
New Ventures é um
exemplo de canais onde
os pequenos empresá-

rios podem tentar encontrar
apoio financeiro para os seus
projetos. Os recursos para esses
empreendimentos, como afir-
mam os especialistas, ainda não
são abundantes e não existem pa-
ra todos, mas são mais volumo-
sos hoje em tempos de juros bai-
xo que no passado recente.
Além de buscar investidores, é
possível também obter financia-
mentos no sistema bancário. Le-
vantamento do Sebrae mostra
que em 69% dos bancos com car-
teira mercantil, 16 agências de

fomento, três bancos estaduais
de desenvolvimento, além do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES), tem carteiras de pequenas
empresas. Em muitos deles, há
linhas específicas para projetos
na área de sustentabilidade.

O Banco do Brasil, por exem-
plo, tem várias linhas que aten-
dem aos pequenos empresários e
está desenvolvendo linha de cré-
dito específica, direcionada ao fi-
nanciamento de projetos com fo-
co em responsabilidade socioam-
biental, a ser lançada ainda neste
ano, como informa Osmar Dias,
vice-presidente de agronegócios
e micro e pequenas empresas da
instituição. “Com uma carteira
de 2,25 milhões de clientes mi-
cro e pequenas empresas (com fa-

turamento bruto anual de até R$
25 milhões), em dezembro de
2012, o Banco do Brasil registrou
saldo de operações de R$ 88,92
bilhões com o segmento. O valor
representa um incremento de
30,7%, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2011”, diz Dias, sobre a
importância dessas ações.

Na Desenvolve SP - Agência
de Desenvolvimento Paulista, a
Linha Economia Verde (LEV),
destinada a projetos sustentáveis
que promovam redução de emis-
sões de gases de efeito estufa, po-
de ser acessada por empresas de
pequeno e médio portes já em
operação e também por quem
busca recursos para iniciar no-
vos negócios na área, diz o seu di-
retor-presidente, Milton Luiz de
Melo Santos. A LEV foi lançada

em 2010 e até fevereiro último
contabilizava R$ 36,7 milhões
em projetos financiados. Seus
principais atrativos são a taxa de
0,41% ao mês; e prazo de até 10
anos para pagamento, incluindo
até 24 meses de carência.

“Além disso, ela pode finan-
ciar até 100% do valor do projeto
e não temos nenhum caso aqui
com menos de 80%”, afirma San-
tos. Para acessar, é preciso apre-
sentar o projeto e laudo atestan-
do a efetiva redução de emissões.
Se aprovado, o valor é liberado
em entre quatro e oito meses e
um tempo mais acelerado depen-
derá da qualidade técnica da ela-
boração dos projetos e laudos.
“Às vezes, demora porque fa-
lham na qualidade da informação
e temos de pedir as correções.”

Aumenta a oferta de recursos para projetos
Bancos, agências de fomento e
instituições estaduais oferecem
apoio financeiro aos empresários

Programas
de apoio

Divulgação

Os fundadores da Rica Water

e da Estação Resgate têm em

comum, além de aproveitar

essa brecha de oportunidades

gerada pela maior

preocupação com o meio

ambiente, terem passado pelo

programa da New Ventures

Brasil-Aceleradora de

Negócios Sustentáveis, que

apoia o desenvolvimento

de empresas nessa área,

com cursos, mentorias e

aproximação com potenciais

investidores. Iniciado há

cerca de sete anos no país

pela World Resources

Institute em parceria com

a Fundação Getulio Vargas,

o New Ventures passou às

mãos de três gestores no

final de 2012, que já faziam

parte da direção desde 2011,

e agora recebe novo impulso.

“Estamos ampliando a

agenda de cursos, mas o

principal é que queremos uma

abordagem mais de mercado,

ou seja colocar as empresas

escolhidas também em

contato com clientes.

Muitas vezes, fechar um

contrato de venda ou serviço

é muito melhor do que ter

um investidor”, diz Antonio

Lombardi, diretor financeiro

da New Ventures, que deverá

abrir novo processo de

seleção ainda neste primeiro

semestre. A meta também

é ampliar o número de

empresas selecionadas

(média de seis por ano), mas

isso dependerá da qualidade

dos planos de negócios.

No total, 60 companhias já

passaram pelo programa,

sendo que 49 ainda ativas.

Mudanças legais impulsionam a criação de empresas de diferentes áreas

“Não temos
nenhum caso aqui
com financiamento
de menos de 80%
do valor do projeto”

Milton Luiz de Melo Santos
Diretor presidente

da Desenvolve SP

CRESCIMENTO

A
maior responsabilidade da socieda-
de com o meio ambiente, seja pela
maior conscientização de empre-
sas e consumidores ou pelas exi-

gências legais, tem possibilitado também o
surgimento de novos e promissores negó-
cios. A Estação Resgate, fundada em 2009, e
a Rica Water, criada há cinco anos, são em-
preendimentos que surgiram na esteira dessa
demanda e que acreditam que a tendência de
uma economia mais sustentável é irreversí-
vel. Tanto que seus fundadores investiram to-
das as suas economias na implantação dos
modelos de negócios, já que àquela época as
linhas de financiamento eram ainda mais es-
cassas. A Estação Resgate recicla resíduos da
construção civil, transformando toda essa es-
pécie de entulho em materiais utilizados, por
exemplo, em pavimentação de estradas, ruas
e avenidas e na fabricação de concreto para
aplicação em fases não estruturais de constru-
ções. Já a Rica Water desenvolve tecnologias
exclusivas para tratamento de efluentes e reú-
so de água, como aeradores que não utilizam
químicos e estações de tratamento compac-
tas, soluções que gastam até cinco vezes me-
nos energia elétrica em seus processos. “O
nosso diferencial está na sustentabilidade in-
tegral”, diz Kadu Bulla, diretor da Rica.

Fundada por Gilberto Meirelles, a Estação
inovou também no modelo de negócio: são
cinco unidades em funcionamento, quatro
em fase de implantação e em cada uma delas
a composição societária é diferente. “É simi-
lar ao sistema franquia, mas não igual, e em
cada uma a minha participação na sociedade
pode variar de acordo com a distância, o que
representa um maior ou menor envolvimen-
to na gestão”, explica Meirelles, acrescentan-

do que os novos sócios foram chegando à me-
dida que o negócio foi se mostrando vitorioso.
Atualmente, diz Meirelles, cada unidade
tem média de 15 funcionários e o faturamen-
to varia de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão por
ano, de acordo com o tamanho da operação.
“Todas as unidades são lucrativas e o retor-
no do investimento ocorre em torno de 2,5
anos”, afirma. Os negócios da Estação ga-
nharam bastante impulso, segundo o execu-
tivo, com a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos, de 2010, e com a sua reedição em
2014, ele espera um novo salto. “Em 2009,
quando começamos, existiam no máximo
10 recicladoras no Brasil e hoje são cerca de
300, mas o País recicla hoje no máximo
20% do seu potencial, mas era quase zero
em 2009. Estou me preparando para crescer
muito mais e ter um grande investidor.”

Na Rica Water, este será o ano da virada.
Desde que foi criada, a empresa só arreca-
dou para pagar as despesas e seus três jovens
sócios tiveram de se desdobrar em outras
funções para manter os investimentos no so-
nho de torná-la uma referência em sustenta-
bilidade nessa área de atuação. Alguns inves-
tidores anjos foram seduzidos pelo projeto
no meio do caminho e, ainda hoje, ficam
com parte das vendas. “A nossa tecnologia é
muito nova e precisava de tempo para ser
maturada e testada, além disso o mercado
começa a acordar para necessidade de tratar
efluentes e reusar água”, diz o diretor da Ri-
ca, que deverá fechar o ano com R$ 600 mil
em vendas. “O suficiente para cobrir os cus-
to e começar a distribuir um pro labore.” Se-
gundo o executivo, as vendas estão tão for-
tes este ano que a empresa já planeja inves-
tir no aumento da capacidade, em 2014.
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Novos negócios na esteira da
responsabilidade ambiental

Gilberto Meirelles,daEstaçãoResgate:
“Todasasunidadessão lucrativas”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2013, Micro, pequenas e médias empresas, p. A4.
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