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Entre as ferramentas de financiamento do banco para estimular os negócios na área 
ambiental, há os Fips, que são fundos de private equity alimentados com aportes de 
investidores diversos 
 
Se antes as preocupações com o meio ambiente carregavam alto teor ideológico, alimentando 
debates em universidades e organizações sem fins lucrativos, atualmente estas questões estão 
ganhando espaço no mercado, que já atentou para o forte viés econômico embutido no tema. 
 
Os setores produtivo e financeiro descobriram que práticas sustentáveis não somente 
pavimentam um caminho rentável rumo a uma economia verde, como também são 
instrumentos estratégicos para a criação de uma boa imagem corporativa. 
 
Prova disto é que a maior instituição financeira de fomento do País, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tem buscado aperfeiçoar sua política de 
financiamentos na tentativa de estimular avanços neste âmbito ao longo da cadeia industrial 
brasileira. 
 
“Existe uma tendência global de se valorizar companhias que tenham uma conduta ambiental 
positiva e bem definida”, observa o chefe do departamento de Operações da área de Meio 
Ambiente do BNDES, Otávio Vianna. Para o técnico, há margem para a economia brasileira 
explorar nichos de mercados que estão crescendo à medida em que a sociedade se mobiliza 
em torno de questões ecológicas, como as necessidades de se reduzir a emissão de poluentes, 
aumentar da eficiência energética e diminuir o consumo de água. “De pequenas a grandes 
empresas, todo o setor corporativo está atento às oportunidades de negócios que estão por 
trás destes desafios”, diz. 
 
O tema ambiente tem ganhado cada vez mais importância na plataforma operacional do banco 
desde 2008, quando sua área ambiental foi formalizada. 
 
Desde então, a instituição incrementou o portfólio de instrumentos de suporte financeiro a 
iniciativas de cunho socioambiental, com a criação de programas de financiamento e Fundos 
de Investimentos em Participações (Fips) especiais para este fim. Paralelamente, a instituição 
aumentou os esforços para aprimorar a lista de critérios que visam a garantir a 
sustentabilidade dos projetos que são submetidos ao crivo do BNDES para obtenção de 
crédito. 
 
Ainda no que se refere à criação de mecanismos para estimular o empreendedorismo na área 
ambiental, o BNDES está finalizando o desenho de um ETF – fundo com rentabilidade indexada 
a algum índice –, cuja carteira será formada por papéis de empresas que compõem o Índice de 
Carbono Eficiente (ICO2). 
 
O fundo, que será negociado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terá como gestor a 
Black Rock e como público-alvo pessoas físicas e investidores institucionais. “As ações deste 
ETF serão lançadas no mercado publicamente nos mesmos moldes de uma Oferta Pública de 
Ações (IPO, na sigla em inglês),” afirma Vianna. Segundo o técnico, o banco está fechando o 
cronograma da operação, que será coordenada pelo Banco do Brasil e o City Bank. 
 
FIPS. Entre as ferramentas de financiamento da instituição que buscam estimular os negócios 
na área ambiental, Vianna destaca os Fips, que são fundos de Private Equity alimentados com 
aportes de investidores diversos, em especial companhias de previdência privada. O capital 
destas reservas é aplicado na compra de participação em empresas, viabilizando, assim, 
projetos sustentáveis. Na dinâmica de operação, a capitalização é feita depois que as 
oportunidades de investimento identificadas pelos gestores dos recursos são aprovadas pelos 
cotistas. 
 



Viana enfatiza que, além possibilitar a execução de projetos importantes, o mecanismo 
contribui para otimizar o sistema de gestão das companhias. “Os gestores ajudam a melhorar 
o modelo de negócios das empresas selecionadas para receber os recursos a partir da 
introdução de avançadas práticas de governança”, afirma o técnico do BNDES. 
 
Ele lembra que os aportes são realizados nos quatro primeiros anos do fundo, que dura de oito 
a dez anos. O restante do tempo corresponde ao período necessário para o amadurecimento 
dos investimentos. Com foco em lucratividade, os cotistas finalizam a operação com a venda 
de suas fatias nas empresas ao final do processo de maturação. 
 
Um destes fundos é o Brasil Sustentabilidade, com R$ 410 milhões disponíveis para 
investimentos direcionados a empresas que desenvolvem projetos para criação de Mecanismos 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) e com potencial de gerar créditos de carbono. Cerca de 25% 
do montante total estão comprometidos no financiamento de duas iniciativas. “A fatia de R$ 50 
milhões foi liberada para a companhia Amata, que realiza trabalhos de manejo florestal”, 
afirma o técnico, frisando que este Fip entrou em operação há cerca de um ano. 
 
Como os procedimentos de finalização do segundo desembolso estão em curso, o nome do 
empreendimento que receberá o restante dos recursos aprovados ainda não foi divulgado. 
 
O técnico do BNDES salienta que a elaboração de projetos que visam a reduzir emissões de 
carbono envolve a criação de metodologias específicas que precisam ser submetidas à 
avaliação de autoridades reguladoras nacionais e internacionais. 
 
Segundo Viana, muitas vezes, o setor corporativo engaveta iniciativas deste tipo por não 
conseguir lidar com estas complexas exigências burocráticas. “Os gestores do fundo são 
capazes de dar celeridade aos processos de aprovação porque são especialistas nas normas 
aplicadas por estes órgãos”, afirma. 
 
A Caixa Ambiental é outro fundo de investimento que o BNDES criou para atender à demanda 
de empreendimentos socioambientais de ponta. Formada há dois anos, a carteira conta com 
R$ 400 milhões e tem o objetivo dar suporte financeiro nas áreas de saneamento, tratamento 
de resíduos sólidos, além de geração de energia limpa e biodiesel. Do volume total, R$ 70 
milhões estão comprometidos para custear iniciativas da Renova, empresa que opera no 
segmento de geração de energia eólica. Outros R$ 65 milhões estão reservados para financiar 
trabalhos de tratamento de aterros sanitários da Haztec Soluções Integradas. 
 
O portfólio de fundos de investimento do BNDES também conta com o Vale Florestar, que é 
uma extensão do projeto de recuperação florestal elaborado pela Vale. O Fip está estimado em 
R$ 605 milhões, dos quais cerca de R$ 300 milhões se referem a desembolsos aprovados para 
financiar ações da mineradora. 
 
“O restante dos recursos poderá ser aplicado em companhias que trabalhem para reflorestar 
localidades no Norte do País, em especial na área de Carajás, no Pará”, explica Vianna. 
 
O técnico adianta que o banco está finalizando a criação de mais um Fip. Segundo ele, o fundo 
terá o objetivo de capitalizar médias empresas que desenvolvam atividades econômicas 
sustentáveis na Região Amazônica. 
 
“Esperamos captar de R$ 120 milhões a R$ 150 milhões, que serão usados para financiar 
projetos de pesca e produção de fibras ou furtas”, afirma. 
 
PROGRAMAS 
 
O portfólio de programas de financiamento e linhas de crédito da instituição inclui produtos 
específicos para iniciativas com forte apelo ecológico. 
 



Neste grupo destaca-se o Pronaf Agroecologia, que oferece suporte financeiro para que 
agricultores familiares possam desenvolver sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos. 
Na mesma linha, o Pronaf Eco incentiva recursos para a difusão de tecnologias de energia 
renovável no âmbito da agricultura familiar. 
 
Ainda nesta área, o banco custeia projetos de disseminação do conceito de agronegócio 
responsável por meio do Programa de Estímulo à Produção Agropecuária Sustentável 
(Produsa). 
 
A carteira de programas de financiamento para práticas ambientais inclui ainda linhas de 
crédito para ações de recuperação de biomas florestais degradados por meio do BNDES 
Compensação Florestal e do Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas 
(Proflora). 
 
Além disso, o banco também mantém o BNDES Proplástico Socioambiental para incentivar 
projetos que envolvem a racionalização do uso de recursos naturais, criação de mecanismos de 
desenvolvimento limpo, além de investimentos sociais realizados por empresas da cadeia 
produtiva do plástico. 
 
O chefe do departamento de Meio Ambiente do banco, Márcio Macedo, ressalta que mesmo os 
programas de financiamento com temática mais ampla possuem uma categoria crédito 
específica para apoiar iniciativas socioambientais. Neste sentido, uma parte do portfólio de 
projetos do BNDES Fundo Tecnológico (Funtec), que financia o desenvolvimento tecnológico e 
inovação, é reservada para apoiar ações ecológicas. “A carteira ambiental deste programa, 
hoje formada por nove operações, tem um grande potencial de crescimento, pois os incentivos 
são direcionados a centros de pesquisa”, afirma. 
 
CRITÉRIOS 
 
Para garantir a sustentabilidade de todos os projetos selecionados para concessão de crédito, a 
instituição está aprimorando a lista de critérios ambientais de seu processo seletivo. 
 
Neste sentido, o BNDES está criando políticas socioambientais específicas para cada um dos 28 
setores produtivos da economia, que direcionarão os processos de avaliação do banco. “Além 
de questões ambientais que precisam ser abordadas, estas normas têm que estar alinhadas 
com as limitações tecnológicas e capacidades produtivas de dos diferentes segmentos”, diz 
Macedo. 
 
O técnico lembra que, até o momento, foram finalizadas diretrizes para três áreas: açúcar e 
álcool, pecuária bovina e termoeléctricas a partir combustíveis fósseis, carvão, óleo e gás. 
 
Macedo observa que o período de maturação das políticas varia de acordo com as 
especificidades de cada atividade industrial sendo, por isso, difícil precisar quando esta etapa 
do projeto será concluída. 
 
O coordenador explica ainda que estas diretrizes são o desdobramento de rigorosas pesquisas 
setoriais, a partir das quais o BNDES consegue compreender os perfis dos segmentos 
produtivos e descobrir problemas ambientais que precisam ser enfrentados. “No caso da 
indústria de açúcar e álcool, identificamos desafios como os de promover o fim das queimadas, 
a recuperação de matas ciliares, a redução do consumo de água nas usinas e a maior 
utilização do bagaço na produção de energia”, explica. 
 
Uma vez concluídos os levantamentos, o banco parte para o desenvolvimento de guias 
socioambientais para os diversos segmentos industriais. 
 
“Estes materiais detalham os principais aspectos de cada setor e contêm orientações para que 
os analistas do BNDES possam melhor avaliar o caráter socioambiental da carteira de projetos 
apresentados para análise”, diz Macedo. 
 



Segundo o coordenador, a autonomia dos técnicos da instituição vai além dos protocolos 
setoriais e políticas ambientais. 
 
“Eles podem estabelecer critérios e fazer exigências sempre que encontrarem pontos 
problemáticos nos projetos em análise”, salienta, frisando que a apresentação de licenças 
ambientais para a realização dos projetos é a base pré-condicionamente para que eles estejam 
aptos a participar do processo seletivo do BNDES. 
 

 
 
Uma atuação ampla 
 
Os mecanismos de financiamento que a instituição oferece na área ambiental também 
englobam dois fundos de investimentos não reembolsáveis, que são o Fundo Amazônia e o 
BNDES Mata Atlântica. O primeiro está sob a gestão do banco desde 2008 e ajuda a custear 
projetos que contribuem para o combate ao desmatamento da floresta, além de iniciativas que 
promovem a conservação e o uso sustentável da Região Amazônica. 
 
A captação de recursos é feita exclusivamente por meio de doações. 
 
A carteira do Fundo Amazônia contém 62 projetos, que somam R$ 632,1 milhões. 
 
Deste volume financeiro, R$ 199,7 milhões se referem às 15iniciativas já aprovadas e R$ 86,5 
milhões são relativos às 25 que estão em processo análise. Enquanto isso, mais da metade do 
montante total, cerca de R$ 345,9 milhões, diz respeito às 22 propostas que foram 
encaminhadas à instituição e ainda estão nas etapas iniciais do processo de avaliação. 
 
Por meio do programa BNDES Mata Atlântica, por sua vez, o banco financia programas de 
restauração florestal deste bioma em unidades de conservação de posse e domínio públicos e 
em áreas ciliares de preservação permanente. Em 2009, o banco recebeu 25 projetos para a 
primeira edição da programa. Até o momento, a instituição autorizou o desembolso de R$ 19,6 
milhões, que serão destinados aos seis projetos que já foram aprovados.Macedo salienta que o 
banco avalia outras 19 iniciativas que, juntas, formam uma carteira de aproximadamente R$ 
50 milhões. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3, 4 e 5 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 
A-9.   


