voluntário é ser um agente na

mudança. Uma mudança que não termina nunca, e que começa todos os dias com gente como você. Informações

sobre Voluntariado Organizado, acesse www.parceirosvoluntarios.org.br ou ligue (51) 2101 9756.

Parceiros

Voluntários
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ria-prima e 235 litros de combustível
que deixaram de ser usados. Ou seja,
a natureza já tem a agradecer.

A maior parte das empresas be-
neficiadas, como a Global, é obrigada
a investir em sustentabilidade por
contrato. O que o projeto faz é ajudá-
las a cumprir essas exigências. Nes-
se contexto, as maiores educam as
menores" e assumem o papel que po-
deria ser exercido por bancos públi-
cos ou privados. Para alguns especia-
listas, a cruz das pequenas na hora
de conseguir financiamentos não é
apenas o gosto salgado dos juros, mas
a falta de experiência e organização.
"Elas têm dificuldades de manter suas
contas em dia, e a falta de documen-
tação impede a busca de crédito", re-
lata Guilherme Menezes, gestor do
"Projeto Estruturante da Cadeia Pro-
dutiva do Petróleo e Gás" no Sebrae.

Iniciativas como essa estão mudan-
do a cultura que ainda impera entre as
empresas brasileiras - a de deixar a
sustentabilidade sob os cuidados de
quem tem poder para bancá-la. O pe-
queno empreendedor, na maior parte
das vezes, prefere direcionar seu escasso
capital para questões mais urgentes da
companhia. Assim, acaba desperdiçan-
do as oportunidades proporcionadas a
quem está alinhado aos conceitos de
produção limpa. "Um benefício pratica-
mente certo é a melhoria na imagem
da companhia. Alguns empresários não
dão bola porque, nesse caso, o retorno
só é percebido a médio prazo," salienta
Luis Fernando Nascimento, coordena-

Bandeira de Mello, do BNDES: juros mais atrantes para a sustentabilidade

dor do Programa de Pós-Graduação
em Administração (PPGA) da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul
e chefe de um grupo de pesquisa so-
bre competitividade em gestão social
e ambiental.

De acordo com Sabetai Calderoni,
consultor da ONU na área de resíduos
sólidos, cerca de 70% das grandes
empresas brasileiras já têm ISO 14001
- a norma ambiental mais requisita-
da no mundo. "O aumento do comér-
cio internacional entre os países nos
últimos dez anos fez com que esse
processo se acelerasse", avalia. As
multinacionais brasileiras não tarda-
ram a aprender a lição - e uma prova
disso é a Souza Cruz. Há sete anos, o
fabricante de cigarros resolveu mo-
dernizar sua matriz energética. Em
vez de investir em geradores ou pe-
quenas centrais hidrelétricas, porém,
a empresa comprou duas fazendas

Mais do que florestas:
a biomassa entra na

matriz energética das
empresas

com cerca de 6 mil hectares cada. O
objetivo: aproveitar o potencial da
área para produzir lenha e gerar ener-
gia a partir da sua queima. "Tivemos
de esperar um bom tempo até as ár-
vores crescerem. Trocar a matriz
energética é caro e difícil, mas valeu
a pena", conta Jorge Augusto Ro-
drigues, atual coordenador de meio
ambiente, segurança e saúde ocu-
pacional da Souza Cruz. Hoje, 65% da
energia usada nas fábricas da Souza
Cruz em Cachoeirinha (RS) e em
Uberlândia (MG) é proveniente da
geração de biomassa. A unidade gaú-
cha, por sinal, é um benchmark de
produção sustentável para a mul-
tinacional. A média de reciclagem do
grupo fica em 60% de resíduos como
pó de fumo. A fábrica de Cachoeirinha,
por sua vez, chega a extraordinários
97%. A unidade tenta reutilizar desde
sobras de comida do restaurante até
o pó de fumo. "O investimento acaba
se autofinanciando", conta Jorge Ro-
drigues. Detalhe: para chegar até
aqui, a Souza Cruz teve de investir
mais de R$ 2 milhões, desde a com-
pra das terras até o plantio e colheita
das árvores. Para quem não tem todo
esse dinheiro sobrando, o jeito é em-
barcar em projetos como o da
Petrobras e do Sebrae - ou se armar
de paciência e perseverança para en-
frentar meses de papelada nas filas
do crédito bancário. •

*Com reportagem de Bibiana Osório

rodinaldo
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