
NA ERA DO
DINHEIRO
SUSTENTÁVEL
O acesso das empresas ao capital
sobretudo o barato - vai depender cada vez
mais de seu comportamento socioambiental
ANA LUIZA HERZOG

S
E NÃO POR CONVICÇÃO, MAS
por puro pragmatismo e
senso de sobrevivência,
um número cada vez maior
de empresas no mundo
vem se convertendo à cau-
sa da sustentabilidade. O

motor dessa tendência é aquilo que move
o capitalismo desde sempre: dinheiro. As-
sumir uma postura não sustentável signi-
fica, hoje, deparar com as portas de vários
bancos e instituições de fomento fecha-
das. Custa caro. A falta de monitoramen-
to do impacto das companhias no rneio
ambiente e na comunidade é vista como
uma bomba em potencial para seus negó-
cios — e pode vir a comprometer o paga-
mento dos empréstimos no futuro. E ban-
cos, assim como as instituições de fomen-
to, detestam a idéia de não receber seus
créditos ou os juros derivados deles. "Nos
últimos anos aumentamos o peso dessas
questões na avaliação de risco dos clien-
tes", afirma Maria Esteia Ferraz de Cam-
pos, responsável pela área de projetos do
banco Itaú BBA. "Algumas empresas ain-
da estranham as novidades, mas aos pou-

cos começam a seguir as novas regras."
A questão vem tomando proporções

maiores à medida que crescem as pres-
sões sociais — sobretudo as ligadas ao
meio ambiente. Um caso exemplar de em-
presa brasileira que teve de lidar com a
nova equação é o da Suzano Petroquími-
ca. Ern dezembro de 2005, a empresa con-
seguiu um empréstimo no valor de 200
milhões de dólares no International Fi-
nance Corporation (IFC), braço de finan-
ciamento a empresas privadas do Banco
Mundial e a instituição pioneira na cria-

ção de regras socioambientais para ava-
liação de crédito em todo o mundo. O di-
nheiro seria usado na aquisição do con-
trole integral da fabricante de resinas plás-
ticas Polibrasil e também na expansão da
produção das unidades que a Suzano man-
tém em Mauá, na Grande São Paulo, e em
Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. "Ana-
lisamos diversas opções, como a emissão
de eurobônus", diz José Alfredo de Frei-
tas, diretor financeiro e administrativo da
Suzano Petroquímica. "Nenhuma outra
era tão boa quanto a do IFC." Na opera-



cão. a Suzano conseguiu obter prazos lon-
gos — de até 12 anos — e com juros até
2,5 pontos percentuais mais baixos que
os cobrados tradicionalmente.

PARA GARANTIR O DINHEIRO, porém,
seus executivos tiveram de se comprome-
ter a reduzir o impacto ambiental das ope-
rações industriais. "Já tínhamos práticas
de controle bem rígidas para os padrões
locais, mas os parâmetros do IFC são ain-
da mais altos'", afirma Antônio Mattos, di-
retor industrial da Suzano Petroquímica.

l Prevenir e minimizar a emissão de
gases causadores do efeito estufa

l Provar que desde o início das
negociações para obtenção
dos recursos a empresa envolveu
os stakeholders (públicos que
serão diretamente ou indiretamente
afetados) no projeto e estabeleceu
canais formais de relacionamento
com essas comunidades

Na unidade da empresa oo pólo de Cama-
çari, na Bahia, por exemplo, foi instalada
uma caldeira para queimar gases elimina-
dos no processo produtivo e convertê-los
em vapor. Até então esses gases erara lan-
çados na atmosfera. Em Mauá, a compa-
nhia construiu uma estação de tratamen-
to de efluentes para melhorar a qualida-
de da água devolvida ao rio. O IFC
também condicionou o desem-
bolso dos recursos a uma ini-
ciativa sofisticada: o desenvol-
vimento de um projeto de reu-
tilização de plástico com fabri-
cantes da região. Para isso, a
Suzano está desenvolvendo
protótipos de produtos e terá
de provar sua aceitação no
mercado. Todos os ajustes exi-
gidos pelo IFC foram concluí-
dos no final do ano passado.

O movimento de adoção de
práticas mais responsáveis na
concessão de crédito no Bra-
sil segue uma tendência glo-
bal das instituições financei-
ras. Atualmente, 46 bancos

Pólo da de grande porte em todo o
Suzano; mundo—entre eles os bra-
empréstimo sileiros Bradesco. Itaú e
mais barato Unibanco — são signatá-

dor, o conjunto de diretri-
zes socioambientais criadas pelos próprios
bancos em 2003 e que devem ser seguidas
no momento da concessão do crédito. Em
julho de 2006, as regras foram revistas e fi-
caram mais rígidas (veja quadro). Um exem-
plo é a redução do valor mínimo para que
o projeto de financiamento seja avaliado
segundo esses princípios. A regra, que até
meados do ano passado era aplicada para
projetos de mais de 50 milhões de dólares,
passou a valer para os acima de l O milhões.

Outra novidade é que as empresas ago-
ra têm de estar preparadas não apenas pa-
ra cumprir as exigências impostas pelos
bancos como também para abrir suas por-
tas para as auditorias externas — no caso
dos projetos considerados de alto risco.
"Essa é uma prática cada vez mais neces-
sária", diz Maria Esteia, do itaú BBA, que
coordena a área de projetos e acompanhou

11 empréstimos de alto ris-
co ambiental e social

cm 2006. O grupo
Bertin, dono do
segundo maior



meio ambiente

frigorífico do país e um dos maiores ex-
portadores de carne do Brasil, vive atual-
mente sob esse escrutínio. Após dois anos
de negociações com o IFC, o Bertin con-
seguiu um empréstimo de 90 milhões de
dólares no início de março, mas terá de se-
guir diversas recomendações. Um dos pon-
tos que mais preocupam o banco é a ré- •
cente compra de um concorrente do Ber-
tin em Marabá, no Pará, região em que
conflitos ambientais e sociais brotam por
todos os lados. O fato fez o nível de risco
da empresa disparar. Uma das primeiras
recomendações do IFC foi que o frigorí-
fico promovesse reuniões com comunida-
des vizinhas, órgãos do governo e, sobre-
tudo, dezenas de ONGs ambientalistas pa-
ra prevenir indisposições que pudessem
atrapalhar os negócios. Um grupo de au-
ditores do IFC acompanhou cada uma das
quatro audiências públicas. Nesses even-
tos, os executivos do grupo tiveram de ex-
plicar os projetos da empresa e ouvir crí-
ticas. A principal delas: para atingir seu
objetivo de dobrar o rebanho da fazenda
de 800 cabeças de gado para l 600, a em-
presa aumentará as emissões de gases cau-

sadores do efeito estufa. "Nunca antes ti-
vemos de nos submeter a algo parecido"',
diz Douglas de Oliveira, diretor financei-
ro do Bertin. Por enquanto, o trabalho es-
tá apenas numa fase eliminatória, sem a
qual o frigorífico estaria simplesmente des-
qualificado para o empréstimo. Em mea-
dos de abril, quando o con-
trato for finalmente assi-
nado e os critérios finan-
ceiras definidos, o Bertin
terá dois meses para ava-
liar as condições em que
operam os 600 fornecedo-
res de gado do frigorífico
de Marabá. Nenhum des-
ses pecuaristas poderá es-
tar na lista negra de traba-
lho escravo, envolvido em
grilagem de terra, violência agrária, des-
matamentos recentes ou invasão de terras.

Alguns bancos, como o ABN Amro,
presidido pelo executivo Fábio Barbosa,
começaram a ajudar empresas a melhorar
seus padrões de cuidados ambientais e so-
ciais em vez de apenas puni-las ao negar
crédito. O exemplo da Nutriz, uma peque-

na empresa gaúcha de alimentos e vege-
tais congelados, é revelador dos novos pa-
drões. O ABN orientou a Nutriz, em 2005.
a comprar equipamentos de tratamento de
efluentes usando uma linha de crédito es-
pecial do banco. Desde então, com as me-
lhorias ambientais, a nota de risco da Nu-

triz — ou rating, no jar-
gão do mercado — me-
lhorou, e o poder de bar-
ganha da empresa para ne-
gociar condições de finan-
ciamento também. Recen-
temente, por meio de uma
unha de financiamento do
BNDES, o ABN concedeu
l milhão de reais para que
a empresa comprasse uma
câmara frigorífica com ca-

pacidade para armazenar l 200 toneladas
de alimentos. As condições: juros de 12%
ao ano e 48 meses para pagar. "Não en-
contrei nenhuma opção melhor no mer-
cado", afirma Alceu Otávio de Góes, só-
cio da Nutriz. A sustentabilidade surge
como tendência, mas a alma do capitalis-
mo continua a mesma. •
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