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RESUMO 

 

Análise de investimento em projetos agroindustriais tipo  

Greenfield de bioenergia no Brasil 

 

O setor de bioenergia no Brasil segue com um grande potencial de crescimento. 

Projeta-se um aumento de 71,6% no consumo total de bioenergia de 2011 a 2021 

(BRASIL. EPE, 2012b). Consequentemente, novos mercados e oportunidades para 

novos projetos estão surgindo. Neste contexto, investidores precisarão avaliar projetos 

Greenfield, ponderando adequadamente riscos e retorno. Entretanto, a avaliação destes 

projetos não é simples pelas suas diversas particularidades. Deste modo, o objetivo 

desta dissertação é estabelecer um padrão metodológico para a análise destes 

investimentos. A partir de uma seleção de metodologias existentes, propõe-se uma 

série de abordagens alternativas e complementares, de forma a contemplar 

adequadamente as particularidades destes projetos. Portanto, este trabalho é inédito no 

que se refere à padronização de metodologias para a análise de investimento 

especificamente de projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia. Para este fim, 

este trabalho não só propõem um padrão metodológico detalhado de análise, mas 

também o aplica em um estudo de caso de um projeto de cogeração de energia a partir 

de eucalipto. O intuito do estudo é ilustrar que a metodologia de análise de investimento 

proposta é eficaz. Além disso, serve como referência e guia de como aplicar esta 

ferramenta na análise de quaisquer projetos agroindustriais Greenfield no setor de 

bioenergia. Desta forma, é possível concluir que o uso do padrão metodológico 

proposto possibilita uma análise coerente de projetos desta natureza e permite uma 

tomada de decisão de investimento consciente. A criação desta ferramenta de análise e 

a exemplificação de seu uso são as principais contribuições deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Análise de investimento; Projetos agroindustriais; Projetos Greenfield; 

Bioenergia; Agroenergia.  

 
 



 

ABSTRACT 

 

Investment Analysis in bioenergy  

agroindustrial Greenfield projects in Brazil 

 

The Brazilian bioenergy industry continues with a great growth potential. It is expected a 

growth in the total bioenergy consumption corresponding to 71.6% from 2011 to 2021 

(BRASIL. EPE, 2012b). Consequently, new markets and, therefore, opportunities for 

new projects are emerging. In this context, investors need to evaluate Greenfield 

projects taking into consideration adequately risks and return. However, these projects 

are not simple to analyze because of its many particular features. In this sense, the goal 

of this thesis is to establish a methodological standard for their investment analysis. 

Based on a selection of existing methodologies, it is proposed a number of alternative 

and complementary approaches in order to effectively contemplate the particular 

features of these projects. Therefore, the innovation of this thesis is relative to the 

standardization of methodologies specific for the investment analysis of agroindustrial 

Greenfield projects in the bioenergy industry. For this purpose, this thesis not only 

proposes a detailed methodology standard, but also applies it in a case study of a wood-

to-energy cogeneration project. The goal of this case study is to demonstrate that the 

proposed methodology standard for investment analysis is effective. Furthermore, works 

as a reference and guide of how to apply this analysis tool in any Greenfield 

agroindustrial project in the bioenergy industry in Brazil. In this way, it is possible to 

conclude that the use of the proposed methodology standard allows a coherent analysis 

of projects of this nature and enables a conscious investment decision. The creation of 

this analysis tool and the exemplification of its use are the main contributions of this 

thesis. 

 

Keywords: Investment analysis; Agroindustrial projects; Greenfield projects; Bioenergy; 

Agroenergy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor de bioenergia no Brasil se desenvolveu bastante na década de 2000. O 

consumo total de energia a partir de fontes de biomassa passou de 43,9 Mtep1 em 

2000 para 77,4 Mtep em 2011, representando 28,4% da matriz (BRASIL. EPE, 2012a). 

Não obstante, de acordo com o PDE 2021 (BRASIL. EPE, 2012b), o setor segue com 

um grande potencial de crescimento para aproximadamente 132,8 Mtep em 2021, 

equivalente a um aumento de 71,6% em relação a 2011.  

 

Isso é possível graças a algumas vantagens comparativas brasileiras, dentre elas: a 

possibilidade de expandir áreas aos plantios energéticos sem competição com a 

agricultura de alimentos e com impactos ambientais dentro do socialmente aceito; as 

condições agroclimáticas que possibilitam realizar múltiplos cultivos no ano; e o fato do 

Brasil deter 25% das reservas de água doce do mundo, o que gera o potencial de 

cultivo irrigado em larga escala (BRASIL. MAPA, 2006). 

 

Estas vantagens somadas a aperfeiçoamentos tecnológicos em diversas rotas de 

conversão de biomassa para energia (e.g. combustão, digestão anaeróbica, 

gaseificação, hidrólise enzimática, torrefação, etc.), além do aperfeiçoamento de novas 

fontes de biomassa (e.g. gramíneas energéticas e florestas energéticas de curta 

rotação) e das tradicionais, projetam um cenário de potencial redução de custo e 

expansão da produção de bioenergia. Ao mesmo tempo, são alternativas de expansão 

complementares ao tradicional setor sucroenergético. Logo, novos mercados e, 

portanto, novas oportunidades de projetos estão surgindo. 

 

Neste contexto surge a necessidade dos participantes do setor de bioenergia, de 

empreendedores e investidores em geral analisarem e avaliarem o investimento em 

projetos agroindustriais Greenfield. Para isso, eles precisam ponderar adequadamente 

riscos e retorno. 

                                            
1
 Milhão de tonelada equivalente de petróleo. 
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Entretanto, estes novos projetos não são simples de ser avaliados pelas suas diversas 

particularidades. Dentre elas, variáveis agroclimáticas, socioambientais, industriais, 

logísticas, capital intensivo ou mesmo tecnológicas. Logo, metodologias tradicionais de 

análise de investimento em projetos de investimento de capital devem ter uma nova 

abordagem. Devem ser complementadas de forma a possibilitar uma análise apropriada 

e criteriosa para a tomada de decisão do investimento. 

 

Deste modo, o objetivo desta dissertação é estabelecer um padrão metodológico de 

análise de investimento. A partir de uma seleção de metodologias existentes, propõe-se 

uma série de abordagens alternativas e complementares, de forma a contemplar 

adequadamente as particularidades destes projetos. Portanto, este trabalho é inédito no 

que se refere à padronização de metodologias para a análise de investimento 

especificamente de projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia. 

 

Para este fim, este trabalho não só propõem um padrão metodológico detalhado de 

análise, mas também o aplica em um estudo de caso de um projeto de cogeração de 

energia a partir de eucalipto. O intuito do estudo é ilustrar que a metodologia de análise 

de investimento proposta é eficaz. Além disso, serve como referência e guia de como 

aplicar esta ferramenta na análise de quaisquer projetos agroindustriais Greenfield no 

setor de bioenergia. A pergunta a ser respondida após a definição e aplicação da 

ferramenta de análise proposta é: investir ou não investir? 

 

Para atender a este objetivo, será desenvolvida uma metodologia abrangente o 

suficiente para ser aplicável a projetos a partir das mais diversas biomassas e fazendo 

uso das mais diversas rotas de conversão em energia; mas, ao mesmo tempo, 

específica o suficiente para abordar coerentemente as peculiaridades dos projetos 

deste setor. A criação desta ferramenta e a exemplificação de seu uso são as principais 

contribuições deste trabalho. 

 

Esta dissertação não considera restrição de capital pelo investidor, também não trata de 

avaliar projetos mutuamente exclusivos ou dependentes. Ela parte da premissa que o 
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investidor está analisando o projeto enquanto ele ainda está em desenvolvimento. 

Portanto, seu escopo é restrito à análise qualitativa e quantitativa dos méritos 

conceituais, técnicos, de estratégia, de risco e de viabilidade econômica de um projeto 

individual e independente para a tomada da decisão de investimento.  

 

O tema deste trabalho foi estabelecido a partir da identificação da necessidade dos 

participantes do setor de bioenergia, de empreendedores e investidores em geral 

analisarem e avaliarem de forma coerente o investimento nestes novos projetos. Para 

isso, eles precisam estar munidos de ferramentas que os possibilite ponderar 

adequadamente os riscos e o retorno de cada projeto.  

 

Outro fator incentivador foi a limitação de literaturas focadas na análise de investimento 

de projetos agroindustriais especializada no setor de bioenergia. Tanto referências de 

metodologias de análise, quanto exemplos de aplicação das mesmas. Foi pela 

necessidade de dar um tratamento específico a um setor bastante diferente dos demais 

setores tradicionais de infraestrutura, mais frequentemente abordados pela literatura. 

Tais como o setor de óleo e gás, energia, telecomunicações, rodovias, ferrovias, 

aeroportos e portos.  

 

Quanto à sua estrutura, este trabalho está dividido em três capítulos, além da 

Introdução. O capítulo 2 apresenta a proposta de metodologia de análise de 

investimento em projetos agroindustriais tipo Greenfield de Bioenergia. Explora: (i) as 

fases de desenvolvimento e implementação dos projetos; (ii) a estratégia 

mercadológica; (iii) a viabilidade técnica agrícola, industrial, logística e socioambiental; 

(iv) aspectos fiscais e de tributação; (v) o perfil dos profissionais chave e a governança; 

(vi) a estratégia de financiamento; (vii) a viabilidade econômico-financeira; (viii) os riscos 

e a estratégia de alocação e mitigação; (ix) os principais aspectos dos contratos chave 

e apólices de seguro como instrumentos de alocação e mitigação de riscos; e (x) os 

fundamentos e a decisão do investimento. 
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O capítulo 3 exemplifica, via estudo de caso, a aplicação da metodologia de análise de 

investimento a um projeto de cogeração de energia a partir de cavaco de eucalipto para 

o setor industrial. O capítulo 4, por último, apresenta as conclusões obtidas a partir 

deste trabalho. Ao final, o Apêndice A oferece um panorama e uma análise do setor de 

bioenergia no Brasil. Incluindo definições, conceitos e uma lista das principais unidades 

e projetos no Brasil. 
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2 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM PROJETOS AGROINDUSTRIAIS 

GREENFIELD 

 

Este capítulo apresenta proposta de metodologia de análise de investimento em 

projetos agroindustriais tipo Greenfield de Bioenergia. Aborda todos os aspectos 

conceituais, técnicos, de estratégia, de risco e de viabilidade econômica de um projeto, 

necessários para a tomada da decisão de investimento. A partir de uma seleção de 

metodologias existentes, propõem-se uma série de abordagens alternativas e 

complementares de forma a contemplar adequadamente as particularidades destes 

projetos. 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

Análise de investimento é um termo bastante genérico, pois depende da natureza do 

investimento em questão. Este trabalho não trata de ativos financeiros, mas sim em 

ativos reais, no caso, projetos agroindustriais.  Considera-se aqui a seguinte definição: 

análise de investimento é o processo de analisar qualitativa e quantitativamente, de 

forma adequada, a aplicação de capitais com finalidade lucrativa, ponderando a relação 

risco e retorno. 

 

2.1.1 Análise de Investimento em Projetos 

 

A literatura é bastante ampla no que diz respeito à análise de investimento em 

empresas e bem mais restrita em relação à análise de investimento em projetos. 

 

Segundo Palepu, Healy e Bernard (2004), uma análise financeira detalhada 

compreende quatro etapas: (i) análise estratégica do negócio para entender a posição 

competitiva da firma na indústria em que se insere, seus fatores de sucesso e riscos; (ii) 

análise contábil de forma a apurar a eficácia da estratégia e operação da empresa por 

meio dos resultados passados; (iii) análise financeira para examinar índices e geração 
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de fluxo de caixa da operação; e (iv) análises prospectivas a fim de determinar 

previsões adequadas da performance futura do negócio e determinar seu valor. 

 

Vale destacar que, em se tratando de projetos Greenfield, não é possível fazer uma 

análise contábil e financeira do histórico do projeto. A análise deve ser feita com base 

em projeções, o que aumenta a dificuldade da mesma. Consequentemente, passa a ser 

mais relevante uma boa análise dos empreendedores por trás do projeto e da equipe de 

executivos e gerentes que conduzirá o projeto em sua fase de implantação e execução. 

 

Roldão (1989) define investir como “[...] aplicar recursos (sacrificando consumo) a partir 

de ideias que consubstanciam oportunidades de negócio”. Ele segrega o ciclo de vida 

de um investimento em empreendimento industrial Greenfield em cinco etapas: (i) ideia 

do projeto e primeira aproximação ao negócio; (ii) concepção global e detalhada do 

projeto; (iii) avaliação do projeto; (iv) implementação do projeto; (v) arranque e 

funcionamento do empreendimento (ROLDÃO, 1989). Embora este capítulo de análise 

de investimento considere os aspectos das cinco etapas citadas, irá focar somente na 

etapa de avaliação do projeto. 

 

Motta e Calôba (2000) definem alternativas de investimento, quais as perguntas que 

devem ser feitas, discutem objetivos, estimativas, modelagem e a decisão do 

investimento em projetos industriais de grande porte; com exemplos no segmento de 

petróleo e gás. Eles classificam sua metodologia para a tomada de decisão nas 

seguintes fases principais: (i) identificação das alternativas; (ii) estudo preliminar de 

viabilidade; (iii) seleção preliminar das alternativas; (iv) estudo detalhado de viabilidade 

das alternativas selecionadas; (v) considerações sobre risco e incertezas – grau de 

propensão ao risco do empreendedor, além da análise de sensibilidade dos resultados 

a possíveis variações de premissas; (vi) implementação das alternativas selecionadas; 

e (vii) análises posteriores aperfeiçoamento do processo decisório (MOTTA; CALÔBA, 

2000). 
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A OCDE (1975) apresenta uma metodologia de análise de investimento em projetos 

industriais considerando: (i) estudo do mercado e de sua evolução; (ii) estudos técnicos 

e previsão dos custos; (iii) definição e análise das alternativas; (iv) critérios de escolha 

do ponto de vista da empresa; (v) análise dos riscos do investimento e escolha da 

melhor alternativa; e (vi) problemas de financiamento e de implementação dos projetos. 

 

Especificamente sobre análise de investimento em projetos no Brasil, os setores mais 

contemplados na literatura são relacionados à infraestrutura tradicional. Principalmente 

óleo e gás, energia elétrica, mineração e rodovias. 

 

2.1.2 Análise de Investimento em Projetos Agroindustriais Greenfield de Bioenergia 

 

A maior parte dos trabalhos pesquisados sobre bioenergia focam aspectos de melhorias 

técnicas, sustentabilidade socioambiental; ou, quando abordados aspectos econômicos, 

além de específicos a um determinado processo, não focam na avaliação da relação 

risco-retorno. 

 

Quanto a literaturas mais próximas do tema deste trabalho, foi possível encontrar um 

pouco mais de uma dúzia de trabalhos interessantes cobrindo os assuntos: (i) 

viabilidade técnica e/ou econômica; (ii) desenvolvimento de projetos; (iii) financiamento 

de projetos; (iv) gestão de projetos; e (v) análise de riscos de projetos. Alguns destes 

trabalhos serão citados ao longo da dissertação, conforme aplicável. 

 

Portanto, pode-se argumentar que um trabalho que aborde a metodologia de análise de 

investimento em um projeto agroindustrial Greenfield de bioenergia não é muito comum.  

 

2.2 Componentes de um Projeto Agroindustrial Greenfield de Bioenergia 

 

Antes de iniciar a revisão de metodologias para a análise de investimento em projetos, 

é importante entender os principais componentes e atividades envolvidas no 

desenvolvimento e na implementação de um projeto agroindustrial Greenfield de 
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bioenergia. A Figura 1 consolida estes componentes, tenta ordená-los de forma 

cronológica – apesar de alguns deles poderem ocorrer concomitantemente – e segrega-

os em fase de desenvolvimento e fase de implementação. 

 

 

 
Figura 1: Os 13 Componentes de um Projeto Agroindustrial Greenfield em Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

a) Prospecção e Desenvolvimento 

 

O primeiro componente é a origem da ideia do projeto e sua definição preliminar de 

escopo. Nesta fase deve ser definido: (i) qual produto será produzido; (ii) qual biomassa 

será utilizada; (iii) se haverá produção própria de biomassa; (iv) análise preliminar de 

disponibilidade de biomassa na região; (v) qual provavelmente será o processo 

industrial e tecnologia empregada; (vi) quem será o cliente ou para qual mercado o 

produto será destinado; (vii) qual a localização aproximada do empreendimento e das 

áreas agrícolas; (viii) qual a capacidade instalada do projeto; (ix) qual opção logística é 

predominante para chegada da biomassa e escoamento do produto final; (x) qual o 

impacto socioambiental do projeto; (xi) data estimada para início das operações 
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agrícolas e industriais; e (xii) se o projeto terá vida útil específica ou terá vigência 

indeterminada. 

 

b) Análise de Viabilidade e Riscos 

 

Apesar de serem duas atividades diferentes, são muito relacionadas. Primeiramente 

devem ser feitas análises preliminares de viabilidade agrícola, industrial, de localização, 

logística, socioambiental, fiscal e econômico-financeira. A partir das análises agrícola, 

industrial, logística e fiscal devem ser obtidas as principais premissas base para a 

realização da análise de viabilidade econômico-financeira. Estas premissas consistem 

nos valores aproximados para os investimentos, custos, despesas, impostos e receitas 

em todos os aspectos do projeto, e respectivos cronogramas de desembolso e entrada 

em operação. Feito isso, estarão determinados os usos totais de recursos. Na 

sequencia, devem ser avaliadas as potenciais fontes de recursos para o projeto. Para 

isso, deve ser definido um cenário preliminar de estrutura de capital alvo e os termos do 

financiamento vislumbrado. 

 

Em paralelo, deve ser feita uma análise de riscos. Esta análise pode ser formal e 

documentada, como pode ser simplesmente parte de discussões na própria fase de 

análise de viabilidade a fim de buscar o que seria um cenário base razoável para ser 

usado como referência. A reflexão sobre os riscos e principais premissas nesta fase 

orientam os empreendedores na definição do escopo das próximas fases. 

 

c) Engenharia 

 

A engenharia consiste em duas etapas, primeiro a realização da engenharia conceitual 

e depois a realização da engenharia básica. A engenharia conceitual será desenvolvida 

entre os itens (a) e (b) citados anteriormente. A engenharia básica pode ser 

desenvolvida neste momento ou após a negociação da venda da energia e/ou 

biocombustível.  
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d) Plano de Suprimento de Biomassa 

 

O plano de suprimento de biomassa é uma validação e detalhamento da análise 

preliminar agrícola realizada no item (b). Ele consiste em definir: (i) a ou as biomassas a 

serem utilizadas; (ii) quanto da biomassa será própria e quanto da biomassa será 

comprada de terceiros ano a ano; (iii) volume de áreas a serem plantadas ano a ano 

(consequentemente a estimativa da produtividade); (iv) custos de implantação e tratos 

culturais ou manutenção da cultura; (v) plano de manejo (espaçamento, nutrição, 

material genético, etc.); (vi) plano de ocupação de terras para biomassa própria (terras 

próprias versus terceiros); (vii) e raio médio vislumbrado. Nesta fase, já faz sentido 

iniciar o trabalho de prospecção de terras in loco para produção de biomassa própria e 

levantamento de potenciais fornecedores para produção de biomassa de terceiros.  

 

e) Decisão de Investimento 

 

O que separa a fase de desenvolvimento da implementação é a decisão de 

investimento. Antes disso, o investidor deve realizar uma análise de riscos mais 

profunda e uma análise de viabilidade definitiva. 

 

f) Venda de Energia e/ou Combustível 

 

A venda do produto pode ter algumas dinâmicas diferentes. Ela depende do projeto ter 

um ou mais produtos. Depende também se são produtos para os quais é possível obter 

contratos de longo prazo. Assim como depende de quanto o empreendedor busca 

vender no longo prazo e quanto deixará para ser vendido no curto prazo, em havendo 

esta opção. Há casos como, por exemplo, o etanol, que dificilmente é comercializado 

em contratos de longo prazo e o empreendedor necessariamente ficará exposto a 

contratos de curto prazo. Neste caso, a venda poderia ocorrer mais tarde, a depender 

também da estratégia de financiamento e respectiva estrutura de garantias. 
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Em se tratando de contratos de longo prazo, é possível fazer um ou mais contratos 

preliminares antes do contrato de venda definitivo. Estes contratos preliminares são 

mais ou menos detalhados, porém não vinculantes. Estes documentos costumam ser 

chamados de Carta de Intenções, Memorando de Entendimentos, Termos e Condições 

Gerais, dentre outros nomes. Com frequência, os projetos agroindustriais de bioenergia 

produzem mais de um produto. Nestes casos, o processo de venda em contrato de 

longo prazo pode ser para um único comprador ou para mais de um. 

 

g) Planejamento e Cronograma 

 

As atividades de planejamento do projeto e cronograma podem ser feitas desde a fase 

de desenvolvimento (itens i a iv). Contudo, após a venda do produto, o projeto sai de 

sua fase de desenvolvimento e passa para a fase de implementação. Neste momento, 

as ferramentas de planejamento e cronograma e respectivos controles são 

imprescindíveis para o sucesso desta fase do projeto. São responsáveis por organizar 

as tarefas mais importantes, antecipar problemas e desvios de rota, além de desenhar 

planos alternativos para retomada dos parâmetros originalmente previstos. Portanto, 

devem ser gerenciadas, a partir deste momento até entrada em operação do projeto de 

forma bastante ativa e detalhada. O componente de planejamento e cronograma 

engloba tanto as atividades industriais quanto as atividades agrícolas, logísticas, 

financeiras e socioambientais. 

 

h) Licenciamentos e Autorizações 

 

Este componente consiste em três etapas. A primeira, que ocorre na fase de 

desenvolvimento do projeto, visa apurar quais são os requisitos necessários em termos 

de licenciamentos, autorizações e alvarás para as diferentes fases do projeto de acordo 

com a legislação. Em havendo, por exemplo, a necessidade de uma licença ambiental 

prévia ou de localização, ela deve ser obtida preferencialmente antes da venda do 

produto do projeto. 
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Vencida a primeira etapa, a segunda é a obtenção das autorizações para a implantação 

do projeto. Os projetos em questão podem envolver alvarás de prefeitura e licença 

ambiental de instalação (estadual) para início das obras industriais, licenças de plantio, 

outorga ANEEL para produção de energia elétrica, outorga de uso de água, aprovação 

para conexão ao sistema elétrico seja para consumo seja para venda de eletricidade, 

dentre outros. 

 

A última etapa é a obtenção das autorizações para o projeto entrar em operação. Estas, 

naturalmente, devem ser obtidas durante a fase de plantio e construção do projeto e 

antes do início da operação da unidade industrial. 

 

i) Financiamento 

 

Esta é uma atividade potencialmente demorada que pode levar de três meses a dois 

anos. Depende bastante da estratégia de financiamento escolhida e das características 

do projeto. De forma geral e resumida, ela consiste em: (i) abordar potenciais 

financiadores para apresentar o projeto; (ii) enquadrar o projeto, ou seja, submetê-lo 

para análise preliminar para confirmação da aplicabilidade das linhas disponíveis ao 

projeto em questão; (iii) análise detalhada do projeto pelo financiador; (iv) negociação 

das condições do financiamento com o financiador; (v) aprovação do financiamento pelo 

financiador; (vi) e desembolso dos recursos. 

 

Idealmente o desembolso dos recursos deve ser iniciado antes dos principais gastos do 

projeto. De forma a evitar com que os acionistas tenham que aportar mais dinheiro do 

que a parcela pré-determinada de capital próprio ou mesmo ter que recorrer a um 

empréstimo ponte. Não obstante, é comum que a obtenção do financiamento seja 

condicionada à apresentação dos principais contratos do projeto (receita, equipamentos 

e obra civil) e às licenças ambientais para a fase de implantação. 

 

j) Incentivos Fiscais 
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O processo de obtenção de um incentivo fiscal é diferente para cada incentivo. As 

etapas são: (i) levantamento dos incentivos disponíveis e aplicáveis ao projeto, o que 

ocorre junto aos itens (a) e (b) da fase de desenvolvimento; (ii) pleito aos incentivos 

fiscais, que ocorre logo que o projeto entra em sua fase de implementação; e (iii) a 

obtenção do incentivo fiscal que deve ocorrer, dependendo do incentivo, antes da 

compra dos equipamentos ou antes da entrada em operação da unidade industrial.  

 

k) Seguros 

 

Antes do início da obra e dos plantios, algumas apólices de seguro precisam ser 

contratadas (apresentado em detalhe no item 2.12). No entanto, antes da contratação é 

comum nomear uma corretora de seguros. Uma vez que a corretora junto aos 

empreendedores tenham identificado os riscos desta etapa do projeto, sua frequência e 

severidade, o plano de seguros é elaborado. O plano de seguros contempla quais 

apólices devem ser contratadas, seu escopo, níveis de cobertura, beneficiários e prazo 

de vigência. A corretora, então, buscará cotações junto a seguradoras. Após 

negociações com as principais seguradoras, as apólices são emitidas junto a uma ou 

mais seguradoras.  

 

l) Plantio 

 

Concluído o Plano de Suprimento de Biomassa, vendido o produto final (se contrato de 

longo prazo), prospectadas as terras e parceiros, obtidos os respectivos licenciamentos 

e, de preferência, contratado o financiamento, serão iniciadas as atividade relativas ao 

plantio de biomassa. Se a cultura for perene como, por exemplo, floresta energética, é 

possível que as atividades de plantio comecem mais cedo, de forma a reduzir a 

dependência do projeto por biomassa de terceiros. No caso de culturas de ciclo anual 

ou semi-perene, o momento do plantio tende a ser próximo do início da construção da 

unidade industrial. 
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m) Equipamentos e Obras Civis 

 

O componente de Equipamentos e Obras Civis possui duas etapas. A primeira é a 

etapa de contratação dos equipamentos e obras civis. O processo de contratação 

engloba a execução da engenharia básica, a elaboração e envio de cartas convite aos 

fornecedores, a negociação das condições comerciais e escolha dos fornecedores, a 

negociação contratual com estes fornecedores e, por fim, a assinatura do contrato.  

 

A segunda etapa é o momento da construção e montagem da unidade industrial. Esta 

etapa passa pela fabricação dos equipamentos, terraplenagem do terreno, obra civil, 

montagem dos equipamentos, comissionamento e testes que culminarão na entrada em 

operação da unidade industrial. Antes da fase de comissionamento e testes, entretanto, 

deverá ser definida e executada a estratégia de Operação & Manutenção da unidade 

industrial. Em outras palavras, a mão de obra que será responsável pela O&M da 

unidade deverá estar contratada a tempo de receber o treinamento pelos fornecedores 

de equipamentos. 

 

2.3 Análise de Estratégia e de Competitividade 

 

“A análise da estratégia permite a identificação dos fatores de risco e geração de lucro 

de uma empresa, possibilitando o analista avaliar a sustentabilidade do desempenho da 

empresa e fazer previsões realistas do desempenho futuro” (PALEPU; HEALY; 

BERNARD, 2004, p. 2-1, tradução nossa). 

 

2.3.1 Metodologias Utilizadas 

 

2.3.1.1 Análise da Estratégia Competitiva 

 

De forma geral, há três estratégias competitivas. A primeira é a liderança em custo, que 

consiste em vender o mesmo produto que a concorrência pelo preço mais baixo. A 

segunda é a diferenciação do produto, que consiste em desenvolver uma característica 
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distinta no produto a qual o consumidor valorize. A terceira estratégia é o foco ou nicho, 

que consiste em produzir um produto para atender uma necessidade específica de um 

mercado menor (PORTER2, 1980 apud KOTLER, 1998).  

 

2.3.1.2 Análise da Estrutura da Indústria: 5 forças de Porter 

 

Porter prega que a estrutura dos mercados e sua rentabilidade no longo prazo são 

determinadas por cinco forças. Três medem o nível de competição atual e potencial do 

setor, duas medem o poder de barganha na cadeia de produção do produto. 

(PORTER3, 1980 apud PALEPU; HEALY; BERNARD, 2004). 

 

A primeira força é a rivalidade entre as firmas existentes. Ela depende da concentração 

do segmento, da expectativa de crescimento do mercado, da tipologia do mercado 

(competitivo, oligopólio concentrado ou diferenciado ou competitivo, monopólios 

naturais), do nível de diferenciação dos produtos, se existe economia de escala, 

capacidade ociosa, barreiras de saída. 

 

 A segunda força é a ameaça de novos entrantes, novos concorrentes. Isto depende 

das barreiras de entrada. Por exemplo, se no segmento em questão há economia de 

escala, economia de escopo e/ou integração vertical, se há acesso a canais de 

distribuição, quais são as barreiras legais e tecnológicas, etc. 

 

A terceira força é a ameaça de produtos substitutos. Ela depende de fatores como o 

preço relativo do produto atual e de sua utilidade ou desempenho, desenvolvimento de 

novas tecnologias, além da pré-disposição do consumidor em trocar de produto. 

 

A quarta força é o poder de barganha dos clientes. Ela depende da relação entre o 

número de consumidores e o número de produtores e se há diferenciação do produto 

ou se a venda é motivada por custo ou qualidade. 

                                            
2
 PORTER, Michael E. Competitive Strategy: techniques for analyzing industries competitors. New York: 

The Free Press, 1980. 
3
 Idem. 
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A quinta força é o poder de barganha dos fornecedores. Ela depende dos mesmos 

fatores citados anteriormente. 

 

2.3.1.3 Análise SWOT 

 

Segundo Kotler (1998), constantemente deve ser realizada a análise do ambiente do 

negócio. A análise deve ser dividida em ambiente externo e interno. O ambiente externo 

consiste de oportunidades e ameaças. As oportunidades devem ser avaliadas de 

acordo com o grau de atratividade e sua probabilidade de sucesso. As ameaças, por 

sua vez, conforme seu grau de relevância e de probabilidade de ocorrência. Quatro 

resultados são possíveis: (i) negócio ideal, cheio de oportunidades que apresente 

poucas ameaças; (ii) negócio especulativo, em que tanto as oportunidades quanto 

ameaças são muitas; (iii) negócio maduro, em que tanto as oportunidades quanto as 

ameaças são poucas; e (iv) negócio arriscado, com poucas oportunidades e muitas 

ameaças. 

 

A análise do ambiente interno consiste na identificação de forças e fraquezas 

(competências) e sua respectiva importância no negócio. Esta análise pode ser 

segregada em quatro áreas: vendas, finanças, operação e organização/administração. 

A principal questão é se o negócio deve ficar limitado às oportunidades atuais para as 

quais tem as forças necessárias ou se deve buscar desenvolver forças para explorar 

outras oportunidades ou mesmo se defender contra ameaças iminentes. 

 

2.3.2 Particularidades e Proposta de Abordagem Complementar 

 

Uma boa análise da estratégia e de competitividade de um projeto deve começar com o 

entendimento do setor onde o projeto está inserido. O Apêndice A traz referência de 

análise mais macro do setor de bioenergia como um todo. Porém, ao avaliar um projeto 

em específico, deve-se aprofundar naquele determinado mercado. É necessário 

entender o produto, sua oferta e demanda, seu processo de produção e cadeia 
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produtiva, a concentração do setor, os fornecedores de equipamentos e tecnologia, a 

matéria-prima, os fornecedores de matéria-prima, o consumidor, os concorrentes, seus 

aspectos logísticos, a geografia do mercado, etc. 

 

Outro fator que deve ser ponderado na análise da estratégia do projeto é a regulação 

setorial aplicável e possíveis alterações. Principalmente se sua competitividade 

depende de mandatos governamentais e subsídios fiscais. 

 

Entretanto, a análise da estratégia não deve se restringir ao mercado. Deve-se também 

considerar uma abordagem voltada ao projeto em questão. Por exemplo, ao estudar 

mais detalhadamente os custos de transação relacionados ao projeto e a especificidade 

de seus ativos (FARINA, 2000). A análise SWOT é também muito útil para análise do 

ambiente interno do projeto. 

 

2.4 Viabilidade Técnica e Operacional Agrícola  

 

O objetivo da análise de viabilidade técnica e operacional agrícola é avaliar se a 

solução agrícola considerada pelo projeto é consistente e factível. Além disso, se as 

premissas técnicas consideradas são executáveis e razoáveis. Caso não sejam, apurar 

quais seriam as premissas a ser consideradas para o cenário base. Neste contexto, é 

importante apurar qual o risco destas premissas se mostrarem diferentes do esperado. 

Também é preciso entender o quanto estas premissas poderiam variar, tanto para 

melhor quanto para pior (cenário otimista e pessimista). Desta forma, adiante na 

análise, será possível realizar uma avaliação de cenários e de sensibilidade de 

premissas de forma coerente tecnicamente. 

 

Os maiores desafios, muitas vezes, estão ligados à inserção de culturas em novas 

fronteiras agrícolas ou novas culturas em áreas tradicionalmente agrícolas. Isso ocorre 

não só por questões agroclimáticas (pluviometria, déficit hídrico, qualidade de solo, 

radiação solar, etc.), mas também por limitação de mão de obra especializada, 
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prestadores de serviços, infraestrutura e disponibilidade de insumos e material genético 

adequado à região. 

 

Vale ressaltar que o investidor não precisa necessariamente ser especialista na área 

agrícola para analisar adequadamente um projeto agroindustrial. Para esta finalidade 

existe a figura do consultor agrícola independente e de seu parecer técnico. Entretanto, 

mesmo não sendo um especialista, o investidor precisa necessariamente saber definir o 

escopo deste parecer. Neste sentido, o objetivo principal desta seção é apresentar qual 

escopo deve, minimamente, ser contemplado em um parecer; e, consequentemente, 

em uma análise técnica e operacional agrícola pelo investidor.  

 

2.4.1 Plano de Suprimento 

 

O primeiro aspecto do escopo é a avaliação do plano de suprimento agrícola do projeto. 

Deve-se entender qual a estratégia de suprimento e as premissas consideradas de 

custo e produção. 

 

a) Escolha da Matéria-prima 

 

Qual é ou quais são as matérias-primas contempladas e por que da escolha? Pontos 

fortes e fracos de cada cultura? Esta cultura é considerada apta na região do projeto de 

acordo com o zoneamento agrícola oficial do governo (caso a cultura esteja 

contemplada)? A região tem histórico do cultivo da cultura em questão? 

 

b) Produtividade 

 

Qual a produtividade esperada? É possível atingir esta produtividade e por quê (e.g. 

condições edafoclimáticas, material genético, manejo, etc.)? Qual o risco de perda da 

produção por baixa pluviometria ou déficit hídrico? Qual a estratégia de manejo agrícola 

do projeto de forma a mitigar o risco de perda de produção (e.g. espaçamento, 

variedades, nutrição, combate a pragas, doenças e daninhas, etc.)? O que seria uma 
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margem de erro razoável para a premissa de produtividade adotada para este projeto 

em específico? 

 

c) Oferta 

 

Quais são as características esperadas da biomassa em termos energéticos (e.g. teor 

de óleo, quantidade de ATR, teor de fibra, umidade, PCI, etc.)? É possível obter estas 

características? O que será feito para atingir estas características? A partir destas 

premissas e a demanda total de biomassa informada pela área industrial, qual é a área 

necessária de efetivo plantio por ano e total para o projeto? O que seria uma margem 

de erro razoável para a premissa de área efetiva necessária para este projeto em 

específico? 

 

d) Estratégia de Suprimento 

 

Quanto o projeto pretende produzir de biomassa própria e quanto pretende comprar de 

terceiros? É factível o projeto conseguir produzir o volume de biomassa previsto como 

suprimento próprio? Existe disponibilidade suficiente de biomassa de terceiros para 

atender o projeto? Qual seria o custo desta biomassa entregue na indústria? Quem será 

responsável por colher e trazer esta biomassa para a indústria, o fornecedor ou o 

projeto? O que seria uma margem de erro razoável para a premissa de custo de 

biomassa de terceiros entregue na indústria? Caso não haja toda a biomassa 

necessária de terceiros, é factível considerar a possibilidade de obter novos 

produtores? Quem será responsável por colher e trazer esta biomassa para a indústria, 

o fornecedor ou o projeto? Qual seria o custo desta biomassa entregue na indústria 

para viabilizar novos produtores?  

 

e) Custo de Plantio e Manutenção 
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Qual o custo anual de plantio e tratos culturais por hectare por ciclo considerado para a 

biomassa própria? É possível e o que será feito para atingir estes valores? O que seria 

uma margem de erro razoável para estes custos de plantio neste projeto? 

 

f) Custo de Colheita 

 

Qual o custo de colheita previsto para a biomassa própria? É possível e o que será feito 

para atingir estes valores? O que seria uma margem de erro razoável para o custo de 

colheita deste projeto? 

 

2.4.2 Plano de Ocupação 

 

O segundo aspecto do escopo envolve a avaliação da disponibilidade de terras, seu 

custo e sua distância em relação à indústria. Deve-se entender qual a estratégia de 

ocupação de terras e as premissas consideradas. 

 

a) Disponibilidade e Custo de Terras Próprias 

 

Quanto da área total de efetivo plantio será de terras próprias? Existe algum tipo de 

restrição legal para a compra de terras pelo projeto (e.g. compra de terras por 

estrangeiros)? Desta área, quantos hectares por ano são necessários? A estrutura 

fundiária local é fragmentada ou de grandes propriedades? Qual o tamanho médio das 

propriedades? Qual o perfil profissional dos proprietários de terra? Há tempo hábil para 

adquirir este volume anual de terras e o que será feito para atingir esta meta? Quais 

são os principais usos da terra nesta região? Há uma grande oferta de terras para 

venda? Qual é a premissa de preço de compra de terras por hectare efetivo? Esta 

premissa é compatível com os preços da região, considerando o mesmo padrão de 

terras? O que seria uma margem de erro razoável para o custo de aquisição das 

propriedades? 

 

b) Disponibilidade e Custo de Terras de Terceiros 
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Quanto da área total de efetivo plantio será de terras de terceiros? Qual a modalidade 

contratual pretendida (e.g. arrendamento, parceria, etc.)? Desta área, quantos hectares 

efetivos por ano são necessários para cada modalidade contratual? A estrutura 

fundiária local é compatível com a estratégia de ocupação? Há uma grande oferta de 

terras para arrendamento/parceria? Há tempo hábil para contratar este volume anual de 

terras e o que será feito para atingir esta meta? Qual é a premissa de preço de 

arrendamento por hectare efetivo por ano? Qual é a premissa de participação na 

produção para o produtor no caso de parceira? Estão previstos adiantamentos pela 

compra da participação do produtor? Estas premissas são competitivas se comparadas 

aos demais usos da terra na região? O que seria uma margem de erro razoável para as 

premissas de custo de contratação destas propriedades para cada modalidade? 

 

c) Uso da Terra 

 

Qual será o percentual de utilização das terras (razão entre hectare efetivo e hectare 

total)? Quanto desta perda é em função das características de solo na região, da 

estratégia de mecanização das operações agrícolas, da infraestrutura necessária e das 

restrições legais de uso (e.g. novo Código Florestal, Lei nº 12.651/12)?  

 

d) Raio Médio 

 

Qual a distância média prevista pelo projeto entre as fazendas e a indústria? O raio 

médio considerado pressupõe qual taxa de ocupação das terras (razão entre hectares 

totais necessários e hectares existentes dentro do raio médio)? 
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Tabela 1: Exemplo de Cálculo de Taxa de Ocupação Agrícola do Projeto 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

É razoável esta taxa de ocupação na região? A concorrência de usos da terra na região 

pode afetar a obtenção desta taxa de ocupação? O que será feito para obter este raio 

médio? O raio médio é diferente para terras próprias e terras de terceiros? Este raio 

médio é compatível com as premissas de custos de compra e contratação de terras do 

projeto? O que seria uma margem de erro razoável para a premissa de raio médio para 

terras próprias e de terceiros? 

 

2.4.3 Recursos Humanos, Insumos e Máquinas 

 

O terceiro aspecto do escopo envolve a avaliação da disponibilidade, qualidade e 

custos de mão de obra, insumos e máquinas. Deve-se entender qual a estratégia das 

operações agrícolas e as premissas consideradas. 

 

a) Mão de Obra Operacional 

 

 Atividades Manuais: quais atividades utilizarão mão de obra manual? Alguma 

delas demanda mão de obra qualificada? Quais destas atividades o projeto prevê 

terceirizar? Existem fornecedores na região para estes serviços? Em caso 

negativo, há disponibilidade de mão de obra na região para que o projeto realize 

estas atividades por conta própria? A premissa de custos de mão de obra 

manual está compatível com a região? Os custos totais de mão de obra manual 

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 

10 31,8% 63,7% 95,5% 127,3% 159,2% 191,0% 222,8%

30 3,5% 7,1% 10,6% 14,1% 17,7% 21,2% 24,8%

50 1,3% 2,5% 3,8% 5,1% 6,4% 7,6% 8,9%

70 0,6% 1,3% 1,9% 2,6% 3,2% 3,9% 4,5%

90 0,4% 0,8% 1,2% 1,6% 2,0% 2,4% 2,8%

110 0,3% 0,5% 0,8% 1,1% 1,3% 1,6% 1,8%

130 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,1% 1,3%

150 0,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 1,0%

Área Total Necessária (ha)Raio Médio 

Alvo (Km)
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estão compatíveis com a premissa de custos de plantio, tratos culturais e 

colheita? 

 

 Atividades Mecanizadas: quais atividades utilizarão mão de obra mecanizada? 

Quantas destas atividades o projeto prevê terceirizar? Existem fornecedores na 

região para estes serviços? Em caso negativo, há disponibilidade de mão de 

obra qualificada na região para que o projeto realize estas atividades por conta 

própria? A premissa de custos de mão de obra mecanizada está compatível com 

a região? Os custos totais de mão de obra mecanizada estão compatíveis com a 

premissa de custos de plantio, tratos culturais e colheita? 

 

Em se tratando de um projeto Greenfield, a estratégia de uso de mão de obra própria 

estará sempre suscetível à falta de histórico de operação do projeto, ainda que os 

profissionais contratados tenham experiência individualmente. Um grande mitigador 

seria a presença de um sócio com histórico de operação agrícola com a mesma 

biomassa em outras unidades. De qualquer forma, o investidor deve ter em mente, na 

hipótese de mão de obra própria, que o projeto passará por uma curva de aprendizado.  

 

b) Fornecedores de Insumos 

 

Quais insumos são demandados para as atividades agrícolas do projeto (e.g. 

defensivos, fertilizantes, calcário, sementes, mudas, etc.)? Estes insumos estão 

disponíveis na quantidade e qualidade necessária na região? A premissa de custos 

destes insumos está compatível com os custos da região? O custo destes insumos é 

compatível com a premissa de custos de plantio, tratos culturais e colheita? 

 

c) Fornecedores de Máquinas 

 

Quais máquinas são demandadas para as atividades agrícolas do projeto? Estas 

máquinas estão disponíveis na quantidade e qualidade necessária na região? A 

estratégia é comprá-las, alugá-las ou terceirizar seu uso? No caso de terceirizar, há 
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fornecedores na região? O custo do uso destas máquinas é compatível com a premissa 

de custos de plantio, tratos culturais e colheita? 

 

2.4.4 Cronograma de Implantação  

 

O quarto aspecto do escopo envolve a avaliação da viabilidade de execução dos 

volumes de plantio previstos dentro do cronograma de implantação agrícola do projeto. 

Com especial atenção aos primeiros anos. Devem-se entender quais as operações 

necessárias e qual o cronograma almejado. 

 

Quais são as etapas e operações agrícolas necessárias até o estabelecimento do 

plantio no projeto em questão (e.g. contratar equipe, prospectar áreas, 

contratar/comprar áreas, licenciá-las, contratar insumos, serviços e máquinas, limpar as 

áreas, preparar o solo, etc.)? É razoável assumir que a área de plantio anual necessária 

pode ser viabilizada operacionalmente no espaço de tempo previsto? O que será feito 

pelo projeto para atingir esta meta? Os custos de plantio e tratos culturais estão 

compatíveis com o cronograma de implantação? O que seria uma margem de erro 

razoável para o volume de plantio anual previsto? Como esta margem de erro varia ano 

a ano no cronograma de implantação? 

 

2.4.5 Aspectos Socioambientais 

 

Os aspectos socioambientais referentes às atividades agrícolas serão avaliados no item 

2.7. 

 

2.5 Viabilidade Técnica e Operacional Industrial 

 

O objetivo desta análise é avaliar se a solução técnica proposta para o projeto é viável e 

consistente. Além disso, se as premissas técnicas consideradas são razoáveis para um 

cenário econômico base. Caso não sejam, apurar quais deveriam ser as premissas 

consideradas para o cenário base. Neste contexto, é importante apurar qual o risco 
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destas premissas se mostrarem diferentes do esperado. Também é preciso entender o 

quanto estas premissas poderiam variar, tanto para melhor quanto para pior (cenário 

otimista e pessimista). Desta forma, adiante na análise de riscos, será possível realizar 

uma avaliação de cenários e de sensibilidade de premissas de forma coerente 

tecnicamente. 

 

Vale ressaltar que o investidor não precisa necessariamente ser especialista na área 

industrial para analisar adequadamente um projeto agroindustrial. Para esta finalidade 

existe a figura do consultor industrial independente e de seu parecer técnico. 

Entretanto, mesmo não sendo um especialista, o investidor precisa necessariamente 

saber definir o escopo deste parecer. Neste sentido, o objetivo principal desta seção é 

apresentar qual o escopo que deve minimamente ser contemplado em um parecer; e, 

consequentemente, em uma análise técnica e operacional industrial pelo investidor.  

 

2.5.1 Tecnologia 

 

a) Ciclo de Vida da Demanda/Tecnologia 

 

O nível de mudança de uma demanda por um produto qualquer é descrito por uma 

curva de ciclo de vida da demanda. Uma curva de demanda tem um estágio de 

emergência, depois um estágio de crescimento que começa acelerado e então 

desacelera, seguido por uma fase de maturidade e posterior declínio. Identificada a 

demanda, ela é satisfeita por uma tecnologia. Cada nova tecnologia utilizada 

normalmente satisfaz a demanda de forma superior seja por eficiência ou por menor 

custo. Assim como a demanda, as curvas de tecnologias também passam pelas 

mesmas etapas (ANSOFF; MCDONNELL4, 1993 apud KOTLER, 1998). 

 

Portanto, faz-se necessário analisar qual o estágio do ciclo de vida da demanda que o 

projeto em questão atende. Adicionalmente, qual o ciclo de vida da tecnologia 

                                            
4 ANSOFF, H. Igor; MCDONNELL, Edward J. Implantando a Administração Estratégica. São Paulo: 
Atlas, 1993.  
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contemplada neste projeto. Se a tecnologia escolhida ainda estiver na fase de 

emergência, pode trazer riscos de desempenho indesejáveis. Por outro lado, se a 

tecnologia for muito madura, pode em poucos anos se tornar obsoleta e, portanto, 

menos competitiva em termos de custo de produção.  

 

b) Fornecedores 

 

Trata-se da avaliação de fornecedores de engenharia, equipamentos (e respectivas 

peças sobressalentes), montagem e construção civil. Se o projeto já tem os 

fornecedores definidos, eles devem ser objeto de análise no parecer. Se não definidos, 

devem-se avaliar quais são os fornecedores disponíveis no mercado nacional e se há 

necessidade de importar algum equipamento ou tecnologia. São três os aspectos 

principais na avaliação de fornecedores chave para um projeto: (i) capacidade técnica; 

(ii) capacidade de execução; e (iii) capacidade financeira. Independentemente da 

estratégia de implantação escolhida, a seleção dos fornecedores chave é crítica para o 

sucesso do projeto. 

 

É imprescindível avaliar o histórico de execução de projetos similares em termos de 

tecnologia, processo, matéria-prima e região de atuação. Ao olhar o histórico, deve-se 

analisar qualidade, prazo de execução e ocorrência de sobrecusto. A reputação do 

fornecedor, de forma geral, também é importante indício de qualidade. Quanto à 

capacidade financeira, deve-se fazer uma avaliação de seus demonstrativos 

financeiros, referências bancárias e qualidade de crédito (e.g. via consulta ao Serasa).  

 

c) Desempenho 

 

De acordo com a solução tecnológica e de processo adotados, o parecer deve validar: 

 

 Eficiência: qual a eficiência de conversão de biomassa para energia esperada? É 

possível atingir esta eficiência durante toda a vida útil do projeto e por quê? As 

especificações dos equipamentos são factíveis e compatíveis com a eficiência 
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considerada? As especificações da matéria-prima pela área agrícola são 

compatíveis com a eficiência considerada? Qual seria a margem de erro razoável 

para a premissa de eficiência adotada para este projeto em específico? 

 

 Disponibilidade: qual a disponibilidade em horas por ano da indústria? É possível 

atingir esta disponibilidade durante toda a vida útil do projeto e por quê? Os 

equipamentos considerados são compatíveis com esta disponibilidade? Os 

fornecedores considerados possuem a confiabilidade necessária para propiciar e 

garantir esta disponibilidade? Qual seria a margem de erro razoável para a 

premissa de disponibilidade adotada para este projeto em específico? 

 

 Ritmo de Arranque da Operação (ramp-up): qual o ritmo de arranque da 

operação considerado para o projeto (níveis operacionais mês a mês)? É 

possível atingir esta premissa e por quê? Foi considerada a curva de 

aprendizagem da nova equipe de operação e manutenção? Qual seria a margem 

de erro razoável para a premissa de ritmo de entrada em operação adotada para 

este projeto em específico? 

 

d) Custo de Implantação 

 

Qual a premissa de custo de implantação industrial previsto pelo projeto? As cotações 

são recentes e completas? É possível atingir este custo e por quê? Foram considerados 

adequadamente os custos de instalação auxiliares à indústria (e.g. pátio ou armazém 

de biomassa, terraplanagem e fundações)? Foram considerados os custos de 

biomassa, outros insumos e consumíveis para o comissionamento e arranque das 

operações? Foram consideradas peças sobressalentes? Qual foi o valor considerado 

para contingências? Este valor é compatível com as características do projeto? Dada a 

atual fase da engenharia, qual seria a margem de erro razoável para a premissa de 

custo de implantação adotada para este projeto?  

 

2.5.2 Projetos de Engenharia 
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a) Projeto Conceitual, Básico e Detalhado 

 

Ao analisar um projeto em fase de desenvolvimento, geralmente o investidor encontrará 

o projeto de engenharia entre a fase conceitual e a básica. Antes de detalhar o escopo 

do parecer, vale esclarecer um pouco estes conceitos. 

 

Pellegrini e Rietmann (2012) definem o projeto conceitual como aquele que deve 

indicar: (i) como será a unidade industrial; (ii) por onde e como a biomassa será 

recebida; e (iii) uma primeira estimativa do valor total do investimento industrial. 

 

O projeto básico, por sua vez, pode ser considerado como um detalhamento do 

conceitual. Ele deve resultar em um documento que permita uma melhor avaliação do 

valor total do investimento industrial. Ele inclui especificações, layout, tubulações, 

instrumentações, conexões elétricas, automação, redundâncias, folha de dados para os 

principais equipamentos, etc. Durante a elaboração do projeto básico é discutida 

também a estratégia de implantação da unidade industrial. Concluída esta etapa, a 

solução industrial deve ser congelada e o projeto estará pronto para o início da 

construção (PELLEGRINI; RIETMANN, 2012). 

 

É papel do parecer atestar a consistência do projeto de engenharia, independentemente 

da fase em que o projeto se encontre. O projeto está completo? Ele está detalhado o 

suficiente para a etapa em que se encontra? Ele contém viés, vícios, erros de cálculo 

ou conceituais? Ele está compatível com a premissa de custo de implantação? 

 

A Accenture entrevistou, entre 2011 e 2012, 61 empresas de energia e utilities em todo 

o mundo. Considerou mais de 191 projetos de capital acima de US$1 bilhão e com 

prazo de implantação maior que um ano. Foi constatado que o segundo fator causador 

de mudanças no cronograma de um projeto citado em 48% dos casos é o detalhamento 

insuficiente durante a fase de planejamento do projeto. O terceiro principal fator citado 

em 45% dos casos é que as premissas originais se revelam incorretas e incompletas. 
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Ambos os fatores são diretamente relacionados aos projetos de engenharia 

(ALBERNAZ, 2012). 

 

b) Estratégia de Implantação do Projeto 

 

Qual a modalidade de contratação prevista para a engenharia, fornecimento e 

montagem de equipamentos e construção civil? Quais são suas vantagens e 

desvantagens? O projeto de engenharia já está maduro o suficiente para tomar esta 

decisão? Ela é uma estratégia adequada, considerando-se as opções disponíveis de 

fornecedores? Esta modalidade é compatível com a estrutura e os recursos internos do 

projeto em termos de gestão e engenharia? Esta modalidade é adequada do ponto de 

vista de alocação e mitigação dos riscos de engenharia e construção? Haveria outras 

estratégias tão adequadas quanto ou potencialmente melhores? 

 

Além disso, o investidor deve ponderar se a estratégia de implantação do projeto é 

compatível com a estratégia de financiamento almejada. 

 

2.5.3 Recursos Humanos 

 

A quantidade de profissionais e sua qualificação são diferentes nas fases de construção 

e operação. Portanto, o parecer deve avaliar este tópico separadamente. Entretanto, os 

pontos de preocupação são os mesmos. 

 

Há disponibilidade de mão de obra na região? A mão de obra disponível tem a 

qualificação necessária? É possível contratar a mão de obra necessária sem 

comprometer o cronograma de implantação estabelecido? Como será atingido este 

objetivo? O custo desta mão de obra é compatível com o custo de implantação e 

operação? O projeto tem ou pretende ter um gerente responsável pelo planejamento e 

acompanhamento da obra? Este gerente tem experiência prévia no segmento em 

questão e na implantação de projetos Greenfield? 

 



49 
 

De acordo com a Accenture (ALBERNAZ, 2012), “O Brasil é o 3º país com maior 

dificuldade em achar mão de obra técnica no mundo [...]. Apenas 10% dos alunos do 

ensino médio do Brasil optam por seguir sua formação no nível técnico”, enquanto no 

Chile é 35%, na Argentina 25%, na Espanha 30% e na Alemanha 50%. (ALBERNAZ, 

2012, p. 6). O problema de escassez de mão de obra pode ser ainda mais agravado 

dependendo da localização do projeto. Não só a mão de obra diretamente relacionada à 

operação da indústria, mas também a de fornecedores para implantação do projeto. 

 

2.5.4 Estratégia de Operação e Manutenção 

 

As estratégias consideradas são: (i) O&M próprio; (ii) operação própria e manutenção 

terceirizada; (iii) operação terceirizada e manutenção própria; e (iv) O&M terceirizados. 

 

Qual a estratégia de O&M do projeto? Quais são suas vantagens e desvantagens para 

este projeto em específico? Esta estratégia é adequada e por quê? Existe mão de obra 

disponível e qualificada e/ou fornecedores adequados na região para suportar esta 

estratégia? A premissa de custo de O&M considerada é compatível com esta 

estratégia? O que seria uma margem de erro razoável para a premissa de custo de 

O&M adotada para este projeto? 

 

Em se tratando de um projeto Greenfield, a estratégia de uso de mão de obra própria 

estará sempre suscetível a falta de histórico de operação de manutenção do projeto. 

Ainda que os profissionais contratados tenham experiência individualmente. Um grande 

mitigador seria a presença de um sócio com histórico de O&M industrial em outras 

unidades, se possível com a mesma biomassa. De qualquer forma, o investidor deve ter 

em mente, na hipótese de mão de obra própria, que o projeto passará por uma curva de 

aprendizado.  

 

Ao considerar a terceirização, por sua vez, é importante avaliar a disponibilidade de 

empresas com capacidade técnica (reputação e histórico) e financeira. Estas empresas 
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devem ser especialistas no processo industrial em questão e nas particularidades de 

sua respectiva matéria-prima. 

 

2.5.5 Cronograma de Implantação 

 

O cronograma de implantação está compatível com o estágio de desenvolvimento do 

projeto de engenharia? Está compatível com a disponibilidade de recursos do projeto? 

A localização da indústria já foi definida? O cronograma está compatível com o prazo de 

formalização da posse do terreno industrial? Está compatível com o prazo de obtenção 

das licenças industriais? Está compatível com o início de suprimento de biomassa? 

Está compatível com o custo de implantação? Está compatível com o prazo de 

fabricação e entrega dos principais equipamentos? O projeto já contratou ou conseguirá 

contratar um gerente de projetos a tempo de zelar pela execução do cronograma? O 

projeto prevê contratar uma empresa ou equipe de engenharia proprietária para 

acompanhar os projetos de engenharia e fiscalizar a execução da obra? Qual o 

caminho crítico do cronograma? O que seria uma margem de erro razoável para a data 

de entrada em operação deste projeto? 

 

Cabe ao investidor “[...] examinar o caminho crítico do cronograma de implantação para 

determinar onde o risco de atraso é maior e, então, avaliar o potencial impacto 

financeiro deste atraso do projeto” (FINNERTY, 2007, p. 72, tradução nossa). 

 

Adicionalmente, uma vez realizado o investimento, o investidor deve zelar para que o 

escopo e as especificações do projeto não sejam alterados pelos seus executivos e 

empreendedores. Ainda que a motivação de alteração do projeto seja para trazer 

alguma melhoria, devem-se avaliar exaustivamente os impactos que esta alteração 

pode causar no restante do projeto. O objetivo é constatar se o saldo dos impactos será 

de fato positivo em termos de rentabilidade e se a alteração é exequível dentro do 

cronograma necessário.  

 

2.5.6 Aspectos Socioambientais 
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Os aspectos socioambientais referentes às atividades industriais serão avaliados no 

item 2.7. 

 

2.6 Viabilidade da Localização e da Logística 

 

O objetivo desta análise é avaliar se a solução técnica proposta é viável e factível. Além 

disso, se as premissas técnicas consideradas são razoáveis. Caso não sejam, apurar 

quais seriam as premissas a ser consideradas para o cenário base. Neste contexto, é 

importante apurar qual o risco destas premissas se mostrarem diferentes do esperado. 

Também é preciso entender o quanto estas premissas poderiam variar, tanto para 

melhor quanto para pior (cenário otimista e pessimista). Desta forma, adiante na 

análise, será possível realizar uma avaliação de cenários e de sensibilidade de 

premissas de forma coerente tecnicamente. 

 

Novamente, vale ressaltar que o investidor não precisa necessariamente ser 

especialista no assunto para analisar adequadamente um projeto agroindustrial. Para 

esta finalidade existe a figura do consultor independente e de seu parecer técnico. 

Entretanto, mesmo não sendo um especialista, o investidor precisa necessariamente 

saber definir o escopo deste parecer. Neste caso, o trabalho pode ser parte do escopo 

do parecer industrial e do agrícola ou fazer parte do escopo de um parecer exclusivo 

para o tema de localização e logística. 

 

Neste sentido, o objetivo principal desta seção é apresentar qual o escopo que deve 

minimamente ser contemplado em um parecer; e, consequentemente, em uma análise 

de viabilidade da localização e da logística do projeto pelo investidor. 

 

2.6.1 Escopo do Parecer Técnico Agrícola 

 

a) Localização dos Plantios 
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A escolha da localização dos plantios em um projeto agroindustrial depende de vários 

aspectos. Basicamente, a localização pode ser orientada em função do mercado 

consumidor ou do local mais apropriado para produção da biomassa. Para esta 

definição pesa principalmente os aspectos logísticos de cada uma das opções. 

 

 Priorização: a localização dos plantios foi definida em função de aptidão agrícola 

ou em função do mercado consumidor? Quais as vantagens e desvantagens 

desta escolha, do ponto de vista agrícola?  

 

 Condições Edafoclimáticas: as condições de solo e clima são adequadas para a 

biomassa em questão? Quais microrregiões devem ser priorizadas na 

prospecção de terras?  

 

 Sinergias de Localização e Escala: dada a área total necessária para o projeto, 

qual é o tamanho mínimo desejável de cada propriedade? Qual a distância 

máxima entre propriedades para que se possam obter ganhos de escala? Existe 

uma região em específico que tenha uma logística de escoamento privilegiada? 

 

b) Cadeia de Distribuição 

 

 Modal Logístico: quais modais logísticos estão disponíveis para o escoamento da 

biomassa? Estes modais têm capacidade suficiente para comportar o volume de 

biomassa do projeto em toda a época em que ela é colhida? Qual a condição 

física de conservação destes modais e seu impacto no tempo de frete? 

 

 Estoque no Campo: a matéria-prima utilizada demanda estocagem após a 

colheita, seja no campo ou em armazéns fora da indústria (e.g. oleaginosas, 

madeira e algumas gramíneas)? Caso positivo, quanto da biomassa colhida deve 

permanecer no campo ou em armazém externo? Por quanto tempo a biomassa 

deve permanecer antes de ser transportada para a indústria? Este período de 

estocagem e respectivo custo estão considerados na premissa de capital de giro 
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do projeto? Os investimentos necessários para estrutura de armazenagem e 

movimentação de biomassa estão contemplados no investimento agrícola? 

 

 Carregamento e Transporte: o projeto assume que fará o carregamento e 

transporte da biomassa por conta própria ou via terceiros? Quais são as 

vantagens e desvantagens da opção adotada? No caso de terceirizar, existem 

transportadoras capazes de transportar eficientemente todo o volume de 

biomassa necessário para a indústria? A premissa de custos para carregamento 

e transporte é compatível com a estratégia adotada e com o mercado da região? 

O custo leva em consideração o teor de umidade da biomassa? O custo leva em 

consideração a existência de pedágios e a contratação de seguro de transporte? 

O custo é compatível com a disponibilidade e qualidade dos modais logísticos 

locais? Qual seria a margem de erro razoável para as premissas de custo de 

colheita e transporte adotadas para este projeto em específico? 

 

Em função da alta umidade e baixa densidade característica da biomassa in natura, 

seus custos de carregamento e transporte são bastante relevantes no custo total de 

produção do projeto. Portanto, é importante que o investidor se atente à estratégia do 

projeto de gestão desta umidade e seu impacto nos custos de transporte e na eficiência 

de conversão da biomassa em energia.  

 

2.6.2 Escopo do Parecer Técnico Industrial 

 

a) Localização Industrial 

 

A escolha da localização da indústria em um projeto agroindustrial depende de vários 

aspectos. Basicamente a localização pode ser orientada em função do mercado 

consumidor ou do local mais apropriado para produção da biomassa. Para esta 

definição pesa principalmente os aspectos logísticos de cada uma das opções. 
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 Priorização: a localização da indústria foi definida em função do mercado 

consumidor ou em função de aptidão agrícola? Quais as vantagens e 

desvantagens desta escolha do ponto de vista industrial?  

 

 Características da Área: 

 

o Tamanho: a área designada é grande o suficiente para comportar tanto a 

indústria quanto a recepção, processamento e estocagem da biomassa? É 

possível expandir a área, se necessário, e a qual custo? 

 

o Condições do Solo e Relevo: as condições de solo e relevo são 

adequadas para comportar a unidade industrial? As estimativas de 

volumes de terraplenagem são suficientes? As condições de solo e relevo 

são compatíveis com as premissas de custo e cronograma de 

implantação? 

 

o Condições do Subsolo: as condições de subsolo são adequadas para 

suportar as fundações e a indústria? As condições de subsolo são 

compatíveis com as premissas de custo e cronograma de implantação? 

 

 Infraestrutura Disponível: existe estrutura de telecomunicação? Existem na 

região moradias, serviços de saúde e educação, comércio e lazer para a mão de 

obra envolvida? Há captação de água e condições de obtenção de outorga? 

Durante a construção há eletricidade disponível para conexão ou possibilidade 

de usar geradores? Durante a operação há subestações elétricas e/ou linhas de 

transmissão de eletricidade próximas para conexão? A infraestrutura disponível é 

compatível com o custo e cronograma de implantação do projeto? Em caso 

negativo, qual o impacto em termos de custo e cronograma de implantação para 

solucionar as restrições existentes? 

 

b) Cadeia de Suprimento 
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 Acesso à Indústria: 

 

o Fase de construção: existe acesso logístico sem restrições de tráfego para 

o transporte dos equipamentos e máquinas sejam nacionais ou 

importados? Será necessário algum investimento adicional no acesso à 

indústria durante a fase de construção? Estes investimentos já estão 

considerados no custo de implantação? 

 

o Fase de operação: existe acesso logístico sem restrições de tráfego para 

o transporte da biomassa vinda do campo? Será necessário algum 

investimento adicional no acesso à indústria para a fase operacional? 

Estes investimentos já estão considerados no custo de implantação? 

 

 Estoque na Indústria: o projeto contempla a estocagem de biomassa no site 

industrial? Quantos dias de estoque? Como ele será armazenado? Este período 

de estocagem e respectivo custo estão considerados na premissa de capital de 

giro do projeto? Os investimentos necessários para a estrutura de armazenagem 

e movimentação da biomassa estão contemplados adequadamente no custo de 

implantação? 

 

c) Cadeia de Distribuição 

 

Este item trata sobre como escoar a bioenergia para o mercado. Naturalmente são 

diversos os produtos bioenergéticos que podem ser produzidos. A seguir, apresenta-se 

a abordagem que o parecer deve dar a cada um dos casos, conforme aplicável. 

 

 Bioeletricidade: como o projeto planeja despachar a bioeletricidade? Existem 

subestações e/ou linhas de transmissão próximas que comportem a geração? 

Quais serão os investimentos necessários para despachar a bioeletricidade à 

rede básica? Estes investimentos foram contemplados no custo de implantação 
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do projeto? O prazo necessário para viabilizar a construção (inclusive 

licenciamentos e autorizações) desta infraestrutura está considerado no 

cronograma de implantação? 

 

 Vapor: qual a infraestrutura necessária para entregar vapor ao consumidor (e.g. 

quantas tubulações/interligações, qual cumprimento, diâmetro, material e 

espessura)? É possível aproveitar a infraestrutura pré-existente de alguma 

caldeira desativada próxima ao local? Quais serão os investimentos necessários 

para esta infraestrutura? Estes investimentos foram contemplados no custo de 

implantação do projeto? O prazo necessário para viabilizar sua construção 

(inclusive licenciamentos e autorizações) está considerado no cronograma de 

implantação? 

 

 Calor/Frio: como o calor/frio será utilizado pelo consumidor? De forma direta ou 

por troca de temperatura? Qual a infraestrutura necessária para entregar 

calor/frio? É possível aproveitar a infraestrutura pré-existente de alguma caldeira 

desativada próxima ao local? Quais serão os investimentos necessários? Estes 

investimentos foram contemplados no custo de implantação do projeto? O prazo 

necessário para viabilizar sua construção (inclusive licenciamentos e 

autorizações) está considerado no cronograma de implantação? 

 

 Biocombustível Líquido, Sólido ou Gasoso: qual a infraestrutura necessária para 

armazenar e entregar o biocombustível (e.g. tancagem ou armazém na indústria, 

caminhões, vagões, barcaças, dutos, etc.)? Existem modais logísticos 

disponíveis que comportem o escoamento da produção seja mercado interno ou 

externo? É possível aproveitar alguma infraestrutura pré-existente na região? 

Quais serão os investimentos necessários? Estes investimentos foram 

contemplados no custo de implantação do projeto? O prazo necessário para 

viabilizar sua construção (inclusive licenciamentos e autorizações) está 

considerado no cronograma de implantação? 
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2.6.3 Aspectos Socioambientais 

 

Os aspectos socioambientais referentes às atividades logísticas serão avaliados no item 

2.7. 

 

2.7 Avaliação de Aspectos Socioambientais 

 

O objetivo desta análise é avaliar se o projeto contemplou consistentemente e de forma 

completa todos os seus aspectos socioambientais. Além disso, se as premissas 

adotadas são executáveis e razoáveis do ponto de vista de custo e cronograma. Caso 

não sejam, apurar quais seriam as premissas a ser consideradas para o cenário base. 

Neste contexto, é importante apurar qual o risco destas premissas se mostrarem 

diferentes do esperado. Também é preciso entender o quanto estas premissas 

poderiam variar, tanto para melhor quanto para pior (cenário otimista e pessimista). 

Desta forma, adiante na análise, será possível realizar uma avaliação de cenários e de 

sensibilidade de premissas de forma coerente tecnicamente. 

 

Apesar de projetos de bioenergia terem, por definição, características ambientais mais 

positivas que projetos a partir de fontes fósseis, ainda assim seus impactos devem ser 

avaliados individualmente. 

 

O investidor não precisa necessariamente ser especialista na área socioambiental para 

analisar adequadamente um projeto agroindustrial. Para esta finalidade existe a figura 

do consultor socioambiental independente e de seu parecer técnico. Entretanto, mesmo 

não sendo um especialista, o investidor precisa necessariamente saber definir o escopo 

deste parecer. Neste sentido, o objetivo principal desta seção é apresentar qual o 

escopo que deve minimamente ser contemplado em um parecer; e, consequentemente, 

na análise pelo investidor.  

 

2.7.1 Impactos Socioambientais 
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O parecer deve avaliar preliminarmente quais são os principais impactos 

socioambientais do projeto e se algum deles pode inviabilizar sua execução. De acordo 

com Hoffman (2008), devem-se considerar os seguintes aspectos de um projeto: 

características do site industrial, ar, água, fauna e flora, saúde e segurança humana, 

ruídos, poluição visual, proximidade a locais relevantes do ponto de vista histórico e 

cultural, infraestrutura de transporte e serviços públicos e população indígena. 

 

Segundo Giordano (2000), no Brasil, os estudos de impacto ambiental (EIA) são as 

principais ferramentas de gestão do meio ambiente. Deve ser um instrumento de 

planejamento com o intuito de minimizar os impactos ao meio ambiente. Deve 

contemplar necessariamente: (i) diagnóstico da área de influência; (ii) análise de 

impactos; (iii) definição de medidas mitigadoras; e (iv) elaboração de programa de 

monitoramento e acompanhamento. O RIMA é o relatório que deve refletir de forma 

resumida e de fácil entendimento as conclusões do EIA. Entretanto, como estes 

estudos devem ser necessariamente conduzidos por empresa independente formada 

por grupo multidisciplinar, eles tendem a ser bastante caros e demorados. 

 

Quais as chances do EIA e do RIMA serem requisitos obrigatórios para este projeto? O 

projeto prevê como premissa a realização do EIA e do RIMA em seu orçamento e 

cronograma? Em termos de impactos socioambientais do projeto na região, quais os 

fatores mais críticos? Algum destes fatores podem, potencialmente, inviabilizar a 

execução do projeto? A premissa de custos de mitigação, monitoramento e 

acompanhamento dos impactos socioambientais está compatível com a realidade do 

projeto? 

 

2.7.2 Escopo do Parecer Relacionado à parte Agrícola 

 

a) Regularização de Terras 

 

A região de forma geral apresenta muitas propriedades agrícolas irregulares em termos 

ambientais e de titularidade? A situação de irregularidades da região pode vir a 
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inviabilizar o projeto tendo em vista a área total necessária e seu raio médio? As 

propriedades já contratadas ou compradas e em negociação apresentam pendências 

documentais e ambientais? As premissas de custos de compra e contratação de terras 

contemplam razoavelmente o custo de adequação das irregularidades previstas? O 

cronograma de plantio leva em consideração o tempo eventualmente necessário para 

regularização das propriedades? 

 

b) Licenciamento Ambiental Agrícola 

 

Quais as licenças, autorizações e permissões governamentais necessárias para o 

cultivo da biomassa? Quem são os emissores, qual a legislação aplicável e como são 

os processos de obtenção destas licenças? O projeto contempla todas estas licenças 

em seu planejamento? O projeto considera adequadamente os custos a serem 

incorridos com a obtenção destas licenças e cumprimento das respectivas 

condicionantes? O projeto pondera o impacto da obtenção de todas estas licenças em 

seu cronograma de implantação? Existe restrição de cultivo da biomassa em questão 

ou de monocultura em algum município da região? Estas restrições foram consideradas 

no plano de ocupação do projeto? 

 

c) Proteção de Vegetação Nativa 

 

A estratégia agrícola do projeto está coerente com o novo Código Florestal (Lei nº 

12.651 de 25/05/2012)? Em caso negativo, quais são as medidas necessárias de 

adequação, e qual seria seu custo estimado? 

 

d) Aspectos Sociais 

 

Quais os impactos sociais positivos das atividades agrícolas do projeto? Qual a 

expectativa de geração de empregos diretos e indiretos? As atividades agrícolas 

envolverão as comunidades locais? Os plantios de biomassa irão contribuir para a 

melhora do IDH dos municípios considerados? O projeto contempla algum projeto social 
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ou atividades de compensação por impactos sociais negativos no entorno da área 

agrícola? Estas iniciativas foram consideradas no orçamento do projeto? 

 

2.7.3 Escopo do Parecer Relacionado à parte Industrial 

 

a) Licenças Ambientais Prévia, de Instalação e de Operação do Projeto 

 

Quais as licenças ambientais necessárias para a construção e operação da unidade 

industrial? Quem são os emissores, qual a legislação aplicável e como são os 

processos de obtenção destas licenças? O projeto considera adequadamente os custos 

a serem incorridos com a obtenção destas licenças e cumprimento das respectivas 

condicionantes? O projeto considera o impacto da obtenção de todas estas licenças em 

seu cronograma de implantação? Qual seria a margem de erro razoável para a 

premissa de prazo de obtenção das licenças para instalação e operação deste projeto? 

 

b) Alvará de Construção e Demais Autorizações 

 

Além das licenças ambientais citadas, quais as demais licenças, autorizações, alvarás e 

permissões governamentais necessárias para a construção e operação da unidade 

industrial? Quem são os emissores, qual a legislação aplicável e como são os 

processos de obtenção destas licenças? O projeto contempla todas estas licenças em 

seu planejamento? O projeto considera adequadamente os custos a serem incorridos 

com a obtenção destas licenças e cumprimento das respectivas condicionantes? O 

projeto pondera o impacto da obtenção de todas estas licenças em seu cronograma de 

implantação? O que seria uma margem de erro razoável para a premissa de prazo de 

obtenção de cada uma destas licenças para instalação e operação deste projeto? 

 

c) Aspectos Sociais 

 

Quais os impactos sociais positivos das atividades industriais do projeto? Qual a 

expectativa de geração de empregos diretos e indiretos durante a construção e durante 
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a operação? Será possível contratar mão de obra local? A unidade industrial irá 

contribuir para a melhora do IDH do município em que será instalada? O projeto 

contempla algum projeto social ou atividades de compensação por impactos sociais 

negativos no entorno da área industrial? Estas iniciativas foram consideradas no 

orçamento do projeto? 

 

2.7.4 Escopo do Parecer Relacionado à parte Logística 

 

a) Licenciamentos e Autorizações 

 

Quais as licenças, autorizações e permissões governamentais necessárias para o 

transporte da biomassa até a unidade industrial e para o escoamento dos produtos 

bioenergéticos (e.g. licenciamento para construção de linha de transmissão, armazéns 

e tancagens, outorga ANEEL para geração de eletricidade, parecer de acesso a rede 

básica pela ONS, licença para tráfego rodoviário, ferroviário ou hidroviário de 

biomassa)? Quem são os emissores, qual a legislação aplicável e como são os 

processos de obtenção destas licenças? O projeto contempla estas licenças em seu 

planejamento? O projeto considera adequadamente os custos a serem incorridos com a 

obtenção destas licenças e cumprimento das respectivas condicionantes? O projeto 

pondera o impacto da obtenção de todas estas licenças em seu cronograma de 

implantação? Qual seria a margem de erro razoável para a premissa de prazo de 

obtenção de cada uma destas licenças para instalação e operação deste projeto? 

 

2.7.5 Princípios do Equador 

 

Segundo Hoffman (2008), os Princípios do Equador são um conjunto de diretrizes 

voluntárias desenvolvidas para padronizar a forma como instituições financeiras de todo 

o mundo avaliam e gerenciam questões socioambientais de seus projetos financiados. 

Os princípios são baseados nas políticas e diretrizes socioambientais do IFC - 

International Finance Corporation, braço privado do Banco Mundial. No Brasil, boa parte 
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dos grandes bancos já são adeptos aos Princípios do Equador. Dentre eles, Itaú-

Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. 

 

Considerando a estratégia de financiamento do projeto e seu porte, o atendimento dos 

princípios será obrigatório? O projeto prevê como premissa o atendimento aos 

Princípios do Equador? Os custos envolvidos na avaliação, mitigação, atendimento e 

monitoramento dos princípios estão considerados no orçamento do projeto? Estas 

atividades estão consideradas no cronograma de implantação do projeto? Alguma 

destas diretrizes pode, potencialmente, inviabilizar a execução do projeto?  

 

2.7.6 Escopo do Parecer Relacionado a Certificações 

 

O projeto contempla a obtenção de alguma certificação (e.g. ISO 14.000, FSC, 

Bonsucro)? Os custos envolvidos de obtenção e manutenção das certificações foram 

considerados no orçamento do projeto? A obtenção destas certificações pode afetar de 

alguma forma o cronograma de implementação do projeto? 

 

2.8 Avaliação de Incentivos Fiscais e Tributação 

 

O objetivo desta análise é avaliar se: (i) as premissas tributárias consideradas são 

coerentes com as características do projeto; (ii) o projeto está considerando 

corretamente todos os incentivos fiscais aplicáveis e qual a probabilidade de obtenção 

de cada um deles; e (iii) o planejamento tributário considerado é o mais eficiente dentre 

os plausíveis. Neste contexto, é preciso entender o quanto estas premissas poderiam 

se mostrar diferentes, tanto para melhor quanto para pior (cenário otimista e 

pessimista). Desta forma, adiante na análise, será possível realizar uma avaliação de 

cenários e de sensibilidade de premissas de forma coerente tecnicamente. 

 

Existem diversos tipos de vantagens fiscais disponíveis para projetos de bioenergia e 

energia renovável. Entretanto, é importante o investidor entender cada um deles para 

que seja possível avaliar quais seriam os impactos de eventuais alterações nestas 
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legislações. Seja pela criação, ampliação, redução ou extinção de benefícios, mandatos 

e/ou subsídios. 

 

Vale destacar que o investidor não precisa necessariamente ser especialista nas áreas 

fiscal e tributária para analisar adequadamente um projeto agroindustrial de bioenergia. 

Para esta finalidade existe a figura do consultor independente e de seu parecer técnico. 

Entretanto, mesmo não sendo um especialista, o investidor precisa necessariamente 

saber definir o escopo deste parecer. Neste sentido, o objetivo principal desta seção é 

apresentar qual o escopo que deve minimamente ser contemplado em um parecer; e, 

consequentemente, na análise pelo investidor.  

 

2.8.1 Tributação  

 

a) Regime de Tributação 

 

O projeto pode se enquadrar no regime de lucro presumido? Em caso positivo, quais 

seriam as vantagens e desvantagens aplicáveis neste projeto? 

 

b) Bioenergia 

 

Para quais Estados o projeto planeja vender seus produtos? Qual a alíquota de ICMS 

sobre cada produto para venda em cada Estado previsto? Existe alguma previsão legal 

de diferimento destas alíquotas em cada um dos Estados e como funciona? O projeto 

prevê exportação e em que proporção do faturamento? Em que dimensão a atual 

discussão de reforma tributária do ICMS pode afetar o projeto? Caso aplicável, qual a 

alíquota de ISS sobre os produtos processados pelo projeto (e.g. contrato de tolling, 

vide subitem 2.13.1.1)? Caso aplicável, qual a alíquota de IPI sobre os produtos 

produzidos pelo projeto? 

 

c) Insumos Principais 

 



64 
 

O suprimento de biomassa in natura será proveniente de quais estados? Qual a 

alíquota de ICMS sobre a biomassa em cada hipótese? Existe alguma previsão legal de 

diferimento destas alíquotas na hipótese de compra de terceiros ou na hipótese de 

biomassa própria? Quais as alíquotas de ICMS e ISS sobre o CCT (supondo que são 

terceirizados) proveniente de cada um dos Estados considerados? Caso haja 

fornecedor de O&M terceirizado, qual a alíquota de ISS aplicável?  

 

d) Créditos de PIS e COFINS 

 

Considerando o regime de lucro real, sobre quais gastos e investimentos aplicam-se o 

aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS durante as fases de construção e 

operação? Como funciona contabilmente a recuperação destes créditos? 

 

e) Créditos de ICMS 

 

Considerando o regime de lucro real, sobre quais gastos e investimentos aplica-se o 

aproveitamento dos créditos de ICMS durante as fases de construção e operação? 

Como funciona contabilmente a recuperação destes créditos? 

 

Vale ressaltar que cabe ao investidor, em sua avaliação econômico-financeira, aferir 

quais os impactos na recuperação dos créditos de PIS, COFINS e ICMS, caso o projeto 

esteja prevendo exportação. 

 

2.8.2 Incentivos Fiscais 

 

Quais os benefícios fiscais aplicáveis a este projeto? Para cada incentivo, qual a esfera 

responsável pelo benefício (e.g. federal, estadual ou municipal), qual é o órgão 

responsável pela concessão, qual a legislação aplicável e como é o processo de 

obtenção? O projeto contempla todos estes benefícios? O projeto considera 

adequadamente os custos a serem incorridos com a obtenção de cada benefício e o 

cumprimento das respectivas obrigações? O projeto contempla o processo de obtenção 
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de todos estes benefícios em seu cronograma de implantação? Quais as chances de 

obtenção de cada benefício e por quê? 

 

2.8.3 Planejamento Tributário 

 

O planejamento tributário considerado no projeto pode ser considerado conservador em 

termos de questionamento do fisco? Quais seriam outras estruturas tributárias possíveis 

neste projeto? Como funcionaria a tributação em cada uma delas? Quais seriam as 

vantagens, desvantagens e riscos fiscais, operacionais e financeiros de cada 

alternativa? 

 

Projetos agroindustriais, por definição, permitem operacionalmente a alternativa de ter 

duas pessoas jurídicas no mesmo projeto, uma agrícola e uma industrial. Caberá ao 

investidor aferir as vantagens econômicas desta e de outras estruturas propostas de 

planejamento tributário. Alternativamente, o investidor pode buscar um novo parecer 

específico para esse aspecto, incluindo a avaliação econômico-financeira e de riscos de 

cada cenário. Para fins de tomada de decisão, recomenda-se avaliar o cenário 

considerado pelos empreendedores, desde que seja conservador em termos de 

questionamentos fiscais. Neste caso, possíveis melhorias seriam um benefício para o 

projeto e seus futuros acionistas. 

 

2.8.4 Incentivos Fiscais Aplicáveis a Projetos Greenfield de Bioenergia 

 

Dentre os incentivos fiscais aplicáveis para projetos agroindustriais Greenfield de 

bioenergia valem destacar: 

 

a) REIDI 

 

Incentivo fiscal federal baseado na Lei nº 11.488/07 (artigos 1º a 5º), Decreto 6.144/07, 

Instrução Normativa nº RFB 758/07 e Portaria MME nº 319/08. O benefício prevê para 

projetos de infraestrutura, incluindo projetos de geração e cogeração de energia usando 
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fontes renováveis, a suspensão integral da contribuição para PIS e COFINS sobre as 

aquisições de bens destinados ao ativo fixo. Os gastos incluem máquinas, aparelhos, 

instrumentos e equipamentos novos, materiais de construção e prestação de serviço 

por pessoa jurídica estabelecida no país. O projeto deve estar habilitado ao regime 

junto à Secretaria da Receita Federal. 

 

b) SUDENE e SUDAM 

 

Incentivo fiscal federal baseado na Medida Provisória nº 2.199-14. O benefício prevê 

para empresas que fazem investimentos produtivos considerados prioritários para o 

desenvolvimento regional na região da SUDENE e SUDAM, redução de 75% da 

alíquota de IR por um período de 10 anos. Aplicável somente se o projeto estiver no 

regime de tributação por Lucro Real. O projeto deve obter laudo constitutivo do direito 

ao benefício junto a SUDENE ou SUDAM e solicitar seu reconhecimento junto à 

Secretaria da Receita Federal. 

 

c) Redução da TUSD e TUST 

 

Incentivo fiscal baseado na Resolução Normativa nº 77/04 (artigos 1º a 3º) da ANEEL. 

O benefício estabelece para empreendimentos com base em fontes de biomassa ou 

cogeração qualificada (conforme regulamentação da ANEEL), cuja potência injetada na 

rede seja menor ou igual a 30 MW, percentual de redução de 50% na TUST e TUSD. 

 

A redução será de 100%, incidindo na produção e no consumo da energia 

comercializada pelos empreendimentos, desde que utilize como insumo energético no 

mínimo 50% de: (i) biomassa composta de resíduos sólidos urbanos; (ii) e/ou biogás de 

aterro sanitário; (iii) e/ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais; (iv) e/ou 

biodigestores de lodo de estações de tratamento de esgoto. O benefício é concedido 

pela ANEEL junto da emissão da outorga para produção de energia. 

 

d) Redução PIS e COFINS do Biodiesel 
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Benefício federal contemplado no Decreto nº 7.768/12. O decreto dispõe sobre o 

aumento dos coeficientes de redução das alíquotas de PIS e COFINS incidentes na 

produção e na comercialização de biodiesel. As alíquotas de PIS e COFINS com a 

venda de biodiesel no mercado interno ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 

26,41 e R$ 121,59 por metro cúbico. 

 

Para o biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma 

produzido nas regiões norte e nordeste e no semiárido, as alíquotas de PIS e COFINS 

passam a ser de R$ 22,48 e R$ 103,51, respectivamente, por metro cúbico. 

 

Para o biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas de agricultor familiar 

enquadrado no PRONAF as alíquotas de PIS e COFINS passam a ser de R$ 10,39 e 

R$ 47,85, respectivamente, por metro cúbico. 

 

e) Redução PIS e COFINS do Etanol 

 

Em 23/04/2013 o governo federal anunciou desoneração total de PIS e COFINS sobre o 

preço do etanol ao produtor, na época em R$0,12 por litro. A desoneração passa a 

valer a partir de 01/05/2013 e funcionará a partir de concessão de créditos de PIS e 

COFINS (BARBOSA, 2013). 

 

f) Benefícios Estaduais sobre o ICMS  

 

Incentivo fiscal estadual eventualmente aplicável e regulado diferentemente em cada 

estado. O benefício pode prever, dentre outras coisas: (i) diferimento do pagamento de 

ICMS sobre aquisição de bens destinados ao ativo fixo; e (ii) reduções ou financiamento 

das alíquotas de ICMS, arrecadadas no Estado de origem, sobre a receita do projeto. 

Estes benefícios geralmente são concedidos pelas secretarias estaduais de indústria e 

comércio e/ou da fazenda. 
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2.9 Análise dos Profissionais e da Governança 

 

Esta análise não deixa de ser uma análise de risco pelo investidor. Este risco, contudo, 

não é um risco do projeto em si. É o risco da capacidade técnica e de gestão do 

empreendedor e sua equipe de desenvolver e executar determinado projeto. 

 

É primordial avaliar os empreendedores que farão a implementação e a gestão do 

projeto. Também se deve avaliar a equipe técnica chave e os executivos que farão a 

gestão e acompanhamento da operação, como suporte aos empreendedores. 

 

2.9.1 Papel do Empreendedor 

 

É papel do empreendedor: (i) conceber a ideia do negócio ou projeto; (ii) “concretizar 

um projecto, desde o nascimento da ideia até à fase de produção” (ROLDÃO, 1989, 

p.17); e (iii) a capacidade de convencimento dos clientes, do mercado, dos funcionários 

e dos investidores da viabilidade técnica e econômica do projeto. 

 

Outros papéis são: criar e permear uma cultura organizacional adequada com os 

objetivos do projeto; e liderar e inspirar a equipe envolvida, principalmente na fase de 

desenvolvimento e implementação do projeto. 

 

2.9.2 Capacidade de Execução  

 

a) Empreendedores 

 

Segundo Roldão (1989) identifica as seguintes características do empreendedor como 

ligadas ao sucesso do negócio: (i) familiaridade e conhecimento do setor; (ii) liderança 

reconhecida no passado; (iii) e reputação. 
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Hoffman (2008) destaca a importância da experiência, tanto do empreendedor quanto 

da equipe gerencial, em projetos similares e para as diferentes fases de um projeto: 

desenvolvimento, construção, partida e operação. 

 

De acordo com Roldão (1989), a capacidade de concretizar projetos passa pela 

perseverança e, frequentemente, pela necessidade. Algumas características desejáveis 

do empreendedor de um projeto industrial Greenfield seriam: (i) boa gestão da 

ansiedade; (ii) autonomia, autoconfiança e autodomínio; (iii) determinação; (iv) 

aceitação da tomada de riscos; (v) bom senso; (vi) e rápida adaptação à mudança. 

 

Roldão (1989) afirma que as sociedades de capital de risco americanas consideram as 

seguintes características do empreendedor como ligadas ao sucesso do negócio: (i) 

capacidade de esforço intenso; (ii) avaliar e reagir bem ao risco; (iii) capacidade de 

argumentar sobre o negócio; (iv) atenção ao detalhe; (v) e empatia. 

 

b) Equipe de Gestão e Execução 

 

Este item trata dos executivos (não fundadores) e da equipe do projeto responsável 

pelas áreas operacionais e de gestão. Trata da equipe que será responsável por 

contratar e gerenciar a implementação do projeto. Além de sua operação e 

manutenção, quando operacional. O investidor deve usar como ponto de partida da 

análise o organograma corrente e o previsto do projeto, além das descrições dos 

cargos. 

 

Ao analisar a equipe existente e potenciais candidatos, não basta buscar experiência 

prévia no segmento em questão. A experiência prévia na implementação de um projeto 

Greenfield é um diferencial, pelos diferentes riscos envolvidos. Em outras palavras, uma 

equipe experiente na operação de uma unidade agroindustrial semelhante não 

necessariamente será uma boa equipe para a implementação de um projeto Greenfield 

equivalente. Isso é mais latente na área industrial, cuja fase de implantação ocorre uma 
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única vez. Ao tempo que a área agrícola está em constante estágio de implantação, 

tanto para culturas de ciclo anual quanto perene. 

 

Outra variável a ser considerada é o entrosamento dentro das equipes industrial e 

agrícola e entre elas. A fase de construção e de partida de uma planta é uma fase em 

que podem ocorrer muitos imprevistos e as equipes precisam estar prontas para 

responder rapidamente a qualquer adversidade. Por mais qualificados que sejam os 

funcionários individualmente em um determinado projeto, existirá uma curva de 

aprendizado no entrosamento dentre e entre as equipes. Este entrosamento pode ser 

acelerado contratando pessoas que já trabalharam juntas anteriormente. 

 

Por fim, cabe ao investidor conhecer muito bem cada um dos empreendedores e 

profissionais chave do projeto. Sua capacidade técnica e gerencial, competências, 

experiências, perfil, personalidade e reputação. Na falta de profissionais 

adequadamente qualificados no projeto, o investidor deve avaliar a disponibilidade de 

profissionais no mercado com o perfil e qualificação desejados para compor a equipe. 

 

2.9.3 Comprometimento 

 

O investidor deve estar preocupado com que os empreendedores e profissionais chave 

tenham comprometimento o suficiente para conduzir o projeto até completion. Para 

isso, seus interesses precisam estar alinhados ao do investidor. 

 

a) Aporte de Capital 

 

Hoffman (2008) afirma que comprometimento é normalmente medido por quanto de 

capital próprio foi colocado no projeto por cada um de seus patrocinadores, no caso, 

seus empreendedores. 

 

Neste sentido, o investidor deve avaliar quanto tempo e dinheiro os empreendedores 

colocaram no projeto e como e quando esperam auferir seu retorno. Além disso, o 
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investidor deve ponderar se os empreendedores têm capacidade financeira para fazer 

novos aportes, se necessário. 

 

Uma das formas de alinhar os interesses entre as partes é concedendo participação 

acionária para os empreendedores, condicionada ao desempenho do projeto. 

 

b) Pacote de Remuneração de Curto e Longo Prazo 

 

A remuneração dos empreendedores e principais profissionais vai depender muito da 

estrutura da operação de investimento. Não obstante, o objetivo do investidor deve ser 

buscar uma estrutura de remuneração adequada para manter os profissionais 

comprometidos e motivados no longo prazo. É importante ressaltar que trabalhar em 

um projeto Greenfield é mais arriscado e dinâmico do que trabalhar em uma 

agroindústria operacional. Portanto, o pacote de remuneração e as perspectivas de 

ascensão devem ponderar estes aspectos. 

 

Em especial em um projeto Greenfield, perdas de informação e conhecimento por 

causa da rotatividade de profissionais têm grande impacto no desempenho do projeto. 

Ainda que seja inevitável a ocorrência de problemas na fase de implementação, a 

equipe responsável pelo projeto será determinante para uma execução bem ou mal 

sucedida.  

 

c) Prazo Mínimo de Permanência e Desempenho 

 

Por um lado, o investidor deve buscar o alinhamento de interesses e o 

comprometimento por parte dos empreendedores e profissionais. Por outro lado, deve 

também se assegurar que a remuneração deles estará condicionada a métricas 

objetivas de desempenho e a um período mínimo de permanência no projeto. 

 

2.9.4 Plano de Governança 
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O investidor deve avaliar a visão dos empreendedores em relação à governança 

corporativa atual e futura do projeto. Se esta visão é compatível com a natureza do 

projeto e com a estratégia de crescimento e captação de recursos do investidor. 

 

a) Comunicação, Transparência e Prestação de Contas 

 

É importante que o investidor formalize um regime de comunicação contínua e 

transparência entre gestores e Conselho de Administração em relação aos pontos mais 

relevantes do andamento do projeto. Quanto à prestação de contas, é necessário o 

estabelecimento de relatórios operacionais sobre a evolução do cronograma físico e 

financeiro do projeto. Além de relatório de gastos do projeto com orçado versus 

realizado e demonstrativos financeiros mensais não auditados. É imprescindível que o 

investidor esteja bem informado em tempo hábil para poder intervir sempre que julgar 

necessário. Principalmente durante a fase de implementação do projeto. 

 

b) Autonomia e Poder de Decisão dos Executivos 

 

O investidor deve definir mecanismos para fazer cumprir uma adequada gestão do 

projeto. Inclusive estabelecendo um Conselho de Administração composto por 

investidores e empreendedores. 

 

Decisões relevantes devem ser submetidas a processo de aprovação compartilhado 

com o Conselho de Administração. Como exemplo, dentre outros, a escolha e troca de 

fornecedores de EPC e equipamentos principais, aprovação de grandes gastos, 

aprovação da contratação de financiamento e, em especial, qualquer iniciativa de 

alteração de escopo no projeto. É preciso prever mecanismos para permitir intervenção 

do investidor na gestão do projeto sempre que necessário. 

 

2.10 Análise da Estratégia de Financiamento 
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Segundo Finnerty (2007), quando um investidor está considerando investir em um 

projeto de capital intensivo, ele deve levar em conta três questões para definir sua 

estratégia de financiamento: (i) O investidor pretende custear o projeto como parte de 

seu portfólio geral de ativos (se aplicável), utilizando seu balanço patrimonial para 

financiá-lo, ou pretende formar uma SPE para abrigar o projeto, financiando-o com base 

em sua própria geração de caixa futura? (ii) Qual o nível de endividamento que ele 

almeja para o projeto? (iii) Na estruturação do financiamento, além do aporte de capital 

próprio, qual o nível de comprometimento financeiro com o serviço da dívida do projeto 

o investidor gostaria de ter?  

 

Para ilustrar melhor as diferentes estratégias de financiamento, o subitem 2.10.1.1 

apresentará as duas principais modalidades de financiamento de um projeto. 

 

2.10.1 Metodologias Utilizadas 

 

2.10.1.1 Modalidade de Financiamento 

 

a) Financiamento Corporativo  

 

O corporate finance, ou financiamento corporativo, é o processo de obtenção de 

recursos para financiar os investimentos de uma empresa. No financiamento 

corporativo, o financiamento é concedido avaliando a capacidade de geração de caixa 

do portfólio completo de ativos de uma empresa como forma de repagamento da dívida 

(FINNERTY, 2007). 

 

Contudo, esta seção privilegiará a modalidade financiamento de projetos uma vez que: 

as características dos projetos em análise (exploradas no subitem 2.10.2.1) permitem 

esta modalidade; e por ela ter um referencial teórico mais limitado. Não obstante, o 

simples fato de um projeto ser elegível à modalidade financiamento de projeto não 

significa que esta modalidade seja, necessariamente, mais vantajosa. Esta avaliação 

deve ser feita caso a caso. Um exemplo desta análise será apresentado no capítulo 3. 
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b) Financiamento de Projeto 

 

O project finance, ou financiamento de projeto, é a: 

 

Captação de recursos – sem a possibilidade ou com possibilidade limitada de 
recorrer a fontes de geração de caixa outras que não o projeto – para custear 
um projeto de investimento de capital economicamente segregado a partir da 
emissão de valores mobiliários (ou obtenção de empréstimos) concebidos para 
serem remunerados e resgatados exclusivamente a partir dos fluxos de caixa 
do projeto. (FINNERTY, 2007, p. 12, tradução nossa). 

 

O repagamento da dívida depende exclusivamente ou, às vezes, quase que 

exclusivamente da geração de caixa do projeto e do valor de suas garantias, dentre 

elas todos os ativos do projeto. 

 

Alguns elementos básicos e características são necessários para um projeto ser 

elegível à modalidade financiamento de projeto. A Figura 2 apresenta estes elementos 

básicos. 
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Figura 2: Elementos Básicos para o Financiamento de Projeto 
Fonte: Adaptado de FINNERTY, 2007, p. 3. 

 

Quanto às características, as imprescindíveis são: (i) o projeto (ativos, contratos e 

geração de caixa) ser segregado em uma entidade jurídica distinta; (ii) os ativos do 

projeto serem rentáveis por si só, como unidade econômica independente; (iii) a 

cessão, penhora ou alienação em benefício do financiador de todos os ativos e 

contratos relacionados ao projeto; (iv) o uso de ativos novos, financiáveis e 

desimpedidos para que sejam empenhados em garantia; (v) estruturação forte de 

contratos, de forma a garantir a habilidade do projeto de gerar caixa suficiente para 

servir a dívida (FINNERTY, 2007). 

 

Outras características comuns são: (i) existência de contrato de longo prazo de venda 

da produção com contrapartes com boa capacidade de crédito ou, pelo menos, ampla 

possibilidade de colocação do produto no mercado em termos de volume e 

previsibilidade de preços; (ii) fatores de produção como matéria-prima, mão de obra e 

serviços com disponibilidade assegurada nos volumes necessários para operação na 

capacidade prevista durante toda a vida do projeto; (iii) comprovação de capacidade 

técnica de operar o ativo, seja com equipe própria ou terceiros; e (iv) estruturação de 

contratos e apólices de seguro de forma a dividir os riscos do projeto com as várias 

partes envolvidas (FINNERTY, 2007). 

 

Ainda de acordo com Finnerty (2007), algumas das vantagens da modalidade 

financiamento de projeto em relação ao financiamento corporativo são: 

 

 Compartilhamento de riscos: mitigação e alocação de riscos operacionais e 

financeiros via compartilhamento entre os participantes envolvidos no projeto 

(assunto será detalhadamente explorado no item 2.12); 

 

 Expansão da capacidade de endividamento do acionista: é comum estruturar um 

financiamento de projeto de forma a fazer com que a dívida do projeto não seja 

consolidada no balanço patrimonial do acionista; 
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 Maior endividamento do projeto: assumindo que o projeto tem capacidade de 

geração de caixa para comportar grande alavancagem financeira, é 

gerencialmente mais confortável para o acionista fazê-lo dentro do projeto em 

vez de em seu próprio balanço; 

 

 Maior controle sobre os fluxos de caixa livres: normalmente todo o fluxo de caixa 

livre passível de distribuição de um projeto é distribuído aos investidores; ou seja, 

os gestores do projeto têm restrições para reinvestir estes recursos para outras 

finalidades. 

 

A principal desvantagem da modalidade financiamento de projeto é a complexidade de 

sua estruturação. Ela implica em um tempo mais longo para obtenção do financiamento 

e custos de estruturação maiores. 

 

2.10.1.2 Fontes de Financiamento para Projetos de Infraestrutura 

 

As principais fontes de financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seja na 

modalidade de financiamento corporativo ou de projeto, são: 

 

a) BNDES 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Empresa pública federal 

subordinada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tem o 

objetivo de financiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do país. 

Principal fonte de financiamento de longo prazo em moeda local (BRASIL. BNDES, 

[n.d.]). 

 

O apoio a projetos de infraestrutura pode se dar de forma direta ou indireta. As 

operações diretas são aquelas que o empreendedor contrata diretamente com o 

BNDES. As operações indiretas são aquelas contratadas com instituições financeiras 

credenciadas pelo BNDES. Neste caso, os recursos são provenientes do BNDES para 
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os bancos que o repassam para o projeto. Os bancos repassadores são garantidores 

do risco de crédito do projeto perante o BNDES e, em contrapartida, empenham os 

ativos e contratos do projeto em garantia e cobram uma taxa adicional do tomador 

sobre o custo de financiamento do BNDES. Em 2011, 40% de todos os desembolsos do 

BNDES foram direcionados para o setor de Infraestrutura (BRASIL. BNDES, [n.d.]). 

 

b) Bancos Públicos Regionais 

 

São bancos públicos que buscam o desenvolvimento econômico regional via 

financiamento de projetos. Dentre eles o BNB – Banco do Nordeste do Brasil, o BASA – 

Banco da Amazônia, Nossa Caixa Desenvolvimento e Banrisul – Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

 

c) Fundos Regionais 

 

São fundos regionais que buscam o desenvolvimento econômico de regiões específicas 

via financiamento de projetos e incentivos fiscais. Dentre eles o FCO – Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FNE – Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste e o FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do 

Norte.  

 

d) Agências de Inovação 

 

A principal agência nacional é a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, cuja 

missão é “promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do 

fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, 

institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas” (BRASIL. FINEP, 

[n.d.]). 

 

e) Agências Multilaterais 
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As duas principais agências que atendem o Brasil são o IFC do Banco Mundial e o IDB 

– Inter-American Development Bank. O IFC busca estimular o crescimento econômico 

de países em desenvolvimento promovendo investimentos do setor privado. O IDB visa 

promover o desenvolvimento na América Latina e Caribe. O IDB é menos atuante em 

projetos privados de infraestrutura (FINNERTY, 2007). 

 

f) ECA’s – Export Credit Agencies 

 

São bancos de exportação-importação estabelecidos por vários países desenvolvidos 

para promover a exportação de equipamentos fabricados naquele país. No caso, se 

aplicaria a projetos brasileiros que necessitem de equipamentos importados. Dentre 

eles estão o Eximbank USA e o Eximbank Japão. 

 

g) Mercado de Capitais 

 

Em 2011 foi publicada a Lei nº 12.431, alterada em 2012 pela Lei nº 12.715 

concedendo benefícios fiscais aos investidores de debêntures de projetos de 

investimento na área de infraestrutura no Brasil. O benefício consiste em isenção de 

Imposto de Renda sobre os ganhos auferidos por pessoa física e alíquota de 15% de 

Imposto de Renda para pessoa jurídica brasileira. 

 

O objetivo do governo, ao lançar esta lei, foi o de estimular e desenvolver o mercado de 

capitais como fonte de financiamento alternativa ao BNDES, via apoio aos projetos de 

infraestrutura por meio de emissão de debêntures. 

 

2.10.2 Particularidades e Proposta de Abordagem Complementar 

 

O financiamento de um projeto é um componente imprescindível para sua viabilidade 

econômica. Projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia, em especial, são projetos 

de capital intensivo e de grande complexidade. Como tal, mobilizam grandes 

quantidades de investimento e demandam um retorno compatível com seu risco. 
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Portanto, é imprescindível que o investidor dedique tempo em definir e analisar a 

estratégia de financiamento contemplada pelo projeto em questão. 

 

2.10.2.1 Modalidade de Financiamento 

 

A escolha da modalidade de financiamento depende tanto das características do 

projeto, como de seus patrocinadores e de sua capacidade de apresentar garantias. 

 

a) Características dos Patrocinadores 

 

Do ponto de vista das características dos patrocinadores, o financiamento corporativo 

só é possível se o acionista do projeto tiver um portfólio de ativos em operação. Ainda 

assim, deve-se avaliar se é possível ele usar esta capacidade coletiva de geração de 

caixa como garantia para o financiamento do projeto. Podem não ser elegíveis ao 

financiamento corporativo aqueles projetos cujos principais acionistas sejam fundos de 

investimento com restrições de emitir garantias corporativas e/ou empresas iniciantes 

ou pré-operacionais (conhecidas como start-ups) sem a possibilidade de disponibilizar o 

aval dos empreendedores. Adicionalmente, empresas com portfólio de ativos em 

operação que estejam com sua capacidade de crédito esgotada por estarem 

demasiadamente alavancadas, terão dificuldade de obter financiamento corporativo a 

custos competitivos. 

 

b) Capacidade de Apresentação de Garantias 

 

Em se tratando de projetos Greenfield, é crucial o investidor avaliar suas possibilidades 

de apresentação de garantias para o financiamento do projeto. A demanda de garantias 

no nível do acionista será maior por parte dos credores, caso o projeto seja financiado 

por financiamento corporativo. Entretanto, ainda que o projeto seja financiado via 

project finance, pode ser exigido do investidor algum instrumento de apoio financeiro ou 

aprimoramento do crédito do projeto. Estas opções de instrumentos de garantias devem 
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ser discutidas e analisadas previamente de forma a não inviabilizar o financiamento do 

projeto. 

 

c) Características do Projeto 

 

Os projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia muitas vezes apresentam tanto as 

características imprescindíveis quanto aquelas comuns para que seja aplicável a 

utilização da modalidade financiamento de projeto, conforme citadas no subitem 

2.10.1.1. Não obstante, as características mais importantes de um projeto para buscar a 

modalidade de project finance no setor de bioenergia são: (i) risco de crédito da 

contraparte; (ii) a presença de um acionista com experiência operacional; (iii) segurança 

no suprimento da biomassa; e (iv) uma estrutura contratual robusta, contemplando uma 

adequada alocação de riscos entre os participantes e medidas de mitigação para os 

principais riscos assumidos. Ainda assim, mesmo seguindo o roteiro, não há garantias 

de sucesso quanto à estruturação do financiamento nesta modalidade.  

 

Como referência, existem alguns poucos trabalhos publicados encontrados sobre a 

utilização e/ou aplicabilidade do project finance junto a projetos de bioenergia no Brasil. 

São exemplos a dissertação de mestrado “Uso de Operações Estruturadas para 

Financiamento de Projetos no Setor Sucroenergético Brasileiro” (SILVA, 2011), a 

dissertação de mestrado “Identificação e análise dos riscos de um Projeto de Project 

Finance, sob a ótica do financiador, para uma usina de açúcar e álcool” (PILEGGI, 

2010) e o trabalho de conclusão de curso “Operações de Project Finance para Etanol 

para o mercado brasileiro” (FREITAS, 2006).  

 

2.10.2.2 Fontes e Linhas de Financiamento para Projetos de Bioenergia 

 

As principais linhas pré-estabelecidas de financiamento vigentes e aplicáveis no Brasil 

para projetos Greenfield de bioenergia, seja na modalidade corporate ou project 

finance, são: 
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a) BNDES Finem Energias Alternativas 

 

“Apoia projetos que visem à diversificação da matriz energética nacional e que 

contribuam para a sua sustentabilidade” (BRASIL. BNDES, [n.d.]). Contempla projetos 

de bioeletricidade, biodiesel, bioetanol, energia eólica, solar, pequenas centrais 

hidrelétricas e outras energias alternativas. As condições do financiamento podem ser 

observadas em www.bndes.gov.br. 

 

b) BNDES PSI (Programa de Sustentação do Investimento) – Bens de Capital 

 

Financiamento para “Produção e a aquisição isolada de máquinas e equipamentos 

novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES, inclusive agrícolas, e o capital 

de giro a eles associados” (BRASIL. BNDES, [n.d.]) e/ou máquinas e equipamentos 

associados a projeto de investimento. Esta linha foi criada em junho de 2009 e suas 

condições de financiamento podem ser observadas em www.bndes.gov.br. 

 

c) BNDES Finem Capacidade Produtiva  

 

A categoria Demais Indústrias e Agropecuária apoia “projetos de investimentos visando 

à implantação, à modernização, à expansão da capacidade produtiva, ao aumento da 

produtividade e à eficiência do parque industrial brasileiro” (BRASIL. BNDES, [n.d.]). As 

condições do financiamento podem ser observadas em www.bndes.gov.br. 

 

d) BNDES Finame 

 

A categoria Aquisição de Bens de Capital (MPME BK ou BK Aquisição) apoia a 

“aquisição de maquinas e equipamentos nacionais novos, exceto ônibus e caminhões” 

(BRASIL. BNDES, [n.d.]). As condições do financiamento podem ser observadas em 

www.bndes.gov.br. 

 

e) BNDES Florestal 
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Este programa se aplica à parte agrícola de um projeto agroindustrial de bioenergia. 

Uma das formas de financiamento desta linha é  

 

Financiamento ao plantio de espécies florestais para fins energéticos [...]: 
projetos que reduzam a pressão sobre matas nativas por intermédio do 
suprimento de madeira na cadeia produtiva dos setores de ferro gusa, ferro 
ligas, produtos cerâmicos e cal. (BRASIL. BNDES, [n.d.]).  

 

As condições do financiamento podem ser observadas em www.bndes.gov.br. 

 

f) BNDES Prorenova 

 

Este programa se aplica à parte agrícola de um projeto agroindustrial de bioenergia. 

Direcionado a produtores rurais (pessoa física e jurídica), cooperativas, usinas e 

destilarias. Visa aumentar a produção de cana-de-açúcar, por meio do financiamento à 

renovação e implantação de novos canaviais (BRASIL. BNDES, [n.d.]). As condições do 

financiamento podem ser observadas em www.bndes.gov.br. 

 

g) Programa BNDES ABC (Agricultura de Baixo Carbono) 

 

Este programa se aplica à parte agrícola de um projeto agroindustrial de bioenergia. 

Direcionado a produtores rurais, cooperativas e cooperados. Dentre os objetivos do 

programa, aqueles que são aplicáveis são: (i) promover a redução das emissões de 

gases de efeito estufa oriundas das atividades agropecuárias; (ii) aumentar a produção 

agropecuária em bases sustentáveis; (iii) e ampliar a área de florestas cultivadas 

(BRASIL. BNDES, [n.d.]). As condições do financiamento podem ser observadas em 

www.bndes.gov.br. 

 

h) Programa BNDES Fundo Clima 

 

O Fundo Clima foi criado pela Lei n° 12.114/2009 e regulamentado pelo Decreto n° 

7.343/2010 (BRASIL. MMA, [n.d.]). Ele é um dos instrumentos da Política Nacional 
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sobre Mudança do Clima e se constitui em um fundo, vinculado ao MMA - Ministério do 

Meio Ambiente. A finalidade do fundo é garantir recursos para apoio a projetos ou 

estudos e financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação 

das mudanças climáticas (BRASIL. BNDES, [n.d.]). Há também a previsão de recursos 

não reembolsáveis em menor escala via operação direta com o MMA. 

 

Três dos seis subprogramas são aplicáveis para projetos agroindustriais de bioenergia. 

O primeiro é o de Energias Renováveis que apoia investimentos em geração de energia 

renovável a partir do uso de biomassa, exceto cana-de-açúcar e investimentos em 

atividades voltadas para o desenvolvimento tecnológico de setores como da biomassa. 

O segundo é de Máquinas e Equipamentos Eficientes, voltado à aquisição de máquinas 

e equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou que contribuam para a 

redução de emissão de gases do efeito estufa. O terceiro é de Carvão Vegetal, voltado 

a investimentos para a melhoria da eficiência e sustentabilidade da produção de carvão 

vegetal (BRASIL. BNDES, [n.d.]). As condições do financiamento podem ser 

observadas em www.bndes.gov.br. 

 

i) Linha Economia Verde (Nossa Caixa Desenvolvimento) 

 

Aplica-se a projetos dos setores produtivos da economia paulista que proporcionem a 

redução das emissões de GEE, conforme metas estabelecidas pela Política Estadual de 

Mudanças Climáticas (PEMC) - Lei 13.798/2009, regulamentada pelo Decreto 55.947, 

de 24/06/2010 (COGEN, 2011). 

 

Dentre os principais objetivos, aqueles que se aplicam aos projetos em questão são: (i) 

Energias Renováveis; (ii) Eficiência Energética na Indústria, Transporte, Construção 

Civil e Agroindústria; (iii) Substituição de Combustíveis Fósseis Poluentes; e (iv) 

Equipamentos e Processos Industriais. As condições do financiamento podem ser 

observadas em www.agenciadefomentopaulista.com.br. 

 

j) FNE – Sucroalcooleiro Agroindustrial e Industrial 
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Apoia “[...] modernização de plantas agroindustriais, introdução de novos produtos, 

geração própria de energia, exportação de produtos sucroalcooleiros e em gastos com 

novas práticas de gestão de empreendimentos.” (BNB, [n.d.]a). As condições do 

financiamento podem ser observadas em www.bnb.gov.br. 

 

k) FCO – Empresarial 

 

Apoia “Todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação, modernização, 

adequação ambiental e sanitária ou relocalização de empreendimentos industriais e 

agroindustriais, capital de giro associado e aquisição de matéria-prima e insumos.” 

(BANCO DO BRASIL, [n.d.]). As condições de financiamento podem ser observadas em 

www.bb.com.br. 

 

l) IFC – A Loan 

 

Apoia projetos de infraestrutura a partir de financiamentos com recursos próprios (IFC, 

[n.d.]). As condições de financiamento podem ser observadas em www1.ifc.org. 

 

m) IFC – B Loan & A Loan 

 

Apoia projetos de infraestrutura a partir de financiamentos em parte com recursos 

próprios e o restante dos recursos sindicalizados para bancos comerciais (IFC, [n.d.]). 

As condições de financiamento podem ser observadas em www1.ifc.org. 

 

n) Debêntures de Infraestrutura 

 

O advento entre 2011 e 2012 das debêntures de infraestrutura incentivadas poderá 

potencialmente ser uma alternativa bastante utilizada para compor o financiamento de 

um projeto em parte ou no todo. Seu uso tem sido bastante incentivado pelo próprio 
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BNDES por meio da utilização de operações mistas: parte dos fundos advindos do 

BNDES e parte por meio da emissão de debêntures incentivadas (DIAS, 2013). 

 

Contudo, para que sejam de fato utilizados, será necessária uma maior liquidez destes 

títulos. A distribuição para o mercado de debêntures de projetos em fase de construção 

é mais difícil em função de ser a fase de maior risco do projeto. Até meados de 2013, 

nenhum projeto de bioenergia emitiu debêntures de infraestrutura incentivadas. Maiores 

prazos e baixo custo nos financiamentos disponíveis pelo BNDES são fatores que 

desestimulam o uso desta alternativa para os projetos Greenfield de bioenergia. 

 

Uma possibilidade de aplicação mais imediata desta alternativa junto a projetos de 

bioenergia seria no refinanciamento de projetos operacionais que estejam com baixo 

endividamento. 

 

2.10.2.3 Fontes e Linhas com Cunho de Inovação 

 

Alguns projetos de bioenergia tem cunho de inovação tecnológica. Para este projetos 

existem fontes e linhas específicas, dentre elas: 

 

a) FINEP – Inova Brasil 

 

A linha Inova Brasil tem como objetivo: 

 

O apoio aos Planos de Investimentos Estratégicos em Inovação das Empresas 
Brasileiras, detalhados em metas e objetivos pretendidos durante o período de 
tempo do financiamento, em consonância com o Plano Brasil Maior - PBM do 
Governo Federal.(BRASIL. FINEP, [n.d.]). 

 

As condições do financiamento podem ser observadas em www.finep.gov.br. 

 

b) FINEP – Subvenção Econômica 
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“Esta modalidade de apoio financeiro, criada em 2006, permite a aplicação de recursos 

públicos não reembolsáveis diretamente em empresas, para compartilhar com elas os 

custos e riscos inerentes a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação” 

(BRASIL. FINEP, [n.d.]). 

 

c) FINEP – Brasil Sustentável 

 

“A FINEP lançou durante a Rio+20 o programa Brasil Sustentável, com o objetivo de 

apoiar o desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores que tratem de 

forma integrada os aspectos sociais, ambientais e econômicos” (BRASIL. FINEP, [n.d.]). 

Engloba em seu escopo, dentre outras áreas, energias renováveis, biocombustíveis, 

eficiência energética e combate ao efeito da emissão de GEE. As condições do 

financiamento podem ser observadas em www.finep.gov.br. 

 

d) FINEP – InovaCred 

 

Financiamento a empresas “[...] para aplicação no desenvolvimento de novos produtos, 

processos e serviços, ou no aprimoramento dos já existentes [...] visando a ampliar a 

competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional” (BRASIL. FINEP, [n.d.]). 

É aplicável, por exemplo, para financiar a implementação de uma planta piloto para 

teste de nova tecnologia ou processo de produção de bioenergia. As condições do 

financiamento podem ser observadas em www.finep.gov.br. 

 

e) BNDES/FINEP PAISS (Plano de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos 

Setores Sucroenergético e Sucroquímico) 

 

Iniciativa “[...] de seleção de planos de negócios e fomento a projetos que contemplem o 

desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas tecnologias industriais 

destinadas ao processamento da biomassa oriunda da cana-de-açúcar” (BRASIL. 

BNDES, [n.d.]). Dentre suas linhas temáticas aplicáveis aos projetos em questão está o 
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bioetanol de segunda geração e a gaseificação. As condições do financiamento podem 

ser observadas em www.bndes.gov.br. 

 

f) BNDES Inovação 

 

Para “investimentos em inovação [...], contemplando ações contínuas ou estruturadas 

para inovações em produtos, processos e/ou marketing” (BRASIL. BNDES, [n.d.]). É 

aplicável, por exemplo, para financiar a implementação de uma planta piloto para teste 

de nova tecnologia ou processo de produção de bioenergia. As condições do 

financiamento podem ser observadas em www.bndes.gov.br. 

 

g) BNDES PSI – Inovação e Máquinas e Equipamentos Eficientes 

 

Ao que tange projetos de bioenergia, esta linha tem objetivo idêntico ao item anterior. 

Contudo, seu uso é restrito à aquisição de máquinas e equipamentos novos e possui 

um custo inferior. Esta linha e respectivo custo têm vigência limitada. As condições do 

financiamento podem ser observadas em www.bndes.gov.br. 

 

h) BNDES Funtec (Fundo Tecnológico) 

 

Poderão ser apoiados projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e 

inovação com foco, dentre outros, em bioenergia que englobe “desenvolvimento de 

tecnologias para produção de etanol celulósico e de outros biocombustíveis a partir da 

biomassa da cana-de-açúcar” (BRASIL. BNDES, [n.d.]). 

 

2.10.2.4 Decisão da Estratégia de Financiamento 

 

Ao analisar a estratégia de financiamento de um projeto agroindustrial Greenfield de 

bioenergia, supondo que project finance é sempre aplicável, existem duas alternativas: 

 

a) Alternativa A 
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Se não for aplicável um financiamento corporativo, basta buscar a melhor alternativa em 

termos de fonte e condições de financiamento na modalidade financiamento de projeto. 

 
Figura 3: Avaliação das Alternativas de Financiamento 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Os principais aspectos ao se avaliar a fonte de financiamento são: (i) a confiabilidade da 

disponibilidade de recursos; (ii) e o histórico de prazo para contratação do 

financiamento. Estes aspectos não são triviais. Se o projeto se deparar durante seu 

processo de financiamento com súbita indisponibilidade ou limitação de recursos por 

parte do financiador e/ou atraso relevante no prazo esperado de contratação, o impacto 

pode ser demasiadamente severo no retorno do projeto. No primeiro caso, é inclusive 

possível que o projeto tenha que ser cancelado ou postergado em função da 

inviabilidade econômica.  

 

Os principais aspectos ao se avaliarem os termos do financiamento são: (i) quais os 

tipos de gastos são elegíveis a financiamento; (ii) o prazo de carência de principal; (iii) a 

possibilidade de capitalização dos juros durante a construção; (iv) o prazo de 

amortização; (v) o custo global do financiamento ponderado pelo prazo, considerando 

em conjunto taxas de estruturação, de assessoria, custo da dívida e eventual custo 

adicional com garantias; (vi) o nível máximo de alavancagem financeira (dívida sobre 

Fonte
• Disponibilidade

• Prazo de Contratação

Condições

• Itens Financiáveis

• Prazo de Carência

• Capitalização de Juros

• Prazo de Amortização

• Custo “all in”

• Limite de Alavancagem

• Garantias
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usos); e (vii) o pacote de garantias exigidas, ponderando, inclusive, se e em que 

condições o financiador exige recorrer aos patrocinadores em caso de insuficiência de 

geração de caixa pelo projeto. 

 

b) Alternativa B 

 

Se também for aplicável um financiamento corporativo, ainda que seja intuitivo utilizar a 

modalidade financiamento de projeto, faz-se necessário avaliar qual modalidade é a 

melhor alternativa novamente em termos de fonte e condições. 

 

Mesmo se tratando de um tipo específico de projeto (agroindustrial Greenfield de 

bioenergia), cada um deles e sua circunstância junto aos patrocinadores refletem uma 

realidade diferente. Por exemplo, um mesmo projeto, se for o primeiro de uma empresa 

start-up ou o quinto de um grande grupo econômico, devem ter abordagens diferentes 

em termos de estratégia de financiamento. A empresa start-up estará muito mais 

preocupada em ter uma fonte de financiamento, ou seja, garantir a obtenção do 

financiamento ainda que em detrimento das condições. Enquanto o grande grupo 

econômico estará mais preocupado em obter condições mais competitivas de 

financiamento para prosseguir com o investimento. 

 

Segundo Finnerty (2007), a comparação entre as modalidades de financiamento de 

projeto e corporativo deve ser feita com base nos seguintes critérios: (i) estrutura 

societária; (ii) controle da gestão e monitoramento do projeto; (iii); alocação de riscos; 

(iv) flexibilidade do financiamento; (v) arbitrariedade do uso do fluxo de caixa livre; (vi) 

custos de agência; (vii) estrutura dos contratos de financiamento e garantias; (viii) 

capacidade de endividamento; (ix) e hipóteses de inadimplência e falência. 

 

Pela quantidade de variáveis em jogo, o papel do assessor financeiro é imprescindível 

na definição da estratégia de financiamento junto aos patrocinadores, empreendedores 

e gestores do projeto. Para tanto, o assessor escolhido deve ter bastante experiência 
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não somente com financiamento de projetos, mas com projetos no setor agroindustrial 

de bioenergia. 

 

2.11 Viabilidade Econômico-Financeira 

 

A análise da viabilidade econômico-financeira do projeto é uma das etapas mais 

importantes na decisão de investimento. É com esta ferramenta que o investidor deve 

concluir se o projeto é economicamente viável ou suficientemente rentável em um ou 

mais cenários de referência. 

 

Antes de entrar na análise, é importante ressalvar que esta dissertação não considera 

restrição de capital pelo investidor. Também não trata de avaliar projetos mutuamente 

exclusivos ou dependentes. O foco é restrito à análise de fundamentos qualitativos e 

quantitativos de um projeto individual e independente para a tomada da decisão de 

investimento. 

 

2.11.1 Metodologias Utilizadas 

 

2.11.1.1 Análise Econômico-Financeira 

 

a) O Modelo Econômico-Financeiro 

 

O modelo econômico-financeiro é a referência, a representação, é o protótipo da 

realidade econômica do projeto. Por isso, deve conter todas as características do 

projeto, estar completo. Deve representar o que será a realidade. 

 

Seguindo esta lógica, o modelo, para ser fiel ao projeto, deve contemplar todos seus 

aspectos. Desde as premissas técnicas e econômicas usadas, até suas necessidades 

de investimento e financiamento. Tudo projetado por quantos forem os anos planejados 

de operação, chamada vida útil do projeto. 
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b) Análise Econômico-Financeira 

 

A análise econômico-financeira de uma empresa ou projeto consiste em três etapas 

(PALEPU; HEALY; BERNARD, 2004): 

 

 Análise Estratégica: A primeira etapa consiste na análise da estratégia da 

empresa ou projeto em questão e do setor econômico onde estão inseridos, já 

tratada no item 2.3. A análise estratégica também permite a identificação dos 

fatores que geram lucro para a empresa assim como seus riscos mais 

relevantes, proporcionando ao analista a possibilidade de avaliar a 

sustentabilidade do desempenho da empresa (ou projeto) e fazer projeções 

realísticas do desempenho futuro (PALEPU; HEALY; BERNARD, 2004). 

 

A capacidade de uma empresa (ou projeto) de gerar retornos acima de seu custo 

de capital depende de suas próprias escolhas estratégicas. Por exemplo, a 

escolha em qual mercado se inserirá e qual será sua estratégia competitiva e 

corporativa (PALEPU; HEALY; BERNARD, 2004). Portanto, entender as 

estratégias do setor dá subsídios para prever o comportamento futuro do 

mercado e, logo, projetar consistentemente resultados. 

  

 Análise Contábil: “O propósito da análise contábil é avaliar em que grau a 

contabilidade da empresa captura a realidade prática do negócio” (PALEPU; 

HEALY; BERNARD, 2004, p. 1-8, tradução nossa). Esta análise só se aplica em 

casos que a empresa ou projeto analisado possui um histórico. Como um projeto 

Greenfield trata de um negócio novo, nunca antes operacional, esta parte da 

análise não é aplicável.  

 

 Análise Financeira: Por último, a análise financeira. Aqui é onde se faz 

imprescindível a presença do modelo econômico-financeiro. Uma vez que ela 

consiste em analisar o fluxo de caixa do projeto, seus resultados e índices 

financeiros. Tanto os índices como o fluxo de caixa são produtos do modelo.  
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“Os índices são ferramentas para interpretar os relatórios financeiros. Eles podem 

prover introspecção em duas importantes áreas de gestão: o retorno sobre investimento 

e a consistência da posição financeira da empresa” (HAWKINS, 2002, p. 1, tradução 

nossa). Enquanto “a análise do fluxo de caixa complementa a análise de índices ao 

examinar as atividades operacionais, gerenciamento de investimento e riscos 

financeiros da própria empresa” (PALEPU; HEALY; BERNARD, 2004, p. 5-27, tradução 

nossa) ou projeto. 

 

2.11.1.2 Análise de Índices 

 

“A análise de índices consiste na avaliação dos dados provenientes dos demonstrativos 

de resultado e do balanço patrimonial da empresa” (PALEPU; HEALY; BERNARD, 

2004, p. 5-27, tradução nossa). 

 

Segundo Palepu, Healy e Bernard (2004), cujo foco é a análise de empresas, o primeiro 

índice a ser analisado deve ser o ROE - Retorno sobre Patrimônio Líquido (lucro líquido 

/ patrimônio líquido). Depois, devem ser analisados os três insumos do cálculo do ROE 

que são: margem de lucro líquido (lucro líquido / receita bruta); giro dos ativos (receita 

bruta / ativos); e alavancagem financeira (ativos / patrimônio líquido). Desta forma, seria 

possível avaliar a partir da margem de lucro líquido a gestão operacional, a partir do 

giro dos ativos a gestão dos investimentos e a partir da alavancagem financeira a 

gestão dos passivos. 

 

Brigham e Ehrhardt (2002) apresentam diversos tipos de índices. Entre eles, índices de 

liquidez, de gestão de ativos, de gestão de dívida, de rentabilidade e índices de valor de 

mercado. Eles defendem a utilidade dos índices, porém advertem aos problemas 

existentes em seu uso e a necessidade de fazer os ajustes necessários. Dentre os 

problemas, apontam o fato dos cálculos variarem de acordo com as práticas contábeis 

adotadas por cada empresa, fatores sazonais que podem distorcer demonstrativos 

anuais, efeito da inflação sobre os números contábeis ao longo do tempo, etc. 
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2.11.1.3 Métricas de Análise de Viabilidade 

 

A seguir serão apresentadas metodologias para determinar o custo de capital do projeto 

e do acionista, assim como as métricas mais utilizadas para a análise de viabilidade 

econômico-financeira de projetos. 

 

a) Custo de Capital do Projeto 

 

Segundo Finnerty (2007), se uma empresa está considerando financiar seu projeto na 

modalidade project finance, o custo de capital para o projeto deveria refletir a estrutura 

de capital do mesmo. Ele considera duas alternativas para estimar o custo de capital de 

um projeto. Na primeira alternativa seria possível usar o WACC da empresa (acionista), 

desde que o projeto tenha o mesmo perfil de risco operacional e a mesma estrutura de 

capital. Na segunda, não seria possível usar o WACC da empresa, caso um dos dois 

fatores ou ambos fossem diferentes. 

 

b) Custo de Capital do Acionista 

 

Segundo Brealey e Myers (2003), geralmente utiliza-se a metodologia do CAPM – 

Capital Asset Pricing Model para determinar o custo de capital do acionista. 

 

c) Payback Descontado 

 

“O período de payback de um projeto é obtido em contando o número de anos que leva 

para o fluxo de caixa projetado acumulado se igualar ao investimento inicial” 

(BREALEY; MYERS, 2003, p. 94, tradução nossa). O payback descontado é um ajuste 

da metodologia do payback que considera uma taxa de desconto nestes fluxos de caixa 

projetados ao trazê-los ao valor presente. Desta forma, possibilitando comparar com o 

investimento inicial na mesma base temporal. 
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Algumas empresas ou investidores utilizam como parâmetro de investimento em um 

projeto um número de anos máximo para ter seu valor investido de volta. A principal 

desvantagem desta metodologia é que ela ignora todos os fluxos de caixa após esta 

data limite, independentemente de seu valor (BREALEY; MYERS, 2003). 

 

A principal vantagem desta métrica é a facilidade de interpretação, uma vez que avalia 

em quanto tempo se recupera o dinheiro investido. Contudo, ela não é uma métrica 

mais fácil de calcular, uma vez que também se baseia nas projeções de fluxo de caixa 

provenientes do modelo econômico-financeiro. 

 

d) VPL - Valor Presente Líquido 

 

O valor presente líquido é calculado através da obtenção da projeção do fluxo de caixa 

livre gerado pelo projeto ao longo de sua vida útil, trazido a valor presente com base no 

custo de oportunidade do capital, e depois subtraído o valor do investimento inicial 

(BREALEY; MYERS, 2003). Portanto, o VPL só será positivo se os fluxos de caixa do 

projeto em análise superarem o valor investido corrigido pelo seu custo de 

oportunidade. Deve-se realizar o investimento sempre que o VPL for igual ou maior que 

zero. 

 

As vantagens desta metodologia são: (i) reconhece o valor do dinheiro no tempo; (ii) 

não se baseia em valores contábeis, tampouco na rentabilidade atual da companhia ou 

de outros projetos independentes; (iii) sua propriedade de adicionalidade, ou seja, como 

ele é medido em valores de hoje, é possível somar VPL’s de diferentes projetos ou 

mesmo compará-los. 

 

e) TIR - Taxa Interna de Retorno 

 

A taxa interna de retorno é a taxa de desconto para a qual o VPL do investimento é 

igual a zero. A regra de tomada de decisão para esta métrica é fazer o investimento no 
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projeto sempre que a TIR for maior que o custo de oportunidade do capital alocado 

(BREALEY; MYERS, 2003). 

 

As vantagens são as mesmas que as do VPL. Isso, pois quando se compara o custo de 

oportunidade do capital com a TIR gerada pelo projeto, na verdade está se buscando 

saber se o VPL é positivo (BREALEY; MYERS, 2003). 

 

Dentre as desvantagens do uso da TIR, estão o que a literatura chama de “armadilhas” 

(BREALEY; MYERS, 2003, p. 98, tradução nossa). Das quatro armadilhas apontadas 

pela literatura, a mais relevante a ser considerada na análise dos projetos em questão é 

a possibilidade de mais de uma TIR em um projeto. Isso ocorrerá sempre que houver 

mais de uma inversão nos sinais dos fluxos de caixa. Isso pode ocorrer, por exemplo, 

em um projeto agroindustrial de bioenergia em que já é concebido um aumento de 

capacidade. 

 

Outra desvantagem da TIR em relação ao VPL é a impossibilidade de comparar a 

rentabilidade entre projetos de valores de investimento distintos. Em um cenário com 

restrição de capital (não abordado neste trabalho), investir em um projeto com TIR de 

30% pode ser uma decisão de investimento pior que a de investir em um projeto de 

20% de TIR em função da escala de cada projeto. Em um cenário sem restrição de 

capital, o investidor deve fazer os dois projetos, desde que seu custo de capital seja 

igual ou menor que 20%. Esta variável é capturada ao se comparar o VPL de cada um. 

 

Aqui vale um esclarecimento quanto à diferença da TIR do acionista e a TIR do projeto. 

A TIR do projeto considera no cálculo a integralidade dos investimentos feitos e a 

integralidade dos fluxos de caixa livres gerados pelo projeto. A TIR do acionista 

considera no cálculo somente o capital aportado pelos investidores e a integralidade 

dos fluxos de caixa livres gerados pelo projeto, após serviço da dívida. A TIR do 

acionista também pode ser calculada com base na distribuição de dividendos. 
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A TIR do projeto e a TIR do acionista por fluxo de caixa são idênticas quando o projeto 

não contempla financiamento. Contudo, sempre que o investidor puder obter 

financiamento para o projeto a custos menores que o custo de oportunidade do seu 

capital, ele o fará. Isso, pois poderá poupar parte de seu capital investido em troca de 

capital de terceiros, porém mantendo a propriedade da integralidade dos fluxos de caixa 

livres do projeto (após serviço da dívida). Neste caso, a TIR do acionista será maior que 

a TIR do projeto. 

 

Vale ressaltar que tanto a TIR quanto o VPL podem ser calculados em termos reais ou 

termos nominais. Isso dependerá se o fluxo de caixa do projeto foi projetado em termos 

nominais (considerando inflação) ou em termos reais (sem considerar a inflação). No 

caso do VPL, depende também se a taxa de desconto foi determinada em termos 

nominais ou reais. As duas formas são corretas, desde que todos os valores tenham um 

único padrão. 

 

2.11.1.4 Análise de Cenários 

 

É importante frisar que a análise de viabilidade econômico-financeira de um projeto com 

base em um cenário único e estático não é suficiente. A análise só deve ser concluída 

após a elaboração de cenários e a realização de análise de sensibilidade das principais 

premissas do projeto. Duas metodologias para a análise de cenários serão 

apresentadas na sequência, enquanto que a análise de sensibilidade de premissas será 

explorada somente no subitem 2.12.2.4. Nos dois casos, o objetivo é mensurar o 

impacto dos principais riscos do projeto em sua geração de fluxo de caixa. 

 

a) Análise de Cenários 

 

A primeira metodologia consiste em variar premissas coletivamente. A partir do caso 

base, após analisar o projeto nos diversos aspectos, o investidor pode criar, pelo 

menos, outros dois cenários: um pessimista e outro otimista. Nesta metodologia, o 

investidor iria, no cenário pessimista, piorar um conjunto de premissas. No cenário 
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otimista, melhorar um conjunto de premissas. Não há um limite para o número de 

cenários. 

 

Com base nesta análise de cenários, surge uma nova abordagem às metodologias 

apresentadas de análise de viabilidade. É possível atribuir probabilidades a cada um 

dos cenários e calcular uma média ponderada do VPL, chamada “Valor Esperado” do 

VPL (BRIGHAM; EHRHARDT, 2002, p. 203, tradução nossa). 

 

b) Simulação de Monte Carlo 

 

Uma segunda metodologia possível é a análise de milhares de cenários ao mesmo 

tempo. Ela é calculada via software, produzindo um valor esperado de VPL e um desvio 

padrão que representa o risco da variação do VPL (BRIGHAM; EHRHARDT, 2002). 

Suas desvantagens são uma maior complexidade e o fato de, assim como as outras 

metodologias, também depender da parametrização das variáveis pelo usuário. 

 

2.11.2 Particularidades e Proposta de Abordagem Complementar 

 

2.11.2.1 Considerações Quanto à Qualidade da Análise 

 

Nunca é demais enaltecer a relevância de se usar premissas razoáveis e fidedignas no 

modelo econômico-financeiro utilizado na análise. Considerando um modelo sem erros 

conceituais, os resultados da análise de viabilidade dependerão completamente das 

premissas inseridas. Os resultados não serão confiáveis se a análise não for feita com 

premissas realistas. Adicionalmente, é importante a ressalva de que o modelo é uma 

foto tirada para um determinado conjunto de premissas. Para cada nova premissa ou 

revisão de premissa existente, haverá um novo resultado.  

 

Um estudo sobre utilização de metodologias de avaliação de empresas no Brasil, 

realizada em 2004, com 29 profissionais da área de fusões e aquisições, fundos de 

capital de risco e consultorias constatou que: “[...] foi apontado que a qualidade da 
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avaliação é diretamente proporcional à qualidade dos dados, informações e do tempo 

desprendido em compreender a empresa a ser avaliada” (MARTELANC et al., 2004, p. 

4). A conclusão é que ao se avaliar um negócio, a principal preocupação não deve ser o 

resultado final, mas sim todo o processo de avaliação que, se bem feito, diminuirá as 

chances da geração de resultados distorcidos (MARTELANC et al., 2004). Apesar do 

estudo ter sido focado majoritariamente na avaliação de empresas, é possível fazer 

esta analogia à avaliação de projetos. Isso, pois a principal metodologia constatada 

para avaliação de empresas foi o fluxo de caixa descontado (MARTELANC et al. 2004), 

mesma base utilizada para o cálculo do VPL e da TIR. 

 

Portanto, se o potencial investidor que está analisando o projeto não estiver seguro 

quanto às principais premissas apresentadas pelos empreendedores, ele não deve 

avançar com a avaliação. Isso significa que o investidor não compreendeu o suficiente 

do projeto, do negócio e do setor. Conhecimento prévio dos aspectos do projeto e do 

mercado onde se insere nunca é demais. Contudo, deve-se haver um nível mínimo de 

entendimento de modo que haja conforto pelo investidor na verificação e determinação 

das principais premissas de um modelo econômico-financeiro. 

 

Vale lembrar que, do ponto de vista do investidor, a análise de viabilidade deve ser feita 

quando o escopo do projeto estiver definido. Do lado do empreendedor, todavia, a 

análise de viabilidade deve ser usada como uma ferramenta de apoio para a definição 

do escopo do projeto; auxiliando em questões como escala, plano de suprimento 

agrícola, orçamento industrial, cronograma de investimentos, preço do produto, etc. 

 

2.11.2.2 Entendimento e Análise da Geração de Caixa do Projeto 

 

O investidor, assim como o financiador, deve estar preocupado com a capacidade de 

geração de caixa do projeto. “A análise do fluxo de caixa complementa a análise de 

índices no exame das atividades operacionais de uma empresa, da gestão do 

investimento e dos riscos financeiros” (PALEPU; HEALY; BERNARD, 2004, p. 5-27, 

tradução nossa). Portanto, é imprescindível compreender e criticar as principais 
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premissas que compõem a geração operacional de caixa de um projeto ano a ano. 

Assim como aquelas premissas que compõem seu fluxo de caixa livre, como a variação 

de capital de giro, impostos sobre o lucro e investimentos industrial e agrícola tanto na 

fase de implantação quanto ao longo da vida útil do projeto. 

 

Assim sendo, deve-se começar avaliando no DRE as premissas que compõem o 

LAJIDA.  Em projetos agroindustriais de bioenergia, o LAJIDA normalmente é composto 

por: (i) receita bruta; (ii) impostos sobre receita; (iii) custo da biomassa (produção e/ou 

compra); (iv) CCT – Corte, Carregamento e Transporte (quando mecanizado CTT – 

Corte Transbordo e Transporte e, no caso de florestas, usa-se CBCT – Corte, Baldeio, 

Carregamento e Transporte); (v) O&M industrial; e (vi) despesas operacionais, gerais, 

administrativas e de desenvolvimento (na fase pré-operacional). Na sequência, deve-se 

avaliar: (i) a variação do capital de giro ano a ano, em especial durante a fase de 

implantação e primeiro ano de operação; e (ii) o pagamento de impostos sobre o lucro. 

 

É importante também entender o comportamento dos investimentos: (i) agrícolas em 

função do plano de suprimento agrícola do projeto; e (ii) industriais para 

desenvolvimento e implantação da unidade industrial. 

 

Para ilustrar a explicação dos componentes do modelo de um projeto agroindustrial 

Greenfield de bioenergia, suas relações de causa-efeito e importância, segue seu 

fluxograma e estrutura, que deve ser lido da esquerda para a direita. 
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Figura 4: Fluxograma e Estrutura de Modelo Econômico-Financeiro de Projeto Agroindustrial Greenfield 
de Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na receita, o investidor deve avaliar se os volumes de produção e os preços 

considerados são factíveis. Para isso, ele deve se basear nas análises do setor de 

bioenergia (Apêndice A) e da estratégia e de competitividade do projeto (item 2.3). Deve 

considerar também contratos de venda ou instrumentos preliminares eventualmente 

assinados. 

 

Em relação aos impostos e incentivos fiscais (item 2.8) sobre a receita, eles devem ser 

confirmados por um especialista fiscal. Isso, pois a tributação, especialmente estadual e 

municipal (ICMS e ISS), varia de acordo com o local e o produto ou serviço em questão. 

Além disso, em havendo a possibilidade de incentivos fiscais, é imprescindível certificar-

se de que eles estão sendo calculados e contabilizados corretamente. 

 

É importante que o investidor se aprofunde no entendimento da formação do custo do 

produto vendido, ou seja, no custo de produção e/ou compra da biomassa. Avaliar, com 

base nas informações apuradas na análise técnica agrícola (item 2.5), a razoabilidade 
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das premissas agrícolas. Não basta observar o custo do produto vendido no DRE e 

dividir pelo volume de biomassa para descobrir o custo unitário da biomassa. É 

necessário entender por que o custo unitário entregue na unidade industrial é aquele. 

Outro ponto de atenção é se o volume de biomassa considerado como demandado é 

suficiente, com base nas premissas de eficiência industrial (item 2.4). 

 

Outra premissa de crucial relevância em projetos agroindustriais é o valor do CCT da 

biomassa. Em função das características intrínsecas da biomassa in natura de baixa 

densidade e alta umidade, os custos de colheita e transporte são bastante relevantes. 

Com base na avaliação agrícola do item 2.5, o investidor deve entender se as 

premissas de custo do CCT refletem o processo de colheita utilizado, o raio médio 

praticável e o modal logístico disponível em função da localização das áreas agrícolas e 

industrial. 

 

Quanto ao O&M industrial, com base na análise operacional do item 2.4 e da estratégia 

escolhida (equipe própria ou terceirizada), o investidor deve ser capaz de avaliar se a 

premissa de custos adotada é razoável. Observar também se estão sendo 

considerados gastos com equipe de operação industrial previamente ao início de 

operação. Afinal, esta equipe deve ser contratada com antecedência para receber 

treinamento.  

 

Quanto às despesas operacionais, gerais e administrativas, o investidor deve avaliar se 

elas serão suficientes para operacionalizar o plano de suprimento agrícola. Assim como 

para suportar a parte administrativa, jurídica, ambiental e de saúde e segurança do 

trabalho do projeto. Na fase de desenvolvimento e implementação do projeto, deve-se 

atentar a quanto das despesas dos empreendedores em termos de folha de pagamento 

estão alocadas no projeto. Existe um esforço de pessoal nestas fases que não segue 

na fase de operação? Estes gastos foram considerados adequadamente? Checar se 

estão previstos valores razoáveis para: (i) despesas jurídicas (e.g. negociação de 

contratos comerciais e agrícolas, registro de garantias, abertura de SPE); (ii) fiscais 

(e.g. estudo da melhor estrutura e incentivos); (iii) ambientais (e.g. estudos, licenças, 
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atendimento de condicionantes ambientais); (iv) assessorias financeiras; (v) 

contabilidade; (vi) engenharia (e.g. consultorias, estudos e projetos); (vii) prospecção de 

terras; (viii) seguros pré-operacionais; (ix) gastos com viagens, etc. 

 

Superada a análise da formação da geração operacional de caixa, o investidor deve 

analisar o comportamento e a formação da conta capital de giro do projeto. Analisar 

quais são os custos de capital de giro para a fase de testes e partida de uma unidade 

industrial. Aqui podem ser necessários não somente a biomassa, mas também insumos 

básicos como água, eletricidade, combustível auxiliar (para partida de caldeira), 

sobressalentes de partida, etc. Boa parte destes gastos não terá contrapartida em 

faturamento. Quanto à biomassa, é imprescindível entender se haverá e quanto haverá 

de estoques no campo e na unidade industrial. Este estoque pode representar grandes 

valores, dependendo da biomassa e do número de dias mantido. Naturalmente o prazo 

de recebimento das receitas deve ser avaliado. Em havendo um contrato de venda fica 

mais fácil. Em não havendo, deve-se avaliar o poder de barganha do projeto em relação 

aos seus clientes (item 2.3), a fim de determinar se o prazo de recebimento será curto 

ou longo. 

 

Quanto aos impostos e eventuais incentivos fiscais sobre o lucro (item 2.8), o investidor 

deve avaliar se as premissas consideradas estão de acordo com o regime tributário e 

estrutura fiscal considerados para o projeto. Novamente, em havendo a possibilidade de 

incentivos fiscais, é imprescindível certificar-se de que eles estão sendo calculados e 

contabilizados corretamente. 

 

Por último, com base nos dados obtidos nos itens 3.4 e 3.5, deve-se criticar o valor dos 

investimentos: (i) industriais, principalmente na fase de implantação; e (ii) agrícolas 

durante toda a vida útil do projeto. No lado agrícola os valores do plantio e tratos 

culturais, do custo da terra e da produtividade são factíveis? Foi considerada uma curva 

de aprendizado por se tratar de um projeto novo com equipe recém-contratada? Foi 

considerado ganho de escala ao longo dos primeiros anos do projeto conforme é 

formada a base agrícola? A escala agrícola do projeto e seu raio médio almejado 
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podem causar aumento nos custos do uso da terra como consequência da ocupação 

das áreas pelo projeto? No lado industrial, o valor do investimento é factível? 

Contempla contingências? Contempla incentivos fiscais? O fluxo de pagamentos reflete 

o cronograma físico pré-estabelecido? O prazo de implantação não está muito otimista? 

O valor do investimento contempla todo o escopo necessário?  

 

2.11.2.3 Recomendação para Uso dos Índices 

 

No subitem 2.11.1.2 sobre índices financeiros foi possível perceber que a literatura foca 

na análise de índices de empresas operacionais. Tendo em vista que esta dissertação 

trata da análise individual de projetos agroindustriais Greenfield, a abordagem precisa 

ser diferente. Portanto, deve-se considerar que os índices serão calculados 

exclusivamente com base em projeções futuras e que a viabilidade econômica destes 

projetos depende exclusivamente de sua geração de fluxo de caixa projetada. 

 

Neste sentido, apresentam-se a seguir os índices recomendados para uso tanto com 

base na teoria de corporate finance, como com base nas políticas de avaliação de 

projetos do BNDES (BRASIL. BNDES, [n.d.]). 

 

a) Margem LAJIDA 

 

É calculada em base anual pela razão entre LAJIDA como numerador e a Receita 

Líquida como denominador. É uma forma simples de analisar a capacidade de geração 

de fluxo de caixa operacional e se há algum período específico no qual a geração é 

mais frágil. Uma margem LAJIDA baixa não necessariamente é ruim, a depender do 

valor investido no projeto. No caso dos projetos agroindustriais de bioenergia, dada sua 

natureza de capital intensivo, espera-se uma margem LAJIDA alta para que o projeto 

seja rentável. 

 

b) ICSD (Índice de Cobertura Sobre a Dívida) 
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É calculado em base anual pela razão entre: (i) LAJIDA menos IRPJ menos CSLL, 

como numerador; e (ii) a soma dos pagamentos de juros e amortizações de principal 

das dívidas contratadas, como denominador. Este índice serve para avaliar se o projeto 

gerará fluxo de caixa suficiente para pagar o serviço da dívida. É uma ferramenta 

bastante utilizada como parâmetro para limitar o endividamento máximo de um projeto. 

O BNDES trabalha com ICSD anual mínimo de 1,20 ou 1,30 vezes, dependendo da TIR 

do projeto (BRASIL. BNDES, [n.d.]). Em outras palavras, o pior ano do projeto deve 

gerar no mínimo de 120 a 130% de caixa se comparado ao respectivo compromisso de 

serviço da dívida daquele ano. 

 

c) Endividamento sobre Investimento Total 

 

É calculado pela razão do endividamento total do projeto, como numerador, e os gastos 

totais (até a entrada em operação), como denominador. Este índice deve ser calculado 

na fase de busca do financiamento do projeto. Ele deve ser calculado com base no 

valor total de usos (investimentos e despesas) e com base no valor de financiamento 

que o empreendedor almeja obter. Segundo o BNDES (2013), o capital próprio dos 

acionistas deve ser no mínimo de 20%; ou seja, o endividamento sobre investimento 

total deve ser de no máximo 80%. 

 

d) Dívida Líquida sobre Ativos 

 

É calculada em base anual pela razão entre: (i) a dívida total do projeto (pode também 

ser considerada somente a dívida onerosa com terceiros) menos suas disponibilidades, 

como numerador; e (ii) o valor total de ativos, como denominador. Este índice é 

calculado ano a ano com base nas projeções de balanço patrimonial do projeto. Ele é 

utilizado por credores (bancos comerciais, por exemplo) para dois propósitos: limitar o 

endividamento inicial máximo do projeto; e avaliar, ao longo da vida útil do projeto, se o 

mesmo poderá contrair novas dívidas. O índice máximo pode variar de projeto a projeto, 

de acordo com suas características e perfil de risco. 
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e) Dívida Líquida sobre LAJIDA 

 

É calculada pela razão entre: (i) a dívida total do projeto (pode também ser considerada 

somente a dívida onerosa com terceiros) menos suas disponibilidades, como 

numerador; e (ii) o LAJIDA, como denominador. Este índice é calculado ano a ano com 

base no balanço patrimonial e DRE. Ele serve para avaliar quantos anos de LAJIDA 

seriam necessários para quitar a dívida líquida do projeto. Assim como o item anterior, 

ele é utilizado por credores para: limitar o endividamento inicial máximo do projeto; e 

avaliar, ao longo da vida útil do projeto, se o mesmo poderá contrair novas dívidas. 

 

2.11.2.4 Recomendação para Uso das Métricas de Análise de Viabilidade 

 

a) Custo de Capital 

 

É importante frisar que a determinação do custo de capital do projeto e do acionista 

depende primeiramente das características do investidor. 

 

A primeira hipótese é quando o investidor é uma empresa com um portfólio de ativos 

operacionais, e o projeto em questão tem o mesmo perfil de risco operacional e a 

mesma estrutura de capital da empresa. Hipótese na qual seria utilizado o WACC da 

empresa (após impostos) como referência para o custo de capital do projeto. Para isso, 

seria necessário estimar o valor do beta da empresa a fim de obter o custo de capital do 

acionista. Entretanto, é importante ressaltar a limitação da aplicabilidade desta 

metodologia. Uma vez que, até o início de 2013, somente três empresas do setor de 

bioenergia possuíam capital aberto (BM&F BOVESPA, [n.d.]), todas do segmento 

sucroenergético e listadas há poucos anos. 

 

Portanto, é possível concluir que o setor de bioenergia brasileiro carece de dados 

públicos comparáveis para fins da determinação do custo de capital de uma empresa 

para investir em um projeto agroindustrial Greenfield, principalmente se o projeto não 

for do setor sucroenergético. Consequentemente, recomenda-se a cada empresa 
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investidora definir a melhor metodologia ou referência de custo de capital próprio para 

determinação do WACC da empresa.  

 

A segunda hipótese é quando o investidor é uma empresa com um portfólio de ativos 

operacionais, mas o projeto em questão não tem o mesmo perfil de risco operacional 

e/ou a mesma estrutura de capital da empresa. Por último, a terceira hipótese é quando 

o investidor do projeto é um fundo, uma pessoa física, ou mesmo uma empresa start-

up. 

 

Nestas duas últimas hipóteses, pode-se usar o WACC (após impostos) do próprio 

projeto como proxy para o custo de capital do mesmo. Entretanto, como novamente há 

restrições para se calcular o beta do investidor, recomenda-se a cada investidor, 

conforme o caso, definir a melhor metodologia ou referência de custo de capital próprio 

para o projeto em análise. Esta dificuldade de calcular o custo de capital do projeto vem 

ressaltar a importância ainda maior de se realizar uma análise de riscos detalhada do 

projeto em questão. 

 

Caso o projeto Greenfield em análise seja financiado na modalidade project finance, um 

cuidado metodológico adicional deve ser tomado. Esta modalidade de financiamento 

implica em uma estrutura de capital dinâmica. O endividamento é decrescente, ou seja, 

o projeto começa altamente alavancado e, ano a ano, este endividamento é reduzido 

até a quitação total do exigível de longo prazo. 

 

A implicação é que, ao calcular o WACC do projeto, o resultado seria diferente a cada 

ano em função da variação da estrutura de capital do próprio projeto. Supondo que o 

custo da dívida seja menor que o custo do capital próprio em um determinado projeto, a 

cada ano que passar o WACC calculado seria maior. Este cuidado vale para as três 

hipóteses de investidores.  

 

b) Rentabilidade 
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Tendo em vista que o propósito é avaliar individualmente a viabilidade econômica de 

projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia, a recomendação é usar duas 

métricas. Primeiro, a métrica do VPL como instância definitiva de tomada de decisão. 

Segundo, usar a TIR como referência, principalmente por ser uma metodologia muito 

utilizada e por retratar padrão de rentabilidade de projetos de diferentes segmentos 

dentro do próprio setor de bioenergia. 

 

Contudo, vale lembrar que a análise de viabilidade de um projeto baseada em um 

cenário único não é suficiente. Portanto, recomenda-se considerar o Valor Esperado do 

VPL a partir de uma análise de cenários.  

 

2.12 Análise de Riscos e Estratégia de Alocação e/ou Mitigação 

 

Risco é a chance de algum evento desfavorável ocorrer (BRIGHAM; EHRHARDT, 

2002). Considera-se como risco de um projeto qualquer fator que possa fazer com que 

seu retorno seja diferente do estimado. 

 

De acordo com pesquisa da Accenture (ALBERNAZ, 2012) em 191 projetos de capital 

intensivo de energia em todo o mundo, somente 33% dos projetos entregaram o valor 

de negócio esperado dos ativos novos. Sendo que somente 47% dos projetos 

cumpriram o cronograma e 39% cumpriram o orçamento aprovado, mesmo 

considerando 25% de margem de erro. 

 

Segundo Edward Merrow (KLAVER, 2012), 65% dos megaprojetos industriais no 

mundo falham. Este número é de 35% se considerados somente projetos cujo 

investimento total fica abaixo de US$500 milhões. Sua amostra total abrange de 600 a 

700 projetos por ano. Seu conceito de falha no projeto é quando a implantação do 

mesmo atrasa, ou tem sobrecusto maior que 25% do previsto, ou se ainda há 

problemas operacionais severos e contínuos no segundo ano de operação.  
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Este trabalho parte da premissa que o investidor está analisando o projeto enquanto ele 

ainda está em desenvolvimento. Portanto, é natural inferir que uma análise prévia 

inadequada de riscos poderá incorrer em impactos não esperados, tampouco 

precificados na relação risco-retorno do projeto. Algo que só será notado após a 

decisão do investimento, durante a fase de implantação e/ou operação do projeto. 

 

Deste modo, durante a análise de um investimento, o investidor deve avaliar 

adequadamente seus riscos e a estratégia de gestão estabelecida para o projeto. 

Consequentemente, aferir: (i) se os riscos estão sendo avaliados e administrados de 

forma eficiente; e (ii) se os riscos do projeto são compatíveis com seu retorno esperado.  

 

2.12.1 Metodologias Utilizadas 

 

2.12.1.1 Risco da Empresa 

 

Uma importante referência para a gestão de risco de empresas é Corporate Metrics 

Technical Document da Risk Metrics Group (1999) em conjunto com o banco 

JPMorgan. Ele segrega os tipos de riscos de uma empresa em quatro categorias: (i) 

negócio; (ii) mercado; (iii) crédito; e (iv) operacional. Sua abordagem integrada de 

gestão de riscos segue o seguinte fluxo: 
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Figura 5: Gestão Integrada de Riscos Corporativos 
Fonte: Adaptado de RISK METRICS GROUP, 1999. 

 

Como o escopo deste trabalho é restrito à análise de investimento em projetos, os 

próximos itens seguirão com a abordagem de projetos. 

 

2.12.1.2 Riscos do Projeto 

 

a) Etapas do Processo de Análise de Riscos 

 

De acordo com Borges e Faria (2002), “a análise e a avaliação de um projeto devem 

identificar os riscos incidentes, quais seus impactos no fluxo de caixa e as ações que 

devem ser implementadas para mitigá-los” (BORGES; FARIA, 2002, p. 252). 

 

Finnerty (2007) afirma que “um aspecto crítico de engenharia financeira para projetos 

grandes envolve identificar todos os riscos relevantes e então elaborar arranjos 

contratuais para alocar estes riscos ao menor custo possível para o projeto” 

(FINNERTY, 2007, p. 87, tradução nossa). 
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Hoffman (2008) diz que é durante o processo de estruturação de riscos que “[...] os 

riscos são identificados, analisados, quantificados, mitigados e alocados de forma que 

nenhum risco individual ameace o desenvolvimento, construção ou operação do 

projeto” (HOFFMAN, 2008, p. 27, tradução nossa). 

 

 

Figura 6: Etapas do Processo de Estruturação de Riscos 
Fonte: Adaptado de HOFFMAN, 2008, p. 27.  

 

b) Tipos de Riscos 

 

Finnerty (2007) classifica os riscos de um projeto Greenfield nas seguintes categorias: 

(i) completion (risco da implantação do projeto não ser concluída); (ii) tecnológico; (iii) 

fornecimento de matéria-prima; (iv) econômico; (v) financeiro; (vi) moeda; (vii) político; 

(viii) ambiental; e (ix) força-maior. 

 

Hoffman (2008) classifica os riscos comerciais de um projeto Greenfield 9 categorias: (i) 

atraso na conclusão da implantação do projeto; (ii) sobrecusto na construção; (iii) 

insolvência ou falta de experiência do fornecedor responsável pela construção e 

equipamentos do projeto; (iv) falha ou obsolescência tecnológica; (v) mudanças de 

legislação; (vi) perdas não seguradas; (vii) variações na disponibilidade ou preço de 

matérias-primas; (viii) variações no preço ou demanda da produção; (ix) negligência na 

operação do projeto. 

  

Borges e Faria (2002) classificam os riscos mais comuns dos projetos de infraestrutura 

em 6 categorias: (i) comercial; (ii) financeiro; (iii) risco país; (iv) caso fortuito ou força-

maior; (v) risco setorial; e (vi) risco legal. Eles defendem que os riscos devem sempre 

ser avaliados como um todo, e não isoladamente. 
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Segundo Scaramucci (2012), os riscos a serem analisados e mitigados em um projeto 

são: (i) de mercado; (ii) de implantação, construção e performance; (iii) políticos e 

regulatórios; (iv) de operação e tecnológico; de suprimento, matéria-prima; e (v) risco de 

caso fortuito e força-maior. 

 

c) Fases de Risco 

 

Borges e Faria (2002) separam as fases de risco de um projeto em construção e 

operação e afirmam que a assunção de risco obedece à lógica risco/retorno.  

 

De acordo com Hoffman (2008), há quatro períodos de risco do ponto de vista do 

financiador do projeto: (i) riscos de desenvolvimento; (ii) riscos de engenharia de projeto 

e construção; (iii) riscos de partida (start-up); e (iv) riscos de operação. 

 

 

Figura 7: Fases da Vida de um Projeto 
Fonte: Adaptado de HOFFMAN, 2008, p. 28-29. 

 

d) Gerenciamento de Riscos 

 

Os riscos também podem ser analisados no nível de cada participante, identificando os 

riscos mais importantes para cada um. Contudo, a identificação é somente um ponto de 

partida. O processo de análise de risco e seu gerenciamento são os próximos passos 

para a estruturação de um projeto bem sucedido (HOFFMAN, 2008). 

 

De forma geral, os riscos devem ser alocados para o participante que é capaz 
de controlar melhor o risco ou influenciar suas consequências [...]. Caso 
contrário, onde a equação risco-retorno não está equilibrada, uma situação é 
criada na qual o participante prejudicado é o primeiro candidato a desencadear 
um desastre no projeto. (HOFFMAN, 2008, p. 28; 38, tradução nossa). 
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Para determinar a melhor alocação de riscos entre os participantes, é importante 

apresentar todos os participantes de um projeto. A Figura 8 esquematiza as partes 

envolvidas e respectivos contratos em um projeto típico de infraestrutura: 

 

 

Figura 8: Participantes e Contratos do Projeto 
Fonte: SCARAMUCCI, 2012, p. 6. 

 

São três as estratégias para alocar o impacto de um risco: (i) permanecer com ele; (ii) 

transferir o risco através de alocação para um dos participantes do projeto; (iii) transferir 

os riscos para agentes profissionais (e.g. seguradoras) para reduzir riscos residuais, 

riscos remotos ou difíceis de resolver (GATTI5, 2008 apud SILVA, 2011). 

 

Borges e Faria (2002) destacam como principais instrumentos utilizados na mitigação 

de riscos do ponto de vista do financiador os: (i) seguros (contra acidentes ou seguro 

garantia para fiel cumprimento de contratos); (ii) contratos; (iii) instrumentos de mercado 

                                            
5 GATTI, Stefano. Project Finance in theory and practice: designing, structuring, and financing private 
and public projects. California: Elsevier, 2008.  
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(e.g. derivativos); e (iv) as garantias complementares (e.g. aval, carta fiança, garantias 

de aporte adicional de capital, etc.). 

 

Hoffman (2008) segrega a estratégia de mitigação, do ponto de vista do financiador, em 

duas fases do projeto: período de construção e período de operação. Na primeira, 

afirma que há quatro tipos de ferramentas de mitigação. São elas: (i) compromissos 

contratuais; (ii) contas reserva de contingência (para sobrecusto); (iii) 

comprometimentos de capital próprio e outras formas de financiamento; e (iv) seguros. 

Na fase de operação as ferramentas usuais são: (i) compromissos contratuais; (ii) 

modalidades contratuais para garantir previsibilidade de receitas; (iii) contas reserva 

para custos operacionais e serviço da dívida; e (iv) restrições a distribuição de lucros, 

por exemplo, por meio da necessidade de atendimento de índices tais quais o ICSD, 

dívida líquida sobre ativos, entre outros. 

 

2.12.2 Particularidades e Proposta de Abordagem Complementar 

 

Apesar da literatura relacionada ao tema de análise e gerenciamento de riscos em 

projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia ser restrita, vale destacar três 

referências. A principal delas é a dissertação de mestrado de título “Identificação e 

análise dos riscos de um projeto de Project Finance, sob a ótica do financiador, para 

uma usina de açúcar e álcool” (PILEGGI, 2010). Este trabalho é dedicado a identificar 

os principais riscos envolvidos no financiamento de um projeto Greenfield de usina de 

açúcar e álcool, além de sugerir mecanismos de mitigação destes riscos. 

 

A segunda referência é a dissertação de mestrado de título “Uso de operações 

estruturadas para financiamento de projetos no setor sucroenergético brasileiro” 

(SILVA, 2011). Apesar deste trabalho não ter como foco principal análise de riscos, 

dedica uma seção ao tema de riscos do projeto. A terceira referência é o estudo de 

caso Sykué Bioenergya (HIATT, 2012). Ele explora as dificuldades enfrentadas na 

implantação de um projeto inovador de uma unidade termelétrica a partir de capim 

elefante, localizada no Oeste Baiano. 
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2.12.2.1 Etapas da Análise de Riscos e Estratégia de Mitigação e/ou Alocação 

 

No caso de projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia, sugere-se a seguinte 

abordagem quanto às etapas da análise e gerenciamento de riscos. 

 

Figura 9: Etapas da Análise e Gerenciamento de Riscos de um Projeto Greenfield 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

a) Identificação e Segmentação 

  

Nesta primeira etapa, a identificação dos possíveis riscos deve ser exaustiva. Do lado 

dos empreendedores devem ser envolvidas todas as áreas do projeto a fim de 

identificar todas as possibilidades. Do lado dos investidores, deve ser feita uma revisão 

da análise a fim de avaliar se ela foi feita adequadamente e se não faltou algum risco 

relevante. A segmentação é uma forma de organizar e categorizar os riscos e facilita 

sua identificação e análise. 

 

b) Análise de Riscos 

 

A análise de riscos é a etapa em que se devem entender os riscos identificados e 

principalmente suas possíveis causas. Recomenda-se o uso de uma matriz de riscos 

para facilitar a análise, além de classificá-los pelas fases em que se impacta o fluxo de 

caixa do projeto. Sem um bom entendimento das causas, não será possível desenhar 

posteriormente uma estratégia adequada de alocação e mitigação. 

 

Adicionalmente, esta é a fase em que se atribui prioridades aos riscos aplicáveis a um 

determinado projeto. Recomenda-se que a priorização seja feita com base nos 
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parâmetros frequência e severidade da ocorrência de cada risco. Esta priorização deve 

ser feita previamente à execução da estratégia de alocação e/ou mitigação. 

 

c) Análise de Sensibilidade 

 

Uma vez classificados os riscos mais relevantes, faz-se necessário quantificar 

objetivamente seus impactos por meio de análises de sensibilidade do modelo 

econômico-financeiro. 

 

Do ponto de vista do investidor, a análise de sensibilidade consiste em, a partir do 

modelo de análise de viabilidade econômico-financeira, alterar premissas individuais ou 

em conjunto de forma a mensurar qual seu impacto na rentabilidade do projeto. Do 

ponto de vista dos potenciais financiadores, é também usada como forma de avaliar se 

o projeto será capaz de pagar o volume de dívida almejada sob cenários de stress. 

 

d) Estratégia de Alocação e/ou Mitigação 

 

Esta é a etapa na qual o investidor avalia compartilhar os riscos do projeto com todas 

as partes envolvidas. Para isso, é necessário primeiro identificar todos os participantes 

e respectivos contratos que regem sua relação com o projeto. 

 

Feito isso, usa-se uma matriz na qual se listam as alternativas de alocações entre os 

participantes e as possibilidades de mitigação para cada um dos riscos por categoria. A 

execução desta estratégia pelos investidores e pela equipe do projeto se dará: (i) por 

meio da negociação contratual com as partes; (ii) pela contratação de apólices de 

seguro; (iii) pelo uso eventual de derivativos; e (iv) pela gestão em si da implementação 

e operação do projeto. 

 

2.12.2.2 Etapa 1: Identificação e Segmentação dos Riscos 
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Conforme visto no subitem 2.12.1, diversos autores classificam de maneiras distintas os 

riscos de projetos. Porém, a identificação dos diversos riscos depende de um 

entendimento de um projeto em específico, inserido em um setor específico e localizado 

em um local específico (HOFFMAN, 2008). A relevância e abrangência de cada risco, 

assim como suas possíveis estratégias de mitigação e alocação, serão diferentes a 

depender se o projeto irá vender biocombustível, bioeletricidade, vapor, pellets, etc. 

 

Ainda assim, propõe-se uma segmentação de riscos do ponto de vista do investidor em 

14 categorias. Esta segmentação leva em consideração de forma conjunta as 

particularidades dos projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia. São elas: 
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Figura 10: Os 14 Riscos do Projeto Agroindustrial Greenfield de Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

a) Risco de Funding 

 

Termo em inglês equivalente a obtenção de recursos. É o risco de insuficiência parcial 

ou total e custo tanto do capital próprio quanto de terceiros (dívida). Do lado do capital 

próprio, o investidor deve avaliar se será possível obter toda a necessidade de capital 

para o projeto e a qual custo. Tanto para implementação do projeto quanto para 

eventuais aportes complementares para concluí-lo ou recompor seu fluxo de caixa. Do 

lado da dívida, com base na estratégia de financiamento estabelecida, devem ser 

ponderadas a disponibilidade de crédito dos potenciais credores, a probabilidade do 

pleito de recursos ser aprovado, o tempo para sua obtenção e as condições do 

financiamento. 

 

b) Suprimento de Biomassa 

 

É o risco de não haver disponibilidade integral do volume de biomassa necessário ao 

longo da vida útil do projeto. Esta categoria inclui o risco de produtividade (e.g. solo, 

clima, material genético, manejo, tecnologia empregada, incidência de pragas, doenças 

e daninhas), o risco de disponibilidade de áreas e/ou fornecedores e o risco de 

planejamento indevido de plantio e/ou prospecção de biomassa com terceiros. 

 

c) Engenharia-Construção  

 

São os riscos de acidentes, sobrecusto no investimento, atraso na construção, erros 

que afetem o desempenho da unidade (eficiência e disponibilidade) e falta de respaldo 

técnico e/ou financeiro dos fornecedores envolvidos. As causas podem estar 

relacionadas à engenharia, construção civil, fornecimento e montagem de 

equipamentos, disponibilidade de mão de obra qualificada, infraestrutura local (e.g. 

acesso à obra, local de armazenagem de equipamentos ou captação de água no local) 
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e condições do terreno no qual será instalada a agroindústria (e.g. relevo, solo e 

subsolo).  

 

Vale destacar que, nos projetos em questão, o risco de atraso na construção é um fator 

bastante crítico e não pode ser subestimado. Os projetos agroindustriais de bioenergia 

são intensivos em capital e têm expectativa de grandes margens operacionais. Sendo 

assim, se o prazo de implantação de um projeto atrasar ainda que poucos meses, isso 

poderá trazer um enorme impacto negativo em seu VPL. 

 

d) Socioambiental 

 

O risco ambiental existe quando os impactos e características ambientais da 

implantação (agrícola e industrial) e operação do projeto possam causar um atraso ou 

limitação em seu desenvolvimento e operação. Ou quando demande investimentos e/ou 

compensações acima do previsto. O risco social surge quando os impactos sociais do 

projeto possam causar um atraso ou limitação em seu desenvolvimento e operação. 

 

e) Completion 

 

Termo em inglês equivalente a completude do projeto. Segundo Finnerty (2007), é o 

risco da implantação do projeto não ser concluída ou atrasar. Esta categoria tem um 

aspecto técnico e um aspecto financeiro. O aspecto financeiro envolve (i) a 

probabilidade de haver um aumento tal nos gastos (industriais e agrícolas) para colocar 

o projeto em operação que sua rentabilidade fique comprometida; (ii) ou, após entrada 

em operação, sua margem operacional seja comprometida de tal forma que o projeto 

não seja mais viável economicamente. O aspecto técnico é a possibilidade do projeto 

se provar tecnicamente inviável no campo industrial ou agrícola ou demandar uma 

quantia muito alta de capital para poder viabilizá-lo. Este risco engloba, de certa forma, 

o impacto de todos os outros riscos, desde a fase de desenvolvimento até a conclusão 

da implantação. 
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f) Tecnologia Industrial 

 

“É o risco da tecnologia adotada, na escala proposta ao projeto, não ter um 

desempenho de acordo com as especificações ou se torne prematuramente obsoleto” 

(FINNERTY, 2007, p. 77, tradução nossa). Apesar deste risco se referir à indústria, 

deve-se atentar que o problema do desempenho industrial pode ser causado por 

incompatibilidade com as especificações e características da biomassa utilizada.  

 

g) Infraestrutura Logística 

 

É o risco da logística impactar negativamente a margem operacional ou o investimento 

do projeto, ou mesmo inviabilizar certas operações de suprimento ou destinos para 

escoamento. Esta categoria de risco engloba o impacto logístico no suprimento da 

biomassa para indústria, assim como no escoamento ou entrega da bioenergia durante 

a vida útil do projeto. 

 

Em se tratando de projetos no Brasil, são recorrentes os casos de infraestrutura 

logística inadequada. Um exemplo típico em projetos Greenfield é quando há a 

necessidade de investimentos em infraestrutura em paralelo à implantação do projeto. 

Neste caso, há o risco da agroindústria estar pronta para operar, mas o necessário 

acesso rodoviário ou desvio ferroviário ou linha de transmissão ainda estarem em 

construção. 

 

h) Operação 

 

São todos os riscos que impactem os custos relacionados à operação do projeto ao 

longo de sua vida útil. Esta categoria engloba tanto o risco operacional industrial, 

quanto agrícola, quanto o de gestão do projeto. 

 

Do ponto de vista agrícola, trata-se principalmente: (i) do risco da biomassa entregue na 

indústria custar mais que o previsto ou subir de preço mais que a receita, estrangulando 
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a margem; e (ii) da biomassa não chegar a indústria com as especificações previstas 

(e.g. umidade, teor de fibra, densidade, poder calorífico, ATR, teor de sílica, etc.), de 

forma a impactar a eficiência da produção de bioenergia ou, no limite, inviabilizá-la. 

Quanto ao custo da biomassa, em função de sua baixa densidade e alta umidade, a 

limitação do raio médio entre a indústria e as áreas é um quesito crítico para a 

viabilidade econômica dos projetos.  

 

Do lado industrial, é principalmente o risco de: (i) redução no nível operacional do 

projeto ao longo de sua vida útil; (ii) redução da própria vida útil da indústria; (iii) custos 

de operação e manutenção acima dos previstos; e (iv) a falta de respaldo técnico e/ou 

financeiro do fornecedor de O&M responsável, se terceirizado. No caso de projetos 

agroindustriais especificamente, deve-se atentar também à gestão das entregas, 

estocagem, pré-processamento e mix da biomassa na indústria.  

 

Do lado da gestão, o risco é de má administração ou negligência em todos os aspectos 

do projeto. Seja técnico, operacional, financeiro, legal, socioambiental, humano, etc. 

 

i) Mercado 

 

É o risco do projeto, ao longo de sua vida útil, não gerar a receita esperada. Portanto, 

os riscos podem ser divididos em três hipóteses: (i) dificuldade em acessar mercado; (ii) 

queda no nível de vendas; ou (ii) venda a preços abaixo dos níveis esperados. 

 

j) Crédito 

 

Este é o risco do projeto vender e entregar a bioenergia, porém não ser pago por ela ou 

ser pago em atraso. As principais hipóteses de risco são: (i) o comprador não ter 

capacidade financeira para pagar pelo produto no todo ou em parte; ou (ii) o comprador, 

mesmo tendo capacidade financeira, optar por não pagar ou atrasar o pagamento. 

 

k) Financeiro 
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É a exposição aos efeitos de possíveis desequilíbrios no fluxo de caixa do projeto, 

decorrentes das projeções quanto à inflação, taxa de juros e de câmbio (BORGES; 

FARIA, 2002). Deve também ser considerada como um risco financeiro a 

incompatibilidade de prazos médios de recebimento e pagamento entre os diversos 

contratos do projeto. 

 

De forma geral, os projetos agroindustriais de bioenergia no Brasil ainda têm a maior 

parte de suas receitas com a bioenergia em Reais. Como é o caso do biodiesel, 

bioeletricidade, vapor, carvão vegetal, etanol, briquetes, pellets, etc. Portanto, o câmbio 

tem sido uma preocupação maior somente no caso de usinas que produzam também 

açúcar. Por outro lado, projetos Greenfield podem contratar dívidas de longo prazo que 

são referenciadas em TJLP, CDI ou mesmo em índices de inflação. Além disso, 

oscilações da inflação também podem afetar custos de produção e receitas dos 

projetos. 

 

l) Regulação Setorial 

 

Consiste em alterações na regulamentação específica do setor de bioenergia que 

impacte negativamente o fluxo de caixa de um projeto. Exemplos de riscos regulatórios 

setoriais são: (i) o cancelamento de um incentivo fiscal; (ii) aumento do rigor das 

especificações técnicas do produto para comercialização; (iii) aumento de exigências 

em relação a Reservas Legais ou Áreas de Preservação Permanente (novo Código 

Florestal Lei nº 12.651/12); (iv) aumento de impostos na cadeia produtiva; (v) controle 

da oferta ou demanda; (vi) a proibição da comercialização de um produto; (vii) controle 

de preços; (viii) redução de subsídios; (ix) ou ainda a extinção ou alteração de 

mandatos como, por exemplo, da mistura de 5% de biodiesel no diesel ou o percentual 

de etanol anidro na gasolina. Um exemplo real de risco de regulação setorial foi o 

advento da Medida Provisória 579/12 para o setor de energia elétrica, convertida na Lei 

nº 12.783/13. 
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m) Força-maior 

 

Trata-se de eventos que vão além do controle dos participantes de um projeto, mas que 

por período prolongado afetem sua operação. São exemplos: catástrofes naturais, 

guerra e, em alguns casos, greves (HOFFMAN, 2008). 

 

n) Risco País 

 

É o risco de aspectos políticos, econômicos, sociais e legais do país impactarem 

negativamente o fluxo de caixa do projeto. O risco político é o risco de autoridades 

políticas interferirem no desenvolvimento ou na viabilidade econômica de longo prazo 

do projeto (FINNERTY, 2007). O risco econômico é aquele em que o país entra em 

moratória ou passa por uma crise cambial ou inflacionária. Exemplo de risco social seria 

uma greve geral de trabalhadores ou guerra civil. Os riscos legais são aqueles de 

descumprimento de legislação, contratos ou, no limite, a expropriação dos ativos. 

 

Como ilustração, a Figura 11 apresenta um diagnóstico do risco país no Brasil do ponto 

de vista de uma das maiores corretoras de seguro do mundo. 
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Figura 11: “Brazil Risk Ratings for February 2013” 
Fonte: STEPHENS, 2013. 

 

2.12.2.3 Etapa 2: Análise de Riscos 

 

Para a etapa da análise dos riscos, não basta sua identificação e segmentação. Deve-

se avaliar em que fase do projeto estes riscos são impactantes e quais as possíveis 

causas aplicáveis. Na sequência, deve-se avaliar a severidade do impacto no projeto e 

a probabilidade de ocorrência destes riscos. Ao final, será possível concluir quais são 

os riscos mais críticos para os quais se deve dar maior prioridade.  

 

a) Fases do Projeto 

 

Projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia podem ser divididos em quatro fases: 

Não Conversão de Moeda 

& Risco de Transferência

Risco de Crédito 

Soberano

Expropriação

Repúdio 

Contratual

Riscos Legais & 

Regulatórios
Greves, Tumultos 

& Comoção Civil 

Terrorismo

Guerra & 

Guerra 

Civil

Risco Econômico
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Figura 12: As 4 Fases de um Projeto Agroindustrial Greenfield de Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor.  

 

Ao se analisar as fases de um projeto, quanto mais incipiente ele estiver (à esquerda na 

figura) maiores os riscos. Isso ocorre, pois há maiores indefinições em relação ao 

projeto.  

 

b) Fases de Vulnerabilidade do Projeto aos Riscos 

 

Concluída a identificação e segmentação dos riscos na primeira etapa, é importante 

entender em quais fases cada tipo de risco pode afetar o fluxo de caixa do projeto. Esta 

análise será importante para ajudar na definição dos parâmetros a serem avaliados na 

etapa de análise de sensibilidade de premissas. A Figura 13 apresenta as fases de 

vulnerabilidade do fluxo de caixa de um projeto agroindustrial Greenfield de bioenergia 

para cada categoria de risco.  

 

FASE 1:

DESENVOLVIMENTO

FASE 2: 

ENGENHARIA, 

CONSTRUÇÃO, 

PROSPECÇÃO 

AGRÍCOLA E PLANTIO

FASE 3:

COMISSIONAMENTO, 

SUPRIMENTO E 

PARTIDA

FASE 4:

OPERAÇÃO 

COMERCIAL
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Figura 13: Fases de Vulnerabilidade do Fluxo de Caixa do Projeto por Categoria de Risco 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

É importante não confundir esta análise com a fase na qual se faz necessário atuar 

(mitigar e/ou alocar) sobre estes riscos. Usando o risco de suprimento de biomassa 

como exemplo, seu fornecimento é necessário na fase de comissionamento, partida e 

operação da unidade industrial. Contudo, o fluxo de caixa do projeto é afetado a partir 

da fase 2, contratando áreas, plantando e contratando biomassa com terceiros. 

 

c) Matriz de Riscos 

 

O uso de uma matriz de riscos como ferramenta é comum na análise de riscos de um 

projeto (HOFFMAN, 2008, p. 28). Na Figura 14 segue recomendação de metodologia 

de matriz de riscos, adequada para projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia. 

 

FASE 1 FASE 4FASE 3FASE 2

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

FUNDING

SUPRIMENTO DE BIOMASSA

ENGENHARIA-CONSTRUÇÃO

COMPLETION

OPERAÇÃO

MERCADO

SOCIOAMBIENTAL

CRÉDITO

RISCO PAÍS

FORÇA-MAIOR

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

FINANCEIRO

REGULAÇÃO SETORIAL
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Figura 14: Matriz de Riscos de um Projeto Agroindustrial Greenfield de Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na primeira coluna da esquerda devem ser listados os riscos específicos do projeto em 

questão, de acordo com sua categoria. Na segunda coluna devem ser listadas suas 

possíveis causas também direcionadas para o projeto em questão. Na terceira coluna 

devem ser listadas as fases nas quais aquele determinado risco afetaria o fluxo de 

caixa do projeto. 

 

Na quarta coluna está o parâmetro “severidade”, que avalia o nível do impacto da 

ocorrência do risco no fluxo de caixa do projeto. Deve ser dada nota de 1 a 4, sendo “1” 

desprezível, “2” marginal, “3” crítico, “4” catastrófico (AGUIAR, 2003). Na quinta coluna 

está o parâmetro “frequência”, que representa qual a frequência esperada de ocorrência 

de determinado risco durante as “fases de impacto”. Deve ser dada nota de 1 a 5, 

sendo “1” remota, “2” baixa, “3” média, “4” alta e “5” iminente (JLT, 2011a). Na última 

Evento por Categoria de 

Risco
Causas Aplicáveis

Fases de 

Impacto

Severidade 

(1 a 4)

Frequência 

(1 a 5)
S x F

1. Funding

2. Suprimento de Biomassa

2.1 Queda na produtividade agrícola
(a) seca; (b) material genético 

inadequado; (c) pragas
F3 e F4 3 3 9

2.2
Indisponilidade de terras para 

parceria

(a) proprietários acostumados com 

arrendamento; (b) estrutura fundiária 

fragmentada; (c) concorrência com 

gado

F2, F3 e F4 3 4 12

2.3
Indisponibilidade de material 

genético adequado 
(a) nova fronteira agrícola F4 2 4 8

3. Engenharia-Construção

4. Socioambiental

5. Completion

6. Tecnologia

7. Logística

8. Operação

8.1 Sobrecusto no plantio

(a) escassez de mão de obra; (b) 

plantio sem antecedência; (c) falta de 

escala, áreas fragmentadas

F2, F3 e F4 3 2 6

9. Mercado

10. Crédito

11. Financeiro

12. Regulação Setorial

13. Força-Maior

14. Risco País

MATRIZ DE RISCOS
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coluna está a multiplicação dos parâmetros “severidade” e “frequência”, que 

possibilitará adiante o mapeamento dos riscos mais críticos. 

 

Os parâmetros “severidade” e “frequência” devem ser determinados com base no 

entendimento obtido do projeto a partir de sua análise e pareceres. Suas notas devem 

ser dadas considerando que ainda não foi colocada em ação a estratégia de alocação 

e/ou mitigação a ser desenvolvida na etapa 4. 

 

Como exemplo, listaram-se na matriz de riscos quatro riscos sob as categorias 

“Suprimento de Biomassa” e “Operação”. Indicaram-se possíveis causas, as fases do 

projeto no qual haveria impacto no fluxo de caixa e respectivas atribuições de notas 

para os parâmetros “severidade” e “frequência”. 

 

d) Mapa de Riscos 

 

O Mapa de Riscos, por sua vez, é uma ferramenta que mostra a classificação dos 

riscos por ordem de importância. Quanto maior o produto da severidade pela 

frequência, maior atenção deve ser dada a este risco. Esta informação vale tanto para 

direcionar quais premissas devem ser submetidas à análise de sensibilidade, quanto 

para priorizar esforços na definição e aplicação da estratégia de alocação e mitigação 

destes riscos.  
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Figura 15: Mapa de Riscos de um Projeto Agroindustrial Greenfield de Bioenergia 
Fonte: Adaptado de AGUIAR, 2003, p. 6-8; JLT, 2011a, p. 3. 

 

No exemplo, o risco “2.2” – Indisponibilidade de terras para parceria – foi classificado 

como “sério”. Portanto, prioridade deve ser dada ao tratamento deste risco em relação 

aos demais três riscos classificados como “moderados”. Não obstante, os riscos 

“moderados” também são relevantes. Um exemplo completo de aplicação destas 

metodologias será efetuado no capítulo 3. 

 

e) Considerações sobre Due Diligence para Financiamento 

 

Em se tratando de análise de riscos, Hoffman (2008) apresenta um check-list de 

considerações para due diligence no financiamento de um projeto. O foco desta 

ferramenta é para a análise do projeto do ponto de vista do financiador e contém 

considerações para projetos de infraestrutura de forma geral. Apesar disso, a 

ferramenta pode ser uma referência complementar para o investidor no papel de análise 

de investimento em um projeto agroindustrial de bioenergia. 

 

Por ser um processo interdisciplinar, a due diligence para o financiamento de um projeto 

também é um importante processo de identificação e análise de riscos. Este processo é 

1 2 3 4 5

Remota Baixa Média Alta Iminente

4 (4) (8) (12) (16) (20)

Catastrófico

3 (3) (6) (9) (12) (15)

Crítico item 8.1 item 2.1 item 2.2

2 (2) (4) (6) (8) (10)

Marginal Item 2.3

1 (1) (2) (3) (4) (5)

Despresível

DESPREZÍVEL
BAIXO
MODERADO
SÉRIO
CRÍTICO

MAPA DE RISCOS

Frequência

Severidade
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desenhado para detectar eventos que possam resultar no fracasso parcial ou total do 

projeto (HOFFMAN, 2008). Se o investidor desempenhar adequadamente seu papel na 

fase de análise de riscos do projeto, o processo de due diligence dos financiadores não 

deverá trazer qualquer surpresa. 

 

Como este trabalho considera que o investidor entra no projeto Greenfield em sua fase 

de desenvolvimento, ele correrá naturalmente maiores riscos. Assim sendo, tem a 

obrigação e responsabilidade de estar mais atento que os próprios financiadores ao 

analisar o projeto. 

 

2.12.2.4 Etapa 3: Análise de Sensibilidade  

 

Análise de sensibilidade “consiste em introduzir variações isoladas ou combinadas de 

factores críticos (previamente identificados) e medir o seu impacto (normalmente em 

percentagem) nos indicadores do projecto” (ROLDÃO, 1989, p. 108). 

 

De forma um pouco diferente, Brigham e Ehrhardt (2002) definem análise de 

sensibilidade como uma técnica que indica o quanto varia o VPL como consequência a 

uma determinada mudança de uma premissa, tudo mais constante. Este trabalho 

avaliará o impacto em mais de um indicador do projeto. Portanto, privilegiará a definição 

de Roldão (1989). 

 

Segundo Finnerty (2007), 

 

O aspecto econômico do projeto deve ser suficientemente robusto para manter 
o projeto rentável sob cenários adversos, tais como escalada no custo de 
construção; atraso na construção ou no início da operação; aumento nas taxas 
de juros; ou flutuação nos níveis de produção, preços e custos operacionais. 
(FINNERTY, 2007, p. 7, tradução nossa). 

 

Hoffman (2008) defende que a análise de viabilidade econômica deva fazer parte da 

análise de riscos. Ele afirma que a análise de sensibilidade permite analisar o potencial 
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do projeto antes que comprometam desnecessariamente recursos em um projeto 

economicamente inviável. 

 

A análise de viabilidade econômico-financeira, apresentada no item 2.11, definiu o 

cenário base do projeto e desempenhou uma análise de cenários. Contudo, a análise 

de riscos vem acrescentar ao fazer uma análise coerente da sensibilidade dos retornos 

do projeto à variação de suas principais premissas individualmente. Desta forma, 

permitindo que o investidor avalie definitivamente a viabilidade e robustez econômica do 

projeto. 

 

a) Parâmetros 

 

Recomenda-se que seja feita a análise de sensibilidade somente para os riscos 

classificados como “críticos”, “sérios” e “moderados” no Mapa de Riscos. Outro aspecto 

a ser considerado são as fases que aquele risco causa impacto no fluxo de caixa, 

conforme classificado na Matriz de Riscos.  

 

Em se tratando de projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia, exemplos de riscos 

a serem considerados são: (i) atraso na partida, (ii) sobrecusto no investimento 

industrial e/ou agrícola, (iii) frustração no desempenho operacional da unidade industrial 

(eficiência e/ou disponibilidade); (iv) demanda e preço da bioenergia; (v) custo de 

biomassa de terceiros; (vi) custo de terras; (vii) O&M industrial; (viii) CCT 

(principalmente por causa do raio médio); (ix) produtividade agrícola; (x) não obtenção 

ou obtenção parcial de incentivos fiscais; (xi) condições de financiamento; e (xii) 

despesas de desenvolvimento e gerais. Contudo, apesar de haver similaridades entre 

estes tipos de projeto, cada projeto é único e, como tal, o investidor não pode deixar de 

fazer uma análise específica. 

 

Como referência, Pileggi (2010) afirma que, em projetos Greenfield do setor 

sucroenergético, os parâmetros para análise de sensibilidade que merecem atenção 

são: (i) taxa de câmbio; (ii) preço do açúcar; (iii) custos operacionais (CCT, 
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arrendamento e contratos de fornecimento); e (iv) produtividade da cana-de-açúcar (em 

volume e em ATR).  

 

Outro ponto de atenção é que não necessariamente todos os itens de risco identificados 

corresponderão a uma premissa específica do modelo econômico-financeiro (vide 

Figura 4). No exemplo em questão, o risco “indisponibilidade de material genético 

adequado” seria ponderado dentro da premissa “produtividade agrícola”. O risco 

“indisponibilidade de terras para parceria”, por outro lado, poderia ser analisado tanto 

considerando a possibilidade do projeto não obter toda a área necessária, como do 

projeto ter que pagar mais caro pelas áreas de parceria. 

 

Ao definir qual premissa do modelo é correspondente a cada risco, o investidor deve 

relembrar das conclusões da análise que fez do fluxo de caixa do projeto no subitem 

2.11.2.2. Adicionalmente, ao definir quanto deve ser estressada cada premissa, o 

investidor deve fazê-lo com base nas conclusões das análises e pareceres dos itens 2.3 

a 2.10. 

 

b) Análise de Sensibilidade de Premissas Individuais 

 

Na sequência, segue a proposta de Matriz de Análise de Sensibilidade com base nos 

riscos identificados como relevantes (moderado, sério e crítico) no Mapa de Riscos da 

Etapa 2.  
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Tabela 2: Matriz de Análise de Sensibilidade de Premissas Individuais 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A Matriz de Análise de Sensibilidade apresentada trabalhou com números fictícios para 

fins de ilustração do exemplo anterior. O ponto de partida da matriz é a linha Caso 

Base, que é o resultado da análise da viabilidade econômico-financeira obtida no item 

2.11. Todos os resultados das sensibilidades devem ser comparados ao Caso Base. 

 

Um ponto de destaque é que a matriz não analisa somente o VPL (assumiu-se neste 

caso a hipótese de que o custo de capital do investidor seria de 10% ao ano) e a TIR do 

# Risco / Premissa Variação
VPL @ 

10%

TIR 

Acionista

TIR 

Projeto

Endividamento 

s/ Investimento

Capital 

Próprio

CASO BASE N/A 3.100,0   16,0% 11,0% 75,0% 25.000,0 

1. Funding

2. Suprimento de Biomassa

-5%        2.900,0 15,5% 10,7% 74,0%      26.000,0 

-10%        2.700,0 15,0% 10,4% 73,0%      27.000,0 

-15%        2.500,0 14,5% 10,1% 72,0%      28.000,0 

+10%        3.500,0 17,0% 11,6% 76,0%      24.000,0 

-5% ? ? ? ? ?

-10% ? ? ? ? ?

-15% ? ? ? ? ?

+10% ? ? ? ? ?

3. Engenharia-Construção

4. Socioambiental

5. Completion

6. Tecnologia

7. Logística

8. Operação

+5% ? ? ? ? ?

+10% ? ? ? ? ?

+15% ? ? ? ? ?

-10% ? ? ? ? ?

9. Mercado

10. Crédito

11. Financeiro

12. Regulação Setorial

13. Força-Maior

14. Risco País

* Valores Nominais em milhares

2.1
(R/P) Queda na produtividade 

agrícola

(R/P) Indisponilidade de terras 

para parceria
2.2

8.1 (R/P) Sobrecusto no plantio

MATRIZ DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE PREMISSAS INDIVIDUAIS
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acionista. Ela analisa também a TIR do projeto, seu endividamento inicial e o volume de 

capital próprio necessário. 

 

No caso de projetos Greenfield financiados via project finance, a variável endividamento 

inicial é crítica na determinação do VPL e TIR do acionista, pois define a estrutura de 

capital durante toda a vida útil do projeto. Isso, pois nesta modalidade de financiamento, 

o limite de endividamento não é uma premissa determinada pelo investidor. O limite 

depende integralmente da capacidade de geração de caixa do projeto frente o serviço 

da dívida, medido pelo ICSD. Portanto, ao simular uma redução na premissa 

“produtividade agrícola”, o projeto não só terá sua geração de fluxo de caixa 

operacional prejudicada, mas também será possível que o acionista tenha que aportar 

mais capital próprio. Isso dependerá também da análise de riscos que o potencial 

financiador virá a fazer.  

 

Tomando então a premissa “produtividade agrícola” como exemplo, a matriz simulou 

quatro cenários: (i) redução de 5% na produtividade agrícola durante todos os anos do 

projeto; (ii) redução de 10%; (iii) redução de 15%; e (iv) aumento de 10%. Na prática é 

possível fazer cenários de stress específicos a alguns anos do projeto ou variando a 

redução ano a ano. Também é possível simular cenários de stress de um conjunto de 

premissas, como a redução de 5% na produtividade e aumento de 5% no custo de 

plantio. Entretanto, por simplificação, assume-se que todas as simulações são lineares 

e feitas individualmente. Na coluna Endividamento sobre Investimento é possível 

observar que a alavancagem financeira do projeto como um todo cai em cada um dos 

cenários de redução de produtividade, de forma a atender o ICSD mínimo. 

 

Considerando a metodologia de análise de riscos proposta nesta dissertação, a análise 

de sensibilidade é também uma forma de refinar o mapeamento dos riscos. Isso, pois a 

análise de sensibilidade dá objetividade às notas subjetivas atribuídas no quesito 

“severidade” na matriz de riscos. 
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No exemplo utilizado anteriormente, o risco de “indisponibilidade de material genético 

adequado” foi classificado como “moderado” no Mapa de Riscos. Apesar disto, se fosse 

feita a análise de sensibilidade, seria possível concluir que esse risco é provavelmente 

menos impactante na rentabilidade do projeto que os outros três fatores (queda de 

produtividade, sobrecusto no plantio e indisponibilidade de terras). Isso, pois, diferente 

dos outros três, trata-se de um risco com impacto indireto no fluxo de caixa via queda 

na produtividade. 

 

Entretanto, é importante destacar que o objetivo desta análise não é somente avaliar o 

impacto do cenário na rentabilidade do projeto; mas qual o comportamento da 

rentabilidade em relação à variação de cada uma das premissas. A conclusão, ao final, 

deve ser para quais premissas o retorno do projeto é mais volátil. Portanto, quanto 

maior a variação do retorno do projeto para cada variação unitária de uma premissa, 

mais representativa é esta premissa e este risco. Logo, maior deve ser a dedicação em 

alocar este risco a terceiros e/ou mitigá-lo. 

 

Este trabalho recomenda utilizar para a análise e gerenciamento de riscos a 

metodologia da Análise de Sensibilidade de Premissas Individuais, seguindo o roteiro 

das etapas apresentadas neste item. A Análise de Cenários citada no subitem 2.11.1.4, 

por sua vez, é recomendada para a análise de viabilidade econômico-financeira. 

 

Com a finalidade de melhor exemplificar esta metodologia, o estudo de caso do capítulo 

3 apresentará uma análise de sensibilidade com base em um projeto real. Nele serão 

apresentados resultados a partir da simulação de um modelo econômico-financeiro 

operacional, além da respectiva estratégia de alocação e mitigação de riscos. 

 

2.12.2.5 Etapa 4: Estratégia de Alocação e/ou Mitigação 

 

Uma vez mapeados os riscos mais relevantes e medido qual o impacto econômico 

destes riscos no projeto via análise de sensibilidade, deve-se então definir a estratégia 

de alocação e mitigação destes riscos. 
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Para Hoffman (2008), os riscos de um projeto, cuja estruturação é feita por meio de 

project finance, devem ser alocados àqueles participantes mais capacitados a gerenciá-

los. 

 

a) Identificação dos Participantes e Principais Contratos 

 

Para determinar a melhor alocação de riscos entre os participantes do projeto é 

necessário primeiro identificar todos os participantes e os principais contratos de um 

projeto agroindustrial Greenfield de bioenergia. A Figura 16 esquematiza as partes 

envolvidas: 

 

 

Figura 16: Participantes e Contratos de um Projeto Agroindustrial Greenfield de Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Fazem-se necessários alguns esclarecimentos sobre a Figura 16. Fornecedores de 

Biomassa existem quando a biomassa é proveniente de terceiros, ou seja, não é 

exclusivamente produzida pelo projeto. Fornecedores Agrícolas são aplicáveis quando 

o projeto produz sua própria biomassa. Neste caso, os participantes são os 

fornecedores de insumos (e.g. fertilizantes, defensivos, material genético, etc.) e de 

PROJETO DE 

BIOENERGIA

Credores

Consultores

Poder Público

Acionistas

Clientes

(off-takers)

Seguradoras

Engenharia e 

Construtora

Operador 

Industrial

Fornecedores de 

Biomassa

Fornecedores de 

Equipamentos

Fornecedores 

Agrícolas

Arrendatários e 

Parceiros



136 
 

prestação de serviços (e.g. preparo de solo, plantio, manejo, corte, carregamento e 

transporte). 

 

O Poder Público envolve um conceito mais amplo. Desde órgãos reguladores do setor 

como ANEEL, ONS e ANP, às concedentes de incentivos fiscais, licenças ambientais e 

alvarás tais quais: governo federal (receita federal e seus ministérios), governo do 

Estado (e suas secretarias) e prefeituras (e suas secretarias). 

 

Não foi citado como participante o fornecedor de energia para consumo na indústria 

(e.g. eletricidade e/ou combustível para vapor), dado que a maior parte dos projetos 

agroindustriais de bioenergia são autoprodutores e autossuficientes (vide Apêndice A). 

Entretanto, existem exceções, como é o caso de usinas de biodiesel. 

 

Com relação aos contratos citados, eles serão analisados em detalhe no item 2.13. 

 

b) Matriz de Estratégia de Alocação e/ou Mitigação de Riscos 

 

Do ponto de vista do investidor, são quatro os tipos de alocação possível: (i) para 

terceiros via contratos; (ii) para terceiros via apólices de seguro; (iii) para terceiros via o 

uso de derivativos; e (iv) assumir o risco. Em todos os casos, medidas mitigatórias dos 

riscos são bem vindas. Isso, pois mesmo que um terceiro assuma este risco, ele irá 

buscar uma remuneração adequada por assumir tal risco. Ao mitigar um risco assumido 

por um terceiro, esta remuneração deverá ser menor. Não obstante, o investidor deve 

priorizar a mitigação daqueles riscos assumidos por ele; em busca de um nível de 

exposição tolerável e compatível com o retorno do projeto em questão. 

 

Propõe-se a seguir o uso de uma matriz para que seja desenvolvida a estratégia de 

alocação e/ou mitigação. Esta matriz trabalhará os mesmos exemplos de riscos 

mapeados na seção anterior. As colunas Alocação e Mitigação apresentam a estratégia 

desenvolvida para reduzir a exposição do investidor aos quatro riscos listados. Na 
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sequência, o item 2.13 tratará da elaboração dos contratos chave do projeto como 

alternativa de alocação e mitigação das diversas categorias de riscos.  

 

Tabela 3: Matriz de Estratégia de Alocação e/ou Mitigação de Riscos 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Evento por Categoria de 

Risco
S x F Causas Aplicáveis Alocação Mitigação

1. Funding

2. Suprimento de Biomassa

2.1
Queda na Produtividade 

agrícola
9

(a) seca; (b) material genético 

inadequado; (c) pragas

(a) parcial ao fornecedor do 

material genético; (b) parcial via 

seguro agrícola; (c) parcial ao 

parceiro agrícola; (d) parcial via 

uso de fornecedores de biomassa

(a) uso de diversas variedades; (b) 

uso de material genético adaptado a  

região e resistente a seca; (c) controle 

de pragas, doenças e daninhas; (d) 

adequada análise de solo antes de 

definir fazendas

2.2
Indisponilidade de terras para 

parceria
12

(a) proprietários acostumados 

com arrendamento; (b) 

estrutura fundiária fragmentada; 

(c) concorrência com gado

(a) parcial a fundo agrícola ou 

cooperativa, se disponível.

(a) compra parte das terras; (b) fazer 

arrendamento em vez de parceria; (c) 

fomentar fundo agrícola ou cooperativa 

como fornecedor; (d) fazer trabalho de 

divulgação do projeto na região; (e) 

consorciar biomassa com gado; (f) 

prospectar terras com antecedência. 

2.3
Indisponibilidade de material 

genético adequado 
8 (a) nova fronteira agrícola

(a) parcial ao fornecedor de 

material genético.

(a) fomentar desenvolvedores de 

variedades; (b) parcerias com 

institutos de pesquisa; (c) programa 

próprio de melhoramento; (d) evitar 

regiões onde a cultura não está 

estabelecida; (e) buscar fontes 

alternativas de biomassa 

estabelecidas na região.

3. Engenharia-Construção

4. Socioambiental

5. Completion

6. Tecnologia

7. Logística

8. Operação

8.1 Sobrecusto no plantio 6

(a) escassez de mão de obra; 

(b) plantio sem antecedência; 

(c) falta de escala, áreas 

fragmentadas

(a) terceirizar plantio a empresa 

especializada e a preço fixo. 

(a) compartilhar equipamentos e mão 

de obra com outras empresas; (b) 

formentar fonecedores de serviço de 

plantio; (c) planejar plantio com 

antecedência; (d) aumentar escala do 

projeto; (e) contratar fazendas 

próximas entre si.

9. Mercado

10. Crédito

11. Financeiro

12. Regulação Setorial

13. Força-Maior

14. Risco País

MATRIZ DE ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO DE RISCOS
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Ao definir a estratégia de alocação e/ou mitigação dos riscos, deve-se considerar tanto 

a classificação do mapeamento de riscos (S x F), quanto as conclusões obtidas na 

análise de sensibilidade. As duas métricas são complementares na mensuração do 

risco, uma vez que o mapeamento pondera uma estimativa de probabilidade de 

ocorrência e impacto ao passo que a análise de sensibilidade quantifica objetivamente o 

impacto deste risco na rentabilidade do projeto.  

 

É possível concluir, portanto, que a implementação da estratégia de gerenciamento de 

riscos minimiza a probabilidade de ocorrência de cenários pessimistas e/ou seu rigor na 

rentabilidade do projeto. 

 

2.12.2.6 Erros Mais Frequentes 

 

Outra forma de melhorar o processo de análise e gerenciamento de riscos do investidor 

é analisando e aprendendo com os erros mais frequentes de outros projetos. Esta 

seção apresenta referências de erros mais frequentes específicos de projetos 

agroindustriais Greenfield de bioenergia, assim como erros em projetos de capital de 

forma geral. 

 

a) Projetos Agroindustriais Greenfield de Bioenergia 

 

O principal fator a ser subestimado ou subavaliado ao analisar um projeto agroindustrial 

é sua variável agrícola. Segundo Pileggi (2010), “além dos componentes 

industrial/construtivo e comercial, normalmente presentes em todos os projetos, nos 

projetos do setor sucroalcooleiro surge um novo componente, ou seja, o componente 

agrícola”.  

 

Vale citar também o estudo de caso Sykué Bioenergya (HIATT, 2012), projeto de 

termoelétrica de 30 MW a partir de capim elefante localizado no Oeste Baiano. Ele é 

uma rica referência de lições aprendidas em um projeto agroindustrial Greenfield de 

bioenergia com grandes características de inovação agrícola. 
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O caso retrata as diversas dificuldades encontradas pelos empreendedores durante sua 

implantação e a forma como tentaram mitigá-las posteriormente. Dentre os problemas 

citados estão: (i) como colher e transportar o capim elefante; (ii) umidade e estocagem 

do capim; (iii) incompatibilidade da umidade do capim com a especificação da caldeira; 

(iv) rotatividade e falta de qualificação da mão de obra; (v) localização remota (200 Km 

da cidade mais próxima); (vi) invasão de fazenda; (vii) falência da empresa responsável 

pelo fornecimento de equipamentos e construção da termelétrica; e (viii) atraso e 

sobrecusto na implantação industrial; (ix) contratação de CEO com perfil inadequado. 

Os fundadores esperavam 25% de TIR e uma margem LAJIDA de 50%. Enquanto, na 

prática, estavam com uma TIR abaixo de 10% e uma margem entre 18 e 20% (HIATT, 

2012). 

 

Conforme as palavras de um dos empreendedores, “nós deveríamos ter começado com 

uma escala menor de 1 MW e então expandido” (HIATT, 2012, p.4, tradução nossa). De 

acordo com as palavras de outro, “Eu estava tão entusiasmada em construir algo novo 

que não compreendi o quão capital intensivo seria este projeto e todos os riscos que 

seriam ocasionados” (HIATT, 2012, p.10, tradução nossa). 

 

Apesar do grande esforço feito pelos gestores do projeto em solucionar as dificuldades 

que surgiram, a maior parte delas poderia ter sido antecipada em uma análise de riscos 

detalhada. Em havendo feito esta análise detalhada previamente à implementação do 

projeto, teria sido possível definir uma estratégia de mitigação e alocação de riscos 

mais eficaz. O fato isolado do projeto ter um alto nível de inovação tecnológica agrícola 

e industrial não necessariamente deveria ser causa para inviabilizá-lo. Este é um 

exemplo no qual uma análise e gestão antecipada dos riscos poderia ter evitado, ou 

pelo menos minimizado, uma boa parte dos problemas.  

 

b) Projetos de Capital  
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Para Merrow, as causas mais frequentes de fracasso em grandes projetos são: (i) 

inexperiência das equipes em projetos de grande escala e complexidade; (ii) dados 

técnicos básicos insuficientes; (iii) falta do nível de participação necessário de 

funcionários com funções chave no trabalho de front-end loading (planejamento técnico 

pré-projeto); (iv) demasiadas mudanças de projeto; (v) pressa na condução do projeto; 

e (vi) falta de alinhamento entre as partes interessadas (KLAVER, 2012). 

 

Para a Accenture (ALBERNAZ, 2012), em pesquisa feita abrangendo 191 projetos de 

energia, as principais causas para mudanças no cronograma do projeto são: (i) 

exigências regulatórias novas ou não consideradas em 55% dos casos; (ii) 

detalhamento insuficiente durante a fase de planejamento em 48% dos casos; (iii) 

premissas originais se revelam incorretas ou incompletas em 45% dos casos; (iv) 

mudanças na definição do escopo/especificações em 35% dos casos; (v) limitações 

imprevistas de empreiteiras e fornecedores em 16% dos casos; (vi) disponibilidade de 

recursos humanos em 16% dos casos; e (vii) controle e gestão deficientes também em 

16% dos casos.  

 

Roldão (1989) elaborou um check list com 19 erros mais frequentes cometidos na 

concepção de projetos industriais. Dentre eles, vale ressaltar: (i) distorção intencional 

de premissas pelos empreendedores de forma a obter apreciação favorável no 

processo de captação de recursos; (ii) análise irrealista pelo empreendedor baseada na 

confiança subjetiva que se detém no projeto; (iii) colheita de informação insuficiente; (iv) 

estabelecimento de prazos que se sabem que não serão cumpridos; (iv) não 

considerados adequadamente os custos de instalações auxiliares à indústria, 

terraplanagem e fundações; (vii) não previsão da existência de custos adicionais em 

razão da curva de aprendizagem, além de menor desempenho da indústria na fase 

inicial de operação; (viii) engenharia inadequada ou insuficiente; (ix) estimativa 

insuficiente de estoque e capital de giro;  (x) falta de matéria-prima na quantidade e/ou 

qualidade necessária; e (xi) custos de montagem, comissionamento e arranque 

subestimados. 
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2.13 Análise e Elaboração dos Principais Contratos e Apólices de Seguros 

 

Os contratos que irão compor um projeto são muito importantes, pois são a principal 

ferramenta para colocar em prática a estratégia de alocação e mitigação de seus riscos. 

As apólices de seguros, por sua vez, são um instrumento de alocação complementar. 

Neste sentido, uma vez definidos quais os riscos mais relevantes e qual a melhor forma 

de alocá-los e mitigá-los entre os participantes do projeto, chega a hora de executar 

esta estratégia. 

 

Portanto, a elaboração destes contratos, a análise e a negociação com as contrapartes 

devem ser bem planejadas; de forma a alocar o máximo de riscos a terceiros com o 

menor custo possível. Além de mitigar ao máximo os riscos assumidos pelos acionistas. 

O objetivo é que o risco residual a ser assumido pelo acionista não seja desproporcional 

ao retorno econômico esperado com o projeto. 

 

2.13.1 Metodologias Utilizadas 

 

2.13.1.1 Contratos Chave e suas Principais Modalidades 

 

a) Contratos de Venda (off-take) 

 

De acordo com Finnerty (2007) e Hoffman (2008), as modalidades de contratos mais 

utilizadas em projetos de infraestrutura são: 

 

 Take-if-Offered ou Take-and-Pay: o cliente se compromete a receber ou retirar e 

pagar por todo o produto produzido. Contudo, o cliente só é obrigado a pagar se 

o produto é de fato produzido. 

 

 Take-or-Pay: o cliente se compromete a pagar por um determinado volume de 

produção, independentemente de variações em sua demanda. Esta modalidade 
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pode ou não ser contratada com dois componentes: uma tarifa fixa que remunera 

a disponibilidade do ativo e uma variável que só é paga se houver demanda. 

 

 Hell-or-High-Water: o cliente se compromete a pagar pelo produto 

independentemente de qualquer circunstância. Equivalente a uma remuneração 

pela reserva da capacidade instalada. 

 

 Throughput: é um contrato tipicamente usado para dutos (usualmente óleo e 

gás). O cliente paga pelo serviço de transportar uma determinada vazão de 

combustível a ser usada ao longo de um período. O cliente pode ser tanto o 

fornecedor do combustível como o consumidor. Nesta modalidade, é comum que 

os fornecedores e/ou os consumidores finais sejam acionistas em conjunto no 

projeto. 

 

 Cost of Service: cada cliente toma uma participação dos produtos produzidos ou 

serviços disponíveis em troca de pagamento pelos custos proporcionalmente 

incorridos pelo projeto. 

 

 Tolling: o projeto cobra uma tarifa pelo processamento da matéria-prima 

fornecida pelo próprio cliente. O projeto recebe um insumo A (e.g. bagaço de 

cana), processa-o e retorna seus subprodutos B (e.g. vapor) e C (e.g. 

eletricidade). 

 

 Long-Term Sales: nesta modalidade é feito um contrato de longo prazo (um a 

cinco anos) de venda de uma determinada quantidade de produto. O cliente tem 

a obrigação de pagar por esta quantidade, desde que o produto seja produzido e 

entregue pelo projeto nas especificações negociadas. 

 

b) Contrato de Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Construção 

 

Algumas das principais modalidades utilizadas são: 
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 Engineering, Procurement and Construction (EPC): em português é a 

Engenharia, Suprimento e Construção. O suprimento de equipamentos e 

serviços é realizado pelo empreiteiro em nome da empresa. A principal 

característica é a atribuição de um único responsável por todo o escopo: o 

empreiteiro (PELLEGRINI; RIETMANN, 2012); 

 

 Contrato EPCM: em português é a Engenharia, Suprimento e Gestão da 

Construção, sob a responsabilidade do empreiteiro. Neste caso, a construção é 

realizada por uma empresa terceira, supervisionada pelo empreiteiro 

(PELLEGRINI; RIETMANN, 2012); 

 

 Contrato Aliança: tem por objetivo promover a máxima cooperação entre 

empresa e empreiteiro que são responsáveis em conjunto pela engenharia, 

suprimentos e construção. As principais características são as decisões em 

consenso, a política de livro aberto (open book) quanto aos custos e a partilha de 

perdas e ganhos (BUENO, 2012). 

 

 Design-Bid-Build (DBB): o escopo da engenharia é contratado de antemão. O 

escopo do suprimento e construção é contratado posteriormente com um 

segundo fornecedor (BUENO, 2012). 

 

c) Contrato de Fornecimento de Biomassa 

 

Segundo Hoffman (2008), algumas das principais modalidades utilizadas em projetos 

de infraestrutura são: 

 

 Volume Fixo: o fornecedor concorda em entregar um volume fixo de matéria-

prima e o projeto se compromete a pagar. Este contrato pode ser firme ou 

interruptível. O interruptível prevê a possibilidade do fornecedor fazer 

interrupções pontuais no fornecimento para privilegiar a entrega da matéria-prima 
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a outros clientes. Contratos interruptíveis costumam ser mais baratos. Eles são 

possíveis quando o projeto tem um contrato de venda com flexibilidade no 

volume ou cronograma de entrega. 

 

 Produção (output): o fornecedor concorda em entregar toda sua produção de 

uma determinada matéria-prima ao projeto. Contudo, não há garantias ao projeto 

de que o volume de matéria-prima produzido será suficiente para atendê-lo.  

 

 À vista (spot): o projeto concorda em comprar matéria-prima nos termos e 

condições disponíveis no mercado no momento da compra. Não há garantia de 

preço, tampouco de volume. 

 

 Reserva Dedicada: o fornecedor concorda em destacar determinadas áreas ou 

reservas de matéria-prima para o uso exclusivo do projeto. É comum que a 

aquisição da matéria-prima seja feita com antecedência. Esta modalidade é mais 

frequente em projetos muito sensíveis à variação dos custos de matéria-prima ou 

quando ela é relativamente escassa. 

 

 Tolling: já discutido anteriormente, é possível quando o fornecedor de matéria-

prima é o próprio cliente ou quando o fornecedor é sócio no projeto. 

 

d) Contrato de O&M Industrial 

 

Segundo Hoffman (2008), algumas das modalidades de contratação mais comuns são: 

 

 Fixed-Price: o operador se compromete a operar e fazer a manutenção da 

indústria a preço fixo. 

 

 Cost-Plus-Fee: o projeto paga ao operador os custos de fato incorridos mais uma 

remuneração. Neste caso, não há garantias em relação ao custo final. 
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 Cost-Plus-Fee com Preço Máximo e Taxa de Incentivo: a diferença em relação à 

modalidade anterior é a condição de preço máximo e a previsão do pagamento 

de taxa de incentivo, caso haja economias. Se o custo for maior que o máximo 

estabelecido, o operador absorverá estes custos até um determinado limite 

(normalmente o valor de sua remuneração). Alternativamente, no caso de 

extrapolar este limite, o contratante tem o direito de rescindir o contrato com o 

operador. 

 

e) Licenças, Autorizações e Incentivos Fiscais 

 

Esta categoria de contratos é diferente das anteriores, pois costuma ser por adesão. O 

empreendedor aplica por uma licença, autorização ou incentivo fiscal cujos termos são 

pré-definidos. Uma vez aprovados, o projeto deve cumprir aquilo que foi estabelecido, 

inclusive eventuais condicionantes. Em troca, tem o direito de exercer seu objeto social 

e usufruir dos benefícios fiscais. Há também um acompanhamento posterior do órgão 

emissor para ver se o projeto está desempenhando suas atividades conforme previsto. 

 

f) Contrato de Financiamento 

 

Regula os termos e condições nas quais o credor financiará o projeto e estabelece as 

garantias. 

 

Em função da natureza do financiamento de não poder recorrer ou recorrer de forma 

limitada aos acionistas, o credor demanda um nível maior de controle sobre o projeto 

em busca de minimizar seus riscos (HOFFMAN, 2008).  

 

2.13.1.2 Apólices de Seguro e suas Principais Modalidades 

 

As apólices de seguro para um projeto Greenfield podem ser mais facilmente 

compreendidas se divididas pelas fases do projeto. É possível dividir em três 
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momentos: pré-operacional (fases 2 e 3), operacional (fase 4) e ambos. A seguir, 

algumas dentre as principais apólices aplicáveis no Brasil. 

 

a) Fase Pré-Operacional 

 

 Risco de Engenharia: tem característica de cobrir todos os riscos que incorram 

em danos materiais ou perda direta na obra e na instalação e montagem de 

equipamentos. Por qualquer causa (e.g. erro de projeto, acidente, falha humana, 

etc.), desde que seja no local da obra (JLT, 2011b). 

 

 Delay Start-up ou Advanced Loss of Profit/Revenue: seguradora reembolsa 

perdas de receita ou lucro do projeto como consequência de atraso na entrada 

em operação da indústria em decorrência de sinistro (HOFFMAN, 2008; JLT, 

2011b).  

 

 Responsabilidade Civil Obras: ressarci danos corporais, materiais e morais 

causados a terceiros em consequência da implantação da indústria (JLT, 2011b).  

 

 Transporte de Equipamentos: cobre danos ao bem transportado, embarque e 

desembarque (JLT, 2011b).  

 

 Seguro Garantia de Execução: garante o fiel cumprimento dos contratos e 

perfeito funcionamento do projeto, nos parâmetros previstos no contrato (JLT, 

2011b). A ser contratado, conforme aplicável, pelos fornecedores de engenharia, 

equipamentos e construção. 

 

 Seguro Garantia de Adiantamento: assegura que o adiantamento será destinado 

ao projeto (JLT, 2011b). A ser contratado, conforme aplicável, pelos 

fornecedores de engenharia, equipamentos e construção. 

 

b) Fase Operacional 
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 Property ou Patrimonial: cobre danos materiais ocorridos na indústria durante a 

operação (JLT, 2011b). 

 

 Responsabilidade Civil Operação: ressarci indenizações pagas a terceiros como 

consequência das operações da indústria (JLT, 2011b). 

 

 Seguro Garantia de Execução: garante o fiel cumprimento do contrato de O&M e 

padrões de desempenho pré-estabelecidos para a indústria (JLT, 2011b). A ser 

contratado pelo operador (se terceirizado), 

 

 Transporte de Biomassa: cobre danos ao bem transportado, embarque e 

desembarque (JLT, 2011b).  

 

c) Fases Pré-Operacional e Operacional 

 

 Crop Shortfall: cobertura contra frustração na produtividade esperada na safra. 

Mais comum no Brasil para grãos e cana-de-açúcar.  

 

 Seguro Agrícola: intempéries da natureza tais como granizo, geada chuva 

excessiva, seca, não germinação, etc. (ALLIANZ, [n.d.]). 

 

 Incêndio Florestal: cobertura basicamente contra incêndio. 

 

 Patrimonial Rural: cobre danos na propriedade rural contra as instalações, 

construções, edificações e máquinas agrícolas fixas e/ou estacionárias 

(ALLIANZ, [n.d.]). 

 

2.13.2 Particularidades e Proposta de Abordagem Complementar 
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2.13.2.1 Contratos Chave como Instrumento de Alocação e Mitigação de Riscos em 

um Projeto de Bioenergia 

 

No caso de projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia, os principais fatores a 

determinar quais modalidades de contrato são mais adequadas são as especificidades 

da transação. Isto envolve fatores como: (i) localização da indústria; (ii) características 

de distribuição e possibilidade de estocagem do produto (se bioeletricidade, vapor, 

calor, frio, biocombustível líquido ou sólido); (iii) especificidade dos produtos (se 

commodity ou se sob medida); (iv) características da demanda do cliente (no caso de 

bioeletricidade e vapor, se a energia é de back-up ou de uso contínuo); (v) prazo do 

contrato; e (vi) quanto da capacidade total do projeto o cliente está contratando e o nível 

de barganha das partes. Outro fator considerado é o aspecto fiscal. É sempre desejável 

buscar relações contratuais que minimizem o pagamento de impostos pelas partes 

envolvidas. 

 

Os principais contratos são aqueles listados na Figura 16. Contudo, do ponto de vista 

de mitigação e/ou alocação de riscos, os contratos que são chave para o investidor são: 

(i) acordo de investimento/acionistas; (ii) o contrato de financiamento; (iii) os contratos 

de venda da bioenergia; (iv) o contrato de construção e fornecimento de equipamentos; 

(v) os contratos de fornecimento de biomassa, se aplicáveis; e (vi) o contrato de O&M, 

se aplicável.  

 

Na sequência, serão descritos quais contratos e apólices de seguro são aplicáveis e 

como eles podem ser usados como alternativas de alocação e mitigação a cada uma 

das 14 categorias de risco dos projetos em questão. 

 

a) Funding 

 

 Contrato de Financiamento: do lado do acionista, busca minimizar as obrigações 

frente aos financiadores, ponderando custo e condições da operação. A 

contratação do financiamento em si é um grande marco de alocação a terceiros 
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de grande parte dos recursos necessário para o projeto. Contudo, em função das 

diversas obrigações e condições precedentes nele previstos, o risco é, de fato, 

mitigado quando do desembolso de cada uma das parcelas.  

 

 Contratos de Apoio ou Aprimoramento de Crédito: Caso os credores não estejam 

suficientemente confortáveis com os riscos do projeto e a forma com que eles 

foram alocados e mitigados, será demandado algum tipo de contrato de apoio de 

crédito. Este contrato é um mitigador de risco de insuficiência de recursos para 

os credores. Ele será condição precedente para a contratação do financiamento. 

É importante para o investidor que estes contratos tenham prazo limitado (e.g. 

até completion) e valor limitado. A vantagem deste instrumento é que ele é um 

mitigador do risco de não obtenção do financiamento. Além disso, pode permitir 

aos acionistas obterem uma maior alavancagem financeira do projeto junto aos 

financiadores. Portanto, minimizando seu aporte inicial de recursos. 

 

 Acordo de Investimentos/Acionistas: Um dos aspectos a serem tratados no 

acordo é como será atendida a necessidade de recursos próprios do projeto. Ele 

deve delimitar adequadamente as contribuições e as responsabilidades de cada 

parte na execução do projeto. 

 

 Contrato de Venda: pode ser assinado prevendo como condição resolutiva a não 

obtenção do financiamento pelo projeto. Ou ainda, assinado com condição 

suspensiva até que se obtenha o financiamento. Estas seriam formas de 

compartilhar com o cliente o risco de funding. Quanto ao aspecto de mitigações, 

sua assinatura em si já seria um mitigador, por se tratar do principal recebível do 

projeto. 

 

 Contrato de Fornecimento de Equipamentos: Na definição dos principais 

equipamentos a serem adquiridos e seus respectivos fornecedores é 

imprescindível confirmar a elegibilidade destes equipamentos a financiamento. 

No Brasil, em se tratando de recursos do BNDES, os equipamentos precisam ser 
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novos e fabricados por fornecedores cadastrados no próprio BNDES. Além disso, 

o BNDES exige índice de nacionalização dos equipamentos de pelo menos 60% 

em valor e peso dos componentes (BRASIL. BNDES, [n.d.]). Uma das exceções 

a esta regra é quando os equipamentos forem de tecnologia inovadora e/ou sem 

similar nacional. 

 

b) Suprimento de Biomassa 

 

A biomassa é o principal componente de custo em um projeto agroindustrial. Portanto, é 

um dos riscos mais importante a ser alocado e mitigado. 

 

 Contrato de Fornecimento de Biomassa: estes contratos devem ser: (i) firmes; (ii) 

com prazos longos; (iii) preço pré-determinado (fixo ou indexado); (iv) 

especificação técnica da biomassa pré-determinada; e (v) com volume fixo ou em 

regime de 100% da produção (output), quando não no regime de reserva 

dedicada. Segundo Hoffman (2008), sempre que possível, é preferível optar por 

fornecedores com grande capacidade técnica e financeira para garantir o 

cumprimento do contrato. 

 

 Contratos de Arrendamento ou Parceria Agrícola: mais seguro que fazer bons 

contratos de suprimento de biomassa de terceiros é o projeto possuir sua própria 

biomassa em parte ou no todo. Esta estratégia mitiga riscos como o do 

fornecedor de biomassa desrespeitar o contrato e entregar sua produção no 

mercado à vista a um preço mais caro; ou ainda de não atender às 

especificações técnicas da biomassa. 

 

Deve-se buscar contratos de longo prazo (idealmente dois a três ciclos para 

florestas e gramíneas e diversas safras para culturas de ciclo anual). No caso do 

arrendamento faz-se necessário pré-determinar o custo da terra. No caso da 

parceria, deve-se pré-determinar um percentual fixo de participação do 

proprietário na produção da terra. E, sempre que possível, já realizar um contrato 
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de compra antecipada da participação do proprietário, correndo somente o risco 

da produtividade. 

 

 Contrato de Compra de Terras: mais seguro que ser proprietário do próprio 

suprimento de biomassa é ser proprietário também da terra onde é cultivada a 

biomassa própria. Naturalmente, esta mitigação é cara e investimento em terras 

não é o objetivo principal dos investidores de projetos de bioenergia. Portanto, o 

investidor deve ponderar, levando em consideração a realidade fundiária local, 

se vale a pena comprar terras e em que proporção. 

 

 Contrato de Fornecimento de Insumos Agrícolas: a escolha da tecnologia 

empregada nos insumos agrícolas (e.g. material genético, fertilizantes e 

defensivos) e da qualidade técnica de seus fornecedores e fabricantes é uma 

importante forma de mitigar riscos de produtividade. É possível, muitas vezes, 

compartilhar parte deste risco com estes fornecedores via garantias de eficácia 

dos insumos (e.g. nível mínimo de brotação, nível máximo de incidência de 

pragas, etc.). A possibilidade e o custo do compartilhamento dos riscos via 

contrato dependerá muito da representatividade daquele volume demandado 

pelo projeto em relação à produção total do fornecedor. 

 

 Contrato de Fornecimento de Serviços Agrícolas: a escolha de fornecedores com 

grande experiência no setor, capacitação técnica, mão de obra disponível na 

região do projeto e capacidade financeira é um importante instrumento de 

mitigação de risco de produtividade da biomassa. A depender da escala do 

serviço, do porte do fornecedor e do preço cobrado, é possível compartilhar parte 

deste risco com estes fornecedores via garantias de eficiência dos serviços (nível 

máximo de falhas no plantio, nível máximo de sintomas de carência de 

nutrientes, etc.). 

 

 Contratação de Parecer Técnico: a contratação do parecer técnico agrícola é um 

grande instrumento de suporte para definição da estratégia de gerenciamento de 



152 
 

riscos na fase de desenvolvimento do projeto. Fornece informações valiosas 

sobre o que se esperar das principais variáveis agrícolas da região. Para tanto, é 

imprescindível a contratação de uma empresa independente (sem conflito de 

interesse), com vasta experiência com a cultura energética em questão. E, de 

preferência, familiarizada com a região onde será estabelecido o projeto. 

 

 Apólices de Seguro: dentre os instrumentos para alocação do risco de 

suprimento de biomassa estão as apólices: (i) Crop Shortfall (mais comum para 

grãos e cana-de-açúcar); (ii) Seguro Agrícola; (iii) Incêndio Florestal; e (iv) 

Patrimonial Rural. Dependendo da seguradora e da cultura energética em 

questão, a cobertura contra incêndio e as demais coberturas do Seguro Agrícola 

podem fazer parte de uma apólice única. Deve-se ponderar o risco de queda na 

produtividade agrícola com o custo e a cobertura das apólices disponíveis. 

 

c) Engenharia e Construção 

 

 Contrato de Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Construção: segundo 

Pellegrini e Rietmann (2012), as principais modalidades de contratação utilizadas 

em projetos de bioenergia para indústrias são: Turnkey; EPC; EPCM; e Pacote 

de Equipamentos e sua Integração (o projeto fica responsável por toda a 

execução dos serviços). Bueno (2012) cita a modalidade Aliança como também 

muito adequada para projetos de energia em geral.  

 

Dentre estas modalidades de contratação, as melhores abordagens para fins de 

alocação de riscos são: (i) Fixed-Price ou Lump Sum, o contratado assume o 

risco de sobrecusto ao se comprometer a entregar o escopo a preço fixo. Por 

assumi-lo, ele inclui em seu orçamento uma margem de contingência em função 

da incerteza em relação ao custo; (ii) Turnkey, em português, chave na mão. O 

contratado é responsável por todos os insumos e serviços. A unidade industrial 

deve ser entregue pronta para operar dentro do prazo, nos níveis de 

desempenho acordados e, de preferência, estipula-se preço fixo. Caso as metas 
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não sejam atendidas, o contrato fica sujeito a penalidades. Esta abordagem 

aloca ao contratado o risco de sobrecusto, atraso e desempenho; e (iii) Cost-

Plus-Fee com Preço Máximo e Taxa de Incentivo, o contratado tem sua 

remuneração garantida e o projeto tem acesso a um custo mais competitivo. 

Porém, a alocação do risco de sobrecusto ao contratado é limitada ao preço 

máximo (HOFFMAN, 2008). 

 

Em qualquer uma das três abordagens, é recomendável que se atrele o fluxo de 

pagamento do contratado à evolução do cronograma de execução, como forma 

adicional de incentivar o contratado a não atrasar o projeto. Outra sugestão é 

atrelar de 5 a 10% do valor total do contrato ao aceite final do mesmo. Outra 

previsão útil para estes contratos é transferir a responsabilidade pelas condições 

do local da indústria para o contratado. Isso faz com que o mesmo se dedique a 

analisar cuidadosamente as condições de solo, subsolo e relevo para fins de 

mensurar fundações e nível adequado de terraplenagem.  

 

Não se pode deixar de considerar que um dos principais recursos de mitigação 

do risco de engenharia e construção é a própria escolha do fornecedor. Para 

este contrato, em especial, ele deve ter capacidade técnica, disponibilidade de 

mão de obra, experiência no setor (considerando também qual a biomassa 

utilizada) e capacidade financeira para cumprir com as obrigações contratuais. 

 

Apesar do contrato de EPC chave na mão ser o mais seguro para os 

investidores, no setor de bioenergia nem sempre é possível contratá-lo. Isso, 

pois com frequência faltam opções de fornecedores com respaldo técnico e 

financeiro para tal modalidade de contrato; mesmo considerando o segmento 

sucroenergético, o mais desenvolvido no setor de bioenergia. Em função destas 

limitações, é comum tanto diversos fornecedores formarem um consórcio para 

poder fornecer um EPC turnkey, como realizar a contratação dos diferentes 

escopos separadamente. 
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 Contrato de Serviço de Elaboração de Parecer Técnico: a contratação do parecer 

técnico industrial é um grande instrumento de suporte para definição da 

estratégia de gerenciamento de riscos na fase de desenvolvimento do projeto. 

Fornece informações valiosas sobre as principais premissas de engenharia, 

construção e tecnologia para a indústria. Para tanto, é imprescindível a 

contratação de uma empresa independente, com vasta experiência no processo 

industrial e na biomassa em questão. 

 

 Acordo de Investimento/Acionistas: deve ter a capacidade de fazer cumprir uma 

gestão e um processo de tomada de decisão adequados pelos empreendedores 

e executivos durante a fase de construção do projeto. Também é um mitigador, o 

regime formal de comunicação com os investidores dos pontos mais relevantes 

do andamento do projeto. É imprescindível que o investidor esteja bem 

informado em tempo hábil para poder intervir sempre que julgar necessário. 

Adicionalmente, é importante condicionar a decisão de qualquer alteração de 

escopo do projeto à aprovação pelo Conselho de Administração. 

 

 Apólice de Seguros: dentre os instrumentos para alocação do risco de 

engenharia e construção estão as apólices de: (i) Responsabilidade Civil Obras; 

(ii) Transporte de Equipamentos; (iii) Risco de Engenharia; e (iv) tanto o Seguro 

Garantia de Adiantamento como o Seguro Garantia de Execução para os 

contratos de engenharia, equipamentos e construção.  

 

d) Socioambiental 

 

 Licenças, Autorizações e Alvarás: as emissões em si de licenças, alvarás e 

autorizações de implantação e operação do projeto, tanto agrícolas quanto 

industriais, já são mitigadores do risco socioambiental. Isso, pois estabelecem de 

forma quase sempre objetiva as condicionantes necessárias para que o projeto 

possa prosseguir, bastando cumpri-las. 
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 Contrato de Venda: pode ser assinado prevendo como condição resolutiva a não 

obtenção das licenças ambientais necessárias para execução do projeto. Ou 

ainda, assinado com condição suspensiva até que se obtenha, por exemplo, a 

licença de instalação. Desta forma, compartilhando com o cliente parte do risco 

socioambiental. Quanto a mitigadores, deve-se tentar negociar flexibilidade no 

prazo de início de entrega da bioenergia; ou ainda, que haja formas de 

compensação dos volumes em um momento posterior. 

 

 Contrato de Engenharia e Construção: deve prever compartilhamento da 

responsabilidade pela obtenção de alvarás e autorizações locais para o início da 

obra. A não obtenção, em um determinado prazo, pode estar prevista como 

condição resolutiva do contrato. 

 

 Contrato de O&M Industrial: pode prever que a manutenção e renovação das 

licenças operacionais sejam de responsabilidade do fornecedor. 

 

 Contrato de Suprimento de Biomassa: deve prever como condição suspensiva a 

responsabilidade do fornecedor pela obtenção e manutenção do licenciamento 

agrícola da respectiva área de cultivo da biomassa. 

 

 Contrato de Serviço de Elaboração de Parecer Técnico: a contratação do parecer 

técnico agrícola é um grande instrumento de suporte na fase de desenvolvimento 

do projeto. Fornece informações valiosas sobre as características e impactos 

socioambientais das partes agrícola e industrial na região. Inclusive, identificando 

de antemão aspectos socioambientais que possam vir a restringir a obtenção de 

licenças. Além de fornecer detalhes do processo de obtenção das autorizações e 

das prováveis exigências dos respectivos municípios e Estado em termos de 

condicionantes. Para tanto, é imprescindível a contratação de uma empresa 

independente, com vasta experiência com a cultura energética e o processo 

industrial em questão. Além de experiência com os órgãos reguladores locais. 
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 Apólice RC Ambiental: instrumento de alocação para terceiros (seguradora) de 

parte do risco do projeto causar alguma contaminação. 

 

e) Completion 

 

 Contrato de Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Construção: há 

diversas formas de alocar aos fornecedores de construção, engenharia e 

equipamentos o risco de completion. Dentre as alternativas está usar (i) a 

modalidade EPC (quando possível); (ii) usar uma abordagem contratual de chave 

na mão com garantia de nível de desempenho e prazo limite de entrega; (iii) e/ou 

preço-fixo, que incentiva o fornecedor concluir o mais rápido possível em função 

de seus custos fixos; (iv) determinar o fluxo de pagamentos em função do 

andamento da obra, com retenção de parcela ao final condicionada à conclusão 

e ao desempenho da planta; (v) a própria escolha de um fornecedor com 

capacidade técnica e financeira e com histórico de conclusões de obras dentro 

do prazo, dentro do orçamento e atendendo os níveis de desempenho 

esperados; (vi) e, seja qual for a modalidade de contratação, prever como 

responsabilidade do contratado o treinamento da equipe de O&M e um período 

de operação assistida suficientes para que a indústria possa atingir o nível de 

desempenho esperado. Quanto mais dominada a tecnologia a ser utilizada, 

menor é o risco de completion. Portanto, no caso de uso de tecnologias mais 

inovadoras, se fazem imprescindíveis garantias de desempenho a serem 

exigidas do fornecedor da tecnologia e/ou do equipamento. 

 

 Contratos de Suprimento e Produção de Biomassa: para todo e qualquer 

contrato relacionado à produção ou fornecimento agrícola, é imprescindível a 

aplicação de termos e condições rígidas de forma a mitigar e alocar (aos 

fornecedores) ao máximo os riscos de não ter biomassa suficiente, no custo 

esperado e no momento necessário para os testes e partida da unidade 

industrial. Não haverá completion do projeto somente com a conclusão de sua 

parte industrial. 



157 
 

 

Mais uma vez, um dos aspectos fundamentais de mitigação de risco é trabalhar 

com fornecedores de insumos e serviços capacitados tecnicamente e 

financeiramente. Do ponto de vista técnico, os fornecedores precisam ter o 

máximo de experiência prévia com a cultura energética e com a região. 

 

 Apólice Seguro Garantia de Execução: o uso do Seguro Garantia é indispensável 

como forma de mitigar o risco dos principais fornecedores não cumprirem com 

suas obrigações contratuais via alocação a uma seguradora. No caso do setor de 

bioenergia, recomenda-se que o seguro sobre os contratos de engenharia, 

equipamentos e construção garantam um valor de 15 a 20% do valor global do 

contrato.  

 

 Outras Apólices de Seguros para a Indústria: dentre os instrumentos para 

alocação parcial do risco de completion estão as apólices de Risco de 

Engenharia e Delay Start-up. 

 

 Outras Apólices de Seguros e Instrumentos Agrícolas: dentre os instrumentos 

para alocação parcial do risco de completion estão as apólices de Crop Shortfall. 

No caso de contratos de suprimento de biomassa, é possível exigir como 

garantia a emissão de Cédula de Produto Rural. 

 

 Contrato de Serviço de Elaboração de Parecer Técnico: a contratação dos 

pareceres técnicos industrial e agrícola são especialmente importantes ao avaliar 

previamente os aspectos de viabilidade técnica do projeto. O processo industrial 

também deve ser avaliado em função de sua compatibilidade com a biomassa ou 

o mix de biomassas consideradas no projeto. Do lado agrícola, o parecer deve 

avaliar se existe risco no uso da biomassa adotada em termos principalmente de 

produtividade. Assim como no processo de manuseio da mesma do campo até a 

indústria. Novamente, uma escolha adequada de fornecedores para os 
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pareceres é uma boa forma de mitigação de risco, uma vez que garante que as 

informações serão confiáveis. 

 

 Acordo de Investimento/Acionistas: deve ter a capacidade de fazer cumprir uma 

gestão e um processo de tomada de decisão adequados do projeto pelos 

empreendedores e executivos. Também é um mitigador, o regime formal de 

comunicação com os investidores dos pontos mais relevantes do andamento do 

projeto. É imprescindível que o investidor esteja bem informado em tempo hábil 

para poder intervir sempre que julgar necessário. Adicionalmente, é importante 

condicionar a decisão de qualquer alteração de escopo do projeto à aprovação 

pelo Conselho de Administração. 

 

 Contrato de Venda de Bioenergia e de Suprimento de Biomassa: outra forma de 

mitigar o risco de completion é negociando flexibilidade de prazos tanto no 

contrato de venda de bioenergia quanto nos eventuais contratos de suprimento 

de biomassa. O ideal é que nos primeiros meses previstos de operação haja 

menos penalidades nas obrigações de entregar bioenergia e tomar biomassa; ou 

ainda, formas de compensação dos volumes em um momento posterior. 

 

 Licenças e Autorizações: são mitigantes: (i) estar em dia com as condicionantes 

das licenças vigentes; (ii) trabalhar antecipadamente para obter as licenças da 

fase operacional; e (iii) manter um bom relacionamento com os órgãos 

emissores. Desta forma, prevenindo qualquer interferência no cronograma e 

orçamento de conclusão do projeto. 

 

f) Tecnologia Industrial 

 

 Contrato de Serviço de Elaboração de Parecer Técnico: a contratação do parecer 

técnico industrial é especialmente importante por avaliar previamente os 

aspectos de viabilidade técnica e desempenho da tecnologia adotada. 
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Quanto mais dominada a tecnologia a ser utilizada, menor é seu risco de 

desempenho (eficiência e disponibilidade). Isso pode ser avaliado pelo 

levantamento do número de plantas já instaladas e em operação com a mesma 

tecnologia, seus desempenhos e suas diferentes escalas. Por outro lado, quanto 

mais difundida a tecnologia, maior o risco de obsolescência. Como o risco de 

obsolescência de uma tecnologia é diferente para cada processo industrial, ele 

deve ser cautelosamente avaliado no parecer.  

 

Outra forma importante de avaliação no parecer é a revisão do projeto básico de 

engenharia do projeto. Nele podem ser identificados problemas antes mesmo do 

início da execução, tais como erros de projeto ou expectativas de gastos com 

manutenção subavaliados. Também é importante a confirmação pelo parecer 

agrícola das especificações da biomassa na entrada da indústria (e.g. umidade, 

teor de fibra, densidade, poder calorífico, ATR, teor de sílica, granulometria, etc.). 

Neste sentido, o processo industrial também deve ser avaliado em função de sua 

compatibilidade com a biomassa ou o mix de biomassas consideradas no 

projeto. 

 

Novamente, a escolha de fornecedores especialistas e independentes para os 

pareceres é uma boa forma de mitigação de risco, uma vez que aumentará a 

confiabilidade do diagnóstico. 

 

 Contrato de Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Construção: na 

hipótese da escolha de uma tecnologia dominada, a única consideração é em 

relação à escolha de fornecedores capacitados tecnicamente para a tecnologia 

industrial e para a solução de biomassa em questão. 

 

Na hipótese de uma tecnologia mais inovadora, existem dois principais aspectos 

a serem considerados. O primeiro é a necessidade de exigir garantias de 

desempenho mais rigorosas pelo fornecedor da tecnologia e/ou do equipamento 

como forma de compartilhamento do risco. O segundo é escolher fornecedores 
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com conhecimento da tecnologia e algum histórico de trabalho com ela; seja em 

menor escala, seja uma tecnologia semelhante na mesma escala. Novamente 

vale ressaltar a importância dos fornecedores terem experiência também com a 

biomassa em questão como forma de mitigação. Além disso, a escolha de 

fornecedores de maior capacidade financeira reduzem as chances de não 

cumprimento das garantias de desempenho acordadas. 

 

 Apólices de Seguros: dentre os instrumentos para alocação do risco da 

tecnologia industrial estão as apólices de Risco de Engenharia e o Seguro 

Garantia de Execução. O seguro garantia, neste caso, é especialmente 

importante para garantir a obrigação contratual de desempenho feita pelo 

fornecedor da tecnologia e/ou do equipamento. 

 

g) Infraestrutura Logística 

 

 Contrato de Serviço de Elaboração de Parecer Técnico: os pareceres industrial e 

agrícola são importantes instrumentos para diagnóstico prévio da infraestrutura 

necessária versus infraestrutura disponível na região. Devem estimar 

investimentos necessários de adequações ou complementações de infraestrutura 

e avaliar o impacto no cronograma de implantação do projeto. Para isso devem 

ser encontrados fornecedores qualificados e independentes. 

 

 Contrato de Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Construção: o escopo 

relacionado a investimentos de infraestrutura devem ser alocados ao fornecedor 

responsável pela construção da unidade industrial para que haja sincronização 

de cronogramas. Mesmo que sejam investimentos na área agrícola (e.g. vias 

rurais, desvios, ponte, etc.). O fornecedor deve considerar e garantir a realização 

deste escopo em seu preço e prazo de conclusão. 

 

 Contrato de CCT: a avaliação prévia dos possíveis fornecedores de CCT é uma 

forma de confirmar os eventuais impactos de custo pela infraestrutura 
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inadequada (e.g. estradas em más condições de conservação ou 

sobrecarregadas). Os contratos devem conter declaração que o fornecedor tem 

conhecimento das condições de infraestrutura logística da região. Desta forma, 

evitando reivindicações por alterações nos preços pré-estabelecidos. 

 

 Licenças, Autorizações: a responsabilidade pela obtenção em tempo hábil de 

licenças e autorizações para a infraestrutura complementar (intrínseca ao 

projeto) deve ser compartilhada com o fornecedor responsável pela implantação 

industrial. Por sua vez, a responsabilidade pela manutenção e renovação das 

licenças deve ser alocada ao fornecedor de O&M industrial (se terceirizado). 

 

 Contratos de Venda: no caso de contratos de venda com o setor público, é 

possível repassar parte da responsabilidade pela infraestrutura logística 

complementar. Nestes casos, deve-se buscar negociar compensações 

financeiras, caso haja atrasos na conclusão destes investimentos, por exemplo, 

em uma linha de transmissão. No caso do contrato de venda com o setor 

privado, recomenda-se tentar negociar flexibilidade nos níveis de entrega 

principalmente no primeiro ano de contrato. 

 

Outra forma de usar os contratos de venda para alocação deste risco é 

negociando a venda da bioenergia para retirada na indústria. Neste caso, a 

responsabilidade pelo transporte do produto e seu custo é do comprador. Esta 

alternativa só é viável se, de fato, houver alguma alternativa de escoamento por 

mais precária que seja. 

 

 Apólices de Seguros: considerando a parte da infraestrutura logística que é de 

responsabilidade do projeto, são instrumentos de alocação de risco as apólices 

de: (i) Risco de Engenharia; (ii) Responsabilidade Civil Obras; (iii) Transporte de 

Equipamentos; (iv) Seguro Garantia de Execução (no contrato de engenharia, 

fornecimento de equipamentos e construção); (v) Delay Start-up do projeto; (vi) 
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Patrimonial; e (viii) Responsabilidade Civil Operação. Do lado agrícola é 

necessária a apólice de Transporte da Biomassa para a indústria. 

 

h) Operação 

 

 Contrato de O&M Industrial: este é o principal instrumento de alocação e 

mitigação de risco operacional industrial. Em o operador sendo terceirizado o 

contrato deve prever minimamente: (i) preço fixo ou cost-plus-fee com preço 

máximo e taxa de incentivo; (ii) níveis de desempenho operacional mínimo sob 

pena de multa e/ou rescisão; (iii) procedimento, escopo e cronograma pré-

estabelecido para as manutenções de forma a preservar a vida útil da indústria 

sob pena de multa e/ou rescisão; (iv) previsão de entrada da equipe de O&M na 

fase de comissionamento para adequada familiarização com a planta e para 

treinamento com fornecedores de equipamentos e engenharia; e (iv) 

procedimentos para gestão da biomassa desde sua chegada até sua conversão 

em bioenergia. É característico nos projetos de bioenergia que a biomassa tenha 

que passar por algum tipo de pré-processamento no site industrial tal como 

picagem, limpeza, padronização, descompactação, mistura, etc. Além da própria 

pesagem e estocagem.  

 

Para que este contrato seja efetivo, é imprescindível que o fornecedor tenha 

respaldo técnico e financeiro (HOFFMAN, 2008). Ele deve ter experiência no 

processo industrial, no tipo de biomassa em questão e mão de obra qualificada 

disponível. Além da capacidade financeira para respaldar as previsões de 

penalidades contratuais. Sem estes fatores em um fornecedor, é mais seguro 

que o projeto faça o O&M por conta própria. Principalmente se o empreendedor 

já tiver alguma experiência com esta atividade. Vale a ressalva que a alocação 

do risco ao fornecedor de O&M é limitada. Portanto, o contrato de O&M é um 

instrumento de alocação parcial do risco operacional industrial. 
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 Contrato de Construção e Fornecimento de Equipamentos: deve contemplar as 

previsões de garantias dos equipamentos e obras civis. Basicamente devem ser 

bem negociadas as hipóteses em que não há cobertura e o próprio prazo da 

garantia. Equipamentos de forma geral têm um ano de garantia, podendo chegar 

a dois. Obras civis cinco anos. 

 

 Contrato de Fornecimento de Biomassa: no caso de haver suprimento de 

biomassa de terceiros, o contrato deve ter minimamente: (i) característica firme; 

(ii) preço fixo ou, se indexado, deve ser indexado nas mesmas bases que os 

recebíveis; (iii) prazos longos; (iv) pré-determinação das especificações técnicas 

da biomassa e previsão contratual de rejeição da biomassa ou multa quando não 

forem atingidas as especificações. Além disso, é sempre preferível optar por 

fornecedores com grande capacidade técnica, financeira e de boa reputação 

para minimizar os riscos do fornecedor não cumprir o contrato. Outro ponto a ser 

considerado é a preferência por fornecedores mais próximos à indústria para 

minimizar os custos de transporte. 

 

 Contratos de Arrendamento ou Parceria Agrícola: deve-se buscar contratos de 

longo prazo com parâmetros de custo ou participação pré-determinados. No caso 

da parceria, sempre que possível, já realizar desde o início um contrato de 

compra antecipada da participação do proprietário a um preço unitário fixo (e.g. 

R$/tonelada ou R$/m³), correndo somente o risco da produtividade. 

 

 Contrato de CCT: na hipótese de terceirização deste serviço é importante 

negociar contratos com: (i) característica firme; (ii) parâmetros fixos de preço, por 

exemplo, por distância e volume; (iii) prazos compatíveis com os prazos dos 

contratos de fornecimento de biomassa ou de arrendamento e parceria. 

Adicionalmente, é necessário que o fornecedor tenha capacidade técnica, 

disponibilidade de equipamentos e mão de obra na região. E, sempre que 

possível e viável economicamente, optar por fornecedores com capacidade 

financeira para garantir o cumprimento do contrato. 
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 Contrato de Serviço de Elaboração de Parecer Técnico: os pareceres técnicos 

industrial e agrícola são importantes na medida em que prevêem de antemão 

custos operacionais, níveis de desempenho padrão e possíveis fornecedores na 

região. Além disso, validam a premissa de eficiência da conversão de biomassa 

para energia. Para tanto, é imprescindível a contratação de empresas 

independentes com vasta experiência com o processo industrial, com a 

biomassa em questão e com a região (no caso do agrícola). 

 

 Apólices de Seguros: dentre os instrumentos para alocação do risco de operação 

estão as apólices de seguro: (i) Patrimonial; (ii) Responsabilidade Civil Operação; 

(iii) Transporte de Carga Agrícola; e (iv) Seguro Garantia de Execução do 

contrato de O&M industrial (se terceirizado). No caso de biomassa própria, como 

alternativa para preservar as margens operacionais, também é possível contratar 

as apólices de Crop Shortfall, Seguro Agrícola ou Incêndio Florestal, conforme 

aplicável. 

 

 Contratos de Venda: buscar negociar no contrato de venda da bioenergia 

flexibilidade nos níveis de entrega durante todo o prazo do contrato. Por 

exemplo: (i) prever que déficits de até X% nos níveis de entrega não estão 

sujeitos a multa (o valor deve ser negociado com base nas conclusões do Mapa 

de Riscos); (ii) e/ou prever a possibilidade de compensar estes déficits em anos 

seguintes; (iii) e/ou poder completar o volume de produto comprando-o no 

mercado (previsão comum em contratos de PPA). 

  

 Licenças, Autorizações: a obtenção, manutenção e renovação das licenças, 

autorizações e alvarás mitiga parcialmente o risco de interrupção ou embargo à 

operação do projeto. 

  

 Acordo de Investimento/Acionistas: deve estipular parâmetros para garantir uma 

gestão adequada do projeto pelos empreendedores e executivos. Quando da 
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entrada do investidor, é recomendável a negociação de prazo mínimo de 

permanência dos profissionais chave na gestão do projeto. Também é importante 

o estabelecimento do regime formal de comunicação e prestação de contas 

sobre o andamento do projeto. É imprescindível que o investidor esteja bem 

informado em tempo hábil para poder intervir sempre que julgar necessário. 

 

i) Mercado e Crédito 

 

 Contratos de Venda: para que haja uma boa mitigação e alocação do risco de 

mercado, o contrato deve idealmente ser: (i) firme; (ii) com prazo longo; (iii) preço 

pré-determinado (fixo ou indexado); e (iv) com volume fixo ou mínimo, sujeito a 

indenizações. 

 

Para que haja uma boa mitigação e alocação do risco de crédito, é necessário: (i) 

optar por clientes com boa capacidade financeira; e (ii) clientes com boa 

reputação em relação ao cumprimento de contratos. Em se tratando de um 

projeto Greenfield, é importante que os clientes tenham uma condição financeira 

melhor que a do próprio projeto. 

 

Especificamente para o setor de bioenergia, alguns dos principais contratos de 

venda e suas respectivas características de alocação e mitigação de riscos são: 

 

o Power Purchase Agreement (PPA): em português pode ser chamado de 

Contrato de Suprimento de Energia Elétrica ou Contrato de Compra e 

Venda de Energia Elétrica. Ele se enquadra na modalidade take-if-offered. 

Deve-se acordar um determinado volume de bioeletricidade, com um 

determinado regime de entrega, um determinado preço, e um determinado 

prazo. O preço deve ser fixo, reajustado por algum índice inflacionário 

confiável. Uma vez produzida e despachada na rede elétrica, o cliente 

deve pagar por ela. Nestes contratos, recomenda-se incluir a previsão de 

poder comprar bioeletricidade no mercado à vista como mitigação em 
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caso de déficit de produção. Também é possível negociar algum nível de 

flexibilidade no volume a ser entregue, a depender das características do 

comprador.  

 

o Steam Purchase Agreement (SPA): em português Contrato de Suprimento 

de Vapor. Como o vapor tem restrição de transporte, os projetos que 

vendem vapor devem ser dedicados a um cliente ou a um grupo de 

clientes. Logo, é necessário que os contratos sejam firmes, com volume 

fixo e de longo prazo. As modalidades que melhor mitigam o risco de 

mercado são: (i) Take-or-Pay; (ii) Hell-or-High-Water; e (iii) Tolling com 

regime Take-or-Pay. Para qualquer das três modalidades, recomenda-se 

negociar preço fixo, reajustado por algum índice inflacionário confiável. 

Também é possível negociar contratos mistos de venda de vapor e 

eletricidade com um mesmo cliente. 

 

o Contrato de Compra e Venda de Biodiesel: existe um contrato padrão para 

as vendas realizadas nos leilões organizados pela ANP. O contrato é 

intermediado pela Petrobrás que repassa os volumes para as 

distribuidoras de combustível. O preço e o volume são fixados no leilão e 

o prazo do contrato normalmente é de três meses. A programação de 

entregas é quinzenal com flexibilidade de 10% para cima ou para baixo 

nos volumes (PETROBRAS, [n.d.]). 

 

o Contrato de Compra e Venda de Etanol: por se tratar de livre mercado 

pode ser vendido tanto para distribuidoras como para comercializadoras. 

Tanto mercado interno, quanto mercado externo. Prevalecem vendas de 

curto prazo na modalidade Take-if-Offered com preço e volume fixos. 

Contudo, as características dos contratos variam muito caso a caso. Por 

outro lado, isto permite que os contratos sejam customizados com 

mecanismos de alocação e mitigação de riscos de mercado e de crédito. 
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j) Financeiro 

 

 Contrato de Financiamento: o contrato de financiamento deve privilegiar, sempre 

que possível, uma taxa de juros em linha com o índice de reajuste do contrato de 

venda. Como, na prática, a maioria dos projetos recorre ao BNDES, o padrão é a 

TJLP mais um valor pré-fixado. Quanto ao risco de câmbio, caso o projeto 

contemple parte relevante das receitas em moeda estrangeira, uma estratégia de 

mitigação é considerar tomar parte da dívida na mesma moeda (FINNERTY, 

2007). 

 

 Contrato de Venda: seu critério de reajuste deve ser bem negociado e pré-

definido, pois será o referencial de negociação para todos os contratos que 

representam custos. O ideal é que o preço seja vinculado a algum índice de 

inflação confiável e o mais representativo possível dos custos da atividade do 

projeto. Quanto ao risco cambial, o projeto deve privilegiar que os pagamentos 

sejam feitos em Reais, para que não haja descasamento com a maior parte dos 

custos. 

 

Outro fator a ser considerado é o prazo médio de recebimento e pagamento. Ao 

negociar prazos com os clientes e fornecedores, deve-se lembrar de seu impacto 

no capital de giro do projeto. Um prazo médio de recebimento longo pode ser 

difícil de ser repassado para os contratos de custos. O BNDES, por exemplo, tem 

por padrão amortizações mensais de principal e juros todo dia quinze (BRASIL. 

BNDES, [n.d.]). Idealmente o prazo médio de recebimento deve ser menor que o 

de pagamento. 

 

 Contratos de Arrendamento, Parceria, Fornecimento de Biomassa, de Insumos e 

Serviços Agrícolas: para todos os casos, o reajuste dos custos e o prazo médio 

de pagamento devem ser pré-definidos no contrato, preferencialmente em linha 

com os critérios negociados nos contratos de venda. A negociação de contratos 

de longo prazo também é importante para minimizar o risco do projeto estar 
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suscetível a flutuações de preço nas renovações contratuais. Quanto à moeda, 

deve ser em Reais para evitar descasamentos. Alguns insumos agrícolas, como 

é o caso de fertilizantes, podem ser parcialmente referenciados em dólares. 

Deve-se avaliar se esta exposição é relevante. 

 

 Contrato de Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Construção: apesar 

do contrato não ter uma duração muito longa (1 a 3 anos), a negociação do 

reajuste deve ser criteriosa. Isso, pois o contrato tem componentes de custos 

heterogênios entre si. Dentre eles os custos de materiais, equipamentos e, 

principalmente, a mão de obra. Dentro do possível, o gestor do projeto deve 

atrelar os reajustes a índices confiáveis e previsíveis e o mais próximo do índice 

do contrato de venda. Não obstante, é comum nestes contratos o uso de uma 

cesta de índices que inclua índices de insumos industriais e o índice aplicável de 

reajuste salarial da construção. 

 
É importante que o preço do contrato seja travado em Reais. Entretanto, se 

houver equipamentos importados, deve-se avaliar a relevância da exposição ao 

risco cambial. Quanto ao prazo médio de pagamento, deve-se buscar um prazo 

igual ou maior que o de recebimento nos contratos de venda. 

 

 Contrato de O&M Industrial: deve-se buscar um contrato longo para reduzir a 

exposição a renovações contratuais. Como há um grande componente de mão 

de obra, o risco de desequilíbrio do fluxo de caixa pode ser relevante. Neste 

sentido, é importante definir de antemão um índice de reajuste do contrato que 

seja o mais próximo possível do critério usado nos contratos de venda. O preço 

do contrato deve ser travado em Reais. Quanto ao prazo médio de pagamento, 

deve-se buscar um prazo igual ou maior que o de recebimento nos contratos de 

venda. 

 

 Instrumentos Derivativos: para todos os casos em que haja descasamentos 

relevantes de inflação, juros e câmbio entre as receitas e custos ou 
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investimentos, o projeto deve avaliar o uso de derivativos. A conclusão quanto à 

relevância ou não do risco financeiro deve ser fruto do Mapa de Riscos. Não 

obstante, a avaliação da viabilidade do uso de derivativos deve ponderar tanto 

seu custo, quanto a eficácia da proteção. 

 

k) Regulação Setorial 

 

 Contrato de Serviço de Elaboração de Parecer Técnico: caso o investidor não 

seja familiarizado com a regulação do setor em questão, ele deve encomendar 

um parecer neste aspecto. Este escopo, inclusive, pode fazer parte do parecer 

fiscal e tributário citado no item 2.8. Ainda que a regulamentação do setor seja 

dinâmica, o parecer mitiga o risco do investidor tomar a decisão de investir sem 

conhecer todos os riscos e possíveis impactos no projeto. Vale ressaltar a 

necessidade do fornecedor do parecer dominar o assunto tanto na esfera 

industrial quanto agrícola. 

 

 Acordo de Investimento/Acionistas: uma das formas de mitigação do risco de 

regulação setorial sobre um projeto é compartilhando sua participação acionária 

com demais acionistas (joint venture). A mitigação será ainda mais eficiente se 

for possível uma estrutura de parceria público-privada (PPP) ou se houver 

participação direta de um sócio de interesse público (e.g. Petrobrás, Eletrobrás, 

BNDESpar, FI-FGTS, fundos de previdência de estatais). No Brasil, o controle 

nacional das empresas é também um importante mitigador. Por exemplo, a 

Advocacia Geral da União, por meio da publicação de parecer em 23/10/2010, 

ratificou disposições restritivas impostas aos estrangeiros para aquisição e 

arrendamento de terras no Brasil (SOARES; GRANDE, 2013). 

 

 Contrato de Venda: via previsões no contrato de venda, é possível mitigar ou 

compartilhar alguns dos riscos de regulação setorial. No caso de impostos, por 

exemplo, recomenda-se que se negocie o preço da bioenergia líquido de 

impostos. Desta forma, qualquer variação nos impostos positiva ou negativa 
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seria absorvida pelo cliente, que se creditaria destes pagamentos. Há também a 

possibilidade de prever de antemão que para qualquer variação relevante nos 

impostos, as partes devem renegociar as condições. Outro exemplo de mitigação 

seria a venda de parte da produção para clientes de consumo cativo, no caso de 

mercados que dependam de mandato governamental como o do biodiesel. 

 

 Contrato de Financiamento: a obtenção de financiamento direto com BNDES ou 

qualquer outra fonte de recursos públicos é também uma forma de mitigação. 

Isso, pois se o setor público prejudicar de forma relevante um projeto ou um 

setor, o credor corre o risco de sofrer aumento de inadimplência. De acordo com 

Finnerty (2007), a obtenção de financiamento junto a agências multilaterais, tais 

como o IFC ou o IDB, também tem o mesmo efeito. Uma vez que, se o setor 

público inviabilizar um projeto com dívida nestas agências, ele pode ter 

dificuldade de se financiar com estas mesmas agências. 

 

 Demais Contratos de Prestação Continuada: existe também a possibilidade de 

prever contratualmente uma cláusula de equilíbrio econômico-financeiro, prevista 

no Artigo 478 do Código Civil (Lei nº 10.406/02). Se em função da alteração de 

alguma regulação uma das partes for excessivamente prejudicada, com extrema 

vantagem para a outra, existe a previsão legal de renegociação para 

reestabelecer o equilíbrio anterior. Vale para as duas partes.  

 

 Licenças, Autorizações: há poucas formas de mitigar o risco da criação de novas 

licenças e autorizações ou da mudança da regra de como obtê-las ou renová-las. 

Algumas medidas parcialmente mitigadoras seriam transferir via contrato para 

terceiros a responsabilidade pela obtenção das licenças, alvarás e autorizações 

necessárias. Dentre eles, consultores, ou o fornecedor do contrato de 

engenharia, suprimentos e construção e/ou o fornecedor de O&M. Mesmo assim, 

a responsabilidade destes fornecedores seria limitada. Outra possibilidade, no 

caso de projetos de maior porte, seria negociar protocolos de cooperação com 

governo estadual e as prefeituras. Ainda assim, tanto o mandato do governo 
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como das prefeituras mudam a cada quatro anos. Ademais, isso não impediria a 

interferência das agências reguladoras e do governo federal. 

 

 Incentivos: a principal mitigação da não obtenção de um incentivo fiscal é obtê-lo 

enquanto ainda está vigente. Contudo, após sua obtenção, existe o risco do 

mesmo ser revogado ou enfraquecido, às vezes até de forma indireta em função 

de alteração de impostos. Neste sentido, a assinatura de protocolos de 

cooperação com governo estadual e prefeituras é uma forma de mitigação 

parcial do risco.  

 

l) Força-maior 

 

 Contrato de Venda: via previsões no contrato de venda, é possível mitigar ou 

compartilhar alguns dos riscos de força-maior. As condições variam contrato a 

contrato e conforme as hipóteses de força-maior. Recomenda-se negociar entre 

as partes os riscos não passíveis de apólice de seguro. É possível, por exemplo, 

prever que a parte prejudicada pela força-maior terá isenção das obrigações 

contratuais e respectivas penalidades durante um período determinado. Nestes 

casos, também vale a cláusula de manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro, permitindo a parte prejudicada solicitar a revisão do contrato. Vale 

ressaltar que devem também ser previstos como hipóteses de força-maior 

eventos na área agrícola, tais como seca severa ou incêndios de grande 

proporção. 

 

 Demais Contratos de Prestação Continuada: valerá a negociação caso a caso, 

além da previsão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

De acordo com Hoffman (2008), em casos de força-maior, tipicamente as partes 

afetadas têm o desempenho de suas obrigações e penalidades perdoadas. Ele 

afirma, ainda, que geralmente há a previsão das partes tentarem resolver os 

efeitos da força-maior tão logo possível para retomar as obrigações do contrato. 

Outro risco a ser mitigado é o de coordenação entre as cláusulas que regulam 
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força-maior nos diversos contratos, evitando penalidades adicionais para o 

projeto.  

 

 Apólices de Seguro: alguns fatores de risco de força-maior podem ser 

segurados. A apólice de Risco de Engenharia e a Patrimonial cobrem riscos, por 

exemplo, de incêndio ou raios. As apólices de Seguro Agrícola, Incêndio 

Florestal, Crop Shortfall e Patrimonial Rural também podem ser úteis para alocar 

parte do risco as seguradoras. 

 

m) Risco País  

 

 Acordo de Investimento/Acionistas: uma das formas de mitigação do risco país 

sobre um projeto é compartilhando sua participação acionária com demais 

acionistas (joint venture). A mitigação será ainda mais eficiente se for possível 

uma estrutura de parceria público-privada ou se houver participação direta de um 

sócio de interesse público. Manter controle nacional do projeto é também um 

importante mitigador. 

 

 Contrato de Financiamento: a obtenção de financiamento direto com BNDES ou 

qualquer outra fonte de financiamento público é também uma forma de mitigação 

de risco país. Isso, pois se o setor público prejudicar de forma relevante um 

projeto ou seu setor, o credor corre o risco de sofrer aumento de inadimplência. 

Segundo Hoffman (2008), a participação de agências multilaterais e mesmo 

bancos locais já é uma boa forma de mitigação. 

 

 Contrato de Venda e Demais Contratos: há algumas previsões contratuais que 

podem proteger em parte o projeto. Como exemplo, a previsão de que se 

expropriados os ativos do projeto pelo governo, suas obrigações previstas serão 

descontinuadas. Segundo Hoffman (2008), no caso de acionistas estrangeiros, 

há as alternativas de escolher a legislação de outro país como base e prever 

arbitragem internacional. Ele também fala da alternativa de negociar um acordo 
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prévio de implementação do projeto com o governo, o que no Brasil dependeria 

da escala do projeto. 

 

 Apólice de Seguros: alguns tipos de risco social podem ser segurados. Na 

apólice Patrimonial é possível cobrir danos materiais diretos na indústria 

causados por greves e/ou guerra civil. Hoffman (2008) cita a possibilidade de 

contratação de apólice contra riscos políticos. 

 

 Contrato de Serviço de Elaboração de Parecer Técnico: no caso de um investidor 

estrangeiro sem familiaridade com o Brasil, é importante encomendar 

previamente uma análise de risco país junto a uma corretora de seguros ou 

empresa de rating soberano. A Figura 11 do item 2.12.2.2 ilustra este trabalho. 

Apesar da situação de um país ser dinâmica, o parecer mitiga o risco do 

investidor tomar a decisão de investimento sem ponderar a situação atual do 

país.  

 

Exemplo da aplicação desta análise e elaboração dos contratos e apólices, como forma 

de alocação e mitigação de riscos, será apresentado no estudo de caso do capítulo 3. 

 

2.13.2.2 Considerações sobre a Contratação de Apólices de Seguro 

 

O uso de uma corretora de seguros de primeira linha poderá dar suporte adicional aos 

empreendedores e investidores na análise dos riscos. Da mesma forma, a corretora 

auxiliará na escolha das apólices e seguradoras mais apropriadas, tanto para as fases 

pré-operacionais (fase 2 e 3) quanto para a fase operacional (fase 4) do projeto. A 

escolha de seguradoras de primeira linha é uma importante forma de mitigação do risco 

de não pagamento das indenizações no advento de sinistros. Do ponto de vista do nível 

das coberturas, a decisão deve ser tomada em função do nível de tolerância dos 

gestores e acionistas ao risco em questão.  
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Quanto às apólices de seguro da indústria, tanto pré-operacionais quanto operacionais, 

recomenda-se a contratação da mesma seguradora. Desta forma, em caso de sinistro, 

evita-se que as seguradoras tentem empurrar uma para a outra a responsabilidade pela 

cobertura. Também se evita a interrupção de cobertura durante a transição da fase pré-

operacional para a operacional. 

 

2.14 Decisão do Investimento e Consolidação da Ferramenta de Análise 

 

2.14.1 Decisão do Investimento 

 

a) Fundamentos da Decisão do Investimento 

 

A capacidade de geração de caixa do projeto deve ser o fator principal para o investidor 

em sua análise. Tanto para avaliar qual o retorno projetado para o investimento, quanto 

entender e ponderar os principais riscos que podem desviar os fluxos de caixa do 

projeto de sua rota prevista. Ao final, o investidor precisa estar convencido da 

viabilidade técnica e econômica do projeto. Para isso, também é essencial a 

contribuição do empreendedor e/ou desenvolvedor do projeto de prover informações 

fundamentadas em relação a seu projeto. 

 

 

Figura 17: Fundamentos da Decisão do Investimento em um Projeto Agroindustrial 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

DECISÃO DE 

INVESTIMENTO

Viabilidade 

Agrícola

Viabilidade 

Econômica

Viabilidade 

Industrial



175 
 

Em sua análise, o investidor deve estar preocupado se o projeto entrará em operação 

no momento previsto, dentro do custo previsto, nos parâmetros operacionais previstos 

(capacidade, eficiência e disponibilidade). Se o projeto terá a capacidade ao longo de 

sua vida útil de manter o volume e o custo previsto de biomassa, sua eficiência 

operacional e preços e volumes adequados de venda de bioenergia. 

 

b) Decisão do Investimento 

 

Em suma, a viabilidade do projeto deve ser suficientemente robusta para gerar um VPL 

positivo ou igual a zero ao investidor, mesmo estando sujeito a algumas situações 

adversas em determinados momentos de sua vida útil. Por exemplo, a deterioração 

temporária nas condições de mercado (volume e/ou preço), atraso na construção, 

sobrecusto na implementação, escalada nos custos operacionais, eventuais quebras de 

safra, alteração de incentivos fiscais ou mandatos governamentais, dentre outras. 

 

Esta conclusão deve ser obtida a partir da análise de cenários e da análise de 

sensibilidade das principais premissas. Ambas ponderam a relação risco e retorno.  

 

 

Figura 18: Ponderação da Relação Risco e Retorno 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

O investimento deve ser realizado: (i) se o VPL do cenário base for positivo ou igual a 

zero; (ii) se o Valor Esperado do VPL na análise de cenários for positivo ou igual a zero; 

e (iii) se as premissas de riscos para as quais o projeto é mais sensível podem ser 

satisfatoriamente alocadas e/ou mitigadas.  

 

RETORNO

RISCO
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Caso o VPL do cenário base seja positivo, porém o Valor Esperado do VPL seja 

negativo, o item (iii) deve ser o fator de desempate. Deve-se avaliar se a estratégia 

definida de alocação e mitigação de riscos reduziria a probabilidade de ocorrência dos 

cenários pessimistas do projeto. Além disso, revisar as premissas consideradas nos 

cenários pessimistas de forma a refletir os riscos residuais que serão assumidos pelo 

projeto, após a implementação da estratégia de gerenciamento de riscos. 

 

Apesar da análise de cenários ter sido realizada após um estudo aprofundado do 

projeto e com base em conclusões de diversos pareceres técnicos, ela foi conduzida 

previamente à definição da estratégia de gerenciamento de riscos. Não obstante, se 

ainda assim o Valor Esperado do VPL do projeto for negativo, o investimento deve ser 

descartado sem hesitação. 

 

2.14.2 Consolidação da Ferramenta de Análise de Investimento 

 

O objetivo deste capítulo foi o de estabelecer um padrão metodológico para a análise 

de investimento em projetos agroindustriais tipo Greenfield de bioenergia. Estes 

projetos não são simples de serem avaliados pelas suas diversas particularidades, 

sejam elas agroclimáticas, industriais, logísticas, capital intensivo ou mesmo 

tecnológicas. 

 

Portanto, a proposta é que esta metodologia sirva como uma referência de ferramenta 

de análise para abordagem coerente das especificidades deste tipo de projeto. Para 

que o investidor, após o uso desta ferramenta de análise, possa tomar uma decisão de 

investimento mais consciente em um determinado projeto. 

 

Neste sentido, de forma a consolidar esta ferramenta de análise de investimento, a 

Figura 19 sintetiza o padrão metodológico proposto: 
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Figura 19: Metodologia de Análise de Investimento de um Projeto Agroindustrial Greenfield em Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

13º: Decisão de Investimento

12º: Análise e Elaboração dos Contratos Chave e Apólices de Seguros

11º Análise de Riscos e Estratégia de Alocação e/ou Mitigação

10º: Viabilidade Econômico-Financeira

9º: Análise da Estratégia de Financiamento

8º: Análise dos Profissionais Chave e da Governança

7º: Avaliação de Incentivos Fiscais e Tributação

6º: Avaliação de Aspectos Socioambientais

5º: Viabilidade da Localização e da Logística

4º: Viabilidade Técnica e Operacional Industrial

3º: Viabilidade Técnica e Operacional Agrícola

2º: Análise de Estratégia e de Competitividade

1º: Análise dos 13 Componentes do Projeto
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3 ESTUDO DE CASO: PROJETO DE COGERAÇÃO A EUCALIPTO 

 

Este capítulo busca ilustrar a aplicação da ferramenta de análise de investimento 

proposta no capítulo 2. Será feita uma análise do ponto de vista do investidor de um 

projeto agroindustrial Greenfield de bioenergia, baseado em um caso real. Por razões 

de confidencialidade, serão omitidos os nomes dos participantes e alterados alguns 

números, porém de forma a não prejudicar a análise. 

 

O exemplo utilizado é um projeto de cogeração de energia a partir de cavaco de 

eucalipto para uso industrial pelo subsetor químico. Subsetor este que é o quarto maior 

consumidor final de energia dentre o setor industrial, com 3,0% do consumo brasileiro 

(BRASIL. EPE, 2012a). 

 

3.1 Descrição do Projeto 

 

3.1.1 Histórico 

 

Uma empresa do setor químico (apelidada Química) com unidades industriais 

estabelecidas no Brasil está enfrentando o desafio de se manter economicamente 

competitiva no mercado global. Um de seus principais insumos energéticos, o vapor 

produzido a partir do gás natural, está comprometendo seu custo final de produção. 

Além disso, por ser um grande consumidor de derivados de petróleo como matéria-

prima, a Química também tem interesse em reduzir sua pegada de carbono. 

 

Desde maio de 2008 iniciaram-se conversações entre os empreendedores de uma 

empresa recém-fundada de bioenergia (apelidada de Bioenergia) e a diretoria de 

energia da empresa Química. O foco da discussão era a possibilidade de substituição 

parcial da matriz energética de duas unidades industriais da Química localizadas em um 

polo petroquímico no Nordeste. Em 2009, esta discussão culminou com a assinatura de 

um term sheet não vinculante, prevendo as principais condições comerciais e 

operacionais do projeto. Em junho de 2010, o escopo do projeto estava acordado e as 



179 
 

negociações contratuais para a assinatura de um contrato firme de 18 anos de 

suprimento de vapor estavam avançadas. Contudo, a negociação foi colocada em modo 

de espera pela Química. Ela apresentou o argumento de que não poderia prosseguir 

com a aprovação do contrato enquanto os empreendedores não concluíssem uma 

captação de recursos próprios suficiente para suportar a realização do projeto. 

 

3.1.2 O Projeto 

 

As duas unidades industriais têm como principal insumo energético a eletricidade e o 

vapor para processo industrial da Química. A eletricidade é comprada de uma 

distribuidora local, sob um antigo contrato de suprimento com preços bem abaixo dos 

preços praticados no mercado. Quanto ao vapor industrial, ele é produzido pela 

Química em caldeiras próprias abastecidas por gás natural suprido pela distribuidora 

local. 

 

Com o objetivo de reduzir o custo de produção de vapor e as emissões de CO2eq, os 

empreendedores da Bioenergia entraram em acordo com a Química para desenvolver 

um projeto de produção de vapor a partir de biomassa, no caso cavaco de eucalipto. Na 

prática, é como se a Química terceirizasse seu suprimento de vapor em um contrato de 

longo prazo e ao mesmo tempo alterasse sua matriz energética de fóssil para 

renovável. Uma das principais demandas feitas pela Química aos empreendedores é 

pela alta confiabilidade da operação da caldeira, pois a Química precisará suprir vapor 

durante mais de 8.300 horas por ano. 

 

O projeto envolverá, portanto, a geração de vapor produzido a partir de eucalipto, a 

produção de eletricidade em cogeração como coproduto e o plantio próprio de 

eucalipto. A substituição parcial da matriz energética pretendida representará uma 

redução no consumo de gás natural da Química da ordem de 200.000 m³ por dia. 

Equivalente a uma redução na emissão de 180.000 toneladas de CO2eq por ano. 
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O contrato de suprimento de vapor prevê uma produção de 1.000.000 de toneladas de 

vapor por ano. Haverá a geração de 10,0 MW médios de eletricidade excedente para 

venda a terceiros e, eventualmente, a venda de algum excedente de madeira. O plano é 

iniciar a construção no início de 2011 para entrada em operação em 2013. Serão 

plantados 7.710 hectares efetivos de eucalipto, sendo 1.285 por ano em ciclos de seis 

anos. O investimento total previsto pelos empreendedores até a entrada em operação é 

de R$87,5 milhões, inclusive a parte agrícola.  

 

 

Figura 20: Fluxograma de Produção Anual da SPE Bioenergia 
Fonte: Adaptado de BIOENERGIA, 2010. 
 

 

3.1.3 A Bioenergia e a Oportunidade de Investimento 

 

A Bioenergia é uma empresa fundada no início de 2008 por dois empreendedores, 

responsáveis pela idealização e gestão da empresa. Logo após sua fundação, os 

empreendedores conseguiram trazer um empresário do setor de bens de capital como 

investidor anjo na empresa. Para o propósito específico de desenvolvimento, execução 

e operação deste projeto, a Bioenergia criará uma subsidiária integral apelidada “SPE 

Bioenergia”. A Figura 21 apresenta a estrutura organizacional atual e pretendida da 

empresa.  
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Figura 21: Estrutura Organizacional da Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Até junho de 2010 não havia nenhum outro funcionário da Bioenergia além dos dois 

empreendedores. Todos os trabalhos técnicos eram realizados por consultores. 

 

a) Oportunidade de Investimento 

 

Da necessidade de capital estimada em R$ 87,5 milhões, a Bioenergia está em busca 

de 20 a 30% deste valor para fazer frente às necessidades de capital próprio da SPE 

Bioenergia. A proposta seria um aporte imediato de 20% (R$ 17,5 milhões) por parte 

do investidor. Além de um compromisso de aportar mais 10% (R$ 8,75 milhões), caso 

o projeto não atinja a alavancagem desejada de 80% dos usos. Em troca, o investidor 

faria jus à participação acionária de 95% no projeto. Considera-se também a cobrança 

pela Bioenergia de uma taxa de administração anual de R$1,0 milhão da SPE 

Bioenergia a partir de sua entrada em operação. Esta taxa servirá para remunerar a 

alocação de tempo da estrutura gerencial e executiva que será formada na Bioenergia 

para implementação e gestão deste e de outros projetos em desenvolvimento. 

 

A análise a seguir representa uma fotografia do projeto em junho de 2010, ainda em 

sua fase de desenvolvimento. Dado que os empreendedores estão buscando recursos 

para o projeto, cabe agora ao investidor analisar se é viável investir. 

 

 

Investidor Anjo Empreendedores
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3.2 Componentes do Projeto 

 

Em junho de 2010 o desenvolvimento do projeto já estava avançado. Contudo, para o 

melhor entendimento do projeto pelo investidor e verificação de seu status será feita a 

análise de todos seus aspectos. Para isso, será utilizada a metodologia dos 13 

Componentes de um Projeto Agroindustrial Greenfield em Bioenergia apresentada na 

Figura 22.  

 

 

Figura 22: Os 13 Componentes do Projeto SPE Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

a) Prospecção e Desenvolvimento 

 

Conforme introduzido no item 3.1, o conceito do projeto e seu escopo já foram 

definidos. O principal produto é o vapor. A eletricidade será produzida somente como 

forma de aumentar a eficiência térmica da conversão da biomassa para energia, assim 

como para consumo próprio. A biomassa escolhida foi o eucalipto, após a validação 

pelo departamento técnico do cliente. O processo industrial escolhido foi a combustão 

em cogeração, com o uso de caldeira de leito fluidizado borbulhante. O consumidor 
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será as duas plantas industriais da Química. A localização da unidade de cogeração 

será dentro do polo petroquímico da Química. A localização dos plantios será em um 

raio médio de 100 Km da unidade de cogeração. A capacidade instalada será de 150 

ton/hora de vapor, 16 MW de eletricidade e 80 ton/hora de cavaqueamento de madeira. 

O início dos plantios das florestas estão previstos para 2011, assim como o início da 

construção da indústria. A previsão é de entrada em operação no primeiro semestre de 

2013. Apesar da caldeira e do turbogerador ter uma vida útil potencial de 30 anos, foi 

considerado que o projeto terá uma vida útil de 18 anos, em função do prazo do 

contrato de suprimento de vapor.  

 

b) Análise de Viabilidade e Riscos 

 

Desde 2009 os empreendedores iniciaram o estudo do potencial agrícola e 

disponibilidade preliminar de áreas na região por meio de consultores e corretores. Do 

lado industrial, o projeto conceitual e as cotações preliminares dos equipamentos e obra 

civil estavam prontos. Elas haviam sido feitas por um consultor responsável pelo 

desenvolvimento industrial dos projetos da Bioenergia. Para os dois casos foram 

contratados pareceres de consultores externos, de escopo restrito, como forma de 

ratificar preliminarmente as principais premissas do projeto. Do lado ambiental 

industrial, os empreendedores têm conduzido a estratégia em conjunto com o cliente, 

uma vez que a unidade industrial estará em terreno do cliente. As licenças agrícolas 

serão individuais para cada fazenda, assim que contratadas ou compradas. Quanto aos 

incentivos fiscais e tributação sobre o vapor, eletricidade, madeira e cavaco, os 

empreendedores contrataram um parecer de um grande escritório de advocacia para 

apurar as regras vigentes e a legislação que as respaldava. O preço do vapor estava 

pré-definido com o cliente e o da eletricidade foi obtido através de cotações com 

comercializadoras. 

 

A partir desta análise, já se chegou à estimativa de investimento total de R$87,5 

milhões. A análise econômico-financeira por parte da Bioenergia está sendo conduzida 

por um assessor financeiro com larga experiência em projetos de infraestrutura. O 
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assessor e os empreendedores já concluíram, a partir do modelo, que o projeto possui 

uma geração de caixa robusta. Logo, almejam uma estrutura de capital bastante 

alavancada de até 80% do investimento total. Para isso, é necessária uma captação de 

recursos próprios de pelo menos R$ 17,5 milhões. 

 

A análise de riscos do projeto foi feita preliminarmente pelos empreendedores e 

formalmente pelo assessor financeiro. Tal trabalho prévio já se refletiu na própria 

estruturação do projeto e na boa estrutura de alocação e mitigação negociada no 

contrato de suprimento de vapor com a Química. Do ponto de vista de mensuração dos 

impactos econômicos dos riscos, trabalhou-se com a metodologia de análise de 

sensibilidade de algumas premissas a partir de um cenário base. 

 

c) Engenharia 

 

Conforme citado, o projeto conceitual e as cotações preliminares dos equipamentos e 

obra civil foram feitas pelo consultor da Bioenergia. Dada a restrição de capital nesta 

fase, optou-se por iniciar a engenharia básica somente após a conclusão da negociação 

do contrato de suprimento de vapor. 

 

d) Plano de Suprimento de Biomassa 

 

O Plano de Suprimento de Biomassa foi desenvolvido por consultores. Os 

empreendedores ainda buscam profissionais experientes para montar sua equipe 

agroflorestal própria, tendo em vista a necessidade de iniciar os plantios em 2011. A 

Bioenergia optou por um projeto verticalizado, ou seja, a SPE Bioenergia será 

responsável pelo investimento e plantio de 100% da biomassa. Serão plantados 7.710 

hectares efetivos de eucalipto, sendo 1.285 por ano em ciclos de seis anos. Busca-se 

uma composição de 30% de terras próprias e 70% de terceiros (em contratos de dois 

ciclos) em um raio médio de 100 km. As premissas de custos e o plano de manejo 

foram definidas com base em referências de outros cultivos na região do projeto. 
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Maiores detalhes do Plano de Suprimento de Biomassa serão analisados no item 3.5 

(Viabilidade Técnica e Operacional Agrícola). 

 

e) Decisão de Investimento 

 

Tendo em vista a limitação de capital por parte dos empreendedores, a decisão de 

investir está em compasso de espera até que se solucione a fonte de recursos próprios. 

Não obstante, os empreendedores tem convicção da viabilidade técnica e econômica 

do projeto e estão se preparando para o início de sua fase de implementação. 

 

f) Venda de Energia e/ou Combustível 

 

O projeto contempla a venda de vapor, principalmente, e a venda de eletricidade em 

menor escala. Conforme citado, o contrato de suprimento de vapor já está em fase 

avançada de negociação e já foi assinado um term sheet não vinculante em 2009. 

Quanto à eletricidade, os empreendedores ainda não decidiram se venderão no ACL e 

por qual prazo ou no ACR, via leilão de energias renováveis previsto para o primeiro 

semestre de 2011. Dado que a eletricidade representa parte pequena da receita, os 

empreendedores entenderam que não era a hora de investir tempo na negociação da 

venda de eletricidade. Quanto às eventuais vendas de madeira excedente, em função 

da dificuldade da previsibilidade dos volumes, a ideia é que sejam feitas ano a ano no 

mercado à vista. 

 

g) Planejamento e Cronograma 

 

Até então, todo o planejamento e cronograma do projeto está sendo conduzido pelos 

empreendedores. Contudo, com a aproximação do início da fase de implementação do 

projeto, passa a ser necessário um profissional especialista exclusivamente dedicado à 

gestão do projeto. Seja um único profissional para os setores agrícola e industrial, seja 

um para cada setor. Sem a gestão adequada da implementação do projeto, atrasos, 
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risco de suprimento de biomassa e sobrecustos seriam inevitáveis. Este deve ser um 

ponto de atenção para o investidor. 

 

h) Licenciamento e Autorizações 

 

Os empreendedores tem conduzido a estratégia de obtenção das licenças industriais 

em conjunto com o cliente. Isso em função da unidade industrial estar em terreno do 

cliente localizado em condomínio industrial. As licenças agrícolas ainda não são 

necessárias, uma vez que as propriedades ainda não foram contratadas e/ou 

compradas. Não obstante, por se tratar de um assunto sensível, é imprescindível que 

seja contratado um profissional para cuidar dos licenciamentos e autorizações do 

projeto. Ainda que os empreendedores entendam quais são os requisitos necessários 

para o projeto, as peculiaridades da legislação de cada local podem trazer surpresas. 

Este também deve ser um ponto de atenção para o investidor. 

 

i) Financiamento 

 

Foi contratado desde 2009 um assessor financeiro com ampla experiência com projetos 

Greenfield de infraestrutura e energia. Porém, não com experiência em projetos 

agroindustriais de bioenergia especificamente. Quanto à estratégia de financiamento, os 

empreendedores já decidiram, em conjunto com o assessor, por financiar o projeto pela 

modalidade project finance. Assim como acreditam que a fonte de financiamento mais 

adequada seria o BNDES via repasse. Em junho de 2010, o assessor financeiro já 

estava iniciando a organização de um processo competitivo de solicitação de propostas 

firmes de repasse a diversos bancos. É importante que o financiamento seja 

desembolsado até o final do primeiro semestre de 2011 para fazer frente ao início dos 

gastos agrícolas e industriais. A análise e discussão aprofundada da estratégia de 

financiamento serão conduzidas no item 3.10. 

 

j) Incentivos Fiscais 
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Com base no parecer do escritório de advocacia, os empreendedores identificaram três 

incentivos fiscais aplicáveis ao projeto. Como nenhum dos empreendedores tem 

experiência na obtenção destes incentivos fiscais, eles pretendem contratar um 

consultor especialista para sua obtenção. O processo de pleito deve começar mais 

adiante, assim que o contrato de suprimento de vapor sacramentar o projeto e a 

empresa SPE Bioenergia for constituída. 

 

k) Seguros  

 

Os empreendedores têm ciência da necessidade de contratação de seguros para a fase 

de implementação e operação do projeto, tanto para área industrial quanto agrícola. 

Contudo, eles ainda não têm um plano definido, tampouco uma corretora de seguros 

nomeada. É adequado que, a partir de agora, a Bioenergia inicie o processo de 

avaliação de corretoras de seguro para a SPE Bioenergia. Desta forma, será possível 

aprofundar a análise de riscos e definir o plano de seguros mais adequado a tempo 

para o início da construção do projeto, fabricação dos principais equipamentos e plantio 

de eucalipto. 

 

l) Plantio 

 

Conforme citado, o início do plantio está previsto para 2011. Na região onde o projeto 

está estabelecido o regime de chuvas vai de abril a agosto. Para isso, será necessário 

montar equipe a tempo de definir, contratar e licenciar as áreas antes do início do 

plantio. Os consultores da Bioenergia já estão negociando, em nome da SPE 

Bioenergia, à aquisição de parte das áreas. Os empreendedores optaram pela 

estratégia de terceirizar todas as atividades operacionais agrícolas do projeto, 

mantendo as atividades de planejamento e supervisão. As atividades operacionais 

terceirizadas serão: preparo de solo, calagem, adubação, plantio, combate a pragas, 

doenças e daninhas, colheita, baldeio, carregamento e transporte. Para fazer esta 

gestão, está previsto o estabelecimento de um escritório na região onde se 

concentrarão os plantios. 
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m) Equipamentos e Obras Civis 

 

O projeto não poderá iniciar o processo de contratação dos equipamentos e obras civis 

até que a engenharia básica seja concluída. Portanto, o caminho crítico para a entrada 

em operação da indústria, neste momento, é a engenharia básica. Quanto à futura 

operação & manutenção da unidade industrial, os empreendedores entendem que o 

mais adequado seja terceirizar este escopo. 

 

3.3 Análise de Estratégia e de Competitividade 

 

3.3.1 Especificidade da Transação e Estratégia Competitiva 

 

De forma a melhor entender o mercado no qual este projeto está inserido, se faz 

necessário analisar a matriz energética do Setor Químico. Conforme citado, o setor 

químico representa 3,0% de todo o consumo final de energia do Brasil. Deste total, 

conforme gráfico da Figura 23, 32,7% é proveniente de gás natural; o equivalente a 

2,437 Mtep em 2011 (BRASIL. EPE, 2012a). Este projeto tem o objetivo de substituir 

200.000 m³ por dia de gás natural, o equivalente a 0,064 Mtep6 por ano ou 2,64% de 

todo o consumo de gás natural do Setor Químico. 

 

                                            
6
 Conversão de m³ para tep conforme Anexo A. 
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Figura 23: Consumo Final de Energia do Subsetor Químico em 2011 por Fonte 
Fonte: BRASIL. EPE, 2012a. 

 

Vale ressaltar, contudo, que o produto em questão é o vapor produzido a partir de gás 

natural com uma determinada especificação de pressão e temperatura. Ademais, 

diferentemente de eletricidade, o vapor se inviabiliza energeticamente quanto mais 

longe é transportado. Esta perda se dá em questão de centenas de metros pela queda 

de sua pressão e temperatura. 

 

Portanto, a transação de suprimento de vapor para a Química, é uma transação de 

especificidade do ativo (vapor com uma determinada especificação técnica) e 

especificidade dedicada (produção única e exclusivamente dedicada ao cliente, sem 

alternativa de fornecimento a terceiros). Daí a necessidade de um contrato de longo 

prazo, com volumes e preços definidos. 

 

Dito isso, fica mais fácil entender que o cliente não tem diversas alternativas para obter 

seu suprimento de vapor. Tampouco seria economicamente viável para investidores na 

produção dedicada de vapor estarem suscetíveis a concorrência. Logo, a concorrência 

neste projeto se dá no plano da matéria-prima do vapor, ou seja, no custo do gás 

natural. 
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Portanto, para que o projeto se sustente, basta a Bioenergia convencer seu cliente de 

sua capacidade de suprir vapor a um custo mais baixo que o vapor a partir de gás 

natural, nas mesmas especificações e de forma interruptível. De acordo com a 

estimativa dos empreendedores, o preço do vapor ofertado para a Química no contrato 

de suprimento de vapor permitirá a mesma uma economia em torno de 24%. Portanto, 

a estratégia competitiva é a de liderança em custo, mas também é de nicho, ou seja, 

produzir um produto para atender uma necessidade específica com demanda restrita. O 

fato do vapor ser produzido a partir de uma fonte renovável é um aspecto de 

diferenciação do produto. Apesar deste aspecto não ser determinantes para sua venda, 

é certamente um diferencial competitivo. Além disso, vale ressaltar que este é um 

mercado defensivo. Pois, se o setor estiver mal, mais clientes buscarão redução de 

custos. Se o setor estiver indo bem, novas plantas surgirão.   

 

3.3.2 Análise da Estrutura da Indústria: 5 forças de Porter 

 

a) Rivalidade entre Concorrentes (PORTER7, 1980 apud PALEPU; HEALY; 

BERNARD, 2004). 

 

Existem três tipos de concorrentes com sobreposição imperfeita neste segmento da 

bioenergia que visa à substituição de matriz energética industrial. O primeiro tipo são as 

empresas de utilidades energéticas com foco em projetos de biomassa, mais focadas 

em eletricidade. O segundo tipo são os fornecedores de serviços e equipamentos para 

geração e cogeração de energia. O terceiro tipo são os fornecedores de insumos 

alternativos, como outros tipos de biomassa e mesmo outros combustíveis fósseis (e.g. 

carvão mineral). Existe também um tipo de concorrente direto. São empresas que 

também fornecem uma solução verticalizada, contudo, a partir do mesmo combustível, 

o gás natural. O argumento de venda destas empresas é a terceirização do 

investimento nas utilidades, sem perder sua confiabilidade operacional.  

                                            
7 PORTER, Michael E. Competitive Strategy: techniques for analyzing industries competitors. New York: 
The Free Press, 1980. 
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A abordagem estratégica da Bioenergia, única à época, é passível de imitação ao longo 

do tempo pelas reduzidas barreiras à entrada. Entretanto, para o projeto em questão, 

por ser um ativo dedicado que contempla um contrato de suprimento de vapor de 18 

anos na modalidade take-or-pay, esta ameaça deixa de existir com a assinatura do 

contrato. Conforme observado no item 3.3.1, a concorrência não se dá no âmbito do 

projeto estabelecido, mas sim na disputa por novos projetos. 

 

b) Ameaça de Novos Entrantes (PORTER8, 1980 apud PALEPU; HEALY; 

BERNARD, 2004). 

 

Como se trata de um projeto de produção dedicada ao cliente, as barreiras de entrada 

são: (i) contrato de longo prazo; (ii) relacionamento comercial; (iii) vantagem do player 

estabelecido: engloba os fatores de risco operacional da transição, o fato que os ativos 

já estarem depreciados, mão de obra contratada, desempenho demonstrado e a própria 

limitação geográfica, dado que o projeto está estabelecido no terreno do cliente. 

 

c) Ameaça de Produtos Substitutos (PORTER9, 1980 apud PALEPU; HEALY; 

BERNARD, 2004). 

 

No âmbito do vapor, a principal ameaça é o processo industrial da Química ser alterado 

e reduzir ou deixar de demandar vapor integralmente (e.g. conversão para eletricidade); 

ou ainda, deixar de demandar vapor naquela especificação. No âmbito do combustível, 

o substituto é o próprio gás natural, cuja competição se dá em preço. Se em algum 

momento da vida útil do projeto o gás natural baixar de preço a ponto de ficar mais 

barato que a biomassa, a Química poderia reduzir sua demanda. Entretanto, neste 

sentido, o contrato de suprimento de vapor cria duas barreiras de saída: (i) a 

modalidade take-or-pay que limitaria a queda do nível demandado de vapor; e (ii) as 

                                            
8
 Idem. 

9
 Idem. 
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penalidades previstas na hipótese de rescisão pela Química que desestimulam 

economicamente tal medida.  

 

d) Poder de Barganha dos Clientes (PORTER10, 1980 apud PALEPU; HEALY; 

BERNARD, 2004). 

 

Para este projeto especificamente o poder de barganha do cliente é enorme. De um 

lado o cliente é uma empresa de grande porte do Setor Químico com seu polo industrial 

estabelecido e em operação. Do outro, o projeto será tocado por uma empresa start-up, 

cujos principais acionistas ainda serão definidos. Contudo, o efeito deste desequilíbrio 

de forças é imediato e se reflete nas condições comerciais do contrato de suprimento 

de vapor. No decorrer da vida útil do projeto este efeito será minimizado, uma vez que o 

contrato de suprimento de vapor é de longo prazo, com volumes e preços fixos. 

 

e) Poder de Barganha dos Fornecedores (PORTER11, 1980 apud PALEPU; HEALY; 

BERNARD, 2004) 

 

Na fase de implementação do projeto, por se tratar de uma empresa novata, a SPE 

Bioenergia pode ter dificuldades em negociar bons preços na contratação de 

equipamentos e obras civis. Este deve ser um ponto de atenção para o investidor. 

 

Na fase operacional, entretanto, como o projeto tem sua produção agrícola 

verticalizada, ele deixa de depender demasiadamente de um só fornecedor ou de um só 

grupo de fornecedores. Na prospecção de terras, ser uma empresa novata ajuda a 

inflacionar os preços do mercado. Apesar do plantio de eucalipto ser tradicional na 

região em questão, os fornecedores de mudas e de serviços de plantio e manutenção 

são poucos e bastante demandados. Este deve ser um ponto de atenção para o 

investidor. 

  

                                            
10

 Idem. 
11

 Idem. 
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3.3.3 Análise SWOT 

 

Segue na Tabela 4 a análise do ambiente do projeto em junho de 2010. 

 

Tabela 4: Análise SWOT do Projeto 

FORÇAS (ambiente interno) FRAQUEZAS (ambiente interno) 

- Proporciona redução de custos e 

previsibilidade de preços ao cliente no 

longo prazo; 

- Terceiriza investimentos em 

equipamentos não estratégicos para o 

cliente e reduz mão de obra própria; 

- Reduz emissão de CO2eq; 

- Assegura suprimento de combustível 

(suprimento verticalizado de biomassa em 

região tradicional na produção de 

eucalipto); 

- Elegibilidade a diversos incentivos 

fiscais. 

- Inexperiência dos empreendedores na 

execução e operação de projetos 

simulares; 

- Exigência pela Química de alto padrão 

de saúde, segurança, meio ambiente e 

operação; 

- Ativo dedicado a um cliente; 

- Necessidade de estar localizado 

fisicamente no terreno do cliente; 

- Fonte de recursos não solucionada; 

- Profissionais chave não definidos. 

OPORTUNIDADES (ambiente externo) AMEAÇAS (ambiente externo) 

- Potenciais sinergias agrícolas, caso haja 

outros projetos na mesma região; 

- Possibilidade de expandir produção de 

vapor para a Química. Substituição atual é 

parcial; 

- Possibilidade de desenvolver novos 

projetos com o mesmo cliente; 

- Replicabilidade do projeto para outros 

competidores do Setor Químico. 

- Deterioração da competitividade do setor 

Químico no Brasil; 

- Queda no preço do gás natural; 

- Dependência de biomassa de terceiros 

nos primeiros anos e impacto de custo em 

função da concorrência para celulose e 

outros usos; 

- Risco agroclimático. 

Fonte: Adaptado de KOTLER, 1998, p. 86-87. 
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A quantidade de oportunidades e de ameaças está equilibrada. Entretanto, seria 

incoerente classificar um projeto Greenfield como um negócio maduro. A maior parte 

das oportunidades depende do desenvolvimento de novos projetos, enquanto as 

ameaças se aplicam ao projeto em questão. Portanto, segundo a metodologia de Kotler 

(1998), este projeto seria um negócio entre especulativo e arriscado. 

 

Quanto ao ambiente interno, o conceito do projeto apresenta diversos méritos. Ao 

tempo que as fraquezas ainda devem ser equacionadas, principalmente durante a 

implementação do projeto. Não obstante, lidar com estas fraquezas pode credenciar a 

SPE Bioenergia e a Bioenergia a desenvolver novos projetos da mesma natureza. 

 

Maior entendimento do ambiente interno do projeto será adquirido uma vez 

aprofundada a análise de seus aspectos industriais, agrícolas, socioambientais, fiscais 

e financeiros nos próximos itens. Este melhor entendimento será capturado e refletido 

na análise de riscos do item 3.12.  

 

3.4 Viabilidade Técnica e Operacional Agrícola  

 

O objetivo desta análise é avaliar se a solução técnica proposta pela Bioenergia é ou 

não consistente. Além disso, se as premissas técnicas consideradas são adequadas 

para um cenário econômico base. Caso não sejam, quais seriam as premissas a ser 

consideradas para o cenário base, e o que seria um cenário otimista e um pessimista. 

Desta forma, adiante na análise de riscos, será possível realizar uma análise de 

cenários coerente tecnicamente. 

 

3.4.1 Escolha do Consultor 

 

Para que seja possível essa avaliação foi contratada uma consultoria técnica agrícola 

independente para a realização desta análise e emissão de um parecer. Para que seja 

garantida a qualidade e confiabilidade do parecer foi escolhida uma consultoria de boa 

reputação e experiência na área de silvicultura. 
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O consultor tomou como ponto de partida o Plano de Suprimento Agrícola desenvolvido 

pelos consultores da Bioenergia, assim como o parecer existente de escopo mais 

restrito. 

 

3.4.2 Resultados do Parecer 

 

a) Plano de Suprimento 

 

 Escolha da Matéria-prima: o parecer atestou que a região em que se localizará o 

projeto é um local onde o eucalipto já está estabelecido desde a década de 70, 

com mais de 140.000 hectares plantados. 

 

 Produtividade: o projeto assumiu como premissa uma produtividade média 

(Incremento Médio Anual – IMA) para os dois ciclos de 44,4 m³/ha/ano, acima da 

média brasileira de 40,1 m³/ha/ano (ABRAF, 2012). De acordo com o parecer, o 

que define a produtividade são as variáveis: (i) edafoclimáticas; (ii) clones; e (iii) 

práticas silviculturais e manejo.  

 

o Condições Edafoclimáticas: o parecer atestou que a região considerada 

tem condições de solo e clima adequados para atingir a produtividade 

esperada como cenário base. Sugeriu-se considerar uma variação de 

mais ou menos 10% na produtividade. 

 

o Clones: parecer atestou a disponibilidade de diversas variedades e clones 

de eucalipto já adaptados a região. De forma, que a produtividade 

estimada e a densidade considerada de 0,714 ton/m³ (com 30% de 

umidade) são compatíveis com o material genético disponível. 

 

o Manejo: o plano de manejo ainda não havia sido muito detalhado pelos 

consultores da Bioenergia. Neste sentido, o consultor fez algumas 
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recomendações gerais quanto a espaçamento, nutrição, combate a 

pragas, doenças e plantas daninhas compatíveis com a produtividade 

almejada. 

 

 Oferta: confirmada a produtividade, é necessário validar a umidade com a qual 

se pretende queimar a madeira na caldeira. Com estas informações e a 

demanda total de biomassa informada pela área industrial, será possível derivar 

a área total necessária. 

 

o Umidade: o parecer diagnosticou que os empreendedores consideraram 

uma umidade muito baixa de 20% na madeira quando da queima. Além 

disso, que esta umidade seria atingida com 30 dias de repouso da 

madeira no campo. Com base em estudos técnicos e científicos, o parecer 

recomendou revisão para 30% de umidade e desde que a madeira seja 

submetida a 90 dias em média de repouso no campo. O consultor não 

recomendou fazer cenários com a umidade, desde que seja cumprido o 

período de repouso da madeira. 

 

o Área efetiva: a revisão da umidade e do tempo de repouso causou um 

aumento na demanda anual do projeto por madeira de 244.762 para 

285.714 toneladas a 30% de umidade. Desta forma, a área total foi 

revisada de 7.710 hectares efetivos para 9.000 hectares. Portanto, um 

plantio anual de 1.500 hectares efetivos por ano em ciclos de 6 anos. O 

aumento da área plantada e a necessidade de maior estoque de madeira 

no campo resultaram em um aumento de R$ 2 milhões no orçamento de 

implantação do projeto. 

 

o Déficit de biomassa de terceiros: considerando o primeiro plantio em 2011 

e um ciclo de 6 anos, o projeto só estará autosuficiente de biomassa no 

ano de 2017. Portanto, de 2013 a 2016 será necessário comprar 

biomassa de terceiros. O parecer avaliou a disponibilidade de biomassa 
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de terceiros na região. Concluiu que dos 140.000 hectares plantados em 

torno de 20.000 hectares estavam disponíveis para comercialização. 

Considerando que o projeto demandará em torno de 1.500 hectares 

efetivos por ano (equivalente a 3.000 hectare), por quase quatro anos, 

havia risco do projeto enfrentar dificuldades na obtenção da madeira. 

Desta forma, o parecer recomendou negociar com a maior antecedência 

possível a compra de florestas jovens para mitigar o risco de volume e 

preço. Foi orçado R$19,2 milhões para compra antecipada de biomassa 

até o ano de 2013, quando da entrada em operação do projeto. Apesar do 

parecer ter atestado a existência de áreas maiores de florestas fora da 

região do projeto, a distância seria tal que o custo do transporte da 

madeira poderia comprometer a viabilidade do projeto. O parecer validou 

a premissa de custo de compra de biomassa de terceiros. Porém, sugeriu 

considerar cenários com variação de 20% para mais e 10% para menos. 

 

 Custo de Plantio e Manutenção: o parecer validou os custos de plantio e 

manutenção das florestas próprias. Tanto do primeiro ciclo quanto da rebrota (2º 

ciclo). Como as áreas de plantio ainda não foram definidas, sugeriu-se 

considerar uma variação no custo de plantio e manutenção da ordem de 10% 

para cima e para baixo. 

 

 Custo de Corte e Baldeio: as premissas de custos de corte e baldeio da madeira 

também foram validados no parecer. Foi apontado que o risco de variação 

relevante destes custos é bastante baixo. O carregamento e o transporte serão 

tratados no item 3.6. 

 

b) Plano de Ocupação 

 

 Disponibilidade e custo de terras próprias: os consultores avaliaram a região e 

constataram que o principal uso da terra é para a criação extensiva de gado de 

corte em áreas majoritariamente degradadas. Os preços de venda das terras na 



198 
 

região estão compatíveis com as premissas do projeto. Inclusive, grande parte 

das terras próprias necessárias já estão em negociação nas mesmas bases de 

preço. O parecer ressaltou a característica fundiária fragmentada da região. Em 

outras palavras, prevalecem propriedades de médio porte, entre 50 e 150 

hectares efetivos, nas mãos de profissionais liberais e herdeiros que vivem na 

capital. Ao mesmo tempo em que propriedades pequenas dificultam o trabalho 

de prospecção da equipe agrícola, o perfil dos proprietários é inclinado para 

vender a propriedade em detrimento de um arrendamento ou parceria. 

Recomendou-se considerar uma potencial variação no custo de aquisição 

daquelas áreas ainda não negociadas da ordem de mais ou menos 10%.  

  

 Disponibilidade e custo de terras para parceria e arrendamento: de acordo com o 

parecer, como 70% das áreas utilizadas pelo projeto serão de terceiros, a 

estrutura fundiária da região poderá ser um empecilho. Ainda que a demanda 

anual por área de terceiros do projeto seja relativamente pequena (1.050 

hectares efetivos). Outra dificuldade é o fato de que a região não tem tradição 

em trabalhar com contratos de parceria, somente arrendamento. Os próprios 

arrendamentos para eucalipto na região são precificados em arrobas de boi. 

Logo, o parecer conclui que, apesar do projeto dar preferência aos contratos de 

parceria, é provável que tenha que executar também contratos de arrendamento 

a fim de prospectar as áreas necessárias. 

 

Quanto aos custos, tanto as premissas de arrendamento quanto as participações 

para o modelo de parceria foram validados pela consultoria. Ela indicou que as 

premissas estão em linha com a prática na região. Entretanto, pela eventual 

dificuldade para obter o volume necessário de terras, recomenda-se considerar 

uma variação na premissa de custo de parcerias e arrendamento da ordem de 

20% para cima e 10% para baixo. 

 

 Raio médio: ainda que os consultores do projeto já venham prospectando 

fazendas desde o início de 2010, o parecer sugeriu que seja considerado um raio 
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médio de 150 km entre as fazendas e a indústria. Mesmo que a demanda de 

área total seja relativamente pequena (18.000 hectares), o fato da Bioenergia 

não ter presença prévia na região é sempre um limitante para obter as melhores 

áreas. Entretanto, foi ressaltada a possibilidade de se obter o raio médio de 100 

km ou menos para as terras de terceiros após o 2º ciclo dos plantios, quando do 

vencimento dos contratos de arrendamento e parceria. Como tanto as terras 

próprias quanto as de terceiros ainda não foram definidas, sugeriu-se considerar 

uma variação de mais ou menos 20% no raio médio sobre a base de 150 km. 

 

 Uso da terra: o parecer validou a estimativa de aproveitamento de somente 50% 

das áreas totais das fazendas. Argumentou que isso decorre dos seguintes 

fatores: (i) estratégia do projeto de somente plantar em áreas planas o suficiente 

para viabilizar tecnicamente a colheita mecanizada; (ii) restrição do uso de áreas 

de reserva legal que devem somar 20% das propriedades conforme a lei; (iii) 

áreas destinadas a infraestrutura (estradas, acessos, carreadores, etc.); e (iv) 

eventuais áreas de preservação permanente cujo tamanho varia de imóvel para 

imóvel. 

 

c) Recursos Humanos, Insumos e Máquinas 

 

 Mão de Obra Operacional: 

 

o Atividades manuais: de acordo com o parecer, a principal demanda de 

mão de obra manual para o eucalipto é no plantio de mudas, combate de 

pragas, doenças e daninhas. Para todas estas tarefas o nível de 

qualificação é baixo, portanto, possibilitando a contratação de 

trabalhadores locais. Desta forma, apurou-se que não haveria uma 

limitação relevante de disponibilidade ou qualidade da mão de obra, seja 

própria ou terceirizada. A avaliação de custos já está contemplada na 

premissa de custos de plantio e manutenção. 
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o Atividades mecanizadas: Para as atividades operacionais mecanizadas 

serão utilizados fornecedores da região. Por se tratar de uma região 

tradicional de eucalipto, o parecer atestou a existência destes 

fornecedores com adequada qualificação. Contudo, por haver um período 

restrito de plantio (abril a agosto), o parecer chamou atenção para o risco 

de competição com empresas pré-estabelecidas na região por 

determinados serviços. Portanto, recomendou que o projeto dedique-se ao 

longo de sua vida útil a fomentar o crescimento destes fornecedores e 

surgimento de novos. Além de se planejar para contratá-los com 

antecedência ou ainda em contratos de longo prazo. A avaliação de 

custos já está refletida no item de custos de plantio e manutenção e corte 

e baldeio. 

 

 Fornecedores de Insumos: o parecer atestou que para a maior parte dos 

insumos não há risco de disponibilidade. O único insumo crítico destacado foram 

as mudas de eucalipto. Foi confirmada a disponibilidade de material genético 

adaptado e fornecedores na região, inclusive provenientes de empresas de 

celulose e ferro-liga. Entretanto, foi destacada a eventual necessidade de trazer 

mudas de outros estados nos primeiros anos. 

 

 Fornecedores de Máquinas: o parecer atestou que não há risco de 

disponibilidade de máquinas por se tratar de uma região tradicional de cultura do 

eucalipto.  

 

d) Cronograma de Implantação 

 

O parecer atestou como factível o cronograma de implantação para o projeto como um 

todo, exceto pelo primeiro ano. Dado que o início do plantio deve ocorrer a partir de 

abril de 2011, poderá não haver tempo suficiente para plantar integralmente os 

primeiros 1.500 hectares efetivos. De acordo com o parecer, para o primeiro plantio se 

faz necessário que o projeto: (i) contrate a equipe de planejamento e supervisão 
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agrícola; (ii) avalie, negocie, contrate/compre e licencie todas as áreas; (iii) contrate 

todos os insumos e serviços com a antecedência necessária; (iv) além da necessidade 

de limpar o terreno e preparar o solo antes do plantio. Recomenda-se avaliar o impacto 

de um plantio 50% menor no primeiro ano, a ser substituído pelo fornecimento de 

biomassa de terceiros. 

 

3.4.3 Análises Complementares pelo Investidor 

 

Em linha com as discussões anteriores de raio médio, é importante entender a 

representatividade da área necessária para o projeto no contexto da região. 

Primeiramente, deve-se avaliar o percentual de ocupação da área. No caso, o raio 

médio de 150 km representa uma área de 706,9 km² ou 7.068.583 hectares. Dos quais 

serão necessários, uma área total de 18.000 hectares (9.000 efetivos). A área agrícola 

do projeto, portanto, representará uma taxa de ocupação de 0,25% da área existente, 

conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5: Taxa de Ocupação Agrícola do Projeto 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O segundo aspecto a ser analisado é a concorrência da terra no contexto da região em 

questão. Conforme apurado no parecer, a predominância é a criação extensiva de gado 

de corte em áreas majoritariamente degradadas. Não é uma região, por exemplo, 

tradicional em grãos ou cana-de-açúcar. Portanto, não só a taxa de ocupação é baixa, 

como o projeto se estabelecerá em uma região de baixa concorrência por terras. 

 

 

16.200 18.000 19.800 

120 0,36% 0,40% 0,44%

135 0,28% 0,31% 0,35%

150 0,23% 0,25% 0,28%

165 0,19% 0,21% 0,23%

180 0,16% 0,18% 0,19%

Raio Médio 

Alvo (Km)

Área Total Necessária (ha)
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3.5 Viabilidade Técnica e Operacional Industrial 

 

O objetivo desta análise é avaliar se a solução técnica proposta pela Bioenergia é ou 

não consistente. Além disso, se as premissas técnicas consideradas são adequadas 

para um cenário econômico base. Caso não sejam, quais seriam as premissas a ser 

consideradas para o cenário base e o que seria um cenário otimista e o que seria 

pessimista. Desta forma, adiante, na análise de riscos, será possível realizar uma 

análise de cenários coerente tecnicamente. 

 

3.5.1 Escolha do Consultor 

 

Para que seja possível essa avaliação foi contratada consultoria técnica industrial 

independente para a realização desta análise e emissão de um parecer. Para que seja 

garantida a qualidade e confiabilidade do parecer foi escolhida uma consultoria de boa 

reputação e experiência na área de geração de energia do próprio setor petroquímico. 

Neste caso, por ser uma novidade o fato de indústrias petroquímicas consumirem vapor 

a partir de biomassa, não havia consultorias que também fossem especialistas em 

florestas. 

 

No caso deste projeto, ajuda o fato do escopo industrial preliminar já ter sido definido 

via engenharia conceitual, inclusive com cotações preliminares. Como estes trabalhos 

foram realizados internamente pela Bioenergia, a consultoria trabalhará próxima do 

consultor de desenvolvimento industrial da empresa. Ajuda também como ponto de 

partida a realização prévia por parte da Bioenergia de parecer industrial externo, ainda 

que de escopo restrito. Todos estes trabalhos foram insumo para o consultor. 

 

3.5.2 Resultados do Parecer 

 

a) Tecnologia 
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 Ciclo de Vida da Demanda: a consultoria atestou que o ciclo de vida da demanda 

de vapor esta em fase madura. O processo petroquímico das duas indústrias que 

consumirá vapor está bastante consolidado. Ao mesmo tempo, validou que o 

ciclo de vida da demanda de vapor tem pouca chance de entrar em declínio nos 

próximos 18 anos, vida útil do projeto. O próprio fato do cliente estar disposto a 

assinar um contrato de suprimento de vapor de 18 anos ratifica esta análise. 

 

 Ciclo de Vida da Tecnologia: quanto à tecnologia utilizada, a combustão também 

foi avaliada como um processo maduro e bastante utilizado. A própria Química 

até este momento usa caldeiras para combustão do gás natural, algumas mais 

antigas e algumas mais novas. Entretanto, a tecnologia de combustão pode ser 

mais ou menos eficiente dependendo do processo e dos equipamentos. A 

consultoria atestou que a estratégia de usar o processo de cogeração de vapor e 

eletricidade e a preferência dos empreendedores por equipamentos de alta 

eficiência são uma escolha adequada. 

 

O projeto conceitual contempla uma caldeira de leito fluidizado com 67 bar de 

pressão e 520ºC. A alta pressão permite uma eficiência térmica próxima a 88%, 

o que vai influenciar na eficiência com a qual a indústria converte biomassa em 

vapor. A escolha de leito fluidizado confere uma maior flexibilidade no uso de 

diferentes matérias-primas dentro de certa variação de umidade. Quanto ao 

conjunto turbogerador, segundo principal equipamento do projeto, os 

empreendedores escolheram uma turbina de contrapressão. O consultor atestou 

a escolha, uma vez que o projeto prioriza a demanda térmica da Química em 

uma determinada pressão e temperatura, em detrimento da energia elétrica. 

 

 Fornecedores: apesar do fornecedor da caldeira ainda não ter sido definido, o 

consultor atestou que no Brasil existem algumas boas opções de fornecedores 

de caldeira para queima de madeira. Isso, pois o país tem uma indústria de 

celulose e papel bastante desenvolvida. Outra vantagem é que o próprio setor de 

celulose e papel demanda dos fornecedores de caldeira uma disponibilidade 
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operacional (horas/ano) bastante alta para suas plantas industriais, 

diferentemente das caldeiras que queimam bagaço de cana. De acordo com o 

consultor, no Brasil também há bons fabricantes de turbinas, geradores e 

redutores. Quanto ao fornecimento da engenharia básica e da detalhada, o 

parecer indicou uma série de fornecedores capacitados, muitos deles que atuam 

na própria região. Isso é possível, uma vez que o projeto faz uso de um processo 

tecnológico dominado e consolidado.  

 

 Desempenho: o consultor revisou os índices de desempenho considerados no 

projeto conceitual e fez alguns pequenos ajustes, por considerar que alguns 

índices estavam otimistas. Para o consumo de biomassa da caldeira, em função 

da revisão da umidade para 30%, chegou-se a 34,4 ton/hora, a considerar uma 

variação de mais ou menos 3%. O poder calorífico inferior considerado foi de 

2.850 kcal/kg. A disponibilidade de 8.300 horas/ano foi validada como possível, o 

que dependerá bastante da especificação e confiabilidade da caldeira. O 

consultor sugeriu um cenário pessimista de perda de 5% de disponibilidade na 

média dos anos. O último fator de desempenho avaliado foi o ritmo de partida da 

planta. Os empreendedores consideraram que, após o período de testes e 

comissionamento, a planta já atenderia a 100% da demanda da Química desde o 

primeiro mês. Volume equivalente a 80% da capacidade instalada. O consultor 

recomendou que fosse considerada uma curva de arranque com 75, 90 e 100% 

de atendimento da demanda somente no terceiro mês. De forma a permitir tempo 

suficiente para a estabilidade operacional da indústria, a sincronização do 

fornecimento de biomassa e para a curva de aprendizagem da equipe de 

operação. 

 

 Custo de Implantação: quanto ao custo de implantação, dos R$87,5 milhões de 

investimento total originalmente estimado pelos empreendedores, R$48,2 

milhões representavam os investimentos industriais. Esta foi a maior revisão de 

premissa do parecer industrial. O consultor entendeu que a premissa estava 

bastante otimista e sem qualquer previsão de orçamento para contingências. 
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Apurou que foram subestimados os custos principalmente: (i) das restritivas 

exigências de segurança e redundância da Química; (ii) da implantação da 

unidade de processamento de biomassa; (iii) com o comissionamento da 

unidade; (iv) dentre outros. A premissa sugerida pelo consultor foi de R$58,2 

milhões como cenário base, um incremento de R$10 milhões. No entanto, até 

que seja concluído o projeto básico de engenharia, definida a estratégia de 

contratação e realizada novas cotações, o risco de variação neste orçamento é 

grande. O consultor sugeriu considerar risco de variação de mais ou menos 20%.  

 

b) Projetos de Engenharia  

 

 Projeto Conceitual: o consultor avaliou a consistência do projeto conceitual 

realizado pela Bioenergia. Fez algumas sugestões de melhoria, porém não 

encontrou nenhum erro. 

 

 Estratégia de Implantação do Projeto: os empreendedores ainda estavam em 

dúvida em duas estratégias de implantação do projeto. A primeira seria um EPC 

chave na mão a preço fixo. A segunda seria o regime de Aliança. No primeiro 

caso os empreendedores estavam preocupados que o preço poderia ser muito 

caro. Ao mesmo tempo, a depender da escolha dos fornecedores, podia não 

fazer sentido ter uma construtora garantindo um fornecedor de caldeira. No 

segundo caso, os empreendedores acreditavam que obteriam um preço mais 

competitivo. Entretanto, tinham preocupação que o regime de Aliança poderia 

comprometer a capacidade de financiamento do projeto, ainda que fosse 

contratada como cost-plus-fee com preço máximo. 

 

De acordo com a avaliação da consultoria, ambas as estratégias poderiam 

funcionar tecnicamente. Como o projeto básico ainda não havia sido concluído e, 

portanto, não haviam sido feitas cotações firmes, seria inadequado tomar uma 

decisão neste momento. 

 



206 
 

c) Recursos Humanos 

 

De acordo com o parecer, por se tratar de um projeto em um polo petroquímico, há 

disponibilidade de mão de obra na região, principalmente para a fase de operação. 

Entretanto, para a fase de construção, na qual se necessita de um grande volume de 

profissionais, o consultor recomendou a contratação de uma construtora que seja 

tradicional na região para que não falte mão de obra. Ressaltou-se também que a 

mobilização de mão de obra com antecedência também garante uma maior qualidade 

de profissionais. 

 

Outro ponto destacado pelo consultor foi a urgência da contratação de um gestor de 

projetos bastante experiente para liderar seu planejamento e execução. Recomendou 

também que o projeto previsse a contratação de uma engenharia proprietária 

terceirizada. Isso em função da falta de histórico de execução da empresa e o fato de 

ainda não ter um time de engenharia estabelecido. 

 

d) Estratégia de Operação e Manutenção 

 

De acordo com parecer, a disponibilidade de mão de obra não seria um grande limitante 

para se estabelecer uma O&M própria. Porém, considerando que a Bioenergia não tem 

qualquer histórico de O&M, a recomendação foi preferencialmente terceirizar. O 

parecer, contudo, citou que são poucas as empresas de porte com experiência em 

cogeração a biomassa para serem fornecedoras do serviço. Isso eventualmente pode 

implicar em um custo maior para terceirizar e deve ser considerado na avaliação 

econômico-financeira. Outro fator que pode demandar maior gasto com O&M é a 

unidade de processamento de biomassa, que é mais intensiva tanto em mão de obra 

quanto em manutenção. Os empreendedores consideraram inicialmente um gasto anual 

de R$3 milhões com O&M, supondo operação terceirizada. A consultoria sugeriu o 

valor de R$4 milhões como cenário base, considerando uma variação de mais ou 

menos 10%. 
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e) Cronograma de Implantação 

 

O parecer apontou alguns pontos de atenção com relação ao cronograma de 

implantação. O primeiro é que o cronograma assumia início da construção em janeiro 

de 2011 com conclusão em dois anos, ou seja, entrada em operação no início de 2013. 

Contudo, até junho de 2010 o gestor de projetos não havia sido contratado, não foi 

dada entrada na licença prévia ou de localização, o projeto básico ainda não foi iniciado 

e, consequentemente, os principais fornecedores ainda tardarão a receber cartas 

convite para apresentar proposta. 

 

O parecer conclui, supondo não haver nenhuma alteração relevante de escopo no 

projeto, que o prazo para início da construção deveria ser considerado como julho de 

2011. A entrada em operação comercial ficaria para julho de 2013. Portanto, seis meses 

de atraso em relação ao cronograma estabelecido pelos empreendedores. Ainda assim, 

o consultor recomenda que seja considerado cenários de mais ou menos três meses na 

data de entrada em operação da indústria. 

 

3.6 Viabilidade da Localização e da Logística 

  

O objetivo desta análise é avaliar se a solução técnica proposta pela Bioenergia é ou 

não consistente. Além disso, se as premissas técnicas consideradas são adequadas 

para um cenário econômico base. Caso não sejam, quais seriam as premissas a serem 

consideradas para o cenário base e o que seria um cenário otimista e o que seria 

pessimista. Desta forma, adiante na análise de riscos, será possível realizar uma 

análise de cenários coerente tecnicamente. 

 

3.6.1 Escolha do Consultor 

 

No caso deste projeto, vale destacar que o local da indústria já foi pré-definido pela 

Química de acordo com a estimativa de área necessária pela Bioenergia. Esta 

característica, portanto, junto com a estrutura física simplificada de distribuição do vapor 
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e eletricidade evitam com que tenha sido necessário um consultor exclusivamente para 

este assunto. Portanto, os aspectos de localização e logística fizeram parte tanto do 

parecer industrial quanto do agrícola, previamente citados. 

 

3.6.2 Resultados do Parecer Agrícola 

 

a) Localização dos Plantios 

 

 Priorização: considerando que a localização industrial é dada, a localização das 

fazendas a serem prospectadas deve buscar estar o mais próximo possível da 

indústria. 

 

 Condições Edafoclimáticas: na região ao redor da indústria foram confirmadas 

condições de solo e clima adequadas para a cultura do eucalipto. Destacou-se 

que a região é tradicional produtora de eucalipto desde a década de 70. O 

parecer, contudo, ressalta que quanto mais longe do litoral as fazendas 

estiverem, menor é seu histórico de chuvas. Portanto, recomenda-se dar 

preferência às fazendas a uma distância de até 100 km do litoral. 

  

 Sinergias de Localização e Escala: o parecer também destaca a importância das 

fazendas estarem perto uma das outras. Isso para que seja possível atingir os 

custos de plantio e manutenção almejados no projeto. Como a área total 

necessária é relativamente pequena, fazendas muito distantes uma das outras 

aumentariam os custos administrativos e operacionais das atividades agrícolas. 

 

b) Cadeia de Distribuição 

 

 Modal Logístico: o parecer atestou a capacidade atual do modal rodoviário da 

região do projeto para comportar o transporte do eucalipto em toras do campo 

para a indústria. Apesar da maior parte das estradas serem de pista simples 

asfaltadas, bastante movimentadas e em condições moderadas de conservação, 
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o consultor confirmou a viabilidade da estratégia. Entretanto, chamou a atenção 

para que seja considerado um tempo de viagem mais longo em função das 

condições das estradas. 

 

 Estoque no Campo: o parecer recomendou a manutenção da tora em repouso no 

campo por um período médio de 90 dias para que possa atingir a umidade de 

30%. Apesar de ser uma prática comum no setor florestal, o parecer chamou a 

atenção em relação à biomassa comprada de terceiros nos primeiros anos de 

projeto. Como o projeto compra a madeira em pé de um determinado corte em 

uma determinada área, pode haver restrições em relação ao uso da terra para 

repouso da madeira. Isso, dado que o proprietário precisa conduzir seus 

trabalhos de rebrota ou reforma da floresta imediatamente após a colheita. 

 

 Carregamento e Transporte: o projeto tem como premissa terceirizar os serviços 

de carregamento e transporte. O parecer atestou a existência de transportadoras 

na região de pequeno, médio e grande porte com capacidade de transportar o 

eucalipto em toras até a indústria. Foram validadas também as premissas de 

custos de transporte por km rodado. Sugeriu-se, sempre que possível, a 

realização de contratos de cinco anos renováveis com as transportadoras, 

privilegiando as de maior porte. Estes prazos são usualmente praticados na 

região em função do tempo de amortização dos caminhões. O parecer chamou a 

atenção para a necessidade de exigir seguro das cargas e dos veículos pelas 

empresas terceirizadas, para mitigar o risco de passivos contra o projeto. 

Recomendou-se considerar a possibilidade dos custos de carregamento e 

transporte variarem em 10% para cima ou para baixo ao longo da vida útil do 

projeto. Esta avaliação pode ser feita de forma conjunta com a variação do raio 

médio citada anteriormente. 

 

3.6.3 Resultados do Parecer Industrial 

 

a) Localização da Indústria 
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 Priorização: como a localização industrial é dada, neste caso, coube ao consultor 

avaliar somente as características da área e a disponibilidade de infraestrutura 

para comportar o projeto. 

 

 Características da Área: 

 

o Tamanho: o consultor identificou, primeiramente, que a área necessária 

estimada pelos empreendedores de 20.000 m² não seria suficiente. Em 

função da necessária movimentação de madeira no local e sua própria 

estocagem em forma de toras e cavacos demandariam que a área total 

fosse de 40.000 m². Felizmente, a Química tem área disponível suficiente 

para ceder a Bioenergia e manteve a premissa de cessão a título gratuito.  

 

o Condições do Solo e Relevo: o parecer identificou por meio de visita e 

análise do projeto conceitual a necessidade de terraplenagem para 

otimizar a utilização do terreno e o layout da planta. Os investimentos 

estimados estão em linha com as estimativas do projeto conceitual. 

 

o Condições do Subsolo: como os empreendedores ainda não conduziram 

uma análise das condições do subsolo do local, o consultor teve que fazer 

sua avaliação com base em uma análise de solo fornecida pela Química 

de um local circunvizinho. Com esta análise constatou que o subsolo seria 

adequado para sustentar a indústria. 

 

Contudo, o parecer chamou a atenção que qualquer alteração nas 

condições do solo do local do projeto, em relação à área analisada, 

poderia causar grandes variações nos valores de investimento com 

fundações tanto para cima quanto para baixo. Em havendo variação para 

cima, naturalmente haveria também impacto no cronograma da obra. As 
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sugestões de cenários de sobrecusto e atraso já foram contempladas no 

item 3.6. 

 

 Infraestrutura Disponível: De acordo com o parecer, do ponto de vista de 

infraestrutura, o fato de estar ao lado da Química é bastante positivo. 

 

o Fase de construção: permitirá ao projeto: (i) receber água bruta da 

Química; (ii) receber eletricidade; (iii) compartilhar estrutura de 

telecomunicação; (iv) compartilhas refeitórios;  

 

o Fase de operação: (i) receber água bruta da Química; (ii) destinar parte de 

seus resíduos líquidos; (iii) compartilhar estrutura de telecomunicação; (iv) 

compartilhas refeitórios; 

 

o Na região: o parecer atestou que o distrito industrial, além de antigo, está 

localizado em um município também antigo. Portanto, há infraestrutura de 

moradias, saúde, educação, comércio e lazer para os trabalhadores 

industriais do projeto.  

 

b) Cadeia de Suprimento 

 

 Acesso à Indústria: de acordo com a Bioenergia, a premissa utilizada é que 

100% da movimentação de equipamentos, materiais de construção e biomassa 

seria realizada por via rodoviária. 

 

o Fase de construção: o parecer atestou que o acesso rodoviário existente 

da Química atende aos requisitos necessários para receber os 

equipamentos e materiais para construção e montagem da unidade de 

cogeração e de processamento de biomassa. 
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o Fase de operação: conforme o parecer agrícola, serão em torno de 30 

caminhões entrando e saindo todo dia para abastecer a planta. Apesar da 

Química ter um acesso estabelecido, o parecer industrial acusou dúvida 

quanto à capacidade do acesso existente comportar todo o volume de 

caminhões. Recomendou-se incluir esta negociação de antemão no 

Contrato de Suprimento de Vapor. A preocupação consiste na 

possibilidade de envolver investimentos adicionais por parte do projeto, 

por exemplo, a construção de uma nova portaria. Ou ainda, em uma 

recusa por parte da Química em compartilhar seu acesso, o projeto teria 

que construir integralmente um novo acesso o que impactaria fortemente 

o orçamento do projeto e seu cronograma. 

 

Foi apurada também a existência de ferrovia muito próxima ao local onde 

será construída a indústria. Contudo, na hipótese de utilizar a ferrovia para 

parte ou a totalidade da carga, investimentos adicionais para construir um 

desvio ferroviário seriam necessários. Além de depender de negociação 

com o operador dos trilhos. 

 

 Estoque na Indústria: o parecer atestou o projeto e a estratégia de estocagem de 

biomassa do projeto. Foram contemplados no projeto um pátio de toras com 

capacidade de estocagem de até 10 dias de operação e um silo horizontal com 

capacidade de estocagem de cavaco de até 5 dias de operação. 

 

c) Cadeia de Distribuição 

 

 Vapor: o parecer validou o conceito da construção das duas tubulações para 

entrega de vapor para cada uma das plantas petroquímicas. Em se tratando de 

vapor, qualquer estocagem seria inviável técnica e economicamente. 

 

 Eletricidade: no caso da eletricidade, o consultor validou que a subestação de 

230 / 14,4 kV existente do cliente tem as condições necessárias para o despacho 
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da eletricidade produzida pelo projeto. Não havendo a necessidade de 

investimento para reforço da atual conexão, dado que a injeção da potência da 

planta reduzirá a capacidade demandada pela Química. Foram validadas 

também as estimativas de investimento para a interligação da unidade de 

cogeração com a subestação. 

 

Contudo, o parecer chamou atenção para a necessidade de regularizar junto a 

ANEEL o compartilhamento da conexão ao sistema elétrico da rede básica, 

através da subestação de baixa tensão da Química. Também está pendente a 

obtenção do Parecer de Acesso junto a ONS e a Outorga da ANEEL autorizando 

a geração de eletricidade. 

 

3.7 Avaliação de Aspectos Socioambientais 

 

O objetivo desta análise é avaliar se a Bioenergia contemplou adequadamente todos os 

aspectos socioambientais do projeto em seu respectivo orçamento e cronograma. Além 

disso, se as premissas adotadas são adequadas para um cenário econômico base. 

Caso não sejam, quais seriam as premissas a ser consideradas para o cenário base e o 

que seria um cenário otimista e o que seria pessimista. Desta forma, adiante na análise 

de riscos, será possível realizar uma análise de cenários coerente tecnicamente. 

 

3.7.1 Escolha do Consultor 

 

Para que seja possível essa avaliação, foi contratada uma consultoria técnica 

socioambiental independente para a realização desta análise e emissão de um parecer. 

Para que seja garantida a qualidade e confiabilidade do parecer foi escolhida uma 

consultoria de boa reputação e experiência na região e no setor de geração de energia.  

 

Como ainda não há um responsável pela área socioambiental na Bioenergia, a 

consultoria se baseou no que havia de trabalho feito em torno das áreas industrial e 
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agrícola. Inclusive os pareceres não independentes agrícola e industrial, ainda que de 

escopo limitado. 

 

3.7.2 Impactos Socioambientais 

 

Do lado industrial os impactos são baixos de forma geral. A unidade industrial estará 

dentro de um polo industrial. A atividade industrial em si (cogeração) já prevê controles 

para emissão de ruídos e de material particulado. As cinzas serão reaproveitadas como 

adubo e os demais resíduos serão tratados pela Química.  

 

Quanto às atividades agrícolas, os impactos negativos são limitados. Os plantios serão 

realizados principalmente em áreas agrícolas degradadas e em municípios de baixo 

IDH. Além disso, pretende-se utilizar mão de obra local para os plantios e manutenção 

do eucalipto. 

 

Portanto, o projeto não causa nenhum impacto tanto industrial quanto agrícola que 

possa colocar em risco a viabilidade socioambiental do projeto. 

 

3.7.3 Resultados do Parecer no Aspecto Ambiental Agrícola 

 

a) EIA e RIMA 

 

De acordo com o parecer, o EIA e o RIMA seriam necessários para grandes plantios em 

áreas contínuas. Ainda que as fazendas não tenham sido contratadas, é improvável que 

isso ocorra nos primeiros anos. Isso, dado que o projeto engloba uma área total de 

18.000 hectares a serem plantados ao longo de seis anos em diversos municípios. 

 

b) Regularização das Terras 

 

Uma das principais conclusões do parecer foi que a região do projeto, de forma geral, é 

conhecida por suas propriedades não estarem regularizadas com os órgãos ambientais. 
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Alguns exemplos de irregularidades encontradas são: (i) não demarcação e/ou 

manutenção de reserva legal; (ii) desrespeito a áreas de preservação permanente; e (iii) 

pendências de titularidade das terras. Portanto, estas dificuldades devem ser 

ponderadas pelo projeto na definição de seus cronogramas de contratação de fazendas 

para plantio. Além de eventuais custos adicionais que podem vir a ser incorridos, em 

especial no caso das terras próprias. Este risco de aumento de custo já está 

contemplado nos cenários apresentados no item 3.4. 

 

c) Licenciamento Ambiental Agrícola 

 

De acordo com o parecer as licenças para a cultura de eucalipto devem ser obtidas 

individualmente para cada fazenda junto ao respectivo município, tanto para plantio 

quanto para colheita. Portanto, seu licenciamento será dificultado não só pelas 

propriedades estarem irregulares, mas também pela estrutura descentralizada de 

emissão dos licenciamentos pelos municípios. 

 

d) Restrições de Plantio 

 

Outra descoberta do parecer é que o plantio de eucalipto está proibido por algumas 

prefeituras da região. Apurou-se que alguns municípios tiveram algum tipo de 

experiência negativa com outros projetos na região em anos anteriores. Não obstante, 

os municípios com restrição são minoria. 

 

e) Proteção de Vegetação Nativa 

 

O parecer também destacou o início da discussão para elaboração do novo Código 

Florestal Brasileiro. Recomendou que o projeto acompanhasse de perto a evolução das 

discussões. De modo a mensurar eventuais impactos operacionais e econômicos para 

o futuro no projeto, sejam negativos ou positivos. 

 

f) Restrições pelo BNDES 
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Outro ponto destacado no parecer foi o controle socioambiental imposto por credores 

em uma estrutura de financiamento de projetos. Os credores podem ser mais restritivos 

que a própria legislação, proibindo o uso de seus recursos para: (i) pagamentos de 

compra de madeira, arrendamentos e parcerias antes da regularização das áreas; (ii) 

aquisição de biomassa proveniente de áreas não antropizadas; dentre outras 

exigências. 

 

3.7.4 Resultados do Parecer no Aspecto Ambiental Industrial 

 

a) EIA e RIMA 

 

De acordo com o parecer, a natureza, a localização e a escala da planta industrial 

isentam o projeto da obrigatoriedade da realização do EIA e do RIMA. A consultoria 

também fez consultas informais ao órgão ambiental estadual que confirmou esta 

informação. 

  

b) Licenças Ambientais Prévia e de Instalação do Projeto 

 

O parecer chamou a atenção para a impossibilidade do projeto pleitear a licença prévia 

em seu nome até que tenha um documento assinado com a Química formalizando a 

cessão da área industrial. O consultor validou a informação de que é comum que o 

órgão ambiental Estadual dispense a licença prévia de projetos a serem estabelecidos 

em distritos industriais. No entanto, apesar da legislação estadual prever prazo máximo 

de 6 meses para conceder a licença de instalação, recomendou-se considerar 9 meses 

como cenário base. Dado que a SPE Bioenergia pretende iniciar a construção em julho 

de 2011 (já considerando o cronograma revisado), o consultor recomendou a estratégia 

de obter a licença prévia e de instalação em nome da Química para não atrasar o 

cronograma. Posteriormente seria feita a transferência de titularidade das licenças para 

a SPE Bioenergia. Em função das incertezas em relação ao processo de licenciamento, 

o parecer recomendou considerar variações de mais ou menos 3 meses no prazo de 9 
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meses para obtenção da licença de instalação. As premissas de custos considerados 

pela Bioenergia para obtenção das licenças e cumprimento de eventuais condicionantes 

foram consideradas baixas no parecer. 

 

c) Licença Ambiental de Operação do Projeto 

 

O parecer recomendou que o início dos trabalhos para obtenção da licença de 

operação deve começar um ano antes da partida da planta. As premissas de custos 

considerados pela Bioenergia para obtenção das licenças e cumprimento de eventuais 

condicionantes foram consideradas baixas no parecer. 

 

d) Alvará de Construção pela Prefeitura 

 

O parecer chamou atenção à necessidade de dar início ao processo de obtenção do 

alvará da Prefeitura antes mesmo de ser definido o fornecedor dos serviços de 

construção. Considerando início da construção em julho de 2011 o parecer atestou 

haver tempo suficiente para o processo. As premissas de custos considerados pela 

Bioenergia para obtenção do alvará e cumprimento de eventuais condicionantes foram 

consideradas factíveis no parecer. 

 

e) Autorização do Projeto pelo Distrito Industrial 

 

Por estar em uma área pertencente a um distrito industrial, o projeto deve ser pré-

autorizado junto ao órgão regulador do distrito industrial. Esta demanda não era de 

conhecimento da Bioenergia. Logo, não haviam sido previstos custos referentes à sua 

obtenção e cumprimento de eventuais condicionantes. 

 

3.7.5 Resultados do Parecer no Aspecto Logístico 

 

a) Autorizações 
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O parecer identificou a necessidade de obter autorizações junto à secretaria estadual 

de transportes para transportar madeira nas rodovias. Apesar dos transportes 

começarem somente em 2013, recomendou-se iniciar o trabalho de obtenção destas 

autorizações com bastante antecedência. 

 

3.7.6 Resultados do Parecer no Aspecto Social 

 

O parecer atestou que não há somente méritos ambientais ao do projeto, mas também 

sociais. Um dos principais impactos será a geração de empregos. No lado industrial 

serão centenas de empregos diretos na fase de construção, que durarão até dois anos, 

e em torno de 30 empregos fixos durante a operação. Do lado agrícola, haverá em 

média 150 empregos diretos envolvidos nas atividades de plantio, manutenção e 

colheita do eucalipto. Os empregos agrícolas, em especial, têm o benefício de gerar 

renda fora dos grandes centros urbanos do Nordeste, dando condição econômica para 

manter as famílias na zona rural. 

 

A consultoria também avaliou o plano da SPE Bioenergia de realizar projetos sociais 

nas áreas de influência do projeto, com orçamento alocado de R$500 mil. Ela concluiu 

que, a fim de garantir a eficácia e longevidade das iniciativas às comunidades, a SPE 

Bioenergia deveria trabalhar junto às secretarias estaduais na definição daqueles que 

são os projetos sociais mais adequados.  

 

Em relação às comunidades vizinhas à planta industrial, o parecer recomenda a 

manutenção de relacionamento e diálogo pela SPE Bioenergia. Dado que a planta 

industrial é fornecedora e vizinha do polo petroquímico, o projeto está sempre 

suscetível a ser responsabilizado também pelos riscos das atividades do polo.  

 

3.7.7 Princípios do Equador 

 

Em função da escolha dos empreendedores pelo financiamento do projeto com o 

BNDES na modalidade project finance via repasse, o parecer destacou a eventual 
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obrigatoriedade do cumprimento dos Princípios do Equador. A depender se os bancos 

escolhidos como repassadores dos recursos do financiamento são adeptos ou não das 

diretrizes. Este é um custo que deve ser considerado no orçamento do projeto. 

 

3.7.8 Resultados do Parecer quanto a Certificações 

 

O parecer observou que os empreendedores têm o intuito no longo prazo de buscar 

obter as seguintes certificações: (i) na gestão ambiental, a Norma ISO 14.000; e (ii) no 

manejo florestal, a certificação FSC. Contudo, constatou que os investimentos 

adicionais necessários para a adequação às normas de cada uma das certificações não 

foram consideradas no orçamento. O parecer ressaltou que estas certificações são 

voluntárias. 

 

Considerando os diversos custos referentes aos aspectos socioambientais em geral, o 

parecer recomendou considerar um custo adicional de R$500 mil no orçamento do 

projeto. Recomendando inclusive, por se tratar de um assunto complexo e sensível, a 

contratação de um profissional como responsável da área socioambiental ou de 

sustentabilidade de uma forma mais ampla. 

 

3.8 Avaliação de Incentivos Fiscais e Tributação 

 

São objetivos desta análise: (i) avaliar se a Bioenergia está considerando corretamente 

todos os incentivos fiscais aplicáveis ao projeto; e (ii) se o planejamento tributário 

vislumbrado para a SPE Bioenergia é o mais adequado para a natureza do projeto. 

Além disso, se as premissas fiscais e tributárias consideradas são adequadas para um 

cenário econômico base. Caso não sejam, quais seriam as premissas a ser 

consideradas para o cenário base e o que seria um cenário otimista e o que seria 

pessimista. Desta forma, adiante na análise de riscos, será possível realizar uma 

análise de cenários coerente tecnicamente. 

 

3.8.1 Escolha do Consultor 
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Neste caso, como já foi feito um parecer de um grande escritório de advocacia, 

entende-se que o mesmo atende as necessidades do investidor. Apesar do relatório 

não ser independente, como o mesmo é baseado em legislação, não se faz necessário 

um novo. Contudo, o parecer emitido foi avaliado detalhadamente pela área jurídica do 

investidor. 

 

3.8.2 Resultados da Análise Fiscal e Tributária 

 

a) Tributação 

 

 Regime de Tributação: de acordo com a análise, apesar do projeto ter 

faturamento anual abaixo de R$48 milhões, a SPE Bioenergia adotará o regime 

de lucro real. Desta forma, poderá gozar de todos benefícios fiscais aplicáveis. 

 

 Vapor: o ICMS sobre a venda de vapor dentro do Estado é de 17%. Contudo, 

seu recolhimento é diferido para o consumidor final do vapor. No caso, a 

Química. 

 

 Eletricidade: de acordo com o parecer, o recolhimento do ICMS é diferido para a 

saída ao consumidor final. A Bioenergia ainda não definiu se venderá no ACL (no 

qual pode ou não vender para um consumidor final) ou no ACR (venda é para 

distribuidora). De forma conservadora, o investidor assumiu que não haveria 

recolhimento de ICMS para que o projeto não assumisse que teria benefícios 

sobre este ICMS via incentivos fiscais.  

 

 Madeira Bruta: desde que vendido sem processamento, em toras, e dentro do 

mesmo Estado o ICMS é diferido. 

 

 Créditos de PIS e COFINS: o jurídico validou a premissa de aproveitamento de 

créditos de PIS e da COFINS sob a alíquota de 9,25% sobre gastos com O&M, 
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TUSD, demais encargos elétricos, compra de biomassa de terceiros e de 

parceiros, CBCT (corte, carregamento, baldeio e transporte) e taxa de 

estruturação de financiamento. Estes créditos podem ser compensados mês a 

mês, durante a fase de operação, contra os valores de PIS e COFINS a pagar. 

 
Créditos de PIS e COFINS sobre o valor do investimento em ativo fixo foram 

desconsiderados, uma vez que se assume a obtenção do benefício fiscal do 

REIDI. Entretanto, são aplicáveis os créditos sobre alguns insumos e serviços 

relacionados ao plantio e manutenção agrícola (ativo biológico). Estes créditos 

podem ser compensados mês a mês, durante a fase de operação, contra os 

valores de PIS e COFINS a pagar. 

 

 Créditos de ICMS: o jurídico recomendou considerar aproveitamento de créditos 

de ICMS somente sobre a parte dos gastos com plantio e manutenção referentes 

à compra de produtos com incidência de ICMS. Conservadoramente não foi 

considerado aproveitamento de créditos de ICMS sobre o transporte da 

biomassa. Estes créditos podem ser compensados mês a mês, durante a fase de 

operação, contra os valores de ICMS a pagar. 

 

Também são aplicáveis os créditos de ICMS sobre os investimentos em ativo 

fixo, desde que não haja incentivo fiscal que os difira. Estes créditos podem ser 

compensados linearmente em 48 meses, durante a fase de operação, contra os 

valores de ICMS a pagar. 

 

b) Incentivos Fiscais 

 

 REIDI: jurídico validou a elegibilidade à obtenção do REIDI. Portanto, o projeto 

considera a suspensão integral da contribuição para o PIS e COFINS sobre as 

aquisições de bens destinados ao ativo fixo. Este benefício já está considerado na 

premissa de R$58,2 milhões de investimentos industriais. 
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 ICMS: de acordo com o parecer, o projeto é elegível a um programa que tem como 

objetivos de longo prazo complementar e diversificar a matriz industrial e 

agroindustrial do Estado em questão. Há dois incentivos vinculados a este programa 

com vigência de 12 anos a partir de sua habilitação: (i) diferimento: concessão de 

diferimento do lançamento e pagamento do ICMS relativo às aquisições de bens 

destinados ao ativo fixo; (ii) dilação de prazo: concessão de dilação de prazo de até 

72 meses para o pagamento de até 90% do saldo devedor mensal do ICMS. 

Observe-se ainda que o referido prazo (até 72 meses) e percentual (até 90%) serão 

definidos de acordo com o índice de aderência do projeto à matriz de 

desenvolvimento industrial do Estado. Não obstante, o parecer indica que a natureza 

deste projeto é bastante aderente ao programa. É importante mencionar que o 

programa prevê, no caso da dilação de prazo, a possibilidade de liquidação 

antecipada da parcela incentivada com desconto de até 90%. 

 

Contudo, o jurídico do investidor observou que ainda que a SPE Bioenergia consiga 

habilitação a este programa, a dilação dos pagamentos de ICMS sobre a receita 

seria inócua no caso da venda do vapor. Isso ocorreria em função da atual previsão 

legal de diferimento do ICMS sobre a receita do vapor. Para que o projeto se 

beneficie com o programa na receita de vapor, é necessário que ele tenha a 

obrigação de recolher este ICMS. Considerando que, para a Química pagar ou não 

o ICMS é indiferente (ela aproveita os créditos), eliminar o diferimento do ICMS 

sobre o vapor é imprescindível. Entretanto, esta eliminação dependeria de alteração 

na legislação do ICMS estadual pela Secretaria da Fazenda. Iniciativa que não é 

simples, tampouco há garantias de sucesso, pois dependerá de uma avaliação 

global da arrecadação de ICMS sobre vapor pelo Estado. 

 

Vale ressaltar que o incentivo também vale para eletricidade. Contudo, da mesma 

forma, só haverá benefício se houver recolhimento do ICMS. Para isso, o comprador 

deverá ser consumidor final da eletricidade. 
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Em suma, apesar do risco de insucesso quanto à dilação, o investidor considerou a 

obtenção deste incentivo como cenário base. Assumiu dilação de 80% do saldo 

devedor mensal do ICMS, além do diferimento. Não obstante, é imprescindível 

avaliar quais seriam os impactos da não obtenção da dilação do ICMS para a 

viabilidade econômica do projeto. Como cenário otimista, sugere-se considerar 

dilação de 90% do saldo devedor mensal do ICMS. 

 

 SUDENE: o jurídico validou a elegibilidade ao benefício. Portanto, considerou-se 

como cenário base a redução de 75% da alíquota de IR por um período de 10 anos. 

Por se tratar de um incentivo consolidado e conhecido, o investidor não considerou a 

hipótese da não obtenção do mesmo. 

 

 Redução da TUSD e TUST: o jurídico, revendo o parecer, confirmou a elegibilidade 

do projeto à redução de 50% na TUSD. 

 

c) Planejamento Tributário 

 

O parecer do escritório de advocacia, apesar de completo, não avaliou outras 

possibilidade de estrutura societária. Foi considerado somente o cenário de uma única 

SPE que englobasse todas as atividades do projeto, agrícolas e industriais. 

 

De acordo com o jurídico do investidor, existem pelo menos outras duas possibilidades: 

(i) usar duas SPE’s, uma agrícola (lucro real) e outra industrial que compra a madeira e 

vende vapor e eletricidade (lucro real); (ii) duas SPE’s, estando a agrícola em regime de 

lucro presumido. Tendo em vista que estas alternativas só seriam adotadas se 

trouxessem alguma vantagem, o investidor considerou conservadoramente em sua 

análise o cenário de uma só SPE em regime de lucro real. Porém, em prosseguindo 

com o investimento, buscará contratar posteriormente um parecer específico para este 

fim. 
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3.9 Análise dos Profissionais e da Governança 

 

Neste item o investidor deve avaliar as características, a capacidade de execução e o 

comprometimento dos empreendedores e profissionais chave para desempenhar 

adequadamente seus respectivos papeis no projeto. Adicionalmente, o investidor deve 

definir a estrutura necessária de governança que lhe permita acompanhar o 

desempenho destes profissionais e, principalmente, do projeto. 

 

3.9.1 Papel do Empreendedor 

 

Na atual fase do projeto, os principais papéis necessários aos dois empreendedores 

são: (i) ser capazes de atrair recursos próprios e financiamento; (ii) montar uma equipe 

operacional competente de forma rápida; (iii) concluir a venda do vapor para a Química; 

(iv) contratar a construção da obra e o fornecimento de seus principais equipamentos; 

(v) contratar áreas próprias e de terceiros e iniciar plantios; (vi) obter as licenças 

necessárias; (vii) obter os incentivos fiscais disponíveis; (viii) e liderar e gerenciar 

adequadamente a implantação do projeto até sua entrada em operação. 

 

3.9.2 Capacidade de Execução  

 

a) Empreendedores 

 

Em avaliação dos investidores a partir do currículo, entrevistas e reputação dos dois 

empreendedores (aqui denominados de Empreendedor do Agronegócio e 

Empreendedor Financista) foram apuradas as seguintes qualificações: 

 

 Empreendedor do Agronegócio: administrador de empresas formado em 

faculdade de primeira linha, com mais de 25 anos de experiência profissional. 

Antes de fundar a Bioenergia trabalhou com comercialização de commodities 

agrícolas, no setor de máquinas e equipamentos agrícolas e em projetos de 

geração de energia a partir de cana-de-açúcar no Brasil e na América Latina. 
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Ocupou cargos comerciais, gerenciais e executivos. Sua vivência no setor de 

agronegócios lhe deu conhecimento e experiência na área comercial, de análise 

de riscos, derivativos e logística. Possui perfil de liderança muito forte e de se 

aprofundar e dominar assuntos técnicos comerciais, agrícolas e industriais. 

 

 Empreendedor Financista: administrador de empresas formado em faculdade de 

primeira linha, com mais de 20 anos de experiência em financiamento de 

projetos e desenvolvimento de negócios. Antes de fundar a Bioenergia trabalhou 

como diretor de Desenvolvimento de Negócios de uma empresa do setor 

sucroenergético. Anteriormente, foi diretor e superintendente da área de project 

finance de dois bancos. Sua experiência abrange assessoria financeira em 

aproximadamente 40 projetos em valor de investimento superior a R$ 10 

bilhões, na maior parte Greenfield. Dentre os quais os setores de transporte, 

álcool e açúcar, mineração, siderurgia, energia, saneamento, rodovias, portos, 

telecomunicações. Possui perfil de gestão mais descentralizada, porém com 

grande domínio técnico sobre as atividades sob as quais é responsável. 

 

Portanto, do ponto de vista de capacidade técnica e experiência, é possível concluir que 

ambos os empreendedores são bastante qualificados. Referências no mercado também 

apontam que ambos são competentes e sérios. Apesar disso, nenhum deles possui o 

histórico como gestores da implantação de um projeto agroindustrial Greenfield. 

 

Quanto ao perfil dos empreendedores, o investidor pôde concluir que os perfis dos dois 

são complementares tanto no aspecto de personalidade quanto no aspecto de 

competências. De forma que diversas características buscadas são encontradas em um 

ou no outro empreendedor. Tais como determinação, persistência, liderança, 

pragmatismo, bom senso, equilíbrio emocional, liderança, empatia e rápida adaptação a 

mudanças. 

 

b) Equipe de Gestão e Execução  
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Quanto aos aspectos gerenciais, a Bioenergia é dividida em duas diretorias executivas. 

Uma é a Diretoria Comercial e Operacional, comandada pelo empreendedor do 

Agronegócio. Nela se encontram todas as gerências técnicas e operacionais de 

produção. A outra é a Diretoria Administrativa e Financeira, comandada pelo 

empreendedor Financista. Sob ela estão todas as áreas de apoio e de captação de 

recursos. Segue na Figura 24 o Organograma gerencial da empresa: 

 

 

Figura 24: Organograma da Bioenergia 
Fonte: BIOENERGIA, 2010. 

 

Conforme citado anteriormente, nenhum profissional foi formalmente contratado pelos 

empreendedores até esta data. No entanto, uma vez concluída a captação de recursos 

próprios, os empreendedores pretendem formalizar a contratação de alguns dos atuais 

consultores. Ainda assim, diversas outras gerências críticas como a de Projetos, 

Agrícola e de Sustentabilidade ainda estão em aberto.  

 

De qualquer forma, permanece a preocupação de não haver muito tempo para a 

contratação e entrosamento da equipe para o projeto. Cenário este natural para um 

projeto Greenfield de uma empresa iniciante. Não obstante, será importante que o 
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investidor se certifique que a Bioenergia traga o maior número possível de profissionais 

com experiência prévia em projetos Greenfield. 

 

3.9.3 Comprometimento 

 

a) Aporte de Capital 

 

A proposta de investimento por parte da Bioenergia supõe 2,5% de participação para os 

empreendedores e 2,5% para o investidor anjo. Participação esta a título de 

remuneração dos gastos prévios com o desenvolvimento do projeto e pelo tempo e 

trabalho investido. Portanto, considerando que não haja flexibilidade neste aspecto, em 

função de restrição de capital dos empreendedores, eles já estariam com seus 

interesses alinhados aos do investidor. Eles teriam tanto a ganhar quanto os 

investidores com o sucesso do projeto, ainda que sua contribuição de capital tenha sido 

relativamente limitada.   

 

b) Pacote de Remuneração 

 

Dado que a oportunidade de investimento é na SPE Bioenergia e não na Bioenergia, 

não seria viável uma remuneração adicional (e.g. salário fixo) aos empreendedores, 

além da taxa de administração anual. Este fluxo de caixa adicional deverá ser buscado 

por eles via dividendos da SPE Bioenergia e o desenvolvimento de novos projetos. 

 

Não obstante, o investidor deve interferir junto à política de remuneração dos 

profissionais chave da Bioenergia. De forma que a possibilite contratar e reter 

profissionais suficientemente qualificados para a implantação e gestão da SPE 

Bioenergia. 

 

c) Prazo Mínimo de Permanência e Desempenho 
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Naturalmente, a concessão de 5% de participação aos empreendedores e investidor 

anjo deverá estar condicionada a um prazo mínimo de permanência dos mesmos na 

gestão. Além disso, seria razoável condicionar a cessão de parte dos 5% ao completion 

do projeto. Adicionalmente, o investidor deve determinar as hipóteses de liquidez da 

participação dos fundadores em linha com sua estratégia de investimento. 

 

3.9.4 Plano de Governança 

 

O investidor identificou que os empreendedores compartilham de forma geral com sua 

visão de governança corporativa. No entanto, é necessário que o investidor estipule 

formalmente os procedimentos de governança no acordo de investimento/acionistas. 

Desta forma, garantindo que estes conceitos sejam cumpridos pelos gestores. 

 

Outras iniciativas que geram valor para o projeto, do ponto de vista do investidor, é o 

exercício de boas práticas de sustentabilidade, o desenvolvimento de projetos sociais e 

o objetivo de buscar certificações operacionais.  

 

a) Comunicação, Transparência e Prestação de Contas 

 

O investidor preza por uma administração transparente com canal de comunicação 

contínuo entre gestores e acionistas via Conselho de Administração. Do lado da 

prestação de contas, contribuirá o fato da SPE Bioenergia ter que ser uma Sociedade 

Anônima em função da estrutura do financiamento. Não obstante, deve-se prever a 

apresentação por parte dos gestores dos seguintes relatórios: (i) relatórios operacionais 

sobre a evolução do cronograma físico e financeiro do projeto; (ii) relatório de gastos do 

projeto com orçado versus realizado, justificando os desvios; e (iii) demonstrativos 

financeiros mensais não auditados. É imperativo que o investidor esteja sempre bem 

informado. 

 

b) Autonomia e Poder de Decisão dos Executivos 
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É importante constar no acordo de investimentos/acionistas que as decisões mais 

relevantes do projeto sejam compartilhadas com o Conselho de Administração. 

Também é preciso prever mecanismos para que o investidor possa intervir na gestão do 

projeto, sempre que julgar necessário. 

 

3.10 Análise da Estratégia de Financiamento 

 

Conforme citado, a Bioenergia está sendo auxiliada por um assessor financeiro. Ambos 

com o plano de financiar o projeto via project finance, almejando uma alavancagem de 

80% dos usos. Vale destacar que o valor total dos usos, revisado após os pareceres 

técnicos, subiu de R$87,5 para R$100,0 milhões. Eles acreditam que a fonte de 

financiamento mais adequada é o BNDES via repasse (operação indireta). Para tanto, o 

assessor financeiro está organizando um processo competitivo de sindicalização do 

financiamento. O processo consistirá na solicitação de propostas firmes de repasse a 

diversos bancos. 

 

3.10.1 Modalidade de Financiamento 

 

Alguns dos fatores que desqualificaram a alternativa do financiamento corporativo 

foram: (i) a Bioenergia é uma empresa pré-operacional, sem histórico operacional ou 

financeiro; e (ii) os atuais acionistas da Bioenergia não têm condição financeira de 

disponibilizar um aval no valor do financiamento pretendido, tampouco se sabe se o 

novo investidor terá esta condição. 

 

Além do projeto reunir os elementos básicos para a modalidade de project finance (vide 

Figura 25), ele também apresenta características imprescindíveis para a modalidade. 

Dentre elas: (i) o projeto gera caixa suficiente para pagar sua própria dívida; (ii) seus 

ativos serão segregados em uma entidade jurídica distinta; (iii) todos seus ativos serão 

novos e elegíveis a financiamento; (iv) será assinado um contrato de suprimento de 

vapor de longo prazo, com volume e preço fixos, com empresa de grande porte e com 
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rating de grau de investimento; e (v) o projeto deterá suprimento próprio de matéria-

prima.  

 

 

Figura 25: Elementos Básicos para o Financiamento da SPE Bioenergia 
Fonte: Adaptado de FINNERTY, 2007, p. 3. 

 

Adicionalmente, observou-se as seguintes vantagens desta modalidade para o projeto: 

(i) compartilhamento de riscos entre os participantes; (ii) alta capacidade de 

endividamento; (iii) financiamento com recurso limitado aos atuais acionistas; (iv) 

estrutura segregada facilita entrada de novos acionistas; e (v) potencialmente não 

reduzirá a capacidade de endividamento dos novos acionistas. 

 

3.10.2 Fontes e Linhas de Financiamento 

 

3.10.2.1 Fontes de Financiamento 

 

Primeiramente é importante constatar que este projeto não se enquadra como 

inovação. Apesar de uma abordagem inovadora, tanto o plantio de eucalipto, como a 

tecnologia empregada na indústria é dominada. Dito isso, agências de inovação já são 
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algo a desconsiderar. Outro ponto é que todos os equipamentos envolvidos possuem 

fabricantes nacionais, o que descarta o uso das ECA’s. O mercado de capitais, por sua 

vez, ainda não é uma opção para emissão de dívida para projetos em condições 

competitivas. O IFC também não está com condições tão competitivas em prazo e 

custo, se comparado com o BNDES. Além disso, o IFC empresta em moeda 

estrangeira, acrescentando um risco financeiro desnecessário ao projeto. Restam, 

portanto, o BNDES e o BNB/FNE como alternativas de fontes para este projeto.  

 

3.10.2.2 Linhas de Financiamento e Condições 

 

As linhas aplicáveis ao projeto e disponíveis nesta data são: 

 

a) BNDES Finem - Energias Alternativas (BRASIL. BNDES, [n.d.])  

 

 Itens financiáveis: tudo, exceto compra de terras, arrendamento, capital de giro e 

despesas com taxas de estruturação de financiamento. 

 Prazo de carência: até 2 anos (prazo total até 18 anos).  

 Capitalização de Juros: possível. 

 Prazo de amortização: até 16 anos. 

 Custo “all in” (operação indireta): Custo Financeiro (TJLP) + Remuneração Básica 

do BNDES (0,9% a.a.) + Taxa de Intermediação Financeira (0,5% a.a.) + 

Remuneração da Instituição Financeira Credenciada (estimado entre 2 e 3%). 

 Nível de alavancagem: até 90% dos itens financiáveis. 

 Garantias: negociadas entre o banco repassador e o cliente. 

 

b) BNDES Finem - Capacidade Produtiva (BRASIL. BNDES, [n.d.]) 

 

 Itens financiáveis: todos os itens industriais, exceto compra de terras, capital de giro 

e despesas com taxas de estruturação de financiamento. 

 Prazo de Carência: até 2 anos.  

 Capitalização de Juros: possível. 
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 Prazo de Amortização: sem limite, determinado em função da capacidade de 

pagamento do empreendimento. 

 Custo “all in” (operação indireta): Custo Financeiro (mínimo de 20% CESTA ou 

UMIPCA ou TS ou TJ3 ou TJ6 + máximo de 50% de TJLP + parcela restante de TJ-

462) + Remuneração Básica do BNDES (1,3% a.a.) + Taxa de Intermediação 

Financeira (0,5% a.a.) + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada 

(estimado entre 2 e 3%). 

 Nível de alavancagem: até 60% dos itens financiáveis, podendo subir para 80% a 

um custo adicional. 

 Garantias: negociadas entre o banco repassador e o cliente. 

 

c) BNDES Florestal (BRASIL. BNDES, [n.d.]) 

 

 Itens financiáveis: gastos com plantio e dois anos de manutenção do eucalipto. 

 Prazo de Carência: até 7 anos, a depender do ciclo do eucalipto.  

 Capitalização de Juros: possível. 

 Prazo de Amortização: até 4 anos. 

 Custo “all in” (operação indireta): Custo Financeiro (TJLP) + Remuneração Básica 

do BNDES (0,9% a.a.) + Taxa de Intermediação Financeira (0,5% a.a.) + 

Remuneração da Instituição Financeira Credenciada (estimado entre 2 e 3%). 

 Nível de alavancagem: até 100% dos itens financiáveis. 

 Garantias: negociadas entre o banco repassador e o cliente. 

 

d) BNDES PSI – Bens de Capital 

 

Válido somente para contratações até 31/12/2010 ao custo “all in” de 5,5% a.a. 

(BRASIL. BNDES, [n.d.]). 

 

 Itens Financiáveis: máquinas e equipamentos com código Finame. 

 Prazo de Carência: até 2 anos.  
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 Capitalização de Juros: não aplicável a menos que contratada juntamente com 

outras linhas que sejam aplicáveis. 

 Prazo de Amortização: prazo total de 10 anos (incluindo carência). 

 Custo “all in” (operação indireta): 5,5% a.a. 

 Nível de Alavancagem: até 90% dos itens financiáveis. 

 Garantias: negociadas entre o banco repassador e o cliente. 

 

e) BNDES Finame – BK Aquisição (BRASIL. BNDES, [n.d.]) 

  

 Itens Financiáveis: máquinas e equipamentos com código Finame. 

 Prazo de Carência: até 2 anos.  

 Capitalização de Juros: informação não disponível. 

 Prazo de Amortização: o padrão é 5 anos, mas não há limite. 

 Custo “all in” (operação indireta): Custo Financeiro (TJLP) + Remuneração Básica 

do BNDES (0,9% a.a.) + Taxa de Intermediação Financeira (0,5% a.a.) + 

Remuneração da Instituição Financeira Credenciada (estimado entre 2 e 3%). 

 Nível de Alavancagem: até 70% dos itens financiáveis, podendo subir para 90% a 

um custo adicional (TJ-462 ou Cesta acrescido da Remuneração do BNDES de 

2,5% a.a.) 

 Garantias: negociadas entre o banco repassador e o cliente. 

 

f) BNDES Capital de Giro Associado (BRASIL. BNDES, [n.d.]) 

 

 Itens Financiáveis: parcela de capital de giro associado a projeto de investimento. 

 Prazo de Carência: se baseia nas diretrizes do produto BNDES Finem.  

 Capitalização de Juros: possível. 

 Prazo de Amortização: negociável, possivelmente até 8 anos. 

 Custo “all in” (operação indireta): Custo Financeiro (CESTA ou UMIPCA ou TS ou 

TJE ou TJ6) + Remuneração Básica do BNDES (2,5% a.a.) + Taxa de 

Intermediação Financeira (0,5% a.a.) + Remuneração da Instituição Financeira 

Credenciada (estimado entre 2 e 3%). 
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 Nível de Alavancagem: até 30% do investimento fixo financiável. 

 Garantias: negociadas entre o banco repassador e o cliente. 

 

g) BNB Indústria 

 

Fonte dos recursos é o FNE e recursos internos do banco (BNB, [n.d.]b). 

 

 Itens Financiáveis: construção, aquisição de máquinas, equipamentos, capital de 

giro associado ao investimento e outros itens necessários à viabilidade do projeto. 

 Prazo de Carência: até 4 anos.  

 Capitalização de Juros: informação não disponível. 

 Prazo de Amortização: prazo total até 12 anos (incluindo carência); até 4 anos para 

capital de giro. 

 Custo “all in”: para os recursos do FNE é 10% a.a. para grandes empresas; para os 

recursos internos é taxa pré-fixada a ser definida quando da contratação. Bônus de 

Adimplência: para pagamentos realizados em dia é concedido redução de 15% 

sobre os juros. 

 Nível de Alavancagem: de 65 a 90%, a depender do(s) município(s). 

 Garantias: cumulativa ou alternativamente hipoteca de imóveis, alienação ou 

fiduciária ou penhor de máquinas e equipamentos, fiança ou aval. 

 

h) BNB Reflorestamento e Agrofloresta 

 

Fonte dos recursos é o FNE Verde (BNB, [n.d.]c). 

 

 Itens Financiáveis: todos os bens e serviços necessários para a viabilização do 

manejo florestal. 

 Prazo de Carência: até 8 anos.  

 Capitalização de Juros: informação não disponível. 

 Prazo de Amortização: prazo total de até 20 anos (incluindo carência). 
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 Custo “all in”: 10% a.a. para grandes empresas. Bônus de Adimplência: para 

pagamentos realizados em dia é concedido redução de 15% sobre os juros. 

 Nível de Alavancagem: de 65 a 90%, a depender do(s) município(s). 

 Garantias: cumulativa ou alternativamente hipoteca de imóveis, alienação ou 

fiduciária ou penhor de máquinas e equipamentos, fiança ou aval. 

 

3.10.3 Decisão da Estratégia de Financiamento 

 

3.10.3.1 Operação Indireta versus Direta 

 

Antes de entrar no mérito das linhas de financiamento, faz-se necessário analisar o 

porquê uma operação indireta no BNDES é mais interessante ao projeto do que uma 

operação direta. 

 

De acordo com a Bioenergia e seu assessor financeiro, as vantagens da operação 

indireta seriam: (i) maior rapidez uma vez que o risco de crédito é assumido pelos 

bancos repassadores, logo o BNDES não precisaria se aprofundar tanto na análise; (ii) 

aumentaria a probabilidade de aprovação do financiamento e de obtenção de maior 

alavancagem, pois a Bioenergia não tem histórico no BNDES, tampouco é uma 

empresa operacional. 

 

A principal desvantagem seria o custo, pois acumula a cobrança de taxa para 

remuneração do risco corrido pelos bancos repassadores. Entretanto, isso nem sempre 

é verdade. Em operações diretas com empresas iniciantes e/ou pré-operacionais, o 

BNDES pode exigir a contratação de fiança bancária como garantia complementar ao 

projeto. 

 

Considerando a preocupação da Bioenergia em mitigar ao máximo o risco de funding 

do projeto, ela optou pela operação indireta. 

 

3.10.3.2 Estratégia de Financiamento e Avaliação das Alternativas 
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Dada a conclusão de realizar o financiamento pela modalidade project finance, agora 

basta buscar a melhor alternativa em termos de fonte e condições de financiamento.  

 

Na Figura 26 seguem as análises das fontes e condições de financiamento com base 

na metodologia apresentada no item 2.10: 

 

 

Figura 26: Avaliação das Alternativas de Fontes de Financiamento 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Vale ressaltar que a Bioenergia, responsável pela concepção, gestão e operação do 

projeto, é uma empresa iniciante e pré-operacional. Portanto, a Bioenergia deve estar 

mais preocupada em assegurar a obtenção do financiamento, ainda que as condições 

não sejam as melhores. Independentemente da característica do novo acionista da SPE 

Bioenergia, perante os credores, esta limitação de histórico operacional da Bioenergia 

dificilmente será superada neste projeto. Portanto, a escolha é pelo BNDES, cuja 

disponibilidade de recursos é mais segura. 

 

Linhas Disponibilidade Prazo de Contratação

BNDES

Historicamente, o BNDES não tem 

problemas de disponibilidade de 

recursos. Esporadicamente ocorrem 

pequenos atrasos nos desembolsos.

De 6 a 12 meses, desde que o 

projeto tenha todas as condições 

precedentes para análise e 

contratação. Projetos inovadores e 

novas empresas tem seu processo 

de análise mais lento. 

BNB/FNE

Historicamente, o BNB/FNE 

eventualmente tem problemas de 

indisponibilidade de recursos. 

Inclusive com casos de 

inviabilização da contratação de 

financiamento, em fase avançada de 

análise, por falta de recursos.

Menos previsível, estima-se até 12 

meses desde que o projeto tenha 

todas as condições precedentes 

para análise e contratação. Projetos 

inovadores e novas empresas tem 

seu processo de análise mais lento. 

Alternativas de Fontes de Financiamento
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Figura 27: Avaliação das Condições das Linhas de Financiamento 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A linha Capacidade Produtiva é ruim para este projeto, pois a Energias Alternativas 

financia os mesmos itens a um custo menor e com um nível de alavancagem maior. A 

linha PSI é arriscada para este projeto, uma vez que provavelmente este financiamento 

não estará contratado até o final do ano de 2010. Entretanto, se quando da contratação 

do financiamento ela ainda estiver vigente, pode ser um opção de linha para parte dos 

Linhas Vantagens Desvantagens

BNDES Finem - Energias 

Alternativas

engloba tanto investimentos 

industriais quanto agrícolas; prazo 

total bastante longo (18 anos); 

possibilidade de capitalização dos 

juros durante a carência; limite 

bastante alto de alavancagem 

(90%).

custo relativamente alto se 

comparado ao BNDES PSI.

BNDES Finem - 

Capacidade Produtiva
prazo pode ser longo.

remuneração básica (1,3%) mais 

cara; custo financeiro mais caro; 

alavancagem máxima de 80% e com 

custo adicional; não inclui 

investimentos agrícolas.

BNDES Florestal

prazo de carência muito alto (até 7 

anos); possibilidade de capitalização 

de juros durante a carência; o maior 

nível de alavancagem (até 100%).

engloba somente investimentos 

agrícolas.

BNDES PSI - Bens de 

Capital

custo imbatível (5,5%); nível 

bastante alto de alavancagem 

(90%).

custo "all in" válido somente até 

31/12/2010, não havendo previsão de 

continuidade da linha ou indicação 

de custo após esta data; prazo total 

limitado a 10 anos; limitado a 

máquinas e equipamentos; restrição 

de capitalização de juros durante a 

carência.

BNDES Finame não aplicável.

prazo total normalmente limitado a 5 

anos; limitado a máquinas e 

equipamentos; restrição de 

capitalização de juros durante a 

carência; custo adicional para atingir 

90% de alavancagem.

BNDES Capital de Giro 

Associado

financia itens não financiáveis pelas 

linhas convencionais.

prazo total possivelmente limitado a 

10 anos; custo financeiro e 

remuneração básica bem mais 

caros.

Condições de Financiamento
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usos da SPE Bioenergia. A linha Finame é ruim para este projeto, pois as mesmas 

máquinas e equipamentos financiados por ela são financiáveis na linha Energias 

Alternativas por um prazo mais longo e um custo melhor. A linha Capital de Giro 

Associado é a única que pode financiar gastos com compras antecipadas de biomassa 

de terceiros para uso nos primeiros anos de operação. Logo, apesar de suas 

desvantagens, não há linha concorrente junto ao BNDES. 

 

Portanto, sobram as linhas Energias Alternativas e Florestal. A Energias Alternativas 

poderia financiar sozinha todo o usos do projeto (exceto capital de giro). Contudo, é 

possível no BNDES combinar as duas linhas, ou seja, usando a Energias Alternativas 

somente para os investimentos industriais e despesas não agrícolas. De acordo com o 

assessor financeiro da SPE Bioenergia, o modelo econômico-financeiro concluiu como 

indiferente em termos de VPL o uso das duas linhas em conjunto versus o uso 

exclusivo da Energias Alternativas (SPE Bioenergia, 2010). Administrativamente dentro 

do BNDES há uma diferença. A linha Energias Alternativas é liderada pelo 

departamento de Energias Alternativas, enquanto a Florestal é liderada pelo 

departamento de Celulose e Papel. Uma vez que o projeto não é de Celulose e Papel e 

de forma a evitar o envolvimento de duas áreas dentro do BNDES, faz mais sentido 

aplicar exclusivamente para a linha Energias Alternativas. 

 

Para fins de análise de viabilidade, em não havendo restrição de índices financeiros, o 

investidor irá considerar um cenário base de alavancagem de 75% dos usos. Será 

considerado um cenário otimista com 80% e um pessimista com 70%. 

 

3.10.3.3 Capacidade de Apresentação de Compromisso de Apoio de Crédito 

 

Considerando a estratégia de financiamento via project finance, devem ser discutidas 

as alternativas de instrumentos de apoio de crédito a serem potencialmente 

apresentadas pelo investidor. Ao mesmo tempo em que as opções devem respeitar as 

restrições do investidor, é imprescindível que seja negociada uma solução que viabilize 

o financiamento do projeto.  
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É grande a probabilidade dos acionistas da SPE Bioenergia (atuais e futuros) serem 

demandados pelos bancos repassadores ou mesmo o BNDES a apresentar um 

compromisso de apoio complementar de crédito. Com vigência pelo menos até o 

completion do projeto. Isto pode ocorrer pelos seguintes fatores: (i) o fato do projeto ser 

Greenfield; (ii) pela Bioenergia ser iniciante e sem histórico de operação; (iii) e pelo 

histórico do BNDES, de normalmente não aprovar financiamentos na modalidade 

project finance sem recurso aos acionistas, ainda que a operação seja indireta. 

 

Sendo assim, o investidor deve considerar em sua avaliação a possibilidade do projeto 

demandar um compromisso de capital superior aos R$20 a R$30 milhões de 

necessidade de capital próprio. Um eventual custo adicional de remuneração deste 

capital deve ser considerado, seja ele proveniente de terceiros (e.g. via uma fiança), 

seja proveniente do próprio investidor. 

 

3.10.4 Passo a Passo para a Estruturação do Financiamento 

 

Considerando uma operação indireta junto ao BNDES, a estruturação deste 

financiamento deverá seguir sete etapas principais: 
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Tabela 6: 7 Etapas Principais para uma Operação Indireta no BNDES 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O assessor financeiro do projeto estima que este processo possa demorar até um ano. 

Principalmente em função do projeto não ter muitas das condições usualmente 

precedentes para a contratação de um financiamento com o BNDES. Dentre elas: (i) 

contratos de venda assinados; (ii) contratos de engenharia, fornecimento de 

equipamentos e construção assinados; (iii) licença ambiental de instalação da indústria 

emitida; (iv) principais incentivos fiscais obtidos; e (v) a própria constituição formal da 

SPE. Adicionalmente, devem ser considerados mais 45 a 60 dias entre contratação e a 

liberação do primeiro desembolso do financiamento. Isso, dado ao tempo necessário 

para assinatura dos contratos, registros e constituição das garantias. Neste meio tempo, 

o investidor deve estar preparado para bancar o projeto com recursos próprios ou, 

dependendo do valor dos gastos, via um empréstimo ponte. 

 

 

 

 

7ª: Aprovação final do financiamento pelo BNDES

6ª: Negociação final das condições com o BNDES

5ª: Análise do projeto pelo BNDES

4ª: Apresentação do Relatório de Análise ao BNDES

3ª: Enquadramento no BNDES

2ª: Negociação prévia das condições com os bancos

1ª: Escolha dos bancos em processo de sindicalização
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3.11 Viabilidade Econômico-Financeira 

 

Definida a estratégia de financiamento, cabe agora ao investidor fazer sua própria 

análise de viabilidade econômico-financeira. 

 

3.11.1 Análise da Geração de Caixa da SPE Bioenergia 

 

3.11.1.1 Premissas 

 

Para esta análise foi elaborado um modelo econômico-financeiro considerando a 

estrutura da Figura 28 para o projeto SPE Bioenergia.  

 

 

Figura 28: Fluxograma e Estrutura do Modelo Econômico-Financeiro da SPE Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Quanto às premissas de forma geral, serão utilizadas aquelas agrícolas, industriais, 

logísticas, socioambientais, fiscais, de recursos humanos e de financiamento 

exploradas nos itens 4.4 a 4.10. 
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Especificamente em relação às premissas de receita, a venda de vapor para a Química 

representará 88% do faturamento do projeto e a eletricidade 12%. O modelo foi 

construído considerando valores nominais, tendo o IPCA como índice de reajuste para 

as principais premissas. 

 

Quanto à vida útil do projeto, foram considerados 18 anos, sem valor terminal. A vida 

útil foi definida em função do prazo do contrato de vapor. Entretanto, apesar do modelo 

ter considerado 18 anos de projeção, para fins de simplificação serão apresentados a 

seguir 13 anos de projeção. 

 

3.11.1.2 Demonstrativo de Resultados 

 

Segue na Tabela 7 o DRE elaborado pelo investidor para fins da análise da capacidade 

de geração de caixa do projeto. 

 

Tabela 7: DRE Projetado da SPE Bioenergia 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: a partir de dados disponibilizados pela BIOENERGIA, 2010. 

Demonstrativo de Resultados (R$ mm, nominal)

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Receita Bruta -     17,5   36,1   37,7   39,5   41,2   43,1   45,1   47,2   49,2   51,4   53,8   56,3   58,7   61,4   
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

Impostos sobre Receita -     (2,1)    (5,5)    (6,0)    (6,3)    (7,0)    (8,2)    (8,4)    (8,8)    (9,1)    (9,6)    (10,2)  (10,5)  (11,0)  (11,8)  

Receita Líquida -     15,5   30,5   31,7   33,2   34,1   34,9   36,6   38,4   40,1   41,9   43,6   45,8   47,7   49,6   
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

Custo da Mercado Vendida -     (6,1)    (12,4)  (13,2)  (15,2)  (15,7)  (15,2)  (16,0)  (16,7)  (17,5)  (17,9)  (18,6)  (19,6)  (20,2)  (20,5)  

O&M Industrial -     (2,0)    (4,2)    (4,3)    (4,5)    (4,7)    (5,0)    (5,2)    (5,4)    (5,7)    (5,9)    (6,2)    (6,5)    (6,8)    (7,1)    

Biomassa e CBCT - Terceiros -     (4,0)    (8,2)    (8,7)    (9,1)    (5,1)    -     -     -     -     -     -     -     -     -     

Biomassa e CBCT - Próprio -     -     -     -     (1,4)    (5,6)    (10,1)  (10,7)  (11,1)  (11,6)  (11,8)  (12,2)  (12,9)  (13,2)  (13,3)  

Custo de Transmissão -     (0,1)    (0,1)    (0,1)    (0,1)    (0,1)    (0,2)    (0,2)    (0,2)    (0,2)    (0,2)    (0,2)    (0,2)    (0,2)    (0,2)    

Despesas Operacionais -     (0,3)    (1,8)    (1,8)    (1,9)    (2,0)    (2,1)    (2,2)    (2,3)    (2,4)    (2,5)    (2,6)    (2,7)    (2,9)    (3,0)    

Despesas Administrativas e Salários -     (0,3)    (1,8)    (1,8)    (1,9)    (2,0)    (2,1)    (2,2)    (2,3)    (2,4)    (2,5)    (2,6)    (2,7)    (2,8)    (3,0)    

Encargos Setoriais -     (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    (0,0)    

LAJIDA -     9,1     16,3   16,7   16,1   16,5   17,6   18,4   19,4   20,2   21,5   22,3   23,5   24,7   26,0   

Margem LAJIDA 59% 53% 53% 48% 48% 51% 50% 50% 50% 51% 51% 51% 52% 53%

Depreciação & Amortização -     (5,6)    (15,0)  (11,9)  (11,9)  (14,2)  (12,7)  (8,6)    (8,7)    (8,9)    (9,1)    (7,4)    (4,1)    (4,2)    (4,4)    

Despesas Financeiras -     -     (8,3)    (7,8)    (7,3)    (6,7)    (6,1)    (5,5)    (4,9)    (4,2)    (3,5)    (3,1)    (2,6)    (2,1)    (1,7)    

Receita Financeira -     1,6     4,4     4,5     4,8     5,1     5,5     6,3     6,9     7,1     7,5     6,1     3,0     3,2     3,3     

LAIR -     5,1     (2,6)    1,5     1,7     0,7     4,3     10,7   12,7   14,2   16,4   18,0   19,8   21,5   23,3   

IR / CSLL -     (1,7)    -     (0,2)    (0,2)    (0,1)    (0,5)    (1,6)    (1,9)    (2,2)    (2,5)    (2,7)    (6,7)    (7,3)    (7,9)    

Lucro Líquido / (Prejuízo) -     3,4     (2,6)    1,3     1,5     0,6     3,9     9,1     10,7   12,0   13,9   15,2   13,1   14,2   15,4   
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É possível notar no DRE claramente o efeito da compra da biomassa de terceiros no 

resultado entre os anos de 2013 e 2017, momento no qual a biomassa própria passa a 

prevalecer. O gasto com CBCT foi classificado conjuntamente com o custo de produção 

da biomassa. Juntos representam anualmente em torno de 30% da receita líquida. A 

cobrança pela Bioenergia da taxa de administração anual já está considerada na rubrica 

Despesas Administrativas e Salários a partir de 2014. 

 

Apesar dos impactos negativos da revisão dos gastos com O&M e a presença da taxa 

de administração, ainda assim o projeto tem uma geração operacional de caixa muito 

agressiva. Isto é possível notar analisando o LAJIDA. A grande alavancagem financeira 

do projeto, por sua vez, onera bastante o resultado líquido do projeto. Ao mesmo tempo 

em que proporciona uma economia no pagamento de impostos (tax shield), reduzindo o 

LAIR e, consequentemente, a base sob a qual é calculado o IR e a CSLL. É também 

possível notar o grande aumento do IR/CSLL a partir de 2024, após o fim da vigência 

do incentivo da SUDENE sobre o IR. 

 

A receita financeira também é bastante alta por quatro motivos: (i) em função da 

retenção de caixa para conta reserva para o financiamento (considerados três meses 

para serviço da dívida); (ii) pela retenção dos pagamentos evitados de IR em função da 

SUDENE; (iii) pelo acúmulo a partir de 2019 de reserva legal sobre os lucros; (iv) e, 

principalmente, em função do incentivo fiscal de dilação do ICMS. O desconto de 90% 

sobre a liquidação antecipada da dilação do ICMS é contabilizado como receita 

financeira. Como o incentivo vale por 12 anos a partir de sua contratação, é possível 

notar a queda da receita financeira a partir de 2024. A receita financeira é calculada 

com base em 100% da SELIC. 

 

3.11.1.3 Fluxo de Caixa 

 

Segue, na Tabela 8, o Fluxo de Caixa elaborado pelo investidor também para fins da 

análise da capacidade de geração de caixa do projeto. 
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Tabela 8: Fluxo de Caixa Projetado da SPE Bioenergia 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: a partir de dados disponibilizados pela BIOENERGIA, 2010. 

 

Dando sequência à análise do fluxo de caixa operacional, o próximo item é a variação 

do capital de giro. Chama a atenção o aumento do capital de giro a partir de 2019. Ele é 

causado, pois a partir deste ano o projeto começa a obter níveis altos de lucro líquido. 

Desta forma, este aumento reflete o aumento da reserva legal sobre os lucros e, ao 

mesmo tempo, a retenção do caixa evitado a partir da redução de IR com o benefício 

SUDENE. O caixa das economias de IR só é distribuído no último ano do projeto. 

 

Do lado do fluxo financeiro, vale destacar três pontos. É possível notar em 2013 a 

formação da conta reserva de serviço da dívida, padrão nos financiamentos do BNDES. 

O segundo ponto é a grande queda do valor de pagamento de juros & principal da 

dívida no ano de 2022. Esta queda ocorre em função da quitação da linha de Capital de 

Giro, cujo prazo de amortização considerado é de 8 anos (2014 a 2021). O último ponto 

é o fluxo de dividendos, cuja distribuição inicia-se timidamente em 2016. Porém, se 

intensifica a partir de em 2019 com o aumento dos lucros. Não foi considerado 

pagamento de JSCP no fluxo. 

 

Fluxo de Caixa (R$ mm, nominal)
Período 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

LAJIDA -    -    -    9,1    16,3  16,7  16,1  16,5  17,6  18,4  19,4  20,2  21,5  22,3  23,5  24,7  26,0  

(-) IR / CSLL -    -    -    (1,7)   -    (0,2)   (0,2)   (0,1)   (0,5)   (1,6)   (1,9)   (2,2)   (2,5)   (2,7)   (6,7)   (7,3)   (7,9)   

(+/-) Variação do Capital de Giro -    -    -    (1,0)   0,2    (0,2)   (0,3)   (0,2)   (0,5)   (2,1)   (2,8)   (3,2)   (3,7)   (4,1)   (0,5)   (0,6)   0,0    

(+) Receita Financeira -    0,0    0,7    1,7    4,4    4,5    4,8    5,1    5,5    6,3    6,9    7,1    7,5    6,1    3,0    3,2    3,3    

(+) Variação em Créditos Fiscais -    -    -    -    (0,9)   (0,8)   (0,9)   (1,0)   (0,9)   (0,6)   (0,6)   (0,5)   (0,5)   (0,1)   4,3    2,5    (0,0)   

(+) Imp. Recuperados e Incentivo ICMS -    -    -    0,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    (0,5)   -    -    -    

Fluxo de Caixa Operacional -    0,0    0,7    8,5    20,1  20,0  19,5  20,4  21,3  20,5  21,0  21,4  22,4  21,0  23,6  22,4  21,4  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Aporte de Capital próprio 4,1    5,2    9,2    2,8    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Financiamento Recebido -    -    47,5  27,4  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Pagamento de Juros & Principal -    -    -    -    (13,4) (13,0) (12,7) (12,4) (12,0) (11,7) (11,5) (11,2) (8,2)   (7,8)   (7,3)   (6,8)   (6,4)   

Conta Reserva -    -    -    (3,9)   (0,1)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

(+/-) Variação na Conta Reserva -    -    -    -    -    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,0    0,0    0,0    

Dividendos + JSCP -    -    -    -    -    -    (1,7)   (1,9)   (0,6)   (3,9)   (9,1)   (8,1)   (6,7)   (10,5) (9,4)   (10,4) (11,3) 

Fluxo de Caixa Financeiro 4,1    5,2    56,8  26,3  (13,5) (12,9) (14,3) (14,2) (12,6) (15,5) (20,5) (19,3) (14,9) (18,3) (16,7) (17,2) (17,6) 

Capex (4,1)   (5,2)   (48,9) (41,8) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Reinvestimentos -    -    -    -    (7,8)   (5,8)   (4,4)   (4,6)   (3,3)   (3,4)   (3,5)   (3,6)   (3,7)   (3,9)   (6,0)   (4,3)   (1,2)   

Fluxo de Caixa dos Investimentos (4,1)   (5,2)   (48,9) (41,8) (7,8)   (5,8)   (4,4)   (4,6)   (3,3)   (3,4)   (3,5)   (3,6)   (3,7)   (3,9)   (6,0)   (4,3)   (1,2)   

Fluxo de Caixa Livre -    0,0    8,6    (7,1)   (1,2)   1,3    0,8    1,6    5,4    1,6    (3,0)   (1,4)   3,8    (1,1)   1,0    0,9    2,6    
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O último fluxo a ser analisado é o de investimentos. Importante notar o papel do 

contínuo investimento agrícola no fluxo. A partir de 2016 o volume de investimentos 

agrícolas começa a cair em função do início da condução do segundo corte das áreas 

de eucalipto a serem plantadas em 2011. O custo de condução do segundo corte foi 

considerado em torno de 45% abaixo do custo do primeiro ano de plantio do primeiro 

ciclo. 

 

3.11.1.4 Balanço Patrimonial 

 

Segue, na Tabela 9, o Balanço Patrimonial elaborado pelo investidor para análise e 

como insumo para o cálculo da maior parte dos índices financeiros considerados. 
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Tabela 9: Balanço Patrimonial Projetado da SPE Bioenergia 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: a partir de dados disponibilizados pela BIOENERGIA, 2010. 

 

Vale chamar a atenção para a conta Caixa Mínimo no ativo circulante. Esta conta abriga 

a reserva legal sobre os lucros e a retenção do caixa evitado a partir da redução de IR 

com o benefício SUDENE, conforme discutido no item de variação do capital de giro. 

Balanço Patrimonial (R$ mm, nominal)
Período 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ativo Circulante

Conta Reserva -    -    -    3,9     4,1     4,0     3,9     3,9     3,8     3,7     3,7     3,6     3,6     3,5     3,5     3,4     3,4     

    Recebíveis -    -    -    1,5     1,5     1,6     1,7     1,7     1,8     1,9     2,0     2,1     2,2     2,3     2,4     2,5     2,6     

Caixa Mínimo -    -    -    -    0,2     0,4     0,6     0,8     1,4     3,6     6,4     9,6     13,3   17,3   18,1   18,8   18,8   

Bancos -    0,0     8,6     1,6     0,4     1,7     2,5     4,1     9,6     11,1   8,1     6,7     10,5   9,4     10,4   11,3   13,9   

Créditos Fiscais -    -    -    -    0,9     1,7     2,6     3,6     4,5     5,1     5,7     6,2     6,7     6,8     2,5     (0,0)   (0,0)   

Total Ativo Circulante -    0,0     8,6     7,0     7,0     9,3     11,3   14,1   21,1   25,5   25,9   28,3   36,3   39,4   36,9   36,0   38,7   

Ativo Permanente

Ativo Diferido -    (0,0)   (0,7)   (0,9)   (0,8)   (0,6)   (0,5)   (0,3)   (0,1)   -    -    -    -    -    -    -    -    

Menos Amortização -    -    -    0,1     0,2     0,2     0,2     0,2     0,1     -    -    -    -    -    -    -    -    

Total Ativo Diferido -    (0,0)   (0,7)   (0,8)   (0,6)   (0,5)   (0,3)   (0,1)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Juros durante a Construção -    -    2,4     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     9,5     

Menos Amortização -    -    -    (1,0)   (2,9)   (4,8)   (6,7)   (8,6)   (9,5)   (9,5)   (9,5)   (9,5)   (9,5)   (9,5)   (9,5)   (9,5)   (9,5)   

Total Juros durante a Construção -    -    2,4     8,6     6,7     4,8     2,9     1,0     -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Em Construção 4,1     9,3     2,2     (0,0)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Imobilizado -    -    56,1   100,0 107,8 113,5 117,9 122,4 125,1 128,1 131,3 133,5 132,6 131,9 134,7 135,8 133,6 

Menos Amortização -    -    -    (4,7)   (18,0) (28,2) (38,4) (50,7) (62,0) (70,2) (78,6) (86,2) (90,7) (93,4) (94,4) (95,4) (96,4) 

Imobilizado total -    -    56,1   95,3   89,8   85,4   79,6   71,7   63,1   57,9   52,6   47,3   41,9   38,4   40,3   40,4   37,2   

Total Ativo Permanente 4,1     9,3     59,8   103,0 95,8   89,7   82,1   72,5   63,1   57,9   52,6   47,3   41,9   38,4   40,3   40,4   37,2   

Ativo Total 4,1     9,3     68,4   110,0 102,8 99,0   93,5   86,6   84,2   83,3   78,6   75,6   78,2   77,8   77,1   76,4   75,9   

Passivo Circulante

Impostos e Contas a Pagar -    -    -    0,5     1,0     1,0     1,1     1,2     1,3     1,5     1,5     1,6     1,7     1,8     2,2     2,3     2,5     

Dívida Incentivo ICMS -    -    -    0,3     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4     0,5     0,5     0,5     0,5     -    -    -    -    

Parcela do Exigível a Longo Prazo -    -    -    6,0     6,1     6,2     6,4     6,6     6,7     6,9     7,2     4,7     4,7     4,7     4,7     4,7     4,7     

Dividendos a Pagar -    -    -    -    -    1,7     1,9     0,6     3,9     9,1     8,1     6,7     10,5   9,4     10,4   11,3   13,9   

Total Passivo Circulante -    -    -    6,8     7,4     9,3     9,8     8,7     12,3   17,9   17,3   13,5   17,5   16,0   17,3   18,3   21,1   

Exigível a Longo Prazo Total -    -    49,9   78,5   73,3   67,9   62,4   56,6   50,5   44,1   37,3   32,8   28,1   23,4   18,7   14,1   9,4     

Total Passivo -    -    49,9   85,3   80,7   77,3   72,1   65,3   62,8   62,0   54,6   46,3   45,6   39,4   36,1   32,4   30,5   

Patrimônio Líquido

Capital Social 4,1     9,3     18,5   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   

Aumento (Redução) de Capital 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

Capital Total 4,1     9,3     18,5   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   21,4   

Reserva de Lucros

Saldo Mínimo -    -    -    -    3,2     0,6     0,2     (0,3)   (0,3)   (0,5)   (1,0)   1,1     5,8     8,5     13,5   15,5   18,3   

Lucro Líquido -    -    -    3,4     (2,6)   1,1     1,3     0,5     3,3     7,1     8,4     9,4     10,8   11,9   13,1   14,2   15,4   

Lucro SUDENE -    -    -    -    -    0,2     0,2     0,1     0,6     2,0     2,4     2,7     3,1     3,4     -    -    -    

Dividendos + JSCP -    -    -    -    -    (1,7)   (1,9)   (0,6)   (3,9)   (9,1)   (8,1)   (6,7)   (10,5) (9,4)   (10,4) (11,3) (13,9) 

Reserva Legal -    -    -    (0,2)   -    (0,1)   (0,1)   (0,0)   (0,2)   (0,5)   (0,5)   (0,6)   (0,7)   (0,8)   (0,7)   (0,0)   -    

Total de Lucros / Prejuízos Acumulados -    -    -    3,2     0,6     0,2     (0,3)   (0,3)   (0,5)   (1,0)   1,1     5,8     8,5     13,5   15,5   18,3   19,8   

Reserva Legal -    -    -    0,2     0,2     0,2     0,3     0,3     0,5     1,0     1,5     2,1     2,8     3,6     4,2     4,3     4,3     

Total Patrimônio Líquido 4,1     9,3     18,5   24,7   22,1   21,7   21,4   21,4   21,4   21,4   23,9   29,2   32,6   38,4   41,1   44,0   45,4   

Tota Passivo + Patrim. Líquido 4,1     9,3     68,4   110,0 102,8 99,0   93,5   86,6   84,2   83,3   78,6   75,6   78,2   77,8   77,1   76,4   75,9   
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No Ativo Permanente vale observar a presença da conta Ativo Diferido. Apesar do IFRS 

passar a ser obrigatório a partir de 31/12/2010, o investidor manteve o padrão contábil 

anterior para evitar erros na análise. Portanto, parte das despesas previstas para a fase 

pré-operacional do projeto foram contabilizadas como ativo diferido no balanço. Outro 

ponto de destaque é a conta de Juros Durante a Construção. Ela abriga os juros sobre 

a dívida do projeto capitalizados durante sua fase de construção. Portanto, foi 

considerado como premissa carência integral de pagamento de juros durante a 

construção do projeto. 

 

No Passivo Circulante é possível notar em 2021 na conta Parcela do Exigível a Longo 

Prazo o reconhecimento da queda do valor de pagamento de principal & juros. Isso é 

reflexo da quitação da linha de Capital de Giro. 

 

No Patrimônio Líquido é possível notar o valor do capital social estável em R$21,4 

milhões e a evolução da conta Lucros/Prejuízos Acumulados. 

 

3.11.1.5 Índices Financeiros 

 

a) Margem LAJIDA 

 

É possível constatar na linha verde da Figura 29 que a margem LAJIDA é bastante 

robusta e estável. Ela é um pouco mais alta no ano de 2013, pois ainda não existe a 

cobrança da taxa de administração da Bioenergia. Em 2016 a margem cai um pouco 

mais em função da migração de biomassa de terceiros para biomassa própria. Vale 

ressaltar, contudo, que a biomassa de terceiros é unitariamente mais cara. Isso não se 

reflete no LAJIDA, pois R$19,2 milhões em gastos relativos à compra antecipada de 

biomassa de terceiros até 2013 foram ativados (vide valor na Tabela 10). A amortização 

deste valor se reflete abaixo do LAJIDA na rubrica Depreciação & Amortização. 
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Figura 29: Margem LAJIDA e Dívida Líquida sobre Ativos da SPE Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

b) Dívida Líquida sobre Ativos 

 

É possível observar na linha azul da Figura 29 a evolução do índice. Em 2014 ele ainda 

sobe em função da carência da dívida de 6 meses após entrada em operação do 

projeto. De 2015 em diante a trajetória é decrescente. Vale destacar a grande 

capacidade de realavancagem do projeto a partir dos anos de 2019 e 2020. Como a 

vida útil do projeto será de pelo menos até o 1º semestre de 2031, existirá a 

possibilidade de realavancar o projeto posteriormente. Desde que a nova dívida custe 

menos que o custo de oportunidade do capital do investidor, esta estratégia poderá 

trazer um potencial ganho em termos de VPL. 

 

c) Dívida Líquida sobre LAJIDA 

 

A linha vermelha da Figura 30 mostra a evolução do índice. A inclinação da curva do 

índice é semelhante ao do índice anterior. A conclusão também é a mesma, um 

potencial ganho futuro proveniente de uma eventual realavancagem do projeto. 
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Figura 30: Dívida Líquida sobre LAJIDA e ICSD da SPE Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

d) ICSD 

 

No gráfico da Figura 30 é possível observar o comportamento do ICSD na linha verde. 

Para este cenário o ICSD mínimo exigido pelo BNDES seria de 1,30 vezes (TIR real 

abaixo de 8,0%). Mesmo assim, é possível constatar que o ICSD não é um limitante 

para a alavancagem deste projeto. Este é mais um sinal de robustez da geração de 

caixa da SPE Bioenergia, assim como de seu potencial de obter uma alavancagem 

maior que 75% dos usos. 

 

Ao analisar a curva em si, há dois pontos de destaque. O primeiro é em 2022 quando o 

índice pula de 2,09 para 2,98. Este impacto é causado pela quitação da linha BNDES 

Capital de Giro em 2021, reduzindo bastante o valor do serviço da dívida a partir de 

2022. O segundo destaque é a queda do índice em 2024 de 2,89 para 2,29. Neste 

caso, o impacto se dá na geração de caixa do projeto em função do fim do incentivo 

SUDENE. Em 2024 os gastos com IR/CSLL sobem de R$2,7 milhões para R$6,7 

milhões. 

  

3.11.2 Análise de Viabilidade Econômico-Financeira 

 

3.11.2.1 Quadro de Usos e Fontes 
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Em se tratando de um projeto Greenfield, é imprescindível analisar seu Quadro de Usos 

e Fontes, conforme Tabela 10. Vale notar que foi considerado para o caso base um 

índice de Endividamento por Investimento Total de 75%. 

 

Tabela 10: Quadro de Usos e Fontes da SPE Bioenergia 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: a partir de dados disponibilizados pela BIOENERGIA, 2010. 

 

Do lado dos Usos, valem destacar alguns pontos. O Investimento Industrial já refletindo 

o aumento de R$10 milhões recomendado no parecer. Os gastos com Plantio e 

Manutenção relativamente baixos em comparação ao orçamento para Compra 

Antecipada de Biomassa de Terceiros. Isso se dá, pois a biomassa de terceiros a ser 

adquirida atenderá a demanda do projeto por quatro anos e está precificada a valores 

USOS 4,2         5,2         49,1      41,8      100,0    100,0%

Itens Financiáveis - BNDES 0,4         4,3         46,4      41,8      92,8      92,8%

Investimento Industrial -        -        35,1      23,2      58,2      58,2%

Investimento Agrícola - Plantio e Manutenção -        3,0         3,1         3,6         9,7         9,7%

Compra Antecipada de Biomassa de Terceiros -        0,0         4,9         14,2      19,2      19,2%

Despesas Operacionais (pré-operação) -        0,5         0,5         0,3         1,4         1,4%

Despesas de Desenvolvimento e Projeto Social 0,4         0,8         1,8         -        2,8         2,8%

Seguros -        -        0,2         -        0,2         0,2%

Engenharia do Proprietário -        -        0,8         0,5         1,3         1,3%

Itens Não-Financiáveis - BNDES 3,8         0,9         2,7         -        7,2         7,2%

Investimento Agrícola - Aquisição Terras 3,8         0,9         1,1         -        5,7         5,7%

Taxas Relativas ao Financiamento -        -        1,6         -        1,5         1,5%

FONTES 4,1         5,2         60,4      30,4      100,0    100,0%

Financiamentos -        -        47,5      27,4      74,9      74,9%

BNDES Finem - Energias Alternativas -        -        45,3      21,0      66,3      66,3%

BNDES Capital de Giro -        -        2,2         6,4         8,7         8,7%

Capital Próprio 4,1         5,2         12,8      3,0         25,1      25,1%

Aporte dos Acionistas 4,1         5,2         12,1      -        21,4      21,4%

Geração Operacional de Caixa -        -        -        2,8         2,8         2,8%

Receita Financeira -        0,0         0,7         0,1         0,9         0,9%

2012 2013 Total %

2013

2010 2011

Total %

Usos e Fontes (R$ mm nominais)

2010 2011 2012Usos e Fontes (R$ mm nominais)
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de mercado. Esta rubrica também inclui adiantamentos pela compra antecipada da 

participação que os parceiros agrícolas detêm nas florestas plantadas pela SPE 

Bioenergia. Destaca-se também, a inclusão do orçamento de R$0,5 milhão para 

Projeto Social. Do lado dos itens não financiáveis, destaque ao gasto com Aquisição de 

Terras representando a compra de parte das terras necessárias para atingir 30% da 

área total. 

 

Do lado das Fontes, dos quase 75% de Financiamentos, 66,3% foi pela linha BNDES 

Finem – Energias Alternativas. Por ser uma linha com condições bem superiores a de 

Capital de Giro, os itens financiáveis aplicáveis a Energias Alternativas foram 

financiados até o limite de 90%. Para atingir a premissa de 75%, o saldo de 8,7% das 

Fontes foi alocado à linha BNDES Capital de Giro; ou seja, 45% dos R$19,2 milhões 

em itens financiáveis.  

 

Quanto ao Capital Próprio, o projeto, ao final, demandou aportes dos acionistas em 

valor inferior aos 25% definidos. Isso ocorre por dois fatores. O primeiro é a Receita 

Financeira de R$0,9 milhão obtida aplicando os desembolsos trimestrais antecipados 

do BNDES neste período. O segundo fator é uma Geração Operacional de Caixa de 

R$2,8 milhões em 2013. Isso ocorre uma vez que o QUF considera alguns usos até o 

final de 2013, quando o projeto já estará em operação. Como exemplo, estão as últimas 

parcelas do Investimento Industrial que ocorrerão após o aceite final do 

empreendimento, assim como gastos com Plantio & Manutenção e Compra Antecipada 

de Biomassa de Terceiros.  

 

3.11.2.2 Custo de Capital 

 

O investidor em questão pretende utilizar recursos de um fundo de investimento em 

participações em projetos de energia renovável, sob sua gestão. Para isso, o 

investimento precisa gerar uma rentabilidade ao fundo de no mínimo 140% da SELIC 

em termos nominais. Como referência, a meta da taxa SELIC publicada pelo Banco 
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Central em junho de 2010 estava em 10,25% ao ano. Consequentemente, o custo de 

capital do investidor a ser considerado é de 14,35% ao ano. 

 

Quanto à determinação do custo de capital do projeto, foi utilizada a metodologia do 

WACC (após impostos) do projeto (BREALEY; MYERS, 2003). Para a premissa de 

participação da dívida, foi considerado o endividamento inicial de 77,5% em 2013, 

conforme a Tabela 9, (Passivo Total / Ativo Total). Para a premissa de participação de 

capital próprio, a diferença de 22,5%. Para a premissa de custo de capital do investidor, 

foi considerada a taxa de 14,35% ao ano. Para o custo da dívida, foi considerado custo 

“all in” de 10,80% ao ano. Para a premissa de impostos, foi considerada a alíquota de 

34% (25% de IR mais 9% de CSLL). Portanto, o WACC após impostos do projeto 

calculado foi de 8,75% ao ano. 

 

3.11.2.3 Rentabilidade 

 

O VPL e a TIR foram calculados com base em fluxo de dividendos ao 

acionista/investidor, tendo como data base janeiro de 2011. Vale lembrar que o 

investidor será detentor de 95% das ações da SPE. Portanto, detentor de 95% do 

retorno. O VPL do acionista foi calculado tendo como taxa de desconto o custo de 

capital do acionista de 14,35% ao ano e o VPL do projeto foi calculado tendo como taxa 

de desconto o custo de capital do projeto de 8,75% ao ano. 

 

Como é possível observar na Tabela 11, o projeto apresenta VPL positivo no cenário 

base, tanto do acionista como do projeto. O VPL do acionista previsto é de R$7,2 

milhões. A TIR do acionista em termos nominais ficou em 17,1% ao ano, acima dos 

14,35% do custo de capital do acionista. 
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Tabela 11: Rentabilidade do Investidor na SPE Bioenergia (cenário base) 

  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Vale ressaltar, contudo, que a análise de viabilidade econômico-financeira de um 

projeto com base em um único cenário não é suficiente. Para tanto, na sequência serão 

apresentados outros três cenários: (i) otimista; (ii) pessimista; (iii) base sem incentivo de 

dilação sobre o ICMS. Não obstante, a decisão de investir ou não será tomada mais 

adiante. A avaliação não deve ser concluída antes da análise de sensibilidade das 

principais premissas do projeto (item 3.12).  

 

3.11.3 Análise de Cenários 

 

3.11.3.1 Premissas 

 

As variações de premissas consideradas nos cenários otimista e pessimista seguem na 

Tabela 12. Elas foram consideradas tomando como base as recomendações 

apresentadas pelos pareceres técnicos e demais análises nos itens 3.3 a 3.10.  

 

Rentabilidade Acionista Projeto

VPL (R$mm) 7,2           27,4         

TIR (nominal) 17,1% 12,5%

TIR (real) 11,9% 7,6%
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Tabela 12: Variação de Premissas em Relação ao Cenário Base 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.11.3.2 Cenário Otimista 

 

a) Margem LAJIDA 

 

A geração de caixa deste cenário é ainda mais robusta que do cenário base, conforme 

gráfico da Figura 31.  
 

 
Figura 31: Margem LAJIDA e ICSD da SPE Bioenergia (cenário otimista) 
Fonte: elaboração do autor. 

PREMISSA OTIMISTA PESSIMISTA

IMA (produtividade) +10% -10%

Custo Biomassa de Terceiros -10% +20%

Custo Plantio e Manutenção -10% +10%

Custo Compra Terra -10% +10%

Custo de Parceria -10% +20%

Raio Médio -20% +20%

Plantio em 2011 (redução) igual -50%

Consumo de Biomassa -3% +3%

Disponibilidade da Cogen (redução) igual -5%

Rump-up  Industrial no 1º mês igual -25%

Rump-up  Industrial no 2º mês igual -10%

Custo de Implantação Industrial -20% +20%

Custo de O&M -10% +10%

Início da Operação -3 meses +3 meses

Dilação do ICMS (incremento) +10% igual

Alavancagem (% dos Usos) 80% 70%

62%

57% 56%

52% 52%
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b) ICSD 

 

No gráfico da Figura 31 é possível observar o ICSD ainda maior que no cenário base, 

mesmo com um nível de endividamento maior. Entretanto, não foi possível obter 80% 

de Endividamento sobre Investimento Total, conforme será possível observar no QUF a 

seguir (Tabela 13). Neste cenário, os anos de 2013 e 2029 passam a ser atípicos. 

Como houve antecipação de 3 meses na partida da planta, o início da amortização 

retrocedeu de janeiro de 2014 para outubro de 2013. Como a geração de caixa começa 

na partida da planta em abril de 2013, o ICSD ficou bastante alto. Em 2029, por sua 

vez, há somente 9 meses de serviço da dívida quando é integralmente quitada. 

 

c) Quadro de Usos e Fontes 

 

Nos Usos é possível observar alguns dos efeitos das novas premissas. Do lado das 

Fontes, foi possível alcançar 78,6% de Endividamento sobre os Usos, dos quais 64,0% 

ou R$54,7 milhões foi pela linha BNDES Finem – Energias Alternativas. Não foi 

possível obter maior endividamento, pois as duas linhas foram tomadas até seu limite 

de 90% e 70% dos itens financiáveis. Isso ocorreu principalmente pela redução dos 

Investimentos industriais. 

 

Quanto ao Capital Próprio, os aportes dos acionistas ficaram estáveis no valor de 

R$21,4 milhões. Não foi possível uma redução, porque se considerou em todos os 

cenários a premissa de aporte de capital de forma antecipada (upfront) ao desembolso 

do financiamento. Desta forma, o valor total das Fontes superaram os Usos em R$4,1 

milhões. Considerou-se o desembolso do financiamento no início de 2012.   
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Tabela 13: Quadro de Usos e Fontes da SPE Bioenergia (cenário otimista) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: a partir de dados disponibilizados pela BIOENERGIA, 2010. 

 

d) Rentabilidade 

 

Como é possível observar na Tabela 14, o projeto apresenta VPL positivo neste 

cenário. O VPL do acionista previsto é de R$26,4 milhões. A TIR do acionista em 

termos nominais ficou em 24,8% ao ano, acima dos 14,35% do custo de capital do 

acionista. 

 

USOS 4,2         4,9         41,4      35,6      85,4      100,0%

Itens Financiáveis - BNDES 0,4         4,0         38,7      35,6      78,5      91,9%

Investimento Industrial -        -        28,1      18,5      46,5      54,5%

Investimento Agrícola - Plantio e Manutenção -        2,7         2,8         3,2         8,7         10,2%

Compra Antecipada de Biomassa de Terceiros -        0,0         4,5         13,1      17,7      20,7%

Despesas Operacionais (pré-operação) -        0,5         0,5         0,3         1,4         1,6%

Despesas de Desenvolvimento e Projeto Social 0,4         0,8         1,8         -        2,6         3,1%

Seguros -        -        0,2         -        0,2         0,3%

Engenharia do Proprietário -        -        0,8         0,5         1,3         1,5%

Itens Não-Financiáveis - BNDES 3,8         0,9         2,7         -        7,0         8,1%

Investimento Agrícola - Aquisição Terras 3,8         0,9         1,1         -        5,6         6,6%

Taxas Relativas ao Financiamento -        -        1,6         -        1,3         1,5%

FONTES 4,1         4,9         54,0      26,4      89,5      100,0%

Financiamentos -        -        40,8      26,3      67,1      75,0%

BNDES Finem - Energias Alternativas -        -        37,5      17,2      54,7      61,2%

BNDES Capital de Giro -        -        3,2         9,2         12,4      13,9%

Capital Próprio 4,1         4,9         13,3      0,1         22,4      25,0%

Aporte dos Acionistas 4,1         4,9         12,4      -        21,4      23,9%

Geração Operacional de Caixa -        -        -        -        -        0,0%

Receita Financeira -        -        0,9         0,1         1,0         1,1%

2012 2013 Total %

2013

2010 2011

Total %

Usos e Fontes (R$ mm nominais)

2010 2011 2012Usos e Fontes (R$ mm nominais)
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Tabela 14: Rentabilidade do Investidor na SPE Bioenergia (cenário otimista) 

  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.11.3.3 Cenário Pessimista  

 

a) Margem LAJIDA 

 

A geração de caixa deste cenário é naturalmente pior que a do cenário base, conforme 

gráfico da Figura 32.  

 

 

Figura 32: Margem LAJIDA e ICSD da SPE Bioenergia (cenário pessimista) 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

b) ICSD 

 

Para este cenário, o ICSD mínimo exigido pelo BNDES seria de 1,30 vezes (TIR real 

abaixo de 8,0%). Entretanto, como uma das premissas deste cenário foi um 

endividamento menor, o índice não foi um limitador.  

 

Rentabilidade Acionista Projeto

VPL (R$mm) 26,4         54,4         

TIR (nominal) 24,8% 16,9%

TIR (real) 19,3% 11,8%
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c) Quadro de Usos e Fontes 

 

Nos Usos é possível observar alguns dos efeitos das novas premissas. O valor dos 

Usos subiu de R$100 para R$115 milhões. 

 

Do lado das Fontes, os R$70 milhões obtidos de financiamento (70% dos Usos do 

cenário base) foram diluídos na estrutura de capital do projeto. Isso em função da 

necessidade de aporte adicional de capital próprio para cobrir sobrecustos e um déficit 

de geração de caixa em 2014 no valor de R$7,8 milhões. Dada a premissa de aporte 

de capital upfront, o valor deste déficit foi aportado antecipadamente em 2012, 

causando a diferença entre o valor total de Usos e de Fontes (na prática, esta parcela 

do aporte só ocorreria em 2014). Portanto, o Capital Próprio deste cenário demandaria 

aportes dos acionistas no valor total de R$49,2 milhões (40,1% das Fontes), mais que 

o dobro do cenário base. 
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Tabela 15: Quadro de Usos e Fontes da SPE Bioenergia (cenário pessimista) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: a partir de dados disponibilizados pela BIOENERGIA, 2010. 

 

d) Rentabilidade 

 

Como é possível observar na Tabela 16, o projeto apresenta VPL negativo neste 

cenário. O VPL do acionista previsto é de R$20,8 milhões negativos. A TIR do 

acionista em termos nominais ficou em 9,1% ao ano, abaixo dos 14,35% do custo de 

capital do acionista. 

 

USOS 4,2         4,0         57,6      50,0      115,0    100,0%

Itens Financiáveis - BNDES 0,4         3,1         54,9      50,0      108,2    94,1%

Investimento Industrial -        -        42,1      27,8      69,9      60,8%

Investimento Agrícola - Plantio e Manutenção -        1,8         3,7         4,4         9,8         8,6%

Compra Antecipada de Biomassa de Terceiros -        0,1         5,8         16,9      22,8      19,8%

Despesas Operacionais (pré-operação) -        0,5         0,5         0,3         1,4         1,2%

Despesas de Desenvolvimento e Projeto Social 0,4         0,8         1,8         -        2,7         2,4%

Seguros -        -        0,2         -        0,2         0,2%

Engenharia do Proprietário -        -        0,8         0,5         1,3         1,2%

Itens Não-Financiáveis - BNDES 3,8         0,9         2,7         -        6,8         5,9%

Investimento Agrícola - Aquisição Terras 3,8         0,9         1,1         -        5,4         4,7%

Taxas Relativas ao Financiamento -        -        1,6         -        1,4         1,2%

FONTES 4,1         3,4         89,7      25,5      122,8    100,0%

Financiamentos -        -        45,5      24,5      70,0      57,0%

BNDES Finem - Energias Alternativas -        -        44,5      21,7      66,2      53,9%

BNDES Capital de Giro -        -        1,0         2,8         3,8         3,1%

Capital Próprio 4,1         3,4         44,2      1,1         52,8      43,0%

Aporte dos Acionistas 4,1         3,4         41,6      -        49,2      40,1%

Geração Operacional de Caixa -        -        -        -        -        0,0%

Receita Financeira -        -        2,6         1,1         3,6         2,9%

2012 2013 Total %

2013

2010 2011

Total %

Usos e Fontes (R$ mm nominais)

2010 2011 2012Usos e Fontes (R$ mm nominais)
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Tabela 16: Rentabilidade do Investidor na SPE Bioenergia (cenário pessimista) 

  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.11.3.4 Cenário Base sem Incentivo de Dilação do ICMS 

 

a) Margem LAJIDA 

 

A geração de caixa deste cenário é idêntica ao do cenário base, uma vez que nenhuma 

premissa operacional foi alterada.  

 

 

Figura 33: Margem LAJIDA e ICSD da SPE Bioenergia (cenário sem incentivo) 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

b) ICSD 

 

No gráfico da Figura 33 é possível observar o ICSD menor que o cenário base. Para 

este cenário o ICSD mínimo exigido pelo BNDES seria de 1,30 vezes (TIR real abaixo 

de 8,0%). Neste caso, foi necessário reduzir o endividamento para que o ICSD atingisse 

Rentabilidade Acionista Projeto
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TIR (nominal) 9,1% 8,0%
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o nível mínimo de 1,30 vezes. Uma pequena falta de fluxo de caixa no ano de 2014 

também colaborou para limitar o endividamento. 

 

c) Quadro de Usos e Fontes 

 

Nos Usos é possível observar que os valores são praticamente idênticos. Havendo 

somente uma pequena redução em despesas de desenvolvimento e taxa relativa ao 

financiamento, ambos em função do menor valor de financiamento obtido. Do lado das 

Fontes, foi possível alcançar somente 70,1% de Endividamento sobre os Usos. Isso se 

deve principalmente em função da menor geração de caixa do projeto. Como 

referência, em todos os outros cenários, o valor do LAJIDA no cálculo do ICSD foi 

ajustado. O ajuste foi feito de forma a levar em consideração os valores que deixam de 

ser pagos de ICMS sobre a receita quando há o incentivo. Também impactou o 

endividamento a necessidade de aporte adicional de capital no valor de R$1,05 milhão 

em 2014, daí a diferença entre o valor total de Usos e Fontes. Portanto, o Capital 

Próprio deste cenário demandaria aportes dos acionistas no valor de R$29,2 milhões, 

ou 30,6% das Fontes. 
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Tabela 17: Quadro de Usos e Fontes da SPE Bioenergia (cenário sem incentivo) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: a partir de dados disponibilizados pela BIOENERGIA, 2010. 

 

d) Rentabilidade 

 

Como é possível observar na Tabela 18, o projeto apresenta VPL do acionista negativo 

e VPL do projeto positivo neste cenário. O VPL do acionista previsto é de R$6,2 

milhões negativos. A TIR do acionista em termos nominais ficou em 12,3% ao ano, 

abaixo dos 14,35% do custo de capital do acionista. Porém, acima dos 9,1% ao ano do 

cenário pessimista.  

 

USOS 4,2         5,2         49,1      41,8      99,8      100,0%

Itens Financiáveis - BNDES 0,4         4,3         46,4      41,8      92,7      92,9%

Investimento Industrial -        -        35,1      23,2      58,2      58,4%

Investimento Agrícola - Plantio e Manutenção -        3,0         3,1         3,6         9,7         9,7%

Compra Antecipada de Biomassa de Terceiros -        0,0         4,9         14,2      19,2      19,2%

Despesas Operacionais (pré-operação) -        0,5         0,5         0,3         1,4         1,4%

Despesas de Desenvolvimento e Projeto Social 0,4         0,8         1,8         -        2,7         2,7%

Seguros -        -        0,2         -        0,2         0,2%

Engenharia do Proprietário -        -        0,8         0,5         1,3         1,3%

Itens Não-Financiáveis - BNDES 3,8         0,9         2,7         -        7,1         7,1%

Investimento Agrícola - Aquisição Terras 3,8         0,9         1,1         -        5,7         5,7%

Taxas Relativas ao Financiamento -        -        1,6         -        1,4         1,4%

FONTES 4,1         5,2         67,4      24,2      100,9    100,0%

Financiamentos -        -        46,2      23,8      70,0      69,4%

BNDES Finem - Energias Alternativas -        -        45,2      21,0      66,2      65,6%

BNDES Capital de Giro -        -        1,0         2,8         3,8         3,8%

Capital Próprio 4,1         5,2         21,2      0,4         30,9      30,6%

Aporte dos Acionistas 4,1         5,2         19,9      -        29,2      28,9%

Geração Operacional de Caixa -        -        -        -        -        0,0%

Receita Financeira -        0,0         1,3         0,4         1,7         1,7%

2010 2011 2012Usos e Fontes (R$ mm nominais) Total %

Usos e Fontes (R$ mm nominais) 2010 2011 2012 2013 Total %

2013
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Tabela 18: Rentabilidade do Investidor na SPE Bioenergia (cenário sem incentivo) 

  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A conclusão a partir deste cenário é que, em fazendo o investimento, o investidor deve 

fazer uma gestão muito próxima aos empreendedores e à Secretaria da Fazenda do 

Estado a fim de garantir a habilitação do projeto. 

 

3.11.3.5 Retorno Esperado 

 

De forma a ponderar todos os cenários analisados, será usada uma abordagem de 

Valor Esperado com atribuição de probabilidades. A definição das premissas para o 

cenário otimista considerou o que de melhor poderia acontecer ao mesmo tempo a 

cada uma das variáveis relevantes. E vice-versa para o cenário pessimista. Portanto, 

por serem cenários extremos, logo, mais improváveis, atribuíram-se probabilidades de 

25% para cada um. Para o cenário base, já concebido pelo investidor como fruto de 

uma análise independente e sem viés, atribuiu-se a probabilidade de 50%. A partir 

desta probabilidade, assumiu-se de forma neutra uma probabilidade de 50% de não se 

obter o incentivo da dilação do ICMS. Assim sendo, cada hipótese do cenário base ficou 

com 25% de probabilidade. A Tabela 19 apresenta o cálculo do Valor Esperado para o 

VPL do acionista. 

 

Tabela 19: VPL Esperado da SPE Bioenergia 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Rentabilidade Acionista Projeto

VPL (R$mm) (6,2)         10,2         

TIR (nominal) 12,3% 10,1%

TIR (real) 7,4% 5,4%

VPL Esperado Acionista Probab. E(VPL)

Cenário Otimista 26,4         25,0% 6,6           

Cenário Base 7,2           25,0% 1,8           

Cenário Base sem incentivo (6,2)         25,0% (1,6)         

Cenário Pessimista (20,8)       25,0% (5,2)         

E (VPL) @ 14,35% a.a. (R$mm) 100,0% 1,6           
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O Valor Esperado do VPL do acionista, a partir da ponderação dos quatro cenários, foi 

de R$1,6 milhão positivo. No entanto, ainda que o cenário base sem incentivo e o 

cenário pessimista tenham VPL do acionista negativo, isso não significa que o 

investidor venha a perder dinheiro. Nas Tabelas 16 e 18 pode-se observar que os dois 

piores cenários possíveis têm TIR positivas. Apesar destas taxas serem menores que o 

custo de capital do acionista, na pior das hipóteses o investidor estaria obtendo um 

retorno próximo a atual taxa SELIC de 10,25% ao ano por toda a vida útil do projeto. 

Por outro lado, o cenário otimista mostra uma TIR de 24,8% ao ano, bastante acima dos 

14,35% do custo de capital do acionista. 

 

Também vale destacar que, ao definir as premissas para o cenário otimista e pessimista 

na Tabela 12 com base nos pareceres, o cenário pessimista foi mais penalizado do que 

o otimista premiado. Ainda assim, o retorno esperado foi calculado com probabilidades 

iguais para os dois cenários. 

 

3.12 Análise de Riscos e Estratégia de Alocação e/ou Mitigação 

 

a) Etapas da Análise de Riscos e Estratégia de Mitigação e/ou Alocação 

 

Pare este projeto será usada a abordagem a seguir quanto às etapas da análise e 

gerenciamento de riscos. 

 

 

Figura 34: Etapas da Análise e Gerenciamento de Riscos da SPE Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

1) Identificação e 

Segmentação
2) Análise de Riscos

3) Análise de 

Sensibilidade

4) Alocação e/ou 

Mitigação 
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3.12.1 Etapa 1: Identificação e Segmentação dos Riscos 

 

A identificação dos riscos, para fins de simplificação, será apresentada diretamente na 

Matriz de Riscos da Etapa 2 (Análise de Riscos). Sua segmentação seguirá a 

metodologia dos 14 Riscos do Projeto Agroindustrial Greenfield de Bioenergia do ponto 

de vista do Investidor, apresentado na Figura 10 do subitem 2.12.2.2. 

 

3.12.2 Etapa 2: Análise de Riscos 

 

Neste item, a partir da Matriz de Riscos, serão: (i) identificadas as possíveis causas de 

cada risco; (ii) será feita a classificação dos riscos pelas fases nas quais eles impactam 

o fluxo de caixa do projeto (metodologia da Figura 13, subitem 2.12.2.3.b); (iii) e serão 

atribuídas prioridades aos riscos a partir dos parâmetros frequência e severidade 

(metodologia do subitem 2.12.2.3.c). Ao final, a partir do Mapa de Riscos, será possível 

concluir quais são os riscos mais críticos para os quais se deve dar maior atenção.  

 

3.12.2.1 Matriz de Riscos 

 

Ao classificar a severidade e a frequência de cada evento, foi considerado como 

referência o aprendizado prévio obtido por meio da análise dos pareceres técnicos e 

demais análises feita até este ponto. Ademais, a nota de severidade e frequência é 

definida para o projeto previamente à aplicação de sua estratégia de alocação e/ou 

mitigação de riscos que será tratada na etapa 4. 
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#
Evento por Categoria de 

Risco
Causas Aplicáveis

Fases de 

Impacto

Severidade 

(1 a 4)

Frequência 

(1 a 5)
S x F

1. Funding F1 a F4 3,8            4,0            15,0  

1.1
Indisponibilidade de capital 

próprio para execução
(a) restrição de capital dos empreendedores. F1 a F4 4 5 20

1.2
Indisponibilidade de capital 

próprio adicional, se necessário

(a) sobrecusto na implantação; (b) 

recomposição de fluxo de caixa.
F2, F3 e F4 4 4 16

1.3
Indisponibilidadede de 

financiamento

(a) credores avaliarem incapacidade de 

execução da Bioenergia; (b) indisponibilidade de 

capital próprio; (c) restrição de garantias; (d) 

ambiente macroeconômico. 

F1 a F4 4 3 12

1.4
Condições inadequadas de 

financiamento

(a) empresa iniciante sem histórico de 

execução; (b) empresa sem balanço; (c) 

restrição de garantias; (d) modelo de negócio 

inovador; (e) ambiente macroeconômico.

F1 a F4 3 4 12

2. Suprimento de Biomassa F2, F3 e F4 2,8            3,4            9,6    

2.1
Queda na produtividade 

agrícola

(a) solo; (b) clima; (c) clones; (d) manejo; (e) 

pragas; (f) doenças; (g) matocompetição; (h) 

mão-de-obra; (i) invasão de terras.

F3 e F4 3 4 12

2.2
Plantio insuficiente de florestas 

ou atrasado

(a) planejamento inadequado do suprimento 

agrícola; (b) antecedência insuficiente para 

execução; (c) indisponibilidade de terras; (d) 

atraso no licenciamento; (e) indisponibilidade de 

insumos e mão de obra.

F2, F3 e F4 3 4 12

2.3
Indisponilidade de terras para 

parceria dentro do raio médio

(a) proprietários acostumados com 

arrendamento; (b) estrutura fundiária 

fragmentada; (c) proprietários tem preferência 

pela venda das fazendas; (d) concorrência com 

gado; (e) irregularidades documentais e 

ambientais.

F2, F3 e F4 3 4 12

2.4
Indisponilidade de terras para 

compra dentro do raio médio

(a) estrutura fundiária fragmentada; (b) 

irregularidades documentais e ambientais.
F2, F3 e F4 2 3 6

2.5
Indisponibilidade de clones 

adequados

(a) concorrência com outros usos; (b) falta de 

antecedência. 
F4 2 4 8

2.6

Indisponibilidade de insumos, 

máquinas e mão-de-obra para 

plantio e CBCT

(a) concorrência de máquinas com outros 

player de eucalipto; (b) limitação de 

fornecedores com respaldo técnico e financeiro; 

(c) mão-de-obra pouco qualificada.

F2, F3 e F4 3 3 9

2.7
Colheita insuficiente de 

florestas ou com atraso

(a) planejamento inadequado do suprimento 

agrícola; (b) antecedência insuficiente para 

execução; (c) atraso no licenciamento; (d) 

indisponibilidade de insumos, mão de obra, 

máquinas e fornecedores; (e) insuficiência de 

biomassa de terceiros.

F3 e F4 3 4 12

2.8
Indisponibilidade de biomassa 

de terceiros

(a) aumento da demanda na região; (b) não 

expansão ou redução da oferta. 
F2, F3 e F4 3 3 9

2.9

Invasões do MST que 

interrompam suprimento ou 

causem danos às florestas

(a) falta de guarda das fazendas; (b) ociosidade 

de terras entre contratação e plantio; (c) falta de 

relacionamento com a comunidade do entorno.

F2, F3 e F4 3 2 6

2.10 Risco de incêndio (a) acidental em períodos secos; (b) criminoso. F3 e F4 3 4 12

MATRIZ DE RISCOS
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#
Evento por Categoria de 

Risco
Causas Aplicáveis

Fases de 

Impacto

Severidade 

(1 a 4)

Frequência 

(1 a 5)
S x F

3. Engenharia-Construção F1, F2 e F3 3,2            3,0            9,8    

3.1

Limitação de fornecedores 

adequados de engenharia, 

construção, equipamentos e 

gerenciamento

(a) alto padrão de exigência da Química; (b) 

respaldo técnico e financeiro; (c) cronograma 

agressivo; (d) falta de histórico no setor químico 

e na região.

F1, F2 e F3 3 2 6

3.2

Limitação de acesso na 

indústria para chegada de 

equipamentos e insumos

(a) restrição modal rodoviária por tamanho das 

cargas, horário ou exigência de autorizações; 

(b) necessidade de novo acesso ou portaria; (c) 

necessidade de rota alternativa.

F2 e F3 3 3 9

3.3

Condições inadequadas de 

relevo, solo, subsolo e tamanho 

do terreno

(a) relevo acidentado; (b) baixa resistência do 

solo; (c) presença de grandes rochas no 

subsolo; (d) insuficiência de área.

F1, F2 e F3 3 4 12

3.4
Indisponibilidade de 

infraestrutura no local da obra

indisponibilidade de: (a) telecomunicações; (b) 

água; (c) eletricidade; (d) refeitórios; (e) 

banheiros; (f) hospedagem.

F2 e F3 3 2 6

3.5

Danos materiais por erros de 

engenharia, projeto, 

construção, montagem, 

transporte.

(a) roubo de equipamentos e materiais; (b) 

fundação inadequada; (c) problemas 

estruturais; (d) problemas e quebra durante 

comissionamento; (e) montagem inadequada; 

(f) transporte da fábrica para indústria.

F2 e F3 4 4 16

3.6
Responsabilidade civil na 

atividade industrial 

(a) danos causados a terceiros pelo projeto; (b) 

danos causados nos funcionários do projeto por 

terceiros ou pelo próprio projeto; (c) acidentes 

de trabalho.

F2 e F3 3 4 12

3.7
Sobrecusto da obra na 

implantação

(a) atraso na implantação; (b) detalhamento 

prévio insuficiente do projeto; (c) erro de projeto; 

(d) mudança de escopo; (e) indisponibilidade de 

mão de obra; (f) limitação de fornecedores com 

respaldo técnico e financeiro; (g) má gestão ou 

inexperiência dos gestores e empreendedores.

F2 e F3 4 4 16

3.8 Atraso na implantação

(a) detalhamento prévio insuficiente do projeto; 

(b) erro de projeto; (c) condições inadequadas 

do terreno; (d) acidentes; (e) restrição de 

infraestrutura no local; (f) mudança de escopo; 

(e) indisponibilidade de mão de obra; (f) 

limitação de fornecedores com respaldo técnico 

e financeiro; (g) cronograma subestimado; (h) 

má gestão ou inexperiência dos gestores e 

empreendedores; (i) greves.

F2 e F3 4 4 16

3.9
Ineficiência da indústria na 

entrada em operação

(a) erro nas especificações de projeto; (b) erro 

de fabricação; (c) erro de construção e 

montagem; (d) limitações de compatibilidade 

com a madeira; (e) treinamento inadequado da 

equipe de O&M pelos fornecedores.

F3 4 3 12

3.10
Indisponibilidade da indústria na 

entrada em operação

(a) erro nas especificações de projeto; (b) erro 

de fabricação; (c) erro de construção e 

montagem; (d) limitações de compatibilidade 

com a madeira; (e) treinamento inadequado da 

equipe de O&M pelos fornecedores.

F3 3 5 15

MATRIZ DE RISCOS
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#
Evento por Categoria de 

Risco
Causas Aplicáveis

Fases de 

Impacto

Severidade 

(1 a 4)

Frequência 

(1 a 5)
S x F

4. Socioambiental F1 a F4 2,8            3,8            10,8  

4.1
Atraso ou não obtenção de 

licenças agrícolas

(a) não atendimento da legislação; (b) 

municípios que proibem plantio; (c) falta de 

relacionamento com comunidades agrícolas; 

(d) pleito mal conduzido; (e) solicitação sem 

antecedência; (f) dificuldade de acesso aos 

órgãos responsáveis; (g) mudança de governo; 

(h) presença de assentamentos, quilombolas e 

indígenas.

F1 a F4 3 4 12

4.2
Atraso ou não obtenção de 

licenças industriais

(a) exigência de EIA/RIMA; (b) demora na 

autorização do condomínio industrial; (c) 

demora na autorização da prefeitura; (d) falta de 

antecedência na solicitação; (e) não 

atendimento da legislação; (f) relacionamento 

insuficiente com comunidades do entorno; (g) 

mobilização social contra; (h) pleito mal 

conduzido; (i) dificuldade de acesso aos órgãos 

responsáveis; (j) mudança de governo.

F1 a F4 4 4 16

4.3

Sobrecusto no atendimento das 

condicionantes das licenças e 

Princípios do Equador

(a) dificuldade de prever gastos; (b) demanda 

de contrapartidas das prefeituras e Estado; (c) 

áreas agrícolas predominantemente irregulares.

F2, F3 e F4 3 4 12

4.4
Contaminação de solo, ar e 

água

(a) manuseio de óleo diesel para partida da 

caldeira; (b) manuseio de materiais 

contaminantes durante a construção; (c) 

manuseio de químicos para tratamento de 

água; (d) controle inadequado de emissões.

F2, F3 e F4 2 3 6

4.5
Restrições para destinação de 

resíduos e efluentes

(a) restrição física para destinação; (b) restrição 

de infraestrutura.
F2, F3 e F4 2 4 8

5. Completion F2 a F4 4,0            4,0            16,0  

5.1
Atraso ou não conclusão do 

projeto

(a) restrições socioambientais; (b) restrição de 

recursos financeiros; (c) limitação de 

infraestrutura logística; (d) detalhamento prévio 

insuficiente; (e) erro de projeto; (f) condições 

inadequadas do terreno; (g) acidentes; (h) 

restrição de infraestrutura no local; (i) mudança 

de escopo; (j) indisponibilidade de mão de obra; 

(k) limitação de fornecedores com respaldo 

técnico e financeiro; (l) cronograma 

subestimado; (m) má gestão ou inexperiência 

dos gestores e empreendedores; (n) greves; (o) 

expropriação; (p) rescisão contratual com a 

Química; (q) desastres naturais; (r) restrição de 

suprimento ou especificação de biomassa. 

F2, F3 e F4 4 4 16

5.2 Sobrecusto na implantação

(a) condicionantes socioambientais; (b) 

restrição de fluxo de caixa; (c) limitação de 

infraestrutura logística; (d) embargo a obra; (e) 

atraso na implantação; (f) detalhamento prévio 

insuficiente do projeto; (g) mudança de escopo; 

(h) limitação de fornecedores com respaldo 

técnico e financeiro; (g) má gestão ou 

inexperiência dos gestores e empreendedores; 

(h) sobrecusto nas parcerias e compra de 

terras; (i) sobrecusto nos plantios iniciais; (j) 

sobrecusto na compra de biomassa.

F2, F3 e F4 4 4 16
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#
Evento por Categoria de 

Risco
Causas Aplicáveis

Fases de 

Impacto

Severidade 

(1 a 4)

Frequência 

(1 a 5)
S x F

5. Completion F2 a F4 4,0            4,0            16,0  

5.3
Comprometimento da margem 

operacional

(a) sobrecusto na biomassa; (b) sobrecusto no 

O&M; (c) sobrecusto de despesas gerais; (d) 

menor desempenho da indústria; (e) não gerar 

a receita esperada.

F4 4 4 16

6. Tecnologia Industrial F3 e F4 3,0            2,5            8,0    

6.1 Obsolescência prematura (a) desenvolvimento de novas tecnologias. F4 2 2 4

6.2
Desempenho da tecnologia 

abaixo da esperada

(a) incompatibilidade com biomassa; (b) 

fornecedor de equipamento sem respaldo 

técnico.

F3 e F4 4 3 12

7. Infraestrutura Logística F2 a F4 3,4            2,8            9,4    

7.1

Restrição de acesso na 

indústria para chegada de 

madeira

(a) restrição modal rodoviário por volume,  

horário ou autorização formal; (b) necessidade 

de novo acesso ou portaria; (c) necessidade de 

desvio ferroviário.

F2, F3 e F4 3 3 9

7.2
Restrição de armazenagem de 

madeira na indústria

(a) restrição de tamanho; (b) condições de solo, 

subsolo e relevo.
F2, F3 e F4 3 3 9

7.3
Restrição para tubulação de 

vapor conectada ao cliente

(a) distância do cliente; (b) condição de solo, 

subsolo e relevo; (c) layout das plantas; (d) 

obstáculos entre as plantas.

F2, F3 e F4 4 3 12

7.4
Indisponibilidade de subestação 

e conexão com a rede elétrica

(a) Química dificultar compartilhamento de sua 

subestação
F2, F3 e F4 4 2 8

7.5

Atraso ou não obtenção do 

Parecer de Acesso ONS e 

Outorga ANEEL

(a) pleito mal conduzido; (b) perda de prazo de 

solicitação; (c) dificuldade de acesso aos 

órgãos responsáveis; (d) mudança de governo.

F2, F3 e F4 3 3 9

8. Operação F3 e F4 3,0            3,6            10,8  

8.1 Ineficiência da indústria
(a) O&M inadequadas; (b) madeira fora de 

especificação.
F4 3 4 12

8.2 Indisponibilidade da indústria

(a) falha no suprimento de vapor por motivos de 

O&M; (b) falha no suprimento de eletricidade 

por motivos de O&M; (c) paradas não 

planejadas

F4 3 3 9

8.3
Redução da vida útil da 

indústria

(a) O&M inadequadas; (b) madeira fora de 

especificação.
F4 3 3 9

8.4 Sobrecustos de O&M

(a) O&M inadequadas; (b) madeira fora de 

especificação; (c) indisponibilidade de mão de 

obra qualificada para O&M; (d) falta de respaldo 

técnico e/ou financeiro de fornecedor de O&M e 

peças; (e) má gestão ou inexperiência dos 

gestores e empreendedores.

F4 3 3 9

8.5
Responsabilidade civil na 

atividade agrícola e industrial 

(a) danos causados a terceiros pelo projeto; (b) 

danos causados nos funcionários do projeto por 

terceiros ou pelo próprio projeto; (c) acidentes 

de trabalho.

F4 3 4 12

8.6
Processos trabalhistas agrícola 

ou industrial

(a) descumprimento de legislação trabalhista; 

(b) assédio moral; (c) acidentes de trabalho.
F4 3 4 12

8.7
Danos patrimoniais agrícola e 

industrial

(a) O&M inadequadas; (b) acidentes de 

trabalho; (c) atividades agrícolas inadequadas.
F4 3 3 9

MATRIZ DE RISCOS
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#
Evento por Categoria de 

Risco
Causas Aplicáveis

Fases de 

Impacto

Severidade 

(1 a 4)

Frequência 

(1 a 5)
S x F

8. Operação F3 e F4 3,0            3,6            10,8  

8.8
Falta de estoques de madeira 

na indústria

(a) má gestão operacional; (b) inadequada 

comunicação entre áreas agrícola e industrial; 

(c) falha mecânica no cavaqueamento.

F3 e F4 3 4 12

8.9 Madeira fora de especificação

(a) intempéries climáticas; (b) tempo 

inadequado de repouso; (c) manuseio e/ou 

cavaqueamento inadequados; (d) corte de 

madeira muito jovem; (e) uso de biomassas 

alternativas.

F3 e F4 3 4 12

8.10 Sobrecusto no plantio

(a) escassez de mão de obra; (b) plantio sem 

antecedência; (c) pequenas propriedades; (d) 

áreas distantes uma das outras; (e) falta de 

respaldo técnico e financeiro de fornecedores 

de insumos e serviços agrícolas; (f) curva de 

aprendizado da equipe do projeto.

F2, F3 e F4 3 4 12

8.11 Custo da madeira de terceiros
(a) aumento da demanda na região; (b) não 

expansão ou redução da oferta. 
F3 e F4 3 4 12

8.12 Sobrecustos de CBCT

(a) escassez de mão de obra; (b) falta de 

antecedência na operação; (c) pequenas 

propriedades; (d) áreas distantes uma das 

outras; (e) disponibilidade de fornecedores com 

respaldo técnico e financeiro; (f) concorrência 

por fornecedores; (g) raio médio maior.

F3 e F4 3 4 12

8.13
Sobrecusto em Despesas 

Gerais

Má gestão: (a) operacional; (b) financeira; (c) 

legal; (d) socioambiental; (e) de recursos 

humanos.

F3 e F4 3 3 9

9. Mercado F4 2,8            2,5            7,3    

9.1
Descontinuidade ou queda na 

demanda de vapor

(a) redução relevante no preço do gás natural; 

(b) redução ou sazonalidade da atividade 

industrial do cliente;  (c) Química descontinuar 

as plantas; (d) concorrência no suprimento de 

vapor; (e) mudança de processo industrial do 

cliente que reduza seu consumo de vapor ou 

elimine-o.

F4 4 3 12

9.2 Preço do vapor
(a) redução relevante no preço do gás natural; 

(b) Química rescinda contrato.
F2, F3 e F4 3 3 9

9.3
Descontinuidade ou queda da 

demanda de eletricidade

(a) concorrência; (b) redução ou sazonalidade 

da atividade industrial do cliente;  (c) mudança 

de processo industrial do cliente que reduza 

seu consumo de eletricidade.

F4 2 1 2

9.4 Preço da eletricidade
(a) redução no preço de mercado; (b) rescisão 

contratual.
F2, F3 e F4 2 3 6

10. Crédito F4 4,0            3,0            12,0  

10.1

Recebimento em atraso ou não-

recebimento pela venda do 

vapor

(a) capacidade financeira limitada do 

comprador; (b) prática de inadimplência do 

comprador.

F4 4 3 12

10.2

Recebimento em atraso ou não-

recebimento pela venda de 

eletricidade

(a) capacidade financeira limitada do 

comprador; (b) prática de inadimplência do 

comprador.

F4 4 3 12

MATRIZ DE RISCOS
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Figura 35: Matriz de Riscos do Projeto SPE Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

#
Evento por Categoria de 

Risco
Causas Aplicáveis

Fases de 

Impacto

Severidade 

(1 a 4)

Frequência 

(1 a 5)
S x F

11. Financeiro F1 a F4 2,0            3,3            6,7    

11.1 Câmbio
(a) mudança de política; (b) efeitos do mercado 

global.
F1 a F4 1 3 3

11.2
Descasamento de índices de 

receita e custos

(a) índices dos contratos de receita descasados 

com os de custo; (b) extinção de índices.
F2, F3 e F4 2 4 8

11.3 Taxa de juros
(a) mudança de política; (b) efeitos do mercado 

global; (c) alta da inflação
F1 a F4 3 3 9

12. Regulação Setorial F1 a F4 2,8            2,9            8,0    

12.1

Atraso ou não obtenção de 

incentivos fiscais (REIDI, ICMS 

e SUDENE)

(a) pleito mal conduzido; (b) perda de prazo de 

solicitação; (c) dificuldade de acesso aos 

órgãos responsáveis; (d) mudança de governo.

F1 a F4 4 3 12

12.2

Descontinuidade de incentivos 

fiscais (REIDI, ICMS e 

SUDENE)

(a) relacionamento ruim com Governo Estadual 

e Municipal; (b) mudança de legislação; (c) 

mudança de governo.

F2, F3 e F4 4 2 8

12.3
Descontinuidade de redução de 

50% na TUSD

(a) mudança de legislação; (b) mudança de 

governo.
F3 e F4 2 2 4

12.4

Regulamentação da 

comercialização do vapor 

industrial

(a) mudança de política; (b) mudança de 

governo.
F1 a F4 3 3 9

12.5
Alteração na regulamentação 

do setor elétrico

(a) mudança de política; (b) mudança de 

governo.
F1 a F4 2 3 6

12.6

Alteração na regulamentação 

da ocupação agrícola ou 

florestas plantadas

(a) mudança de política; (b) mudança de 

governo.
F1 a F4 3 4 12

12.7

Maior rigor da legislação de 

saúde, segurança e meio 

ambiente

(a) mudança de política; (b) mudança de 

governo.
F2, F3 e F4 2 3 6

12.8
Alteração na carga tributária do 

setor

(a) mudança de política; (b) mudança de 

governo.
F1 a F4 3 3 9

12.9
Alteração na legislação 

trabalhista do setor

(a) mudança de política; (b) mudança de 

governo.
F2, F3 e F4 2 3 6

13. Força-Maior F2 a F4 3,0            2,7            8,0    

13.1 Danos patrimoniais industrial (a) incêndio; (b) raios; (c) excesso de chuvas. F2, F3 e F4 3 2 6

13.2 Danos patrimoniais agrícola (a) incêndio; (b) raios; (c) secas prolongadas. F2, F3 e F4 3 3 9

13.3
Greves prolongadas (industrial 

e agrícola)

(a) dissídio anual; (b) benefícios; (c) saúde e 

segurança no trabalho.
F2, F3 e F4 3 3 9

14. Risco País F1 a F4 3,5            1,3            4,3    

14.1 Político
(a) alteração na carga tributária geral; (b) 

legislação trabalhista geral.
F1 a F4 3 2 6

14.2 Econômico

(a) crise inflacionária; (b) crise cambial; (c) taxa 

de juros; (d) barreiras contra investimentos 

estrangeiros diretos

F1 a F4 3 1 3

14.3 Social (a) guerra; (b) greves generalizadas. F1 a F4 4 1 4

14.4 Legal

(a) descumprimento de contratos e acordos 

pelo poder público; (b) expropriação de ativos 

ou estatização.

F2, F3 e F4 4 1 4

MATRIZ DE RISCOS
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Foram identificados, segmentados e analisados 77 riscos. Com base nos parâmetros de 

severidade e frequência, após esta análise, as principais categorias de riscos do projeto 

são: (i) completion; (ii) funding; (iii) crédito; (iv) socioambiental; (v) operação; (vi) 

engenharia-construção; e (vii) suprimento de biomassa. 

 

3.12.2.2 Mapa de Riscos 

 

No Mapa de Riscos da Figura 36, é possível concluir especificamente quais os riscos 

mais importantes para os quais se deve dar maior atenção.  

 

 

Figura 36: Mapa de Riscos do Projeto SPE Bioenergia 
Fonte: Adaptado de AGUIAR, 2003, p. 6-8; JLT, 2011a, p.3. 

1 2 3 4 5

Remota Baixa Média Alta Iminente

4 (4) (8) (12) (16) (20)

Catastrófico 14.3;14.4 12.2;7.4

1.3;3.9;6.2;

7.3;9.1;10.1

;10.2;12.1

1.2;3.5;3.7;

3.8;4.2;5.1;

5.2;5.3

1.1

3 (3) (6) (9) (12) (15)

Crítico 14.2
2.9;3.1;3.4;

13.1;14.1

2.6;2.8;3.2;

7.1;7.2;7.5;

8.2;8.3;8.4;

8.7;8.13;9.3

;11.3;12.4;1

2.8;13.2;13.

3

1.4;2.1;2.2;

2.3;2.7;2.10

;3.3;3.6;4.1;

4.3;8.1;8.5;

8.6;8.8;8.9;

8.10;8.11;8.

12; 12.6

3.10

2 (2) (4) (6) (8) (10)

Marginal 9.4 6.1;12.3

2.4;4.4;9.6;

12.5;12.7; 

12.9

2.5;4.5;11.2

1 (1) (2) (3) (4) (5)

Despresível 11.1

DESPREZÍVEL
BAIXO
MODERADO
SÉRIO
CRÍTICO

MAPA DE RISCOS

Frequência

Severidade
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De acordo com o Mapa de Riscos, os riscos mais relevantes são aqueles em vermelho, 

laranja e amarelo. Dos 77 riscos, 10 foram considerados críticos, 27 sérios e 33 

moderados. Vale destacar que nenhum risco de Suprimento de Biomassa ficou 

classificado como “crítico”. Enquanto que prevaleceram nesta categoria diversos riscos 

relacionados à indústria. Isso se dá, pois a área agrícola deste projeto tem uma 

mitigação natural, uma vez que seu suprimento vem de diversos locais e de mais de 

uma fonte (própria e terceiros diversos). A indústria, por sua vez, é única. Portanto, de 

forma geral, é maior a severidade com que os riscos industriais podem afetar o fluxo de 

caixa deste projeto. 

 

3.12.3 Etapa 3: Análise de Sensibilidade  

 

3.12.3.1 Parâmetros 

 

Feita a análise de cenários no subitem 3.11.3, agora será utilizada a metodologia de 

análise de sensibilidade de premissas individualmente. A variação das premissas será 

considerada constante durante os 18 anos do projeto. A análise de sensibilidade deve 

ser feita para aqueles riscos classificados como “críticos”, “sérios” e “moderados” no 

Mapa de Riscos. Entretanto, por simplificação, esta análise se limitará aos 10 riscos 

classificados como “críticos”. 

 

3.12.3.2 Análise de Sensibilidade de Premissas Individuais 

 

Nem todos os riscos correspondem a uma premissa do modelo econômico-financeiro. 

Portanto, ao definir qual premissa do modelo é correspondente a cada risco, assim 

como quanto deve ser estressada cada premissa, serão consideradas as conclusões da 

análise de geração de caixa do projeto na seção 4.11(i). Além disso, também serão 

ponderadas as conclusões dos pareceres técnicos. 
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A análise de sensibilidade é também uma forma de refinar o mapeamento dos riscos. 

Isso, pois dá objetividade às notas subjetivas atribuídas no quesito severidade na matriz 

de riscos. Não obstante, o objetivo não é somente avaliar o impacto do cenário na 

rentabilidade do projeto, mas qual o comportamento da rentabilidade em relação a cada 

variação de cada premissa.  

 

O ponto de partida da matriz é a linha Caso Base que é o resultado da análise da 

viabilidade econômico-financeira obtida no subitem 3.11.2. Todos os resultados das 

sensibilidades devem ser comparados ao Caso Base. A seguir serão apresentadas as 

Matrizes de Análise de Sensibilidade por categoria de risco:  

 

Tabela 20: Matriz de Análise de Sensibilidade de Premissas Individuais (Funding) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

No caso do risco 1.1 em que os atuais acionistas não conseguem trazer um investidor, 

simplesmente não haveria projeto. Como a entrada de um novo investidor é o objeto 

desta análise, este risco estaria superado. 

 

Quanto ao risco 1.2, não foi sensibilizada nenhuma premissa específica, pois os 

cenários podem ser os mais diversos. Se a falta de disponibilidade de capital próprio 

adicional for um empecilho para obtenção do financiamento, pode não haver projeto. Se 

for possível obter o financiamento, porém ao longo da implantação faltar recursos, pelo 

# Risco / Premissa Variação
VPL @ 

14,35%

TIR 

Acionista

TIR 

Projeto

Endividamento 

s/ Investimento

Capital 

Próprio

CASO BASE N/A 7.184 17,1% 12,5% 74,9% 21.357 

1. Funding

1.1

(R) Indisponibilidade de capital 

próprio para execução / (P) 

Não realização do projeto

N/A 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

1.2

(R) Indisponibilidade de capital 

próprio adicional, se 

necessário / (P) Não 

conclusão do projeto

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* Valores nominais em milhares

MATRIZ DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE PREMISSAS INDIVIDUAIS
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menos três outros resultados são possíveis: (i) obtenção de uma linha de financiamento 

de curto prazo mais cara para conclusão da obra (neste caso haveria projeto, porém o 

retorno do projeto seria comprometido); (ii) caso o projeto não consiga obter uma linha 

adicional de financiamento, ele não seria concluído e seus credores provavelmente 

executariam suas garantias ou forçariam a venda da SPE; (iii) os sócios da SPE 

buscariam um novo investidor de capital próprio, o que também reduziria o VPL dos 

acionistas pela diluição acionária e pelo atraso na conclusão. 

 

No caso dos riscos de Engenharia e Construção, tanto o risco de danos materiais (risco 

3.5) quanto o de indisponibilidade na partida (risco 3.10) incorreriam em atraso e 

sobrecusto. Neste sentido, a análise de sensibilidade do impacto no fluxo de caixa de 

sobrecustos e/ou atrasos será realizada em conjunto com os riscos 3.7 e 3.8. 

 

Tabela 21: Matriz de Análise de Sensibilidade de Premissas Individuais (Engenharia e 

Construção) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

# Risco / Premissa Variação
VPL @ 

14,35%

TIR 

Acionista

TIR 

Projeto

Endividamento 

s/ Investimento

Capital 

Próprio

CASO BASE N/A 7.184 17,1% 12,5% 74,9% 21.357 

3. Engenharia-Construção

3.5

Danos materiais por erros de 

engenharia, projeto, 

construção, montagem, 

transporte.

sobrecusto 

e atraso

+15% 610      14,5% 11,4% 74,9% 29.468    

+30% 6.127-   12,7% 10,4% 74,9% 37.619    

+45% 12.984- 11,2% 9,6% 74,9% 45.873    

-15% 12.048 19,1% 13,6% 74,9% 21.357    

+2 meses 6.053   16,5% 12,3% 74,9% 22.882    

+4 meses 5.040   16,1% 12,2% 74,9% 24.368    

-2 meses 7.774   17,3% 12,6% 74,9% 21.347    

3.10
Indisponibilidade da indústria na 

entrada em operação

sobrecusto 

e atraso

* Valores nominais em milhares

3.7
(R/P) Sobrecusto da obra na 

implantação

3.8

(R) Atraso na implantação / (P) 

Atraso na entrada em 

operação

MATRIZ DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE PREMISSAS INDIVIDUAIS
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Para o risco 3.7 de sobrecusto da obra na implantação, assumiu-se que o mesmo 

ocorre após a contratação do financiamento. Portanto, o volume de dívida contratada 

permanece fixo em R$74,9 milhões. Todo e qualquer sobrecusto é coberto por aportes 

adicionais de capital próprio. Apesar do parecer técnico ter revisado os investimentos 

industriais em R$10 milhões e sugerido uma análise de até 20% de sobrecusto, optou-

se por avaliar o impacto de sobrecustos maiores. 

 

Foi possível constatar que o VPL do acionista é fortemente impactado por grandes 

níveis de sobrecustos. Mesmo com 15% de sobrecusto da obra o projeto já apresenta 

VPL próximo à zero, além de uma chamada adicional de aporte de R$8,1 milhões. De 

forma similar, reduções no custo de implantação da obra da ordem de 15% poderia 

quase dobrar o VPL projetado. 

 

O risco 3.8 é o de atraso na entrada em operação da indústria. Assumiu-se que o atraso 

ocorre após a contratação do financiamento. Portanto, considerou-se como fixa a data 

de início da amortização da dívida e o volume da dívida em R$74,9 milhões. Seguindo 

esta lógica, variou-se somente a data de entrada em operação e o fluxo de desembolso 

do investimento industrial de forma a refletir o atraso na obra. Tendo em vista que o 

parecer técnico já postergou o cronograma da partida em 6 meses e recomendou 

avaliar até 3 meses de atraso, foram avaliados atrasos de 2 e 4 meses. 

 

No cenário de atraso de 2 meses a necessidade de compra de biomassa de terceiros é 

menor, amenizando o impacto negativo no VPL. O valor total dos Usos cai em R$1,1 

milhão em função da biomassa. Por outro lado, como a carência de amortização do 

financiamento é fixa, cai a Geração Operacional de Caixa e se faz necessário um 

aporte adicional dos acionistas de R$1,5 milhão. 

 

No cenário de atraso de 4 meses a necessidade de biomassa de terceiros também é 

menor, amenizando o impacto negativo no VPL. O valor total dos Usos cai em R$2,0 

milhões. Por outro lado, como a carência é fixa, cai a Geração Operacional de Caixa e 

se faz necessário um aporte adicional dos acionistas de R$3,0 milhões. 



277 
 

 

No cenário de antecipação de 2 meses a necessidade de biomassa de terceiros é 

maior, amenizando o impacto positivo do VPL. O valor total dos Usos sobe em R$1,0 

milhão. Outro fator que limita o aumento do VPL é o fato do aporte de capital ter sido 

feito de forma antecipada (upfront). Desta forma, ainda que não seja necessário, houve 

o aporte dos mesmos R$21,347 milhões do cenário base. Em outras palavras, o 

prejuízo de atrasar 2 meses é maior que o benefício de estar 2 meses antecipado neste 

projeto. 

  

Por fim, a conclusão da análise de sensibilidade do risco de atraso na obra se mostra 

muito interessante. Ao contrário do que se imaginou na etapa 2 ao avaliar sua 

severidade como “catastrófica”, o efeito no fluxo de caixa é relativamente baixo. A 

rentabilidade do projeto está mais suscetível a sobrecustos na obra que a atrasos na 

entrada em operação. 

 

Tabela 22: Matriz de Análise de Sensibilidade de Premissas Individuais 

(Socioambiental) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A consequência do risco 4.2 é a mesma que o risco de atraso na implantação (risco 

3.8). Não obstante, isso não impede que aconteçam as duas coisas e o impacto seja 

maior do que o previsto. Dado que o parecer técnico sugeriu considerar até 3 meses de 

atraso, avaliou-se os cenários de 2 e 4 meses. Ao contrário do que se imaginou na 

etapa 2 ao avaliar sua severidade como “catastrófica”, o efeito deste risco na 

rentabilidade do projeto é relativamente baixo. Entretanto, o atraso na obtenção da 

# Risco / Premissa Variação
VPL @ 

14,35%

TIR 

Acionista

TIR 

Projeto

Endiv idamento 

s/ Investimento

Capital 

Próprio

CASO BASE N/A 7.184 17,1% 12,5% 74,9% 21.357 

4. Socioambiental

+2 meses 6.053   16,5% 12,3% 74,9% 22.882    

+4 meses 5.040   16,1% 12,2% 74,9% 24.368    

-2 meses 7.774   17,3% 12,6% 74,9% 21.347    

* Valores nominais em milhares

4.2

(R) Atraso ou não obtenção de 

licenças industriais / (P) Atraso 

na entrada em operação

MATRIZ DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE PREMISSAS INDIVIDUAIS
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licença é, sozinho, um dos principais fatores de risco que podem causar o atraso da 

entrada em operação do projeto. Portanto, deve ser tratado com cautela. 

 

Tabela 23: Matriz de Análise de Sensibilidade de Premissas Individuais (Completion) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O risco 5.1 é o de atraso ou não conclusão do projeto. Neste caso foi feita a análise de 

eventual atraso. Apesar da análise de sensibilidade considerar como impacto o atraso 

na entrada em operação da indústria, poderia haver concomitantemente impactos na 

área agrícola. Um exemplo possível seria o atraso no plantio de florestas que impactaria 

em uma maior compra de biomassa de terceiros. Hipóteses como esta impactariam na 

margem LAJIDA do projeto e, consequentemente, estão representados no risco 5.3. O 

conceito de atraso no risco de completion é mais amplo. Outros exemplos de causas 

estão citados na Matriz de Riscos.  

 

A consequência considerada no risco 5.1 é a mesma que do risco de atraso na 

implantação (risco 3.8) e de atraso ou não obtenção de licenças industriais (risco 4.2). A 

conclusão também é a mesma. Ao contrário do que se imaginou na etapa 2, ao avaliar 

sua severidade como “catastrófica”, o efeito objetivo deste risco na rentabilidade do 

projeto é relativamente baixo. 

# Risco / Premissa Variação
VPL @ 

14,35%

TIR 

Acionista

TIR 

Projeto

Endividamento 

s/ Investimento

Capital 

Próprio

CASO BASE N/A 7.184 17,1% 12,5% 74,9% 21.357 

5. Completion

+2 meses 6.053   16,5% 12,3% 74,9% 22.882    

+4 meses 5.040   16,1% 12,2% 74,9% 24.368    

-2 meses 7.774   17,3% 12,6% 74,9% 21.347    

+10% 1.602-   13,8% 11,0% 74,9% 30.298    

+20% 10.493- 11,5% 9,7% 74,9% 39.377    

+30% 19.487- 9,6% 8,5% 74,9% 48.438    

-10% 14.043 19,9% 14,0% 74,9% 21.357    

-10% 77        14,4% 11,1% 74,9% 23.238    

-20% 6.715-   11,8% 9,6% 74,9% 26.948    

-30% 13.595- 9,1% 8,0% 74,9% 32.921    

+10% 13.879 19,4% 13,8% 74,9% 21.357    

* Valores nominais em milhares

5.2
(R) Sobrecusto na implantação 

/ (P) Variação nos Usos Totais

5.3

(R) Comprometimento da 

margem operacional / (P) 

Variação na margem LAJIDA

5.1

(R) Atraso ou não conclusão 

do projeto / (P) Atraso na 

entrada em operação

MATRIZ DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE PREMISSAS INDIVIDUAIS
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O risco 5.2 de sobrecusto na implantação é bastante abrangente em causas. Engloba 

riscos de outras naturezas que impactam na conclusão do projeto dentro das condições 

planejadas. A premissa escolhida como representativa do impacto deste risco no 

modelo econômico-financeiro foi a variação no valor total dos Usos. Portanto, para cada 

variação de 10% nos Usos, aumentaram-se em 10% os investimentos industriais, os 

agrícolas, o valor da compra de biomassa, o valor das despesas, dos seguros, da 

engenharia e do custo de aquisição de terras. Para fins da análise de sensibilidade, 

assumiu-se que o sobrecusto ocorre após a contratação do financiamento. Logo, foi 

considerado um volume fixo de dívida de R$74,9 milhões e todo o sobrecusto 

financiado por aportes adicionais de capital pelos acionistas. 

 

A conclusão da análise de sensibilidade é uma severidade de fato catastrófica para a 

rentabilidade do projeto. Para cada aumento de 10% nos Usos perde-se entre R$8 e 

R$9 milhões em VPL. Além de uma necessidade adicional de capital em torno de R$9 

milhões, quase 50% do originalmente aportado. Por outro lado, uma redução nos Usos 

de 10% poderia mais do que dobrar o VPL projetado. 

 

O risco 5.3 de comprometimento de margem operacional abrange diversas hipóteses 

em um só risco, conforme apresentado nas causas aplicáveis da matriz de riscos. De 

forma a representar o impacto deste risco no fluxo de caixa, foi considerada uma 

variação na margem LAJIDA. Por exemplo, em um determinado ano em que a margem 

LAJIDA era de 50% e o cenário foi de variação de -10%, a margem caiu para 45%. 

Novamente, para fins da análise de sensibilidade, assumiu-se que o risco ocorre após a 

contratação do financiamento. Logo, foi considerado um volume fixo de dívida de 

R$74,9 milhões e todo o sobrecusto financiado por aportes adicionais de capital pelos 

acionistas. 

 

O resultado da análise de sensibilidade é uma severidade de fato catastrófica para a 

rentabilidade do projeto. Para cada queda de 10% na margem LAJIDA, perde-se em 

torno de R$7 milhões em VPL. Além disso, as necessidades de aporte adicional de 
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capital pelos acionistas crescem exponencialmente a cada nível de piora na margem. 

Por outro lado, um aumento na margem LAJIDA de 10% poderia quase dobrar o VPL 

projetado. 

 

De forma geral, é possível concluir que o risco de completion é o que pode trazer os 

impactos mais negativos na rentabilidade deste projeto. Projetos agroindustriais de 

bioenergia são projetos de capital intensivo no investimento e altas margens 

operacionais. Sendo assim, qualquer impacto em prazo, investimento ou margem 

operacional afetaria fortemente o VPL do projeto. Portanto, a estratégia de alocação e 

mitigação destes riscos deve ser muito bem avaliada. 

 

Como é possível observar nas Tabelas 20 a 23, são poucas as principais premissas de 

impacto no modelo. Por outro lado, muitas são as alternativas de alocação e mitigação 

destes riscos, de forma a evitar que tais cenários de stress ocorram na prática. 

 

3.12.4 Etapa 4: Estratégia de Alocação e/ou Mitigação  

 

Uma vez mapeados os riscos mais relevantes e medidos quais seus impactos 

econômicos no projeto via análise de sensibilidade, deve-se então definir a estratégia 

de alocação e mitigação destes riscos.  

 

A estratégia de alocação e/ou mitigação deve ser feita para todos aqueles riscos 

classificados como “críticos”, “sérios” e “moderados” no Mapa de Riscos. Entretanto, 

novamente por simplificação, esta análise se limitará aos 10 riscos classificados como 

“críticos”. 

 

3.12.4.1 Identificação dos Participantes e Principais Contratos 

 

Para possibilitar a melhor alocação de riscos entre os participantes do projeto, segue 

figura que identifica todos os participantes e os principais contratos do projeto SPE 

Bioenergia. 
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Figura 37: Participantes e Contratos da SPE Bioenergia 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.12.4.2 Matriz de Estratégia de Alocação e/ou Mitigação de Riscos 

 

São dois os focos da estratégia: (i) alocar os riscos aos participantes do projeto mais 

capacitados a gerenciá-los; e (ii) definir medidas mitigatórias de forma a tornar os riscos 

assumidos por cada parte mais compatíveis com o retorno econômico de cada um. 

Segue, na Tabela 24, a matriz consolidando a estratégia do ponto de vista do investidor: 
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Tabela 24: Matriz de Estratégia de Alocação e/ou Mitigação de Riscos da SPE Bioenergia 

 

#
Evento por Categoria de 

Risco
S x F Causas Aplicáveis Alocação Mitigação

1. Funding

1.1
Indisponibilidade de capital 

próprio para execução
20 (a) restrição de capital dos empreendedores. (a) risco da Bioenergia

(a) investidor fornecer sozinho todo o capital necessário para não 

depender da entrada de outros investidores

1.2

Indisponibilidade de capital 

próprio adicional, se 

necessário

16
(a) sobrecusto na implantação; (b) 

recomposição de fluxo de caixa.

(a) parcial ou total para instituição financeira, via 

fiança bancária; (b) parcial ou total para 

investidor; (c) parcial para fornecedores de 

EPC, equipamentos e O&M via contrato no 

evento de sobrecusto, atraso ou baixo 

desempenho da cogeração causado por eles.

(a) investidor avaliar o projeto já considerando um valor adicional 

de capital para contingências; (b) negociar com credores limite de 

valor e prazo para o compromisso de aporte de capital adicional; 

(c) implementar todas as medidas de alocações e mitigações 

previstas para o risco de completion de forma a minimizar novos 

aportes pelo investidor

3. Engenharia-Construção

3.5

Danos materiais por erros 

de engenharia, projeto, 

construção, montagem, 

transporte.

16

(a) roubo de equipamentos e materiais; (b) 

fundação inadequada; (c) problemas 

estruturais; (d) problemas e quebra durante 

comissionamento; (e) montagem inadequada; 

(f) transporte da fábrica para indústria.

(a) parcial ou total para seguradora, via apólices 

de risco de engenharia, patrimonial durante a 

fabricação e transporte; (b) parcial ou total para 

fornecedores de EPC e equipamentos, via 

contrato, com obrigação de manter apólices de 

seguro vigentes.

(a) verificação de projeto de engenharia por terceiros; (b) análise 

prévia de solo, subsolo e relevo do site industrial; (c) contratação 

de fornecedores de equipamentos, EPC e transportadoras com 

respaldo técnico e financeiro; (d) contratação de engenharia 

proprietária para fiscalização da fabricação dos equipamentos e 

implantação da obra; (e) contratação de serviços de segurança 

para o site industrial.

3.7
Sobrecusto da obra na 

implantação
16

(a) atraso na implantação; (b) detalhamento 

prévio insuficiente do projeto; (c) erro de projeto; 

(d) mudança de escopo; (e) indisponibilidade de 

mão de obra; (f) limitação de fornecedores com 

respaldo técnico e financeiro; (g) má gestão ou 

inexperiência dos gestores e empreendedores.

(a) parcial para fornecedores de equipamentos 

e EPC, via contrato a preço fixo e turnkey com 

seguro garantia de execução no valor de 15% 

dos contratos; (b) parcial ao fornecedor do EPC 

pela atribuição de único responsável por todo o 

escopo; (c) parcial a seguradora, via apólice de 

risco de engenharia; (d) parcial a Química, via 

contrato, com previsão de revisão de preço e 

prazo caso ela solicite mudança de escopo.

(a) contratação de engenharia proprietária para fiscalização da 

fabricação dos equipamentos e implantação da obra; (b) 

verificação de projeto de engenharia por terceiros; (c) previsão de 

orçamento de contingência para obra; (d) análise prévia de solo, 

subsolo e relevo do site industrial; (e) contratação de pareceres 

técnicos validando as premissas de custos e escopo do projeto; 

(f) contratação de fornecedores de equipamentos e EPC de 

grande porte, histórico de sucesso em execução e respaldo 

financeiro; (g) contratação de equipe própria com antecedência, 

experiente em implantação industrial, incluindo gerente de 

projetos exclusivo; (h) investidor não autorizar mudança de 

escopo pelos gestores. 
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#
Evento por Categoria de 

Risco
S x F Causas Aplicáveis Alocação Mitigação

3. Engenharia-Construção

3.8 Atraso na implantação 16

(a) detalhamento prévio insuficiente do projeto; 

(b) erro de projeto; (c) condições inadequadas 

do terreno; (d) acidentes; (e) restrição de 

infraestrutura no local; (f) mudança de escopo; 

(e) indisponibilidade de mão de obra; (f) 

limitação de fornecedores com respaldo técnico 

e financeiro; (g) cronograma subestimado; (h) 

má gestão ou inexperiência dos gestores e 

empreendedores; (i) greves.

(a) parcial aos fornecedores de equipamentos e 

EPC, via contrato com multa de atraso com 

seguro garantia de execução no valor de 15% 

dos contratos; (b) parcial ao fornecedor do EPC 

pela atribuição de único responsável por todo o 

escopo; (c) parcial a seguradora, via apólice de 

delay start-up e risco de engenharia; (d) parcial 

a Química, via contrato, com dispensa de 

multas por não entrega caso ela cause o 

atraso.

(a) mitigação do valor da multa por não fornecimento de vapor via 

assunção do custo da geração via gás natural; (b) contratação de 

fornecedores de equipamentos e EPC de grande porte, histórico 

de sucesso em execução e respaldo financeiro; (c) contratação 

de engenharia proprietária para fiscalização da fabricação dos 

equipamentos e implantação da obra; (d) bom relacionamento 

com sindicato dos trabalhadores;  (e) verificação de projeto de 

engenharia, escopo e cronograma por terceiros; (f) análise prévia 

de solo, subsolo e relevo do site industrial; (g) contratação de 

equipe própria, com antecedência, experiente em implantação 

industrial, incluindo gerente de projetos exclusivo; (h) 

formalização expedita da transferência da posse do site industrial 

para a SPE; (i) previsão contratual de compartilhamento de 

infraestrutura local com Química; (j) investidor não autorizar 

mudança de escopo pelos gestores. 

3.10
Indisponibilidade da indústria 

na entrada em operação
15

(a) erro nas especificações de projeto; (b) erro 

de fabricação; (c) erro de construção e 

montagem; (d) limitações de compatibilidade 

com a madeira; (e) treinamento inadequado da 

equipe de O&M pelos fornecedores.

(a) parcial aos fornecedores de equipamentos e 

EPC, via contrato, com previsão de multa e 

retenção de pagamento se a cogeração não 

atender determinado nível de disponibilidade, 

com seguro garantia de execução no valor de 

15% dos contratos; (b) parcial ao fornecedor do 

EPC pela atribuição de único responsável por 

todo o escopo e por modalidade turnkey ; (c) 

parcial aos terceiros fornecedores de madeira, 

via contrato, prevendo multa ou rejeição de 

madeira que não cumpra especificações pré-

estabelecidas.

 (a) mitigação do valor da multa por não fornecimento de vapor 

via assunção do custo da geração via gás natural; (b) contratação 

de fornecedores de equipamentos e EPC de grande porte, 

histórico de sucesso em execução, com experiência com 

madeira e respaldo financeiro; (c) contratação de engenharia 

proprietária para fiscalização da fabricação dos equipamentos e 

implantação da obra; (d) verificação de projeto de engenharia e 

escopo por terceiros, com atenção às especificações em relação 

a madeira; (f) efetuar testes com madeira existente na região para 

aprimorar definição das especificações da madeira que será 

entregue na cogeração; (g) previsão contratual de período de 

operação assistida e treinamento dos operadores pelos 

fornecedores de equipamentos; (h) contratação de equipe de 

O&M experiente com antecedência para receber treinamento.
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#
Evento por Categoria de 

Risco
S x F Causas Aplicáveis Alocação Mitigação

4. Socioambiental

4.2
Atraso ou não obtenção de 

licenças industriais
16

(a) exigência de EIA/RIMA; (b) demora na 

autorização do condomínio industrial; (c) 

demora na autorização da prefeitura; (d) falta de 

antecedência na solicitação; (e) não 

atendimento da legislação; (f) relacionamento 

insuficiente com comunidades do entorno; (g) 

mobilização social contra; (h) pleito mal 

conduzido; (i) dificuldade de acesso aos órgãos 

responsáveis; (j) mudança de governo.

(a) parcialmente alocável a Química, via 

contrato, com dispensa de multas por não 

entrega caso ela cause o atraso e tendo como 

condição resolutiva a não obtenção de licenças.

(a) mitigação de multa por não fornecimento via assunção do 

custo da geração via gás natural; (b) desenvolver relacionamento 

próximo com os órgãos emissores e fiscalizadores via a 

Química; (c) formalização expedita da transferência da posse do 

site industrial para a SPE; (d) início dos trabalhos de obtenção 

das licenças com antecedência; (e) atendimento de 

condicionantes de licenças previamente obtidas; (f) contratação 

de um profissional exclusivo para o assunto com experiência 

prévia com os órgãos responsáveis na região; (g) obter a licença 

de instalação da cogeração em nome da Química com posterior 

transferência; (h) trabalho prévio e contínuo de comunicação com 

as comunidades do entorno. 

5. Completion

5.1
Atraso ou não conclusão do 

projeto
16

(a) restrições socioambientais; (b) restrição de 

recursos financeiros; (c) limitação de 

infraestrutura logística; (d) detalhamento prévio 

insuficiente; (e) erro de projeto; (f) condições 

inadequadas do terreno; (g) acidentes; (h) 

restrição de infraestrutura no local; (i) mudança 

de escopo; (j) indisponibilidade de mão de obra; 

(k) limitação de fornecedores com respaldo 

técnico e financeiro; (l) cronograma 

subestimado; (m) má gestão ou inexperiência 

dos gestores e empreendedores; (n) greves; (o) 

expropriação; (p) rescisão contratual com a 

Química; (q) desastres naturais; (r) restrição de 

suprimento ou especificação de biomassa. 

(a) parcial aos fornecedores de equipamentos e 

EPC, via contrato com multa de atraso e com 

seguro garantia de execução no valor de 15% 

dos contratos; (b) parcial ao fornecedor do EPC 

pela atribuição de único responsável por todo o 

escopo; (c) parcial a seguradora, via apólice de 

delay start-up e risco de engenharia; (d) parcial 

a Química, via contrato, com dispensa de 

multas por não entrega caso ela cause o atraso 

e tendo como condição resolutiva a não 

obtenção de licenças ou o financiamento; (e) 

parcial aos terceiros fornecedores de madeira, 

via contrato, prevendo multa pelo 

descumprimento do crongorama de entrega.

(a) mitigação de multa por não fornecimento via assunção do 

custo da geração via gás natural; (b) contratação de fornecedores 

de equipamentos e EPC de grande porte, histórico de sucesso 

em execução e respaldo financeiro; (c) contratação de 

engenharia proprietária para fiscalização da fabricação dos 

equipamentos e implantação da obra; (d) bom relacionamento 

com sindicato dos trabalhadores e comunidades do entorno;  (e) 

verificação de projeto de engenharia, escopo e cronograma por 

terceiros; (f) análise prévia de solo, subsolo e relevo do site 

industrial; (g) avaliação prévia de infraestrutura logística e do site 

industrial; (h) contratação de equipe própria com antecedência 

experiente em implantação industrial, incluindo gerente de 

projetos exclusivo; (i) previsão contratual de compartilhamento de 

infraestrutura local com Química; (j) desenvolver relacionamento 

próximo com os órgãos emissores e fiscalizadores via a 

Química; (k) formalização expedita da transferência da posse do 

site industrial para a SPE; (l) início dos trabalhos de obtenção das 

licenças com antecedência; (m) investidor considerar um valor 

adicional de capital para contingências; (n) investidor aportar com 

antecedência recursos necessários para implantação do projeto; 

(o) realizar pagamento aos fornecedores em dia; (p) investidor 

não autorizar mudança de escopo pelos gestores. 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

#
Evento por Categoria de 

Risco
S x F Causas Aplicáveis Alocação Mitigação

5. Completion

5.2 Sobrecusto na implantação 16

(a) condicionantes socioambientais; (b) 

restrição de fluxo de caixa; (c) limitação de 

infraestrutura logística; (d) embargo a obra; (e) 

atraso na implantação; (f) detalhamento prévio 

insuficiente do projeto; (g) mudança de escopo; 

(h) limitação de fornecedores com respaldo 

técnico e financeiro; (g) má gestão ou 

inexperiência dos gestores e empreendedores; 

(h) sobrecusto nas parcerias e compra de 

terras; (i) sobrecusto nos plantios iniciais; (j) 

sobrecusto na compra de biomassa.

(a) parcial para fornecedores de equipamentos 

e EPC, via contrato a preço fixo e turnkey, com 

seguro garantia de execução no valor de 15% 

dos contratos; (b) parcial ao fornecedor do EPC 

pela atribuição de único responsável por todo o 

escopo; (c) parcial a seguradora, via apólice de 

risco de engenharia; (d) parcial a Química, via 

contrato, com previsão de revisão de preço e 

prazo caso ela solicite mudança de escopo; (e) 

parcial aos terceiros fornecedores de madeira, 

via contrato com preço fixo.

(a) contratação de engenharia proprietária para fiscalização da 

implantação da obra; (b) verificação de projeto de engenharia por 

terceiros; (c) previsão de orçamento de contingência para obra; 

(d) avaliação prévia de infraestrutura logística e do site industrial; 

(e) análise prévia de solo, subsolo e relevo do site industrial; (f) 

contratação de pareceres técnicos validando as premissas de 

custos e escopo do projeto; (g) contratação de fornecedores de 

equipamentos e EPC de grande porte, histórico de sucesso em 

execução e respaldo financeiro; (g) contratação com 

antecedência de gerente de projetos experiente e exclusivo; (h) 

contratação com antecedência de equipe experiente de 

planejamento agrícola e prospecção de terras e biomassa; (i) 

desenvolvimento de fornecedores locais de insumos e serviços 

agrícolas com respaldo técnico e, se possível, financeiro; (j) 

realizar pagamento aos fornecedores em dia; (k) prever 

antecipadamente verba para atendimento de condicionantes 

socioambientais; (l) investidor não autorizar mudança de escopo 

pelos gestores. 

5.3
Comprometimento da 

margem operacional
16

(a) sobrecusto na biomassa; (b) sobrecusto no 

O&M; (c) sobrecusto de despesas gerais; (d) 

menor desempenho da indústria; (e) não gerar 

a receita esperada.

(a) parcial ao fornecedor de O&M, via contrato 

de longo prazo, com previsão de multa se não 

atender determinado nível de desempenho 

coberto por seguro garantia de execução; (b) 

parcial aos fornecedores de equipamentos e 

EPC, via contrato, com previsão de multa e 

retenção de pagamento se a cogeração não 

atender determinado nível de desempenho e 

coberto por seguro garantia de execução no 

valor de 15% dos contratos; (c) parcial ao 

fornecedor de madeira, via contrato a preço 

fixo; (d) parcial aos clientes, via contrato de 

vapor e eletricidade de longo prazo, preço fixo e 

take-or-pay / take-if-offered.

(a) equipe agrícola qualificada e com experiência prévia na região; 

(b) projeto localizado em área tradicional de eucalipto; (c) 

planejamento agrícola e prospecção de terras e biomassa com 

antecedência; (d) plantio próprio atendendo 100% da demanda do 

projeto a partir do 5º ano de operação; (e) diligência financeira e 

eficiência administrativa na gestão; (f) investidor participativo via 

práticas de governança; (g) adquirir equipamentos de fabricantes 

de grande confiabilidade; (h) prezar pela adequada manutenção 

da indústria; (i) contratação de fornecedor de O&M com histórico 

respaldo técnico e financeiro ou contratação de equipe própria 

experiente; (j) negociar e vender a eletricidade de imediato. 
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3.13 Análise e Elaboração dos Principais Contratos e Apólices de Seguros 

 

Este item trata da análise da elaboração dos contratos chave do projeto e das principais 

apólices de seguro necessárias. Vale ressaltar que os contratos são a principal 

ferramenta de operacionalizar a estratégia de alocação e mitigação dos riscos do 

projeto. As apólices de seguro, por sua vez, também são instrumentos eficazes de 

alocação de riscos. 

 

Primeiramente será explorado o contrato de vapor, cujas principais cláusulas já foram 

negociadas. Na sequência, quais são as previsões necessárias para os demais 

contratos e apólices de forma a contemplar as alocações e mitigações elencadas na 

análise e gerenciamento de riscos. 

 

De forma a simplificar a análise, a tabela a seguir apresenta um resumo de quais 

instrumentos podem ser usados para alocação e mitigação de cada uma das 14 

categorias de risco do projeto SPE Bioenergia. 

 
Tabela 25: Instrumentos de Alocação e Mitigação de Riscos 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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3.13.1 Principais Previsões dos Contratos Negociados 

 

a) Contrato de Suprimento de Vapor 

 

 Comprador: Química. 

 Prazo de Suprimento: 18 anos para que seja possível viabilizar prazo de 

amortização de até 16 anos previsto na linha BNDES Finem – Energias 

Alternativas. 

 Início da Operação Comercial: até 30/06/2013. 

 Preço: fixo em R$/tonelada e líquido de impostos para a SPE não correr risco da 

variação das alíquotas. 

 Forma de Recebimento: mensal. Prazo de vencimento de 10 dias úteis. 

 Reajuste: anualmente pelo IPCA, data-base Jan/2010. 

 Volume: fornecimento firme de 1.000.000 toneladas de vapor por ano, conforme 

especificações técnicas. 

 Modalidade: demanda mínima de 75% do volume em regime take-or-pay e oferta 

mínima de 85% em regime deliver-or-pay. 

 Penalidade Deliver-or-Pay: caso a SPE não entregue vapor e a Química consiga 

gerá-lo por gás natural em suas próprias caldeiras, a SPE pagará pela diferença 

entre o custo de geração de vapor a gás natural e o preço do vapor neste 

contrato. Do contrário, a SPE pagará multa equivalente ao preço do vapor a 

biomassa vezes o volume produzido a menor. 

 Carência da Penalidade Deliver-or-Pay: 6 meses da data prevista para início da 

operação comercial. 

 Penalidade Take-or-Pay: multa equivalente ao preço do vapor vezes o volume 

consumido a menor. 

 Site Industrial: a Química cederá 40.000 m² de área via Direito de Uso de 

Superfície, a título gratuito. Incluirá servidão sobre via de acesso, tubulação do 

vapor e conexão da energia. Prazo máximo de 90 dias para Química formalizar 

transferência da posse da área. 
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 Paradas Programadas: até 20 dias por ano com notificação prévia. 

 Acesso à Cogeração: a Química compartilhará seu acesso rodoviário com a 

SPE. 

 Infraestrutura Local: durante a construção, a Química fornecerá água bruta, 

acesso à eletricidade e estrutura de telecomunicação. Durante a operação, a 

Química compartilhará sua subestação, receberá parte dos resíduos líquidos da 

SPE e fornecerá água bruta. 

 Licença Ambiental: prevista hipótese de solicitar licença do projeto em nome da 

Química com posterior transferência à SPE. 

 Créditos de Carbono: os direitos aos créditos de carbono resultantes do projeto 

serão de titularidade da Química. 

 Renovação: melhores esforços, desde que negociado com 7 anos de 

antecedência de forma a permitir à SPE adequar seu plano de suprimento de 

biomassa. 

 Mudança de Escopo ou Atraso: caso a Química cause qualquer mudança de 

escopo ou atraso no projeto, está previsto direito da SPE de solicitar revisão de 

preço e/ou prazo de entrada em operação. 

 Garantia para Financiamento: previsão de cessão condicional do contrato e de 

seus recebíveis aos credores do financiamento do projeto. 

 Força-Maior: A parte prejudicada terá isenção temporária das obrigações 

contratuais, inclusive atraso, inadimplências e respectivas penalidades até 

regularização das atividades. Se o evento de força-maior persistir por período 

maior que 9 meses, qualquer uma das partes pode rescindir o contrato sem 

penalidades. O conceito de força-maior inclui eventos que atinjam a produção de 

madeira.  

 Condições Resolutivas: o contrato pode ser rescindido unilateralmente por 

qualquer parte se até 31/07/2011 não ocorrer a obtenção de todas as licenças e 

autorizações governamentais necessárias para a operação da cogeração ou se a 

SPE não levantar financiamento para o projeto. 

 Rescisão: a parte inadimplente deve pagar à outra o valor presente dos 

pagamentos de take-or-pay ou deliver-or-pay remanescente dos 18 anos de 
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contrato. Algumas hipóteses de mitigações dos valores da penalidade estão 

previstas para as duas partes. 

 Equilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato: na hipótese de mudanças 

relevantes, inclusive de legislação, que causem alteração no equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato, está incluída a previsão de renegociação do 

contrato. 

 

3.13.2 Previsões Necessárias nos Demais Contratos 

 

a) Contrato de Compra e Venda de Eletricidade 

 

 Comprador: a definir, SPE Bioenergia não definiu se venderá no ACL ou no ACR.  

 Prazo de Suprimento: para venda no ACR os contratos podem ser de 15 ou 20 

anos, a depender de cada leilão. No ACL contratos de longo prazo acima de 5 

anos são exceção. 

 Início da Operação Comercial: a negociar. Se venda no ACL, buscar alguns 

meses de flexibilidade na data de início com carência de penalidades. 

 Volume: fornecimento firme de 10,0 MW médios. Se venda no ACL, prever 

flexibilidade de 15% no volume de entrega para absorver flutuações de demanda 

pelo vapor (nível equivalente ao deliver-or-pay da Química). Se venda no ACR, 

considerar vender 8,5 MW médios, deixando o saldo para ser vendido ano a ano 

no mercado à vista.  

 Modalidade: take-if-offered de 10,0 MW médios. Deve-se buscar opção da SPE 

comprar bioeletricidade no mercado à vista, caso tenha déficit de produção para 

evitar pagamento de penalidades.  

 Preço: fixo em R$/MWh com PIS/COFINS (prática no setor) e líquido de ICMS 

(caso seja aplicável), para não correr risco da variação das alíquotas. 

 Forma de Recebimento: mensal. Prazo de vencimento a negociar, mas 

preferencialmente 10 dias úteis conforme contrato de vapor. 

 Reajuste: anual. Deve-se privilegiar o IPCA conforme contrato de vapor. 



290 
 

 Paradas Programadas: buscar até 20 dias por ano com notificação prévia, 

conforme contrato de vapor. 

 Garantia para Financiamento: previsão de cessão condicional do contrato e de 

seus recebíveis aos credores do financiamento do projeto. 

 Força-Maior: Prever que a parte prejudicada deverá ter isenção temporária das 

obrigações contratuais e respectivas penalidades. Incluir, no conceito de força-

maior, hipóteses que atinjam a produção de madeira, tal qual secas prolongadas.  

 Rescisão/ Indenizações: incluir perdas e danos causados pela diferença do valor 

da eletricidade no mercado na época da rescisão e o valor do contrato. Além 

disso, prever multa rescisória para desestimular rescisão em percentual a ser 

negociado. 

 Equilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato: prever na hipótese de mudanças 

relevantes, inclusive de legislação, que causem alteração no equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato, a possibilidade de renegociação do contrato. 

 

b) Contrato de Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Construção 

 

 Fornecedor: empresa de grande porte com histórico de sucesso em execução e 

respaldo técnico e financeiro. Escolher fabricantes de equipamentos de respaldo 

técnico e financeiro. 

 Modalidade/Preço: EPC a preço fixo (se necessário em consórcio) ou Aliança 

como cost-plus-fee com preço máximo. Ambos preferencialmente turnkey. Preço 

em Reais. 

 Forma de Pagamento: medições mensais atreladas à evolução do cronograma 

físico da obra. Retenção de saldo de 10% do contrato, sendo metade liberado na 

entrada em operação da cogeração, e a outra metade em seu aceite final 

(conclusão do escopo e desempenho da cogeração). 

 Reajuste: anual, preferencialmente IPCA, conforme contrato de vapor. 

Entretanto, é comum que a parcela de mão de obra seja referenciada de acordo 

com reajuste do respectivo sindicato e reajustada na data base do dissídio. 
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Equipamentos também costumam ter parte de seu custo reajustado por índices 

da metalurgia básica. 

 Escopo: deve consistir na implantação da unidade de cogeração, da unidade de 

desmineralização de água e da unidade de biomassa. Incluindo toda a 

engenharia, construção e fornecimento da planta. Assim como a fabricação, o 

fornecimento de todos os materiais, equipamentos e instrumentos, instalação, 

interligações, serviços de engenharia, obras civis, desenhos, testes, montagem 

eletromecânica, e comissionamento. 

 Prazo de Entrada em Operação: data deve ser fixa e ter razoável folga em 

relação à data de início de suprimento comprometida no contrato de vapor e 

eletricidade.  

 Atraso ou Antecipação/ Penalidades ou Bônus: prever que, caso o fornecedor 

cause atraso na data de entrada em operação, ele estará sujeito a uma multa 

diária. Da mesma forma, caso cause antecipação na data, fará jus a bônus. 

 Desempenho e Penalidades: definir níveis de desempenho operacional garantido 

da unidade de cogeração como condição de aceite final. Atraso ou não 

atendimento destes níveis deverá estar sujeito à multa. 

 Condições do Terreno: prever declaração pelo fornecedor de ter pleno 

conhecimento das condições de relevo, solo e subsolo do site industrial.  

 Licenças e Autorizações: prever no escopo do fornecedor a responsabilidade 

pela obtenção de todas as autorizações, alvarás e licenças para execução da 

obra. Exceto pela obtenção da licença ambiental de instalação da unidade 

industrial. 

 Financiamento: fornecedor deve garantir que todas as máquinas e equipamentos 

possuem código FINAME e possuirão o índice de nacionalização necessário em 

valor e peso. Eventual descumprimento deve estar sujeito à multa.  

 Garantia para Financiamento: previsão de cessão condicional do contrato aos 

credores do financiamento do projeto. 

 Treinamento e Operação Assistida: prever obrigação de treinamento da equipe 

de O&M da SPE Bioenergia. Adicionalmente, prever prazo mínimo de 

acompanhamento da operação pela equipe a partir da partida da planta. 
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 Garantia Técnica: prever cobertura de solidez e segurança da obra contra todos 

e quaisquer defeitos de engenharia, projeto, fabricação, mão de obra, montagem, 

instalação e comissionamento e testes. Bem como todos os materiais, serviços, 

sistemas e equipamentos fornecidos e implantados. 

 Prazo de Garantia Técnica: prever 5 anos para solidez e segurança para obras 

civis e serviços. Para demais equipamentos prever pelo menos 1 ano. O 

fornecedor deve repassar formalmente os respectivos prazos de garantia 

concedidos pelos fabricantes. 

 Limite de Responsabilidade: estabelecer limite entre 15 e 20% do preço do 

contrato, a ser definido em função da confiabilidade do fornecedor. 

 Garantia de Execução: exigência de garantia de fiel cumprimento do contrato e 

perfeito funcionamento da unidade industrial na forma de fiança bancária ou 

seguro garantia. Garantia deve ser entre 15 e 20% do valor do contrato, a ser 

definido em função da confiabilidade do fornecedor. 

 Garantia de Adiantamento: exigência de garantia para assegurar valor de 

eventual adiantamento pago no início dos trabalhos, na forma de fiança bancária 

ou seguro garantia. 

 Seguro de Transporte: prever obrigação do fornecedor de contratação de apólice 

de seguro de transporte para cobrir danos aos bens transportados das 

respectivas fábricas ao site industrial, incluindo embarque e desembarque, 

içamento e descida. 

 Seguro Patrimonial: prever obrigação do fornecedor de contratar cobertura de 

danos sobre máquinas e equipamentos do projeto, enquanto estiverem nas 

instalações dos fabricantes. 

 Segurança: fornecedor deve se responsabilizar pela segurança do site industrial, 

inclusive contra furto e roubo. 

 Força-Maior: Prever que a parte prejudicada terá isenção temporária das 

obrigações contratuais e respectivas penalidades. Força-maior prolongada deve 

dar direito a SPE Bioenergia rescindir o contrato sem penalidades.  
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 Rescisão: prever possibilidade de rescisão por conveniência da SPE Bioenergia 

com valor de multa menor possível. Prever hipóteses de rescisão mútuas por 

inadimplência não sanada com valor de multa que desestimule a inadimplência. 

 

c) Contrato de Fornecimento de O&M Industrial 

 

 Fornecedor: supondo que se opte por terceirização, empresa com respaldo 

financeiro e com histórico de sucesso de O&M em unidades de cogeração a 

partir de biomassa. 

 Prazo do Fornecimento: prever no mínimo 5 anos, se possível 18, mesmo prazo 

do contrato de vapor.  

 Modalidade/Preço: preço fixo ou cost-plus-fee com preço máximo e taxa de 

incentivo. Preço em Reais. 

 Forma de Pagamento: mensal, preferencialmente após os 10 dias úteis de prazo 

de recebimento do contrato de vapor. 

 Reajuste: anual, preferencialmente pelo IPCA, conforme contrato de vapor. 

Entretanto, dado o grande componente de mão de obra, é comum que haja 

parcela referenciada no dissídio do sindicato aplicável. 

 Escopo: operação e manutenção da unidade industrial em todas as suas etapas, 

inclusive a unidade de biomassa. Responsável também por contratar, treinar e 

supervisionar todos os profissionais envolvidos. 

 Desempenho: definir níveis de desempenho operacional garantido da unidade 

industrial compatíveis com os contratos de suprimento de vapor e eletricidade. 

Incluir parâmetros de eficiência, disponibilidade e vida útil.  

 Penalidades e Prêmio: não atendimento dos níveis de desempenho por falha 

operacional ou de manutenção deverá estar sujeito à multa proporcional ao 

desvio. O valor da multa deve seguir, dentro do possível, as mesmas bases das 

multas cabíveis a SPE Bioenergia perante os contratos de vapor e eletricidade. 

Prever que as multas possam ser dedutíveis dos pagamentos mensais. Prever o 

pagamento de prêmio, caso o desempenho seja acima do previsto. A recorrência 
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de desvios negativos deve ser caracterizada como inadimplemento contratual e 

dar margem a rescisão pela SPE Bioenergia.  

 Procedimentos: prever elaboração e cumprimento de manual de procedimentos 

de operação e manutenção, incluindo seção dedicada à unidade de biomassa. 

 Mobilização: prever mobilização de equipe de O&M a tempo de acompanhar o 

comissionamento e os testes da unidade industrial; e a tempo de receber 

treinamento pelos fornecedores de equipamentos, engenharia e construção.  

 Garantia para Financiamento: previsão de cessão condicional do contrato aos 

credores do financiamento do projeto. 

 Limite de Responsabilidade: estabelecer limite no valor de pelo menos 1 ano de 

prestação de serviço, a ser definido em função da confiabilidade do fornecedor. 

 Garantia de Execução: exigência de garantia de fiel cumprimento do contrato e 

perfeito funcionamento da unidade industrial na forma de fiança bancária ou 

seguro garantia. Garantia deve ser no valor de no mínimo 1 ano de prestação de 

serviço, a ser definido em função da confiabilidade do fornecedor. 

 Seguro Mão de Obra: deve-se prever cobertura de vida e saúde e o que mais for 

previsto em lei. 

 Força-Maior: Prever que a parte prejudicada terá isenção temporária das 

obrigações contratuais e respectivas penalidades. Força-maior prolongada deve 

dar direito a SPE Bioenergia rescindir o contrato sem penalidades.  

 Rescisão: prever possibilidade de rescisão por conveniência da SPE Bioenergia 

com valor de multa menor possível. Prever hipóteses de rescisão mútuas por 

inadimplência não sanada com valor de multa que desestimule a inadimplência. 

 Equilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato: na hipótese de mudanças 

relevantes, inclusive de legislação, que causem alteração no equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato, está inclusa a previsão de renegociação do 

contrato. 

 

d) Contratos de Parceria ou Arrendamento 

 

 Prazo: dois ciclos, em torno de 12 anos. 
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 Modalidade: firme. 

 Condição Suspensiva: caso o proprietário não consiga licenciar a propriedade. 

 Preço: valor fixo, se arrendamento, e percentual fixo de participação na 

produção, se parceria. 

 Área: pré-determinada em volume de hectares de uma ou mais fazendas. 

 Preço (se arrendamento): fixo em R$/hectare efetivamente plantado por ano. 

 Remuneração (se parceria): o contrato de parceria prevê uma participação da 

produção de eucalipto para o proprietário da terra em percentual fixo. O risco de 

produtividade é compartilhado. Concomitantemente, é assinado um contrato de 

compra antecipada da biomassa equivalente ao volume total da participação do 

proprietário a um preço fixo em R$/m³. Sobre a estimativa deste volume são 

feitos pagamentos anuais pela SPE Bioenergia para o proprietário a título de 

adiantamento pela compra de tal madeira. No momento do corte, quando 

apurado o volume de madeira do proprietário, a SPE Bioenergia paga a diferença 

entre o valor total da madeira e os adiantamentos realizados em anos anteriores. 

 Forma de Pagamento: anual. Prazo de vencimento preferencialmente de 10 dias 

úteis ou mais, em linha com contrato de vapor. 

 Reajuste: prever reajuste anual pelo IPCA. 

 Licenciamento Ambiental: prever que responsabilidade pela obtenção do 

licenciamento ambiental e regularização da propriedade é do proprietário. 

Responsabilidade pelo atendimento das condicionantes ambientais deve ser 

negociada caso a caso. 

 Operação Florestal: prever responsabilidade exclusiva da SPE Bioenergia sobre 

o plantio, manutenção, segurança e CBCT das florestas. 

 Renovação: incluir a previsão de renovação por mais um ciclo, uma vez que o 

contrato de vapor pode vir a ser renovado.  

 Garantia para Financiamento: previsão de cessão condicional do contrato aos 

credores do financiamento do projeto. Adicionalmente, a SPE Bioenergia deve 

poder penhorar a favor dos credores o volume de madeira equivalente aos 

adiantamentos realizados. 
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 Força-Maior: Prever que a parte prejudicada deverá ter isenção temporária das 

obrigações contratuais e respectivas penalidades. 

 Penalidades: prever que se o proprietário da terra comercializar madeira de 

propriedade da SPE Bioenergia sem autorização, o mesmo deverá indenizar a 

SPE em valor 100% maior que o valor de mercado da madeira vendida. 

 

e) Contrato de Compra Antecipada de Biomassa 

 

 Fornecedor: empresas com respaldo técnico e, de preferência, também 

financeiro. Se possível com longo histórico de operações agrícolas na região. 

 Prazo: deve ser pré-determinado de acordo com a idade das florestas existentes 

e a demanda da unidade de cogeração. 

 Modalidade: prever volume fixo em regime firme.  

 Condição Suspensiva: prever que responsabilidade pela obtenção do 

licenciamento ambiental, cumprimento de condicionantes e regularização da 

propriedade é do proprietário.  

 Volume e Condições: prever volume fixo de madeira em m³, de acordo com 

especificações técnicas e cronograma de colheita pré-determinados. A 

localização das florestas deve respeitar uma distância máxima da unidade 

industrial. A responsabilidade pela realização do CBCT deve ser negociada, a 

depender do custo e do respaldo técnico e financeiro do fornecedor da madeira. 

 Flexibilidade no Cronograma de Corte: prever flexibilidade limitada para que não 

haja risco de suprimento de biomassa para o projeto. 

 Penalidades: prever multa e/ou recusa da madeira caso fornecedor não atenda 

especificações e cronograma de entrega pré-determinados. 

 Operação Florestal: prever responsabilidade exclusiva do fornecedor sobre o 

plantio, manutenção, segurança e, a negociar, o CBCT das florestas. 

 Preço: fixo e pré-determinado em R$/m³. 

 Forma de pagamento: parte antecipada quando da regularização ambiental da 

floresta existente e o saldo quando da colheita. Prazo de vencimento deve ser 
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em função da data de recebimento da madeira, preferencialmente após o 10º dia 

útil de cada mês, em linha com o contrato de vapor. 

 Reajuste: prever reajuste anual pelo IPCA. 

 Garantia de Fornecimento: prever que o fornecedor deverá, no ato de cada 

pagamento adiantado, representar suas obrigações de entrega de madeira por 

meio da emissão de uma Cédula de Produto Rural para cada ano de entrega. 

Elas conterão alienação fiduciária à SPE Bioenergia dos respectivos volumes 

pagos de madeira, até a completa entrega da madeira. 

 Garantia para Financiamento: previsão de cessão condicional do contrato aos 

credores do financiamento do projeto. Adicionalmente, a SPE Bioenergia deve 

poder penhorar a favor dos credores o volume de madeira equivalente aos 

adiantamentos realizados. 

 Força-Maior: Prever que a parte prejudicada deverá ter isenção temporária das 

obrigações contratuais e respectivas penalidades. 

 Rescisão/Penalidades: prever a cobrança de multa por inadimplemento fixada 

em um percentual do volume total de madeira objeto do contrato. Além da 

possibilidade de indenização por perdas e danos sofridos. 

 

f) Acordo de Investimento/Acionistas 

 

 Gestão: prever mecanismos para fazer cumprir uma adequada gestão do projeto. 

Inclusive estabelecendo um Conselho de Administração participativo, composto 

por investidores e empreendedores; 

 Processo Decisório: estabelecer processo de aprovação compartilhado com o 

Conselho de Administração em casos de decisões relevantes (e.g. escolha de 

principais fornecedores e mudança de escopo no projeto) e aprovação de 

grandes gastos; 

 Comunicação, Transparência e Prestação de Contas: estabelecer regime formal 

de comunicação e prestação de contas com Conselho de Administração pelos 

executivos e empreendedores; 
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 Aporte de Capital Contingente: estabelecer regra de aportes adicionais na 

hipótese de sobrecusto, recomposição de fluxo de caixa ou obtenção de menor 

endividamento. 

 Desempenho da Bioenergia: condicionar a concessão de parte ou o todo dos 5% 

de participação acionária aos empreendedores e investidor anjo à: (i) ocorrência 

do completion do projeto ou obtenção de um determinado nível de geração de 

caixa; e (ii) prazo mínimo de permanência dos mesmos na gestão, não antes do 

completion. 

 Estratégia de Crescimento e Saída: pré-estabelecer hipóteses e condições para 

a decisão de eventual expansão do projeto e para a saída do investidor. 

Adicionalmente, determinar as hipóteses de liquidez da participação dos 

empreendedores e investidor anjo, em linha com a estratégia de investimento do 

investidor. 

 Novos Sócios: pré-estabelecer hipóteses de eventual entrada de novos 

investidores, preferencialmente públicos, como forma de mitigação de risco 

setorial e de funding. 

 Política de Dividendos: estabelecer política de distribuição de dividendos e 

reinvestimentos, de acordo com estratégia de crescimento do projeto e de saída 

dos investidores. 

 

g) Contrato de Financiamento 

 

 Termos e Condições: repasse de recursos do BNDES em Reais por sindicato de 

bancos, conforme termos e condições das linhas BNDES Finem – Energias 

Alternativas e BNDES Capital de Giro. Meta de endividamento sobre 

investimento total de 80% e remuneração dos repassadores entre 2 e 3%. 

Negociar carência de juros e principal até 6 meses da entrada em operação do 

projeto. Negociar o menor número de restrições possível sobre a distribuição de 

dividendos. 

 Condições Precedentes para Contratação e Desembolso: diversas a serem 

negociadas com os bancos repassadores e BNDES. Neste projeto é importante 
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negociar: (i) limitação de prazo do contrato de venda eletricidade em 5 anos; (ii) 

limite razoável do percentual de cobertura do seguro garantia de execução sobre 

os contratos de EPC, equipamentos e O&M; (iii) aporte de capital próprio pari 

passu em vez de antecipado (upfront); e (iv) aceite da emissão de licença 

ambiental de instalação do projeto preliminarmente em nome da Química.  

 Garantias: a serem negociadas. Deve-se tentar evitar ou pelo menos limitar 

prazo e valor de todo e qualquer instrumento de apoio de crédito por parte dos 

acionistas da SPE Bioenergia.  

 Obrigações: a serem negociadas. Tentar evitar a obrigação de manter conta 

reserva sobre os pagamentos de O&M. Tentar evitar obrigação de renovação do 

contrato de venda de eletricidade, após os primeiros 5 anos.  

 Hipóteses de Vencimento Antecipado: a serem negociadas. 

 

3.13.3 Plano de Seguros 

 

De acordo com a análise de riscos, a seguir são listadas apólices que não podem deixar 

de ser contratadas ou pelo menos consideradas para a execução deste projeto. Não 

obstante, antes de prosseguir com sua contratação, se faz imprescindível a assessoria 

de uma corretora de seguros especializada. A corretora auxiliará na escolha das 

apólices, na escolha do nível e abrangência de suas coberturas, além de quais 

seguradoras são as mais apropriadas. 

 

a) Fase Pré-Operacional 

 

 Risco de Engenharia: pode ser contratada tanto pela SPE Bioenergia quanto 

pelo fornecedor de EPC. 

 Responsabilidade Civil Obras: pode ser contratada tanto pela SPE Bioenergia 

quanto pelo fornecedor de EPC. 

 Delay Start-up: apólice a ser avaliada junto ao corretor. Decisão dependerá do 

custo da apólice e de sua exequibilidade, uma vez que depende da ocorrência de 

sinistros. 
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 Transporte de Equipamentos: a ser contratado pelos fornecedores.  

 Seguro Garantia de Execução: a ser contratado pelos fornecedores de EPC e 

equipamentos em valor de pelo menos 15% do contrato. 

 Seguro Garantia de Adiantamento: a ser contratado pelos fornecedores de EPC 

e equipamentos no valor do adiantamento efetivamente realizado. 

 

b) Fase Operacional 

 

 Patrimonial: a ser contratado pela SPE Bioenergia. 

 Responsabilidade Civil Operações: a ser contratado pela SPE Bioenergia. 

 Seguro Garantia de Execução: a ser contratado pelo fornecedor de O&M, se 

terceirizado, em valor equivalente a pelo menos 1 ano do contrato. 

 Transporte de Biomassa: a ser contratado pelo fornecedor do transporte. 

 

c) Fases Pré-Operacional e Operacional 

 

 Incêndio Florestal: apólice a ser avaliada junto ao corretor. Contratação desta 

apólice não é prática no setor de eucalipto, pois há práticas disseminadas de 

prevenção e combate a incêndio. Além disso, florestas queimadas continuam 

úteis para fins energéticos, portanto, a perda é limitada.  

 

3.13.4 Instrumentos Derivativos 

 

É possível concluir que este projeto não apresenta exposição relevante a risco 

financeiro. Risco de câmbio não é aplicável. Quanto ao descasamento de índices, a 

maior exposição é no reajuste dos contratos de EPC, equipamentos e O&M. Os dois 

primeiros contratos são de até 2 anos. Logo, o risco é limitado e já foi considerado nas 

análises de risco de sobrecusto da obra. Em relação ao contrato de O&M, se 

confirmada a terceirização, sua exposição deve ser avaliada quando da negociação dos 

índices de reajuste. Portanto, por hora o uso de derivativos não é recomendado para 

este projeto. 
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3.14 Decisão de Investimento 

 

Concluídas as 13 etapas da Metodologia de Análise de Investimento de um Projeto 

Agroindustrial Greenfield em Bioenergia, aplicada à SPE Bioenergia, já é possível tirar 

conclusões sobre a viabilidade técnica e econômica do projeto. 

 

Os diversos pareceres técnicos realizados por consultores independentes e as análises 

pelo investidor concluíram pela viabilidade técnica do projeto. Os pareceres 

recomendaram a revisão de algumas premissas que foram incorporadas na análise. 

Contudo, nenhum deles encontrou fatores que pudessem inviabilizar a implementação 

e/ou a operação do projeto ao longo de sua vida útil. 

 

O VPL do acionista no cenário base foi positivo em R$7,2 milhões, considerando a 

participação acionária de 95%. Adicionalmente, o cálculo realizado do Valor Esperado 

do VPL do acionista no projeto, replicado na Tabela 26, resultou também em um valor 

positivo de R$1,6 milhão. A definição das premissas para o cenário otimista considerou 

o que de melhor poderia acontecer ao mesmo tempo a cada uma das variáveis 

relevantes. E vice-versa para o cenário pessimista. Além disso, foi considerado o 

cenário de não obtenção do incentivo da dilação do ICMS. 

 

Tabela 26: Valor Esperado do VPL e da TIR da SPE Bioenergia 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A robustez da viabilidade do projeto pode ser observada mais claramente analisando a 

TIR dos diversos cenários na Tabela 27. 

VPL Esperado Acionista Probab. E(VPL)

Cenário Otimista 26,4         25,0% 6,6           

Cenário Base 7,2           25,0% 1,8           

Cenário Base sem incentivo (6,2)         25,0% (1,6)         

Cenário Pessimista (20,8)       25,0% (5,2)         

E (VPL) @ 14,35% a.a. (R$mm) 100,0% 1,6           
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Tabela 27: TIR da SPE Bioenergia 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Tanto o cenário sem incentivo quanto o pessimista, por pior que sejam, possuem TIR 

positiva e não muito diferente da taxa SELIC de 10,25% a.a. Da mesma forma, o 

cenário otimista poderia potencialmente chegar a uma TIR de 24,8%, mais que 

triplicando o VPL do cenário base. Vale ressaltar também que, se obtido o incentivo de 

ICMS, o Valor Esperado do VPL do acionista subiria de R$1,6 para R$5,0 milhões na 

análise de cenários. 

 

A análise de riscos, por sua vez, determinou uma estratégia de compartilhamento e 

mitigações daqueles riscos individualmente classificados como mais críticos. Tais como 

sobrecusto na implantação, comprometimento da margem operacional e 

indisponibilidade de capital próprio adicional. Consequentemente, minimizando seus 

possíveis impactos e reduzindo sua probabilidade de ocorrência.  

 

Portanto, a decisão é investir no projeto SPE Bioenergia. 

 

Vale, entretanto, uma observação em relação ao risco de indisponibilidade de capital 

próprio adicional (risco 1.2 de funding). A decisão de investir deve ser tomada com a 

ciência da necessidade de ser contingenciado algum capital adicional para o projeto. 

Portanto, cabe ao investidor ponderar se existiriam e quanto seriam os custos 

relacionados a este capital contingenciado. Este é mais um risco característico de 

projetos Greenfield. 

 

TIR (nominal) Acionista

Cenário Otimista 24,8%

Cenário Base 17,1%

Cenário Base sem incentivo 12,3%

Cenário Pessimista 9,1%
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4 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi o de estabelecer um padrão metodológico para a análise 

de investimento em projetos agroindustriais tipo Greenfield de bioenergia no Brasil. A 

partir de uma seleção de metodologias existentes, propõe-se uma série de abordagens 

alternativas e complementares, de forma a contemplar adequadamente as 

particularidades destes projetos.  

 

Portanto, a proposta é que esta metodologia sirva como referência de ferramenta de 

análise para abordagem coerente das especificidades deste tipo de projeto. Para que o 

investidor, após o uso desta ferramenta, possa tomar uma decisão de investimento 

mais consciente em determinado projeto.  

 

Este trabalho é inédito no que se refere à padronização de metodologias para a análise 

de investimento especificamente de projetos agroindustriais Greenfield de bioenergia. 

Além da padronização, valem destacar como principais contribuições deste trabalho: (i) 

a identificação e análise dos componentes do projeto; (ii) a identificação do escopo para 

as análises de viabilidade técnica; (iii) o critério estabelecido para a análise da 

estratégia de financiamento; (iv) o enfoque aplicado na análise de viabilidade 

econômico-financeira; (v) a abordagem metodológica proposta para análise e 

gerenciamento de riscos; e (vi) a recomendação de como estabelecer contratos como 

instrumentos de compartilhamento e mitigação de riscos. 

 

Para que faça sentido investir em projetos desta natureza, eles devem ser 

suficientemente robustos para gerar um VPL positivo ao investidor, ainda que suscetível 

a algumas situações adversas em determinados momentos de sua vida útil. Como 

exemplo, a deterioração temporária nas condições de mercado (volume e/ou preço), 

atraso na construção, sobrecusto na implantação, escalada nos custos operacionais, 

restrição parcial na disponibilidade de biomassa, alteração em incentivos fiscais e 

mandatos governamentais, dentre outras.  
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Portanto, a atenção do investidor deve estar centrada na capacidade de geração de 

caixa do projeto e em sua estratégia de gerenciamento de riscos. Se o projeto entrará 

em operação no momento previsto, dentro do custo previsto e nos parâmetros 

operacionais previstos (capacidade, eficiência e disponibilidade). E se o custo de 

suprimento de biomassa, sua disponibilidade e o preço de venda de bioenergia são 

adequados. 

 

Ao avaliar um investimento em projeto de bioenergia, recorrentemente é dada 

demasiada importância à parte industrial do negócio. Não só este negócio por definição 

é uma agroindústria, como o lado agrícola representa um risco mais imponderável que 

o lado industrial. Isso se dá principalmente em função da variável climática, mas 

também pelo fato da biomassa ser uma matéria viva. 

 

Além disso, no caso de projetos Greenfield, é primordial avaliar e/ou definir os 

executivos e a equipe técnica que farão a implementação do projeto. Assim como 

aqueles profissionais chave que farão a gestão e acompanhamento da fase 

operacional. Esses profissionais são imprescindíveis para o sucesso do projeto. Para 

tanto, incentivos devem ser criados para retê-los. 

 

Na prática, é incomum que projetos, após ter seu investimento aprovado, apresentem 

rentabilidade acima do previsto. Pesquisa da Accenture (ALBERNAZ, 2012) mostra que 

somente 33% dos projetos de capital intensivo entregaram o valor esperado dos ativos. 

Edward Merrow afirma que entre 35 a 65% dos grandes projetos industriais no mundo 

falham (KLAVER, 2012). Para tentar evitar esta armadilha, se faz necessária uma 

análise prévia, isenta e racional das premissas do projeto. Além de uma boa gestão 

principalmente de sua implementação e de seus riscos. 

  

O estudo de caso apresentado, de um projeto de cogeração de energia a partir de 

eucalipto, serviu para ilustrar a eficácia da utilização da metodologia de análise de 

investimento proposta. Além disso, serviu como referência e guia de como aplicar esta 

ferramenta na análise de quaisquer projetos agroindustriais Greenfield no setor de 
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bioenergia. Portanto, pode-se concluir que o uso da metodologia proposta possibilita 

uma análise coerente de projetos desta natureza e permite uma tomada de decisão de 

investimento objetiva e consciente.  

 

Não obstante, na prática, a decisão de investir pode não se restringir à análise 

fundamentalista e objetiva do projeto. Ela pode englobar outras variáveis como: (i) nível 

de aderência à estratégia de investimento do investidor; (ii) restrição de capital; (iii) 

projetos mutuamente exclusivos; (iv) melhor momento de investir, etc. 

 

Neste sentido, sugere-se o aprofundamento da pesquisa nos fatores que conduzem a 

decisão de um investidor em investir em um projeto desta natureza. Seja ele um 

participante do setor de bioenergia, um empreendedor ou um investidor capitalista. 
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APÊNDICE A – Setor de Bioenergia 

 

Neste apêndice será apresentado um panorama do setor de bioenergia no Brasil. 

Exploram-se os números atuais de oferta e demanda por fontes e por setores da 

economia, e o potencial de crescimento do mercado de bioenergia para os próximos 10 

anos. Apresentam-se também as rotas de conversão de biomassa em energia e as 

principais unidades e projetos agroindustriais de bioenergia e suas características. 

 

1.1 Definições 

 

Primeiramente se faz necessário definir o setor de bioenergia e os principais conceitos 

relacionados a este tema. Na sequência serão apresentadas algumas classificações 

recorrentemente utilizadas na literatura do setor para facilitar o entendimento do 

assunto. 

 

1.1.1 Conceitos 

 

a) Bioenergia 

 

Bioenergia é “a produção, conversão e uso de material direta ou indiretamente 

produzido por fotossíntese (inclusive descarte orgânico) para fabricar combustíveis e 

substitutos para petroquímicos e outros produtos energo-intensivos” (NREL, [n.d.], 

tradução nossa). Definida também “como toda e qualquer forma de energia associada a 

formas de energia química acumulada mediante processos fotossintéticos recentes” 

(BRASIL. BNDES; CGEE, 2008, p. 25). 

 

Energia de biomassa é a energia derivada de matéria viva como os grãos 
(milho, trigo), as árvores e as plantas aquáticas; esta matéria viva também é 
encontrada nos resíduos agrícolas e florestais (incluindo os restos de colheita e 
os estrumes) e nos resíduos sólidos municipais. (HINRICHS; KLEINBACH, 
2003, p. 437). 
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Dito isso, é possível simplificar a definição de bioenergia como energia gerada a partir 

de biomassa recente. O termo recente é importante para diferenciar das fontes fósseis 

que se originaram a partir de biomassa há milhões de anos. 

 

b) Biomassa 

 

Há diversas definições para biomassa, seguem algumas selecionadas: 

 

Biomassa é “qualquer matéria orgânica derivada de planta” (NREL, [n.d.]). “[...] massa 

de matéria vegetal existente nas florestas ou a matéria orgânica não fóssil de origem 

biológica” (ORMOND, 2006, p. 50). “[...] recursos naturais que dispõem de bioenergia e 

que podem ser processados para fornecer formas bioenergéticas mais elaboradas e 

adequadas para o uso final” (BRASIL. BNDES; CGEE, 2008, p. 25). 

 

Biomassa é todo material orgânico, não fóssil, que tenha conteúdo de energia 
química no seu interior, o que inclui todas as vegetações aquáticas ou 
terrestres, árvores, biomassa virgem, lixo orgânico, resíduos de agricultura, 
esterco de animais e outros tipos de restos industriais. (VIDAL; HORA, 2010, p. 
266). 

 

Quanto às fontes de biomassa para energia, a NREL descreve plantios herbáceos e de 

madeira, plantio de alimentos, resíduos e descartes de colheitas agrícolas, resíduos e 

descartes de madeira, plantas aquáticas e outros materiais de descarte incluindo alguns 

tipos de resíduos urbanos. 

 

A Figura 38 resume e classifica com mais clareza as possíveis fontes de biomassa: 
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Figura 38: Fontes de Biomassa 
Fonte: CORTEZ; LORA; AYARZA, 2008, p. 19. 

 

Por sua vez, o Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011 classifica as fontes brasileiras 

de biomassa em quatro tipos: 

 

As derivadas de cultivos ricos em carboidratos ou amiláceos, que geram o 
etanol; as derivadas de lipídios vegetais e animais, que geram o biodiesel; a 
madeira, que pode gerar o metanol, briquetes ou carvão vegetal; e os resíduos 
e dejetos da agropecuária e da agroindústria, que podem gerar calor e energia 
elétrica. (BRASIL. MAPA, 2006, p. 49). 

 

A disponibilidade de fontes de biomassa na indústria brasileira é bem vasta. No setor 

sucroenergético, além do bagaço, vale ressaltar a palha e as pontas da cana-de-açúcar 

e os resíduos do processo de produção de açúcar e álcool. Principalmente o vinhoto ou 

vinhaça e a torta de filtro. A torta de filtro é um resíduo do processo de fabricação de 

açúcar. Antes do processo de cristalização, na limpeza do caldo de cana, as impurezas 

são floculadas, decantadas e separadas com o uso de um filtro rotativo a vácuo. Deste 

equipamento é produzido um material sólido e quente chamado torta de filtro 

(ROSILLO-CALLE, 2005). O vinhoto, por sua vez, é produzido a partir do caldo da 
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cana-de-açúcar e/ou da fermentação do melaço no processo de produção do etanol. “O 

vinhoto contém açúcares não convertidos, carboidratos não fermentados, fermento 

inativo e uma variedade de compostos inorgânicos que contribuem para a DBO” 

(ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005, p. 237).  

 

No setor de celulose e papel, além dos resíduos florestais, o grande protagonista é a 

lixívia. A lixívia, ou licor negro, é uma solução aquosa que contém todos os produtos 

químicos adicionados ao processo de produção de pastas de celulose e os 

componentes não-celulósicos dos cavacos de madeira (ROSILLO-CALLE; BAJAY; 

ROTHMAN, 2005). 

 

c) Agroenergia  

 

“É todo o esforço para a produção de energia a partir da agricultura” (BERTONE, 2010, 

p. 5). Agroenergia é “bioenergia produzida a partir de produtos agropecuários e 

florestais” (BRASIL. MAPA, 2006, p. 48). Considera-se neste trabalho que a 

agroenergia é composta por quatro grandes grupos: o etanol e a cogeração de energia 

da cana-de-açúcar, a biomassa florestal e respectivo resíduo, o biodiesel de fontes 

animais e vegetais e os resíduos e dejetos agropecuários e da agroindústria. Neste 

sentido, a Figura 39 mostra aquilo que o Plano Nacional de Agroenergia 2006 chama de 

“Matriz de Agroenergia”. 
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Figura 39: Matriz da Agroenergia 
Fonte: BRASIL. MAPA, 2006, p. 14. 

 

É possível concluir, portanto, que o conceito de agroenergia está contido no conceito de 

bioenergia. Contudo, o conceito de agroenergia é mais restrito. 

 

Ao que parece, a Matriz de Agroenergia tentou refletir a realidade corrente do Brasil no 

ano de 2006. Contudo, ela não foi suficientemente abrangente para integrar novos usos 

da biomassa como, por exemplo, o etanol celulósico (que pode ser produzido a partir de 

outras matérias-primas além da cana), a produção de pellet de madeira ou de 

gramíneas, a gaseificação, a liquefação, a torrefação ou a pirólise. Também não 

considerou todas as biomassas utilizadas na matriz, como a lixívia; ou aquelas cujo uso 

dedicado para energia está em desenvolvimento, como é o caso do capim em suas 

diversas variedades, da cana energética, do sorgo lignocelulósico ou mesmo do sorgo 

sacarino para produção de etanol e energia elétrica. Por estas razões, o escopo deste 

capítulo abrange o setor de bioenergia como um todo. 

 

d) Bioeletricidade 

 

“Bioeletricidade é uma energia limpa e renovável, feita a partir da biomassa: resíduos 

de cana-de-açúcar (bagaço e palha), restos de madeira, carvão vegetal, casca de arroz, 

capim-elefante e outras.” (UNICA, 2011, p. 5). 
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e) Cogeração 

 

Cogeração é a produção simultânea e de forma sequenciada, de duas ou mais 
formas de energia a partir de um único combustível. O processo mais comum é 
a produção de eletricidade e energia térmica (calor ou frio) a partir do uso de 
gás natural e/ou de biomassa. (COGEN, [n.d.]). 

 

Ou ainda, “Compreende-se por cogeração a produção combinada de energia 

eletromecânica e calor útil a partir de uma única fonte de calor” (NOGUEIRA; 

MARTINS, 1997, p. 1). 

 

f) Biorrefinarias 

 

Biorrefinaria é “uma unidade industrial que integra processos de conversão de 

biomassa e equipamentos para a produção de combustíveis, eletricidade e químicos a 

partir de biomassa” (NREL, [n.d.], tradução nossa). É um conceito análogo ao de 

refinarias de petróleo e o propósito principal é maximizar a criação de valor econômico 

a partir dos derivados da biomassa (NREL, [n.d.]). 

 

 

Figura 40: Conceito de Biorrefinaria 
Fonte: NREL, [n.d.], tradução nossa. 
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Biorrefinaria é uma refinaria capaz “de transformar vários tipos de biomassa, a preços 

competitivos em relação às atuais fontes fósseis, em combustíveis, produtos químicos, 

eletricidade e calor” (BASTOS, 2007, p. 18). 

 

Biorrefinaria [...] refere ao uso de matérias-primas renováveis e de seus 
resíduos, de maneira integral e diversificada, para a produção, por rota química 
ou biotecnológica, de uma variedade de substâncias e energia, com a mínima 
geração de resíduos e emissões de gases poluidores. (BASTOS, 2007, p. 31). 

 

g) Agroindústria 

 

É a “indústria que processa ou beneficia matéria-prima oriunda da agricultura e a vende 

como produto para consumo ou matéria-prima para outras indústrias” (ORMOND, 2006, 

p. 22). 

 

Vale destacar que a definição trata exclusivamente da matéria-prima agrícola. Portanto, 

uma vez que este trabalho trata de projetos agroindustriais no setor de bioenergia, não 

é parte do escopo deste Apêndice analisar projetos de bioenergia a partir de resíduos 

urbanos, ainda que orgânicos. 

 

h) Projeto Greenfield 

 

“Greenfield significa que o projeto inicia do zero e se desenvolve a partir dali” 

(EITEMAN; STONEHILL; MOFFETT, 2002, p. 285). Outra definição é “[...] aqueles que 

envolvem projetos incipientes, ainda no papel” (FREIRE; VIEGAS, 2010). Greenfield é 

“[...] investimento em uma fábrica ou unidade produtiva em local onde haja pouca ou 

nenhuma infraestrutura física ou instalação existente” (REUTERS, [n.d.], tradução 

nossa). Greenfield é uma nova planta de produção, que permite a introdução de novos 

métodos de trabalho em um ambiente sem qualquer influência de culturas passadas 

(LEAN INSTITUTE BRASIL, [n.d.]). 

 

Em suma, projeto Greenfield é um projeto de construção de uma nova indústria em um 

terreno onde não há qualquer construção pré-estabelecida. O termo associa à ideia de 
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um campo gramado, um pasto, basicamente uma área virgem. Não é considerado um 

projeto Greenfield ampliações de capacidade industrial, reformas ou sequer aproveitar 

uma base de construção civil de um ativo pré-existente.  

 

1.1.2 Classificação 

 

a) Energia primária e energia secundária 

 

Energia primária são os “produtos energéticos, providos pela natureza na sua forma 

direta” (BRASIL. EPE, 2012a, p. 195) ou ainda “[...] que se obtém de recursos minerais, 

vegetais e animais (biogás), hídricos, reservatórios geotérmicos, sol, vento, marés” 

(BRASIL. EPE, 2012a, p. 196). São consideradas fontes de energia primária o petróleo, 

gás natural, carvão vapor, carvão metalúrgico, urânio, energia hidráulica, lenha, 

produtos da cana (melaço, caldo de cana e bagaço) e resíduos vegetais e industriais 

usados para geração de vapor, calor, etc. (BRASIL. EPE, 2012a). 

 

Energia primária com base em biomassa é aquela existente no estado natural da 

biomassa, por exemplo, a madeira e resíduos agrícolas (VIDAL; HORA, 2010). 

 

Energia secundária consiste em “produtos energéticos resultantes dos diferentes 

centros de transformação que têm como destino os diversos setores de consumo e 

eventualmente outro centro de transformação” (BRASIL. EPE, 2012a, p. 196). De 

acordo com a mesma fonte, o setor de transformação inclui todos os centros de 

transformação nos quais a energia primária e/ou secundária que entra se transforma 

em uma ou mais forma de energia secundária, cada qual com sua respectiva perda no 

processo de transformação. São fontes de energia secundária o óleo diesel, óleo 

combustível, gasolina, GLP, nafta, querosene, gás, coque de carvão mineral, 

eletricidade, carvão vegetal, álcool etílico (anidro e hidratado), etc. (BRASIL. EPE, 

2012a). 
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Energia secundária com base em biomassa é aquela existente no estado não natural da 

biomassa, por exemplo, o carvão vegetal e a bioeletricidade (VIDAL; HORA, 2010). 

 

b) Biomassa Tradicional e Biomassa Moderna 

 

O uso da biomassa para obtenção de energia pode ser classificado em uso tradicional 

ou moderno. 

 

Por tradicional entende-se o uso de formas ineficientes, como em fogões primitivos para 

cocção altamente poluentes usados por populações rurais mais pobres, muitas vezes 

com biomassa proveniente de desmatamento (GOLDEMBERG, 2007). O uso tradicional 

pode ser definido também como a utilização “[...] derivada de madeira/lenha catada, 

para uso doméstico” (GOLDEMBERG; NIGRO; COELHO, 2008, p. 21). A biomassa 

tradicional é aquela obtida por meio de combustão direta de madeira, lenha, resíduos 

agrícolas, resíduos de animais e urbanos, para cocção, secagem e produção de carvão 

(CENBIO, [n.d.]). 

 

Por uso moderno entende-se biomassa produzida de forma sustentável e usada para 

geração de eletricidade, para produção de calor e para produção de combustíveis 

líquidos para o setor de transportes. Inclui madeira e resíduos florestais de 

reflorestamento e/ou manejo sustentável de florestas nativas, assim como resíduos 

rurais e urbanos (GOLDEMBERG, 2007). O uso moderno também pode ser definido 

como “[...] com elevada eficiência tecnológica, possui a flexibilidade de suprir 

energéticos tanto para a produção de energia elétrica quanto para mover o setor de 

transportes” (CORTEZ; LORA; AYARZA, 2008, p. 15). A biomassa moderna é aquela 

em que a energia é obtida por meio de tecnologias avançadas de conversão, como na 

geração de eletricidade ou na produção de biocombustíveis (CENBIO, [n.d.]). 
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1.2 Panorama Setorial no Brasil 

 

1.2.1 Números Atuais 

 

De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2012 (BRASIL.EPE, 2012a), o 

consumo total de energia no Brasil em 2011, chamada de Oferta Interna de Energia, foi 

de 272,4 Mtep. Deste total, somente 246,6 Mtep chegou ao consumidor final, chamado 

Consumo Final. A diferença de 25,7 Mtep representam perdas em geral e por 

ineficiências e consumo interno no processo de transformação, por exemplo, de gás 

natural ou bagaço de cana em energia elétrica. Do chamado Consumo Final, a EPE 

ainda faz a segmentação entre uso energético e uso não energético (exemplo: álcool 

etílico para fins farmacêuticos). Para melhor entendimento, a Tabela 28 resume os 

principais números e conceitos. 

 

Tabela 28: Consumo de Energia no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012c, p. 14. 

 

Da Oferta Interna de Energia, o consumo total de energia elétrica representou 567,6 

TWh (dos quais 35,9 TWh importados), o equivalente a 48,8 Mtep (considerando fator 

de conversão de 0,086 tep médio para cada MWh de eletricidade, conforme Anexo A). 

Em outras palavras, a eletricidade representou 17,9% de todo o consumo de energia no 

Brasil em 2011. 

 

1.2.1.1 Oferta de Energia 

 

Valores em Mtep 2011 %

Oferta Interna de Energia 272,4 100,0%

Consumo Final 246,6 90,5%
Uso energético 228,9 84,0%

Uso não energético 17,7 6,5%

Perdas e Transformação 25,7 9,5%
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As energias renováveis têm participação de 44,1% da matriz energética brasileira, ainda 

bastante acima dos 13,3% da média mundial, conforme a Agência Internacional de 

Energia (AIE12, apud BRASIL. EPE, 2012a). 

 

Tabela 29: Oferta Interna de Energia por Fonte 

 

Fonte: BRASIL. EPE, 2012c, p. 19.  

 

Para se ter uma ideia da ordem de grandeza da bioenergia no Brasil, somente 

considerando os derivados da cana-de-açúcar (caldo de cana, melaço e bagaço), lenha, 

carvão vegetal, lixívia (6,2 Mtep) e biodiesel (2,1 Mtep), chega-se a 77,4 Mtep ou 

28,4% da Oferta Interna de Energia do Brasil. Este volume sozinho é 58,6% maior do 

que todo o consumo de energia elétrica do país, inclusive hidrelétricas. O mercado de 

bioenergia em 2011 vai muito além inclusive do restrito, porém promissor, mercado de 

bioeletricidade a partir de biomassa (3,2 Mtep). E, desde que haja biomassa disponível 

a custo competitivo, a bioenergia pode representar muito mais do que 28,4% de toda a 

expansão do consumo de energia do país.  

 

Analisando somente os 567,6 TWh de eletricidade, 88,9% é renovável dos quais 

apenas 6,6% proveniente de biomassa, considerando bagaço de cana, madeira, lixívia 

e outras recuperações. Contudo, do consumo total de energia elétrica, somente 480,1 

                                            
12

 AIE (Agência Internacional de Energia). Site institucional. Disponível em: http://www.iea.org/.  

 

Fonte (em Mtep) 2011 %

RENOVÁVEIS 120,1 44,1%

Energia hidráulica e eletricidade 39,9 14,7%

Derivados da cana-de-açúcar 42,8 15,7%

Lenha e carvão vegetal 26,3 9,7%

Outras renováveis (lixívia, eólica etc) 11,1 4,1%

NÃO RENOVÁVEIS 152,2 55,9%

Petróleo e derivados 105,2 38,6%

Gás natural 27,7 10,2%

Carvão mineral e derivados 15,2 5,6%

Urânio 4,1 1,5%

TOTAL 272,3 100,0%
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TWh chega ao consumidor final. Portanto, 15,4% ou 87,5 TWh são perdas comerciais 

ou técnicas.  

 

 

Figura 41: Oferta Interna de Eletricidade em 2011 
Fonte: BRASIL. EPE, 2012a, p. 16. 
1
 inclui importação de eletricidade de 35,9 TWh 

2
 inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações 

3
 inclui gás de coqueria 

 

Quanto à capacidade instalada de geração de energia elétrica, de acordo com consulta 

feita em novembro de 2012 ao Banco de Informações de Geração – BIG (BRASIL. 

ANEEL, 2012), a situação é de 128.031 MW em um total de 2.698 unidades. Na Tabela 

30 é possível observar a abertura da capacidade instalada por fonte. Vale ressaltar que 

os números da Tabela 30 divergem do gráfico da Figura 41, pois as fontes têm 

diferentes fatores de capacidade e diferentes regimes de operação (horas por ano).  

  

81,9%

6,6%

4,4%
2,7% 2,5% 1,4% 0,5%

HIDRÁULICA¹ BIOMASSA²

GÁS NATURAL NUCLEAR

DERIVADOS DE PETRÓLEO CARVÃO E DERIVADOS³

EÓLICA
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Tabela 30: Matriz de Energia Elétrica 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 
1
 considera 2 unidades de capim elefante e 3 de carvão vegetal 

 

1.2.1.2 Demanda de Energia 

 

O perfil do Consumo Final de 246,6 Mtep no ano de 2011, aberto por fonte de energia, 

pode ser observado no gráfico da Figura 42. 

 

Unidades mW

HIDRO 1024 83.567       65,3%

GÁS 145 13.382       10,5%
Natural 105 11.550       9,0%
Processo 40 1.832         1,4%

PETRÓLEO 990 7.346         5,7%
Óleo diesel 956 3.420         2,7%
Óleo residual 34 3.926         3,1%

BIOMASSA 445 9.801         7,7%
Bagaço de cana 359 8.075         6,3%
Lixívia 14 1.236         1,0%
Madeira¹ 45 379             0,3%
Biogás 19 79               0,1%
Casca de arroz 8 33               0,0%

NUCLEAR 2 2.007         1,6%

CARVÃO MINERAL 10 1.944         1,5%

EÓLICA 82 1.815         1,4%

IMPORTAÇÃO 8.170         6,4%
Paraguai 5.650         4,4%
Argentina 2.250         1,8%
Venezuela 200             0,2%
Uruguai 70               0,1%

TOTAL 2.698         128.031     100,0%

Capacidade Instalada
Fonte %
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Figura 42: Consumo Final de Energia por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 23. 
1
 inclui biodiesel 

² inclui etanol hidratado e anidro 

 

As seis principais fontes (óleo diesel, eletricidade, bagaço de cana, gasolina, gás 

natural e lenha) representam 68,2% do Consumo Final. As principais fontes de 

bioenergia, por sua vez, representam 26,2% do Consumo Final de energia no Brasil, 

sem contar a parcela da eletricidade proveniente de biomassa (em torno de 6,6% do 

total de eletricidade) ou o biodiesel no diesel. 

 

A próxima tabela permite analisar o perfil do Consumo Final por setor da economia e 

sua evolução na última década. É possível observar que os dois principais 

consumidores de energia são os setores Industrial e de Transportes com 35,8% e 

30,0% de participação respectivamente. O setor Comercial e Público, em conjunto, 

também são tratados como setor de Serviços. 

  

18%

17%

11%
8%

8%

7%

5%

5%

4%

3%
3%

2% 2%

7%

ÓLEO DIESEL¹ ELETRICIDADE 

BAGAÇO DE CANA GASOLINA

GÁS NATURAL LENHA 

OUTRAS SECUNDÁRIOS DE PETRÓLEO CARVÃO MINERAL E COQUE

ÁLCOOL ETÍLICO² GLP

NAFTA CARVÃO VEGETAL 

LIXÍVIA OUTROS
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Tabela 31: Consumo Final de Energia por Setor 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 27. 

 

Outra forma de representar a preponderância da energia térmica sobre a eletricidade é 

analisando estes números desconsiderando o setor de Transportes, no qual a 

participação da eletricidade é praticamente nula. Neste caso, a participação da 

eletricidade nos demais setores da economia subiria para somente 23,9% do Consumo 

Final. 

 

Dado que os principais setores (Industrial e o de Transportes) representam 65,8% do 

consumo, a próxima tabela foca na abertura deste consumo por subsetores. 

 

IDENTIFICAÇÃO (em 10³ tep) 2002 2006

CONSUMO FINAL 178.436   203.261   246.636   100,0%

CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 12.615      14.324      17.717      7,2%

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 165.821   188.937   228.919   92,8%

SETOR ENERGÉTICO 14.394      18.823      22.376      9,1%

RESIDENCIAL 20.692      22.090      23.374      9,5%

COMERCIAL 4.937        5.631        7.124        2,9%

PÚBLICO 3.188        3.453        3.758        1,5%

AGROPECUÁRIO 7.811        8.554        9.882        4,0%

TRANSPORTES - TOTAL 49.400      53.630      73.989      30,0%

INDUSTRIAL - TOTAL 65.399      76.757      88.416      35,8%

2011
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Tabela 32: Consumo Final de Energia por Subsetor 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 27. 

 

Individualmente, o subsetor Rodoviário, dentro de Transportes, é o mais relevante com 

27,5% de participação no Consumo Final de energia do Brasil. Vale destacar que, 

enquanto o consumo de energia do país como um todo cresceu nos últimos cinco anos 

21,3%, este subsetor cresceu 38,4%. Neste mesmo período, a frota brasileira de 

autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus), de acordo com a 

ANFAVEA (2007; 2012), subiu de 24,069 para 34,655 milhões, um aumento de 44,0%. 

A Figura 43 apresenta o gráfico das fontes de energia utilizadas pelo setor de 

Transportes, majoritariamente rodoviário. 

 

IDENTIFICAÇÃO (em 10³ tep) 2002 2006

TRANSPORTES - TOTAL 49.400      53.630      73.989      30,0%

Rodoviário 44.456       49.067       67.896       27,5%

Aéreo 3.135         2.435         3.623         1,5%

Hidroviário 1.036         1.088         1.323         0,5%

Ferroviário 773            1.040         1.148         0,5%

INDUSTRIAL - TOTAL 65.399      76.757      88.416      35,8%

Alimentos e Bebidas 15.845       20.122       22.972       9,3%

Ferro-gusa e Aço 15.736       16.985       17.669       7,2%

Papel e Celulose 6.591         8.016         10.180       4,1%

Química 6.596         7.364         7.464         3,0%

Não-ferrosos e Outros da Metalurgia 4.517         5.694         6.885         2,8%

Cerâmica 3.058         3.533         4.672         1,9%

Cimento 3.134         3.087         4.638         1,9%

Mineração e Pelotização 2.356         3.013         3.289         1,3%

Ferro-ligas 1.135         1.613         1.555         0,6%

Têxtil 1.117         1.213         1.201         0,5%

Outros 5.313         6.118         7.891         3,2%

2011
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Figura 43: Consumo Final de Energia do Setor Transportes em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 78. 
1
 inclui biodiesel 

 

O óleo diesel é a principal fonte de energia utilizada no setor de Transportes com 48,6% 

de participação (considera 5% de biodiesel). Gasolina e álcool somados, tanto o 

hidratado quanto o anidro, chegam a 42,7%. 

 

O Consumo Final de energia pelo setor Industrial, por sua vez, cresceu nos últimos 

cinco anos somente 15,2%. Abaixo do consumo do país como um todo, que ficou em 

21,3%. A Tabela 33 apresenta o Consumo Final de energia do setor Industrial por 

subsetor. 

 

48,6%

28,2%

8,4%

6,1%

4,8%

2,3% 1,3% 0,2% 0,1%

ÓLEO DIESEL¹

GASOLINA AUTOMOTIVA

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO

ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO

QUEROSENE 

GÁS NATURAL

ÓLEO COMBUSTÍVEL

ELETRICIDADE

GASOLINA DE AVIAÇÃO



333 
 

Tabela 33: Consumo Final de Energia no Setor Industrial por Subsetor 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 27. 

 

O subsetor de Alimentos e Bebidas é o principal consumidor de energia no setor 

Industrial, respondendo por 26,0% do consumo de energia ou, ainda, 9,3% de todo o 

consumo de todos os setores. Dentro do setor Industrial, o consumo de energia pelos 

subsetores de Ferro-gusa e Aço (20,0%), Papel e Celulose (11,5%), Químico (8,4%) e 

Metalúrgia (7,8%) são também bastante relevantes, representando em conjunto com  

Alimentos e Bebidas 73,7%. 

 

A Figura 44 apresenta o gráfico da composição das fontes de energia utilizadas pelo 

setor Industrial. 

 

IDENTIFICAÇÃO (em 10³ tep) 2002 2006

CONSUMO FINAL 178.436   203.261   246.636   

INDUSTRIAL - TOTAL 65.399      76.757      88.416      100,0%

Alimentos e Bebidas 15.845       20.122       22.972       26,0%

Ferro-gusa e Aço 15.736       16.985       17.669       20,0%

Papel e Celulose 6.591         8.016         10.180       11,5%

Química 6.596         7.364         7.464         8,4%

Não-ferrosos e Outros da Metalurgia 4.517         5.694         6.885         7,8%

Cerâmica 3.058         3.533         4.672         5,3%

Cimento 3.134         3.087         4.638         5,2%

Mineração e Pelotização 2.356         3.013         3.289         3,7%

Ferro-ligas 1.135         1.613         1.555         1,8%

Têxtil 1.117         1.213         1.201         1,4%

Outros 5.313         6.118         7.891         8,9%

2011
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Figura 44: Consumo Final de Energia do Setor Industrial em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 82. 

 

O gráfico da Figura 44 demonstra explicitamente a grande importância da bioenergia na 

matriz energética industrial em 2011. De acordo com BEN (BRASIL. EPE, 2012a), a 

bioenergia representou em 2011 37,7% das fontes, além de um adicional de 1,3% 

referente ao uso da biomassa para geração de eletricidade (6,6% dos 20,4% de 

participação da eletricidade, conforme Figura 41). 

 

O bagaço de cana-de-açúcar é a segunda principal fonte do setor, respondendo por 

19,1% de todo o consumo de energia. Perde por muito pouco para a eletricidade, 

principal fonte com 20,4%. Vale ressaltar que, exclusivamente no ano de 2009, o 

bagaço de cana chegou a superar a eletricidade. O terceiro lugar fica com o carvão 

mineral e coque, com 13,0%. Outras fontes de bioenergia de destaque são a lenha, 

com 8,3%, a lixívia, com 5,3%, bastante utilizada no setor de Papel e Celulose, e o 

carvão vegetal, com 5,0% do consumo de energia. 

 

 

20,4%

19,1%

13,0%
11,3%

9,1%

8,3%

5,3%

5,0%

3,3%
5,3%

ELETRICIDADE

BAGAÇO DE CANA

CARVÃO MINERAL E COQUE

GÁS NATURAL 

OUTRAS SECUNDÁRIAS DE 
PETRÓLEO

LENHA

LIXÍVIA

CARVÃO VEGETAL

ÓLEO COMBUSTÍVEL

OUTROS
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1.2.1.3 Emissões de Gases Efeito Estufa 

 

De acordo com o BEN (BRASIL. EPE, 2012a), o total de emissões antrópicas em 2011, 

associado à matriz energética brasileira, atingiu 396,7 MtCO2-eq. Este valor representa 

24,2% das emissões totais no Brasil no ano de 2005, estimadas em 1.637,9 MtCO2-eq 

(MCT, 2010). Dentre as emissões da matriz energética, a maior parte é proveniente dos 

Transportes (48,2%) e das Indústrias (24,8%), conforme gráfico na Figura 45. 

 

 

Figura 45: Emissões da Matriz Energética por Setor em 2011 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012c, p. 36. 
1
 Inclui os setores agropecuário, serviços, energético, elétrico e as emissões fugitivas 

 

Se avaliado o volume de emissões necessárias na produção e consumo de energia 

para gerar o PIB brasileiro em 2011, chamada “intensidade de carbono da economia 

brasileira” (BEN, 2012b, p. 10), chega-se a 0,16 kgCO2/US$. Comparando com outros 

países, o Brasil é cerca de duas vezes menos intensa em carbono do que a economia 

americana, 1,4 vezes menos que a economia europeia, e três vezes menos do que a 

economia chinesa. 

 

 

 

48,2%

24,8%

4,4%

22,6%
TRANSPORTES

INDÚSTRIAS

RESIDENCIAIS

OUTROS SETORES¹
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1.2.2 Potencial de Mercado no Brasil 

 

Para mensurar o potencial do mercado brasileiro de energia, este trabalho considera 

como principal referência o Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (BRASIL. 

EPE, 2012b). O PDE 2021 baseia suas projeções da demanda de energia para o 

próximo decênio com base em projeções de crescimento do PIB e população. 

 

A Tabela 34 apresenta as projeções da EPE. Assume-se um crescimento médio anual 

de 4,7% do PIB e 0,7% da população. Com isso, espera-se que a Oferta Interna de 

Energia cresça 61,8% entre os anos de 2011 e 2021, atingindo 440,7 Mtep, o que 

representa um crescimento médio anual de 4,9%. Do lado da demanda, espera-se um 

aumento no Consumo Final Energético de 58,9% em dez anos ou 4,7% ao ano, 

atingindo 363,8 Mtep em 2021. 

 

Tabela 34: Potencial de Mercado no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 359 e 364. 

 

1.2.2.1 Demanda de Energia por Fonte 

 

O perfil da projeção do Consumo Final Energético de 363,8 Mtep no ano de 2021, 

aberto por fonte de energia, pode ser observado na Tabela 35. 

 

Discriminação unidade 2011 2012 2016 2021
Variação Média 

Anual 2021/11'

População Residente (106 hab) 193,2 194,7 200,2 206,2 0,7%

PIB (106 R$) 3.804  3.956  4.717  6.021  4,7%

(103 R$/hab) 19,7 20,3 23,6 29,2 4,0%

Oferta Interna de Energia (106 tep) 272,38 286,2 356,7 440,7 4,9%

(tep/hab) 1,410  1,470 1,782 2,137 4,2%

Oferta Interna de Eletricidade (TWh) 567,6 588,5 729,8 907,9 4,8%

(KWh/hab) 2.938  3.023  3.644  4.404  4,1%

Consumo Final Energético (106 tep) 228,9 238,2 294,1 363,8 4,7%

Fonte: PDE 2021, EPE, MME
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Tabela 35: Projeção do Consumo Final Energético por Fonte 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 36 e 37. 

 

É importante ressaltar a expectativa de uma grande mudança dentre os líderes da 

matriz. O consumo do álcool etílico cresceria a uma taxa anual de 11,4%, saindo do 

oitavo lugar com 4,8% do consumo em 2012 para o quarto lugar com 8,7% em 2021. 

Com isso, o álcool tomaria a participação da gasolina, que cairia de quarto lugar com 

9,4% do consumo em 2012 para sexto lugar com 6,1% em 2021. Maiores detalhes na 

dinâmica da matriz do Setor de Transportes serão apresentados a seguir. Outra 

alteração esperada é o aumento da importância do gás natural que cresceria a uma 

taxa anualizada de 5,7%, passando a gasolina em nível de importância. 

 

As principais fontes de bioenergia, bagaço de cana, lenha, álcool (hidratado e anidro) e 

carvão vegetal representariam 28,5% do consumo final energético, contra 24,8% 

obtidos em 2012. Demonstrando, portanto, um grande potencial de crescimento para o 

mercado de bioenergia nos próximos 10 anos. Isto sem contar a expansão da lixívia, 

estimada na tabela 41 em 6,0% ao ano, a parcela da bioeletricidade cujo potencial será 

FONTES (em 10³ tep) 2012 2016
Variação Média 

Anual 2021/11'

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 238.243   294.057   363.798   100,0% 4,7%

ÓLEO DIESEL 44.435      54.440      64.747      17,8% 4,6%

ELETRICIDADE 43.011      53.232      66.544      18,3% 4,9%

BAGAÇO DE CANA 29.032      39.367      50.010      13,7% 6,2%

GASOLINA 22.512      19.603      22.350      6,1% 0,7%

GÁS NATURAL 17.867      22.808      29.414      8,1% 5,7%

LENHA 12.961      13.726      14.754      4,1% -1,0%

CARVÃO MINERAL E COQUE 12.000      15.827      20.016      5,5% 5,7%

ÁLCOOL ETÍLICO1 11.353      21.158      31.655      8,7% 11,4%

GLP 8.238        9.168        10.379      2,9% 2,6%

CARVÃO VEGETAL 5.733        7.199        7.447        2,0% 4,1%

ÓLEO COMBUSTÍVEL 5.211        5.863        6.723        1,8% 4,3%

QUEROSENE 3.710        4.550        5.760        1,6% 4,9%

BIODIESEL 2.339        2.865        3.408        0,9% 4,6%

OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO 11.531      13.380      16.667      4,6% 3,7%

OUTROS NÃO-DERIVADOS DE PETRÓLEO 8.309        10.871      13.925      3,8% 6,1%
1 Hidratado e Anidro

2021
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explorado mais adiante, e a expansão do biodiesel que cresceria pelo menos na mesma 

proporção que o óleo diesel. Outro ponto a destacar é a redução prevista do consumo 

da lenha a uma taxa média anual de 1,0%, cujas razões serão abordadas adiante. 

 

Em se tratando do potencial do mercado de bioenergia no Brasil, a seguir será 

apresentada análise da projeção de demanda de cada uma das fontes de bioenergia 

em questão. 

 

a) Biodiesel 

 

Com perspectivas de que o preço dos insumos graxos para produção de biodiesel 

continuem altos, o biodiesel continuaria mais caro que o diesel. Portanto, o biodiesel 

como negócio continuaria dependendo de mandatos governamentais para ser 

competitivo. Neste contexto, o PDE 2021 restringiu sua projeção de demanda à adição 

obrigatória de 5% no diesel mineral, uma vez que ainda não há previsão legal para o 

aumento da mistura. 

 

Tabela 36: Projeção da Demanda Obrigatória do Biodiesel 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 57. 

 

Entretanto, na prática, há algumas iniciativas de uso voluntário por prefeituras (São 

Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba) e autoprodução no setor agropecuário e em grandes 

empresas no setor industrial. Um exemplo relevante de grande empresa investindo em 

autoprodução de biodiesel para mistura voluntária é a Vale. Em 26 de outubro de 2012 

o Valor Econômico publicou entrevista com o Diretor de Operações de Bioenergia da 

Vale, Márcio Maia, dizendo que o biodiesel de palma produzido no Pará irá substituir 

3% dos 2 bilhões de litros por ano de diesel consumidos (DE BELÉM; TAILÂNDIA, 

2012). Utilizando mistura B20, planejam atingir uma produção de 60 milhões de litros. 

Não obstante, esta demanda potencial não é considerada nas projeções do PDE. 

FONTES (em 106 litros) 2012 2016 2021
Variação Média 

Anual 2021/11'

BIODIESEL 2.774        3.402        4.076        4,6%
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b) Etanol 

 

A EPE elaborou a projeção de demanda de etanol carburante em conjunto com a da 

gasolina A. No caso da projeção da demanda do etanol hidratado versus a gasolina C, 

assumiu-se como premissas que: (i) em 2012 e 2013, dada a falta de competitividade 

do etanol, a gasolina seria a escolha preferencial para abastecimento; (ii) para os 

demais anos, o etanol voltaria a ser preferido dos usuários de veículos flex fuel; e (iii) a 

mistura de etanol anidro na gasolina A seria de 20% em 2012, 22,5% em 2013 e 25% 

até 2021. Os resultados das projeções seguem na Tabela 37. 

 

Tabela 37: Projeção do Consumo Final Energético do Álcool Etílico 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 57. 

 

O consumo final do etanol hidratado cresceria a uma taxa média anual de 15,6%, 

subindo de 12,2 bilhões de litros para 52,0 bilhões. Enquanto o etanol anidro 

cresceria timidamente a uma taxa média anual de 1,3%. 

 

Vale ressaltar que o etanol hidratado é um produto substituto da gasolina C. (FARINA 

et. al., 2010). Logo, esta demanda prevista de 52 bilhões de litros de etanol hidratado 

poderia também ser atendido em parte pela gasolina C. Esta relação de consumo 

dependerá bastante de fatores como a competitividade de preços de cada combustível, 

assim como da capacidade do setor sucroenergético recuperar sua produção de etanol. 

 

c) Biomassa de Cana-de-açúcar 

 

FONTES (em 106 litros) 2012 2016
Variação Média 

Anual 2021/11'

ÁLCOOL ETÍLICO 21.917      41.087      61.615      100,0% 11,4%

ETANOL HIDRATADO 14.629      32.635      51.982      84,4% 15,6%

ETANOL ANIDRO 7.288        8.452        9.633        15,6% 1,3%

2021
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De acordo com o PDE 2021 (BRASIL. EPE, 2012b), a biomassa de cana é consumida 

principalmente na produção de açúcar e de etanol. Para o período de projeção em 

questão, assume-se que, em função do grande aumento da demanda de etanol 

indicada no item (b), haveria também uma grande expansão na oferta de bagaço de 

cana-de-açúcar. Assume-se também que o mercado de açúcar não apresentaria 

crescimento relevante por se tratar de um mercado mais maduro. Os resultados das 

projeções seguem na Tabela 38: 

 

Tabela 38: Projeção da Demanda de Bagaço de Cana-de-Açúcar 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 58. 
1
 O principal consumo no setor industrial ocorre na produção de açúcar 

² No setor energético, o consumo do bagaço destina-se à produção de etanol 
 

A demanda pelo bagaço cresceria a uma taxa média anual de 5,2%, subindo de 136,3 

em 2012 para 234,8 milhões de toneladas em 2021. A demanda do Setor Industrial, 

liderada pela produção de açúcar, cresceria a uma taxa média anual de 2,0%. Enquanto 

a demanda do Setor Energético, que se destina à produção de etanol, a uma taxa 

média anual de 9,3%. 

 

d) Biomassa de Lenha 

 

Faz-se necessário observar que variação anual de -1,0%, mencionada na Tabela 35, de 

2011 para 2021 se dá, pois de 2011 para 2012 haveria uma queda bastante acentuada 

no consumo final energético da lenha. Queda esta não explicada no PDE 2021 

(BRASIL. EPE, 2012b). O consumo final energético cairia de 52.793 mil toneladas em 

2011 para 41.811 em 2012. No PDE 2021 foram encontrados dois valores diferentes 

para 2011: 41.452 e 52.793 mil toneladas (BRASIL. EPE, 2012b). Contudo, ao checar o 

BEN 2021 (BRASIL. EPE, 2012a, p. 275), já em sua versão final, o número de 52.793 

mil toneladas se confirma. Desta forma, a tabela a seguir considerou, 

FONTES (em 103 ton) 2012 2016
Variação Média 

Anual 2021/11'

DEMANDA DE BAGAÇO 136.302   184.823   234.788   100,0% 5,2%

SETOR INDUSTRIAL1 84.446      94.789      109.383   46,6% 2,0%

SETOR ENERGÉTICO² 51.857      90.035      125.405   53,4% 9,3%

2021
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excepcionalmente, a variação média anual de 2012 a 2021 para que não haja 

incoerência na análise. 

 

Tabela 39: Projeção da Demanda de Lenha 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 59. 

 

A redução da demanda residencial da lenha se daria devido à redução do número de 

domicílios com uso preponderante de lenha de 3,1 milhões em 2012 para 2,2 milhões 

em 2021. Assume-se esta redução de demanda principalmente em função da entrada 

do GLP e do gás natural.  

 

No caso do Setor Industrial, o PDE 2021 presume substituição paulatina da lenha pelo 

gás natural (crescimento médio anual de 5,7%). Ele cita o esperado crescimento do gás 

natural em detrimento da lenha em subsetores como o de Cerâmica e Alimentos e 

Bebidas. Contudo, ignora em suas premissas o uso da madeira como biomassa 

moderna para fins energéticos. Este uso pode não só ocorrer aonde o gás natural não 

chega por falta de infraestrutura de distribuição, mas também pode vir a substituir o gás 

natural, em alguns casos, em função de seu menor custo, menor emissão de GEE (se 

proveniente de reflorestamento) e apelo renovável. 

 

e) Carvão Vegetal 

 

De acordo com o PDE 2021 (BRASIL. EPE, 2012b), no Setor Industrial, 97% do 

consumo de carvão vegetal seria referente à produção de ferro-gusa e aço e de ferro 

ligas. A premissa adotada na projeção da demanda é de maior crescimento nos 

primeiros cinco anos. O crescimento é considerado menor nos últimos cinco anos em 

FONTES (em 103 ton) 2012 2016
Variação Média 

Anual 2021/12'

LENHA 41.811      44.278      47.592      100,0% 1,4%

SETOR RESIDENCIAL 9.227        8.127        6.605        13,9% -3,6%

SETOR INDUSTRIAL 24.040      27.421      32.019      67,3% 3,2%

OUTROS SETORES1 8.544        8.731        8.968        18,8% 0,5%
1 Setores comercial e agropecuário

2021
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função da expectativa de restrições em função da certificação de origem da madeira 

para produção do carvão vegetal, uma vez que ainda é usada madeira de matas 

nativas. Vide projeções na Tabela 40: 

 

Tabela 40: Projeção da Demanda de Carvão Vegetal 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 60. 

 

A demanda pelo carvão cresceria a uma taxa média anual de 3,9%, abaixo dos 4,7% do 

consumo final energético brasileiro entre 2011 e 2021. O setor industrial cresceria a 

uma taxa média anual de 4,5%, enquanto os demais usos, bem menos expressivos, 

cairiam a uma taxa média anual de 8,1% no mesmo período. 

 

f) Lixívia 

 

O PDE 2021 não trata individualmente do potencial de crescimento da demanda por 

lixívia, mas somente do consumo final da rubrica Outras Fontes Primárias. De acordo 

com o BEN (BRASIL. EPE, 2012a), a rubrica Outras Fontes Primárias engloba três 

fontes: Lixívia, Outras Renováveis e Outras Não Renováveis. Em 2011, o BEN 2012 

aponta para um Consumo Final de 6,079 Mtep para Outras Fontes Primárias, dos quais 

4,721 Mtep (77,7%) são de lixívia, 1,266 Mtep de outras renováveis e 0,092 Mtep de 

outras não renováveis (BRASIL. EPE, 2012a). 

 

Tabela 41: Projeção da Demanda de Lixívia 

 

FONTES (em 103 ton) 2012 2016
Variação Média 

Anual 2021/11'

CARVÃO VEGETAL 8.875        11.144      11.528      100,0% 3,9%

SETOR INDUSTRIAL 8.275        10.677      11.256      97,6% 4,5%

OUTROS SETORES 600            467            272            2,4% -8,1%

2021

DEMANDA (Mtep) 2011 % 2021 %
Variação Média 

Anual 2021/11'

OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS 6,079      100% 10,861    100% 6,0%

LIXÍVIA 4,721      78% 8,435      78% 6,0%

OUTRAS RENOVÁVEIS 1,266      21% 2,262      21% 6,0%

OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS 0,092      2% 0,164      2% 6,0%
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Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 275; BRASIL. EPE, 2012b, p. 366. 

 

Em 2021, por sua vez, o PDE apresenta uma projeção de Consumo Final de 10,861 

Mtep para Outras Fontes Primárias, um crescimento de 78,7% em 10 anos ou uma 

variação média anual de 6,0% entre 2011 e 2021 (BRASIL. EPE, 2012b). Fazendo uma 

extrapolação com os números do BEN 2012 e assumindo que a participação relativa 

das três fontes em 2011 seja a mesma em 2021, é possível dizer que a consumo final 

estimado de lixívia em 2021 seria de 8,435 Mtep. 

 

1.2.2.2 Demanda de Energia por Setor 

 

A próxima tabela permite analisar o perfil do Consumo Final por setor da economia e 

sua projeção para próxima década. É possível observar que os dois principais 

consumidores de energia seguiriam sendo os Setores Industrial e de Transportes com 

34,4% e 30,9% de participação respectivamente.  

 

Tabela 42: Projeção do Consumo Final de Energia por Setor 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 27; BRASIL. EPE, 2012b, p. 64 e 366. 

 

Entretanto, vale destacar o grande aumento na participação do Setor Energético nas 

projeções do PDE 2021 (BRASIL. EPE, 2012b). A importância deste setor no Consumo 

Final de Energia subiu de 9,1% em 2011 para 12,5% em 2021. Segundo a mesma 

fonte, isso se deve pelo forte acréscimo do consumo de bagaço de cana e eletricidade, 

principalmente pela expansão da autoprodução na produção de etanol e nas atividades 

IDENTIFICAÇÃO (em 10³ tep) 2011

Variação Média 

Anual 2021/11'

CONSUMO FINAL 246.636   395.145   100,0% 4,8%

CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 17.717      31.348      7,9% 5,9%

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 228.919   363.798   92,1% 4,7%

SETOR ENERGÉTICO 22.376      49.414      12,5% 8,2%

RESIDENCIAL 23.374      25.720      6,5% 1,0%

COMERCIAL 7.124        12.188      3,1% 5,5%

PÚBLICO 3.758        5.223        1,3% 3,3%

AGROPECUÁRIO 9.882        13.433      3,4% 3,1%

TRANSPORTES - TOTAL 73.989      121.966   30,9% 5,1%

INDUSTRIAL - TOTAL 88.416      135.853   34,4% 4,4%

2021
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de exploração e produção de petróleo. Em outras palavras, um maior consumo de 

fontes de energia primária para produção de fontes de energia secundária. 

 

Dado que os principais setores (Industrial e o de Transportes) representariam 65,3% do 

consumo final de energia, os gráficos das próximas figuras apresentam a projeção da 

composição das fontes de energia utilizadas pelo setor de Transportes e Industrial, 

respectivamente. 

 

 

Figura 46: Projeção do Consumo Final de Energia do Setor Transportes em 2021 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 64. 
1
 inclui biodiesel 

² inclui hidratado e anidro 

 

O óleo diesel continuaria sendo a principal fonte de energia utilizada no setor de 

Transportes com 46,4% de participação (considera 5% de biodiesel), um pouco abaixo 

dos 48,6% de 2011. A gasolina perderia o segundo lugar para o etanol carburante, sua 

participação cai de 28,2% em 2011 para 18,3% em 2021. O etanol hidratado e anidro 

somados atingiriam 26,0%, bem acima dos 14,5% de 2011. Vale comentar que o PDE 

2021 considera residual a penetração dos veículos híbridos no período projetado. 
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Quanto ao setor de Transportes como um todo, espera-se crescimento a uma média 

anual de 5,1% até 2021 (BRASIL. EPE, 2012b). 

 

A Figura 47 apresenta o gráfico da projeção da composição das fontes de energia 

utilizadas pelo setor Industrial. 

 

 

Figura 47: Projeção do Consumo Final de Energia do Setor Industrial em 2021 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 64. 
1
 inclui lixívia como principal componente 

 

O gráfico da Figura 47 demonstra explicitamente a grande importância que a bioenergia 

continuaria representando na matriz energética industrial brasileira. No total, a 

bioenergia como fonte representaria em 2021 37,8%, além de um adicional de 1,5% 

referente ao uso da biomassa para geração de eletricidade (7,3% dos 20,8% de 

participação da eletricidade, conforme previsto na Tabela 44 adiante). 

 

O bagaço de cana-de-açúcar continuaria sendo a segunda principal fonte do setor, 

respondendo por 17,1% de todo o consumo de energia. O terceiro lugar fica com o 
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carvão mineral e coque de carvão mineral, com 14,7%, acima dos 13,0% de 2011. 

Outras fontes de bioenergia de destaque são: a lenha com 7,3%, a lixívia com 6,2% 

(estimativa do autor, uma vez que está agregado na fonte Outras Fontes Primárias 

Renováveis) e o carvão vegetal com 5,4% do consumo de energia. 

 

1.2.2.3 Oferta de Energia por Fonte  

 

Como citado, a Oferta Interna de Energia cresceria uma média anual de 4,9% saindo de 

272,3 para 440,7 Mtep em 2021. Apesar da previsão de redução da participação das 

fontes de energia renovável de 44,1% para 43,1% na matriz de energia no ano de 2012, 

espera-se que este número se recupere em 2021, atingindo 45,0%. Esta recuperação 

seria puxada principalmente pelo aumento da oferta dos derivados de cana-de-açúcar 

com crescimento médio anual de 8,1% e outras energias renováveis, a exemplo da 

eólica e da lixívia, com crescimento médio anual de 7,4%. 

 

Tabela 43: Evolução da Oferta Interna de Energia por Fonte 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 360; BRASIL. EPE, 2012c, p. 19. 

 

Vale destacar a redução da importância relativa da fonte petróleo e derivados. De 

acordo com o PDE 2021 (BRASIL. EPE, 2012b), esta redução se dá em parte em 

função das perspectivas de substituição da gasolina por etanol. É importante citar que o 

conceito de Oferta Interna de Energia excluí as fontes produzidas no Brasil que são 

exportadas, a exemplo do petróleo. 

 

Fonte (em Mtep) 2011 % 2012 % 2016 % 2021 %
Variação Média 

Anual 2021/11'

RENOVÁVEIS 120,1 44,1% 123,2 43,1% 158,5 44,4% 198,3 45,0% 5,1%

Energia hidráulica e eletricidade 39,9 14,7% 40,7 14,2% 46,3 13,0% 55,4 12,6% 3,3%

Derivados da cana-de-açúcar 42,8 15,7% 46,8 16,4% 68,4 19,2% 93,5 21,2% 8,1%

Lenha e carvão vegetal 26,3 9,7% 23,5 8,2% 26,1 7,3% 26,6 6,0% 0,1%

Outras renováveis (lixívia, eólica etc) 11,1 4,1% 12,2 4,3% 17,7 5,0% 22,7 5,2% 7,4%

NÃO RENOVÁVEIS 152,2 55,9% 162,9 56,9% 198,2 55,6% 242,4 55,0% 4,7%

Petróleo e derivados 105,2 38,6% 110,1 38,5% 121,0 33,9% 140,5 31,9% 2,9%

Gás natural 27,7 10,2% 31,4 11,0% 48,7 13,7% 68,2 15,5% 9,4%

Carvão mineral e derivados 15,2 5,6% 17,5 6,1% 21,7 6,1% 26,8 6,1% 5,8%

Urânio 4,1 1,5% 3,9 1,4% 6,8 1,9% 6,9 1,6% 5,2%

TOTAL 272,3 100,0% 286,2 100,0% 356,7 100,0% 440,7 100,0% 4,9%
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A seguir será apresentada análise da projeção da oferta de cada uma das fontes de 

energia renovável, focando as fontes de bioenergia em questão. 

 

a) Eletricidade 

 

O PDE 2021 não abre a composição da projeção da oferta interna de eletricidade em 

2021 por fonte, somente detalha a expansão prevista da capacidade instalada de cada 

uma das fontes. Neste contexto, a capacidade instalada de geração de energia elétrica 

cresceria de 116,5 GW em 2011 para 182,4 GW em 2021, representando uma 

expansão de 57%. 

 

Tabela 44: Evolução da Capacidade Instalada da Matriz de Energia Elétrica¹ 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 365. 
1
 não abrange capacidade instalada de sistemas isolados e autoprodução 

2
 inclui as parcelas nacional e importada da geração da Usina de Itaipu 

3
 contempla a geração a gás natural, carvão mineral, óleos combustível e diesel e gás industrial 

 

A proporção das fontes renováveis na matriz elétrica se manteria estável frente às não 

renováveis, com 83,8% de participação total. Contudo, a composição das fontes 

renováveis se alteraria. A participação da líder hidráulica cairia de 71,8% da capacidade 

total instalada do país para 64,0%. Enquanto as fontes de biomassa como um todo 

(considera bagaço de cana, madeira, lixívia e outras recuperações) teriam um pequeno 

incremento atingindo 7,3% da matriz. A fonte eólica daria um grande salto e a 

participação das pequenas centrais hidrelétricas se manteria estável. Vale destacar, 

Fonte (em GW) 2011 % 2016 % 2021 %
Variação 

2021/11'

RENOVÁVEIS 97,4      83,6% 122,6   81,0% 152,9   83,8% 57%

Hidráulica² 83,6      71,8% 98,2      64,9% 116,8   64,0% 40%
Biomassa 7,8        6,7% 9,6        6,3% 13,4      7,3% 74%
Eólica 1,4        1,2% 9,4        6,2% 15,6      8,6% 1009%
PCH 4,6        3,9% 5,4        3,6% 7,1        3,9% 56%
Solar -        0,0% -        0,0% -        0,0% 0%

NÃO-RENOVÁVEIS 19,2      16,5% 28,7      19,0% 29,4      16,1% 53%

Térmicas³ 17,2      14,8% 25,3      16,7% 26,0      14,3% 52%

Nuclear 2,0        1,7% 3,4        2,2% 3,4        1,9% 70%

TOTAL 116,5   100,0% 151,4   100,0% 182,4   100,0% 57%
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também, que o PDE 2021 não prevê qualquer capacidade instalada para a fonte solar 

até 2021 (BRASIL. EPE, 2012b). 

 

b) Derivados de Cana-de-açúcar - Etanol 

 

Conforme o gráfico da Figura 48, o PDE 2021 estima expansão da moagem de cana-

de-açúcar de 586 Mtc em 2012 para 1.155 Mtc em 2021. Esta expansão assume as 

premissas: (i) de que a produtividade em toneladas de cana por hectare se recuperaria 

da queda recente saindo de 68,3 em 2011 para 88,5 toneladas em 2021; e (ii) de que a 

área plantada iria de 8,2 milhões em 2011 para 13,0 milhões de hectares plantados em 

2021 (BRASIL. EPE, 2012b). 

 

 

Figura 48: Projeção da Moagem de Cana-de-Açúcar 
Fonte: BRASIL. EPE, 2012b, p. 282. 

 

Pelo gráfico da Figura 48 também é possível observar a segregação da produção de 

cana entre açúcar e álcool. O volume de cana para etanol cresceria 161% no decênio, o 

equivalente a uma variação média anual na produção de 11,3%. A estimativa do PDE 

2021 de grande expansão do plantio e capacidade instalada do setor pressupõe o 

atendimento integral da projeção de demanda de açúcar e, principalmente, da projeção 
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da demanda de etanol; em especial o etanol carburante nacional, conforme citado 

anteriormente. 

 

O gráfico da Figura 49 apresenta a projeção da oferta total de etanol, considerando uso 

carburante (anidro e hidratado) e não carburante, tanto no mercado interno quanto no 

externo (exportações e importações). A premissa de oferta total considerada no PDE 

2021 é equivalente à demanda total de etanol estimada pelo mesmo relatório. A 

variação média anual na produção de etanol é de 11,3% no período de 2012 a 2021. 

 

 

Figura 49: Projeção da Oferta Total de Etanol 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 284. 

 

c) Derivados de Cana-de-açúcar – Biomassa de Cana-de-açúcar 

 

Ao tratar de biomassa de cana-de-açúcar como fonte, inclui-se a própria cana-de-

açúcar, o bagaço e a palha e pontas da cana. O gráfico da Figura 50 mostra a projeção 

de oferta de bagaço e palha e pontas em função da projeção de oferta da cana-de-

açúcar. Os três itens apresentam um crescimento médio anual de 7,6%. 
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Figura 50: Projeção da Oferta de Biomassa de Cana-de-açúcar 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, pág. 301. 
1
 considerou-se que cada tonelada de cana dá origem a 270 kg de bagaço 

2
 considerou-se que para cada tonelada de cana colhida se faz disponível para uso 155 kg de palha e 

ponta 

 

O bagaço de cana tem projetado um crescimento de oferta de 150 para 312 milhões de 

toneladas em 2021. Seu principal uso em 2012 não seria bioeletricidade, mas sim o 

Setor Industrial e Energético (vide Tabela 38: Projeção da Demanda de Bagaço de 

Cana-de-açúcar); seja pelo autoconsumo das usinas na produção de etanol e açúcar, 

seja na venda do bagaço para outros subsetores do Setor Industrial. Quanto ao bagaço 

vendido, o uso tem sido mais intenso para fabricação de suco de laranja (no Subsetor 

de Alimentos e Bebidas), onde foram instaladas caldeiras de bagaço semelhantes às 

utilizadas nas usinas (ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005). A Tabela 45 

confronta as projeções de oferta de bagaço com as projeções de demanda de bagaço 

pelos Setores Energético e Industrial. A partir desta tabela, é possível apurar a projeção 

do excedente de bagaço de cana no mercado que atinge 77 milhões de toneladas em 

2021 a uma taxa de crescimento média anual de 15,1%. 
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Tabela 45: Projeção do Excedente de Oferta de Bagaço de Cana-de-Açúcar 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 58 e 301. 

 

Apesar do grande uso do bagaço da cana como fonte de energia térmica, o PDE 2021 

da grande destaque ao potencial de geração de bioeletricidade a partir desta fonte.  

 

Calculou-se um fator médio de exportação de bioeletricidade de 77,14 kWh/tonelada 

de cana processada nas usinas. Para chegar a este número, foi usada como base a 

eficiência de usinas de biomassa de cana que venceram os últimos leilões de 

eletricidade. Esta premissa assume que todo o bagaço gerado no processamento da 

cana seja utilizado para a geração de bioeletricidade (autoconsumo e exportação). Por 

um lado é uma premissa otimista, uma vez que o uso do bagaço para eletricidade 

compete com outros usos. Por outro lado é também uma premissa conservadora no 

que diz respeito à eficiência industrial na geração da bioeletricidade, pois a eficiência é 

considerada estável ao longo do próximo decênio. 

 

No caso da palha e pontas, o PDE 2021 considerou dois fatores diferentes de 

exportação de bioeletricidade: um de 500 e outro de 787,5 kWh/tonelada de palha e 

ponta. Neste trabalho foi considerada a premissa mais conservadora de 500 kWh 

(BRASIL. EPE, 2012b). Neste caso, assume-se que todo o volume disponível de palha 

e pontas seja utilizado para produção de bioeletricidade exclusivamente para 

exportação, uma vez que toda a demanda energética para autoconsumo da usina já 

seria atendida pelo bagaço. 

 

Veja na Figura 51 os resultados do cálculo do potencial de geração de bioeletricidade a 

partir da biomassa de cana. 

 

OFERTA (Mt) 2012 % 2016 % 2021 %
Variação Média 

Anual 2021/12'

OFERTA DE BAGAÇO 158          100% 234          100% 312          100% 7,9%

DEMANDA DE BAGAÇO 136          86% 185          79% 235          75% 6,2%

EXCEDENTE 22            14% 49            21% 77            25% 15,1%
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Figura 51: Bioeletricidade Potencial com Bagaço, Palha e Pontas de Cana-de-Açúcar 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 301. 
1
 considerou-se geração a partir de bagaço de 77,14 kWh/tonelada de cana processada 

2
 considerou-se geração a partir de palha e ponta 500 kWh/tonelada de palha e ponta 

 

Considerando que o PDE 2021 prevê uma Oferta Interna de Eletricidade em 2021 de 

907,9 TWh, somente o bagaço, palha e pontas poderiam representar, se totalmente 

aproveitados, 19,7% da matriz elétrica brasileira. Valor bem acima dos 7,3% previstos 

pelo próprio PDE 2021 apresentado na Tabela 44. 

 

É muito importante dar destaque ao potencial da geração de bioenergia (térmica e/ou 

elétrica) da palha e pontas da cana. Ao considerar que 75% do bagaço já teria uso 

previsto para gerar energia no Setor Industrial e Energético, a palha e pontas residuais 

da cana poderiam representar um grande incremento na matriz energética brasileira. 

Até então, esta fonte tem sido deixada no campo para proteção e nutrição do solo, ou 

mesmo queimada nas áreas onde ainda se pratica queima. Contudo, a legislação 

ambiental regulamentou prazos máximos para a mecanização da colheita da cana, o 

que viabilizará a expansão do uso energético da palha e pontas. De acordo com o PDE 

2021 (BRASIL. EPE, 2012b), a mecanização no Centro-Sul já atinge 83% da área 

colhida, sendo 73,7% da cana colhida sem queima.  
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O PDE 2021 não abordou especificamente o assunto da oferta de lenha e carvão 

vegetal no próximo decênio, somente a demanda. De forma geral, mais 

especificamente falando sobre a lenha, o PDE 2021 não aborda o uso da mesma como 

biomassa moderna. Entretanto, outros estudos o fazem, como é o caso do relatório 

“perspectivas do setor de biomassa de madeira para a geração de energia” (VIDAL; 

HORA, 2010). 

 

Já há iniciativas de grandes empresas para produção de madeira visando seu uso 

como biomassa moderna que ilustram esta tendência recente, porém crescente. A mais 

emblemática é a Suzano Papel e Celulose, que criou uma subsidiária chamada Suzano 

Energia Renovável para produção no Brasil de pellet de madeira para exportação. 

Outros exemplos de grandes empresas que usam ou usarão (em implantação) madeira 

em cogeração para produção de energia térmica e elétrica são Ripasa, Cargill, Comigo, 

Rigesa, ERB, Brasil Bio Fuels, etc. (BRASIL. ANEEL, 2012). A ERB – Energias 

Renováveis do Brasil, por exemplo, mais voltada ao mercado interno, visa à 

substituição da matriz energética não renovável do setor industrial. Ela investe em 

plantios de eucalipto dedicados à cogeração de vapor e bioeletricidade. Outra empresa 

nova no mercado é a Energia Florestal, do Grupo Columbia. Ela desenvolve o plantio e 

o gerenciamento de florestas de eucalipto com o objetivo de fornecê-las como insumo 

energético a unidades industriais que possuam caldeiras a biomassa. Outro grande 

grupo investindo em florestas energéticas é o Bertin, através da subsidiária Gaia 

Energia e Participações S/A. O grupo construiu uma fábrica no Estado de São Paulo em 

2011 para produção de pellets de madeira e outras biomassas.  

 

e) Outras Renováveis - Lixívia 

 

Conforme citado anteriormente, o PDE 2021 trata a fonte lixívia dentro da rubrica 

“Outras Fontes Primárias”. Em 2011, de acordo com o BEN (BRASIL. EPE, 2012a), a 

Oferta Interna de Energia a partir de Outras Fontes Primárias foi de 11,093 Mtep, sendo 

6,192 Mtep (56%) provenientes de lixívia.  
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Tabela 46: Expansão da Oferta de Lixívia 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p.275; BRASIL. EPE, 2012b, p. 366. 

 

Em 2021, por sua vez, o PDE apresenta uma projeção de expansão da oferta para 

22,710 Mtep para Outras Fontes Primárias, um crescimento de 104,7% em 10 anos ou 

uma variação média anual de 7,4% entre 2011 e 2021. Fazendo uma extrapolação com 

os números do BEN 2012 e assumindo que a participação relativa das três fontes em 

2011 seja a mesma em 2021, é possível dizer que a oferta interna de lixívia em 2021 

seria de 12,676 Mtep. 

 

Como forma de respaldar esta previsão de aumento da oferta de lixívia nos próximos 

anos, é possível citar o capítulo “O potencial de investimento nos setores florestal, de 

celulose e de papel” (BIAZUS; HORA; LEITE, 2010). Dado que a lixívia origina-se dos 

produtos químicos e da lignina componente da madeira na fabricação de celulose, o 

aumento de sua oferta está diretamente relacionado ao aumento da produção de 

celulose. Neste sentido, o capítulo cita diversos anúncios de novos investimentos em 

capacidade instalada realizados por empresas do setor. Dentre eles: a nova fábrica de 

celulose da Eldorado, inaugurada em dezembro de 2012, com capacidade para produzir 

1.500.000 t/ano; três novas fábricas de celulose da Suzano, sendo uma no Maranhão, 

uma no Piauí e a terceira a ser definida com 1.400.000 t/ano de capacidade; uma 

ampliação de fábrica da CMPC no Rio Grande do Sul de 450.000 para 1.750.000 t/ano 

de celulose; outra ampliação de capacidade da Cenibra em Minas Gerais de 1.200.000 

para 2.000.000 t/ano; e uma nova fábrica de celulose com capacidade de 1.500.000 

t/ano da Veracel na Bahia. Somente estes investimentos estariam em torno de R$13,25 

bilhões.  

 

OFERTA (Mtep) 2011 % 2021 %
Variação Média 

Anual 2021/11'

OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS 11,093    100% 22,710    100% 7,4%

LIXÍVIA 6,192      56% 12,676   56% 7,4%

OUTRAS RENOVÁVEIS 2,648      24% 5,421      24% 7,4%

OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS 2,253      20% 4,612      20% 7,4%
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f) Outras Renováveis - Biodiesel  

 

Conforme já citado na seção sobre demanda de Biodiesel, o PDE 2021 assume que o 

percentual de mistura do biodiesel no diesel segue sendo 5% ao longo do decênio. É 

possível observar no gráfico da Figura 52 que a capacidade industrial instalada no 

Brasil desde já atende os níveis necessários de produção de B5 em 2021. Logo, a 

única variável adicional a ser considerada seria a disponibilidade da principal matéria-

prima: óleos vegetais (acima de 80% em 2011) e gorduras animais. De acordo com o 

próprio PDE 2021 (BRASIL. EPE, 2012b), em 2021, a produção total de óleos e 

gorduras seria de 9,8 bilhões de litros, 139% acima do necessário para atender o 

volume demandado de B5.  

 

 

Figura 52: Expansão da Oferta de Biodiesel 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 291 e 294. 

 

Evidentemente, um eventual aumento da mistura para percentuais acima de 5% deveria 

considerar os demais usos dos óleos vegetais e seu respectivo custo de oportunidade, 

em especial, os usos alimentícios. Outro fator a se considerar na análise da expansão 

da oferta do biodiesel no Brasil são os usos voluntários. O gráfico da Figura 52 

demonstra somente a demanda obrigatória, quando na prática há algumas iniciativas de 

uso voluntário por prefeituras e grandes empresas já citadas anteriormente. 
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1.2.2.4 Investimentos 

 

De acordo com o PDE 2021 (BRASIL. EPE, 2012b), os investimentos necessários para 

viabilizarem a expansão da Oferta Interna de Energia por fontes renováveis seriam da 

ordem de R$269 bilhões. Vide Tabela 47: 

 

Tabela 47: Estimativas de Investimentos em Projetos de Energia Renovável¹ 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 112 e 365. 
1
 taxa de câmbio referencial: R$1,84/US$ 

 

Para a expansão da geração de energia elétrica, estão previstos investimentos de 

R$190 bilhões, sendo R$108 bilhões em hidroelétricas e R$82 bilhões em PCH’s, 

biomassa e eólicas. O PDE 2021 não detalha quanto dos R$82 bilhões seriam em 

geração de bioeletricidade exclusivamente. 

 

Em relação à oferta de biocombustíveis líquidos, são previstos investimentos de R$79 

bilhões, majoritariamente para construção e ampliação de usinas produtoras de etanol 

e para os respectivos plantios de cana-de-açúcar. A premissa utilizada de investimento 

médio em usinas de produção de etanol Greenfield é de US$ 88,00 por tonelada de 

cana moída na parte industrial. Este valor já considera os investimentos necessários 

para autoprodução de vapor e eletricidade. Para unidades que produzam tanto etanol 

quanto açúcar, o investimento médio em um projeto Greenfield com cogeração sobe 

para US$ 100,00 por tonelada de cana moída.  Do lado agrícola, foi considerado o 

valor de R$40,13 por tonelada de cana como custo médio de formação do canavial da 

usina. Totalizando R$71,3 bilhões na rubrica Etanol – Usinas de Produção. Estes 

(em R$ bilhões) 2012-2021 %

OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 190 70,7%

GERAÇÃO 190 70,7%

Hidroelétrica 108 40,2%

PCH + Biomassa + Eólica 82 30,5%

OFERTA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 79 29,3%

ETANOL - USINAS DE PRODUÇÃO 71 26,4%

ETANOL - INFRAESTRUTURA DUTOVIÁRIA E PORTUÁRIA 7 2,6%

BIODIESEL - USINAS DE PRODUÇÃO 1 0,4%

TOTAL 269 100,0%
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investimentos não pressupõem qualquer ociosidade na indústria, o que poderia 

significar um número ainda maior. 

 

Vale ressaltar, entretanto, que estes investimentos impactam toda a cadeia de 

derivados de cana-de-açúcar, como o bagaço, a palha e pontas, torta de filtro e a 

vinhaça. 

 

Outro ponto a ser destacado é que o PDE 2021 desconsidera projetos de geração de 

bioenergia exclusivamente térmica (e.g. secagem de grãos a partir da queima de 

resíduos agrícolas ou madeira). Assim como desconsidera investimentos na formação 

de florestas energéticas, plantas de pellet e de briquete. 

 

1.2.2.5 Emissões de Gases de Efeito Estufa 

  

Em termos do potencial de emissões da matriz energética brasileira, os números têm 

seguido uma tendência de crescimento. Conforme a Tabela 48, as emissões do setor 

de Energia cresceram 74% entre 1990 e 2005. Considerando 396,7 MtCO2-eq de 

emissões em 2011, de acordo com o BEN (BRASIL. EPE, 2012a), o aumento entre 

2005 e 2011 representaria outros 32,3%. 
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Tabela 48: Emissões de CO2 dos Combustíveis Fósseis no Setor de Energia por 

Subsetor 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. MCT, 2010, p. 165. 

 

Dado que o principal contribuinte para as emissões é o subsetor de Transportes, 

representando 44,5% do total, a tendência de crescimento permanece. Principalmente 

em função do aumento do consumo de gasolina no transporte rodoviário (28,2% de 

aumento de 2010 para 2011), marcadamente pelo aumento da venda dos veículos 

leves e redução do uso do etanol hidratado (24,4% de 2010 para 2011).  

 

IDENTIFICAÇÃO (em MtCO2) 1990 1994 2000 2005 % 05'/90'

TOTAL 172,4        198,2        279,1        299,9        100,0% 74%

SETOR ENERGÉTICO 22,7          25,4          43,6          48,6          16,2% 114%

Centrais elétricas serviço público 6,0              7,2              18,6           17,4           5,8% 190%

Centrais elétricas autoprodutoras 3,3              3,8              7,5              8,6              2,9% 163%

Consumo setor energético 13,4           14,4           17,5           22,6           7,5% 69%

RESIDENCIAL 13,8          15,2          17,0          15,5          5,2% 12%

COMERCIAL 2,1             1,6             2,2             2,0             0,7% -6%

PÚBLICO 0,5             2,0             2,1             1,7             0,6% 242%

AGROPECUÁRIO 10,1          12,5          14,1          14,8          4,9% 47%

TRANSPORTES - TOTAL 79,9          91,8          120,1        133,4        44,5% 67%

Rodoviário 71,3           83,2           110,7         122,8         40,9% 72%

Aéreo 3,5              3,8              5,3              5,4              1,8% 53%

Hidroviário 3,4              3,6              2,9              3,6              1,2% 3%

Ferroviário 1,6              1,3              1,2              1,7              0,6% 6%

INDUSTRIAL - TOTAL 36,8          42,2          71,1          75,6          25,2% 105%

Alimentos e Bebidas 3,3              3,7              4,5              3,9              1,3% 19%

Ferro-gusa e Aço 3,7              5,1              12,5           15,3           5,1% 316%

Papel e Celulose 2,5              3,0              4,3              4,0              1,3% 60%

Química 8,7              9,2              14,6           15,4           5,1% 78%

Não-ferrosos e Outros da Metalurgia 3,1              3,9              6,5              8,2              2,7% 161%

Cerâmica 1,7              2,6              3,4              4,0              1,3% 136%

Cimento 5,6              4,9              10,4           8,6              2,9% 54%

Mineração e Pelotização 2,4              3,2              5,7              7,3              2,4% 199%

Ferro-ligas 0,2              0,3              0,6              1,1              0,4% 547%

Têxtil 1,6              1,4              1,3              1,2              0,4% -23%

Outros 4,0              4,9              7,2              6,5              2,2% 61%

CONSUMO NÃO ENERGÉTICO 6,5             7,4             8,8             8,3             2,8% 28%
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O subsetor de Transporte nos últimos seis anos (2005 a 2011) aumentou suas 

emissões em 57,9 MtCO2-eq, mais do que os 53,5 MtCO2-eq de aumento apurado nos 

quinze anos anteriores (1990 a 2005). Isso fez com que a participação das emissões do 

subsetor de transportes no Setor de Energia tenha subido de 44,5% para 48,2%, 

conforme gráfico da Figura 45 (vide item 1.2.1.3). 

 

Segundo Azevedo (2012), os setores de Energia e Agricultura sozinhos, em 2011, 

responderam por quase 56% do total das emissões brasileiras. Este aumento de 

importância no total de emissões vem ocorrendo tendo em vista a redução gradual e 

contínua do desmatamento no país, até então o principal causador de emissões. 

Quanto ao setor de Energia, ele aponta um aumento de 33% nas emissões entre os 

anos de 2005 e 2011. 

 

De acordo com o PDE 2021 (BRASIL. EPE, 2012b), as projeções de emissões de GEE 

em 2020 na produção e no uso de energia ficariam em 622 MtCO²-eq, conforme a 

Tabela 49. 

 

Tabela 49: Evolução das Emissões de GEE na Produção e no Uso de Energia¹ 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012b, p. 321. 
1
 referentes à queima de combustíveis fósseis 

2
 não inclui sistemas isolados 

3
 não incluem emissões nas minas de carvão 

 

SETORES (em MtCO2-eq) 2011 2016 2020 2021 % 21'/11'

TOTAL 396            519            622            641            100,0% 62%

ELÉTRICO 30              54              68              69              10,8% 130%

Sistema Interligado Nacional - SIN² 20               26               29               31               4,8% 55%

Autoprodução 10               28               39               38               5,9% 280%

ENERGÉTICO 25              34              46              48              7,5% 92%

RESIDENCIAL 18              20              22              23              3,6% 28%

COMERCIAL 2                2                2                2                0,3% 0%

PÚBLICO 1                2                2                2                0,3% 100%

AGROPECUÁRIO 18              22              25              25              3,9% 39%

TRANSPORTES - TOTAL 192            225            261            269            42,0% 40%

INDUSTRIAL - TOTAL 99              133            160            165            25,7% 67%

EMISSÕES FUGITIVAS³ 12              27              36              38              5,9% 217%
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O valor projetado está dentro da meta do setor de Energia em 2020 de emitir entre 634 

a 680 MtCO²-eq. O Brasil apresentou, em dezembro de 2009 na 15ª Conferência das 

Partes (COP-15) em Copenhague, a meta voluntária de reduzir em 2020 entre 36,1 e 

38,9% das emissões projetadas para aquele ano, estimadas em 868 MtCO²-eq. 

Contudo, para as projeções da EPE se concretizarem, a principal premissa é que a 

produção de biomassa de cana-de-açúcar cresça 97% entre os anos de 2011 e 2020.  

 

1.3 Projetos Agroindustriais de Bioenergia 

 

Do consumo total de energia no Brasil de 272,3 Mtep, 77,4 Mtep ou 28,4% da energia é 

proveniente de biomassa. Este item abordará quais as rotas industriais de conversão de 

biomassa em energia, os projetos agroindustriais de bioenergia existentes no Brasil e 

quais são suas características. 

 

1.3.1 Rotas de Conversão de Biomassa em Energia 

 

A definição de agroindústria trata da indústria de processamento ou beneficiamento do 

produto agrícola. No caso do setor de bioenergia, o projeto agroindustrial deve 

processar a biomassa em energia. 

 

Existem quatro rotas de conversão de biomassa para energia. As rotas bioquímicas e 

termoquímicas, que alteram a composição da biomassa para fornecer produtos mais 

compatíveis com os usos finais. A rota bioquímica engloba processos de conversão em 

meios com elevado teor de água e temperaturas próximas à condição ambiente. 

Exemplos de processo bioquímicos são: a fermentação de açúcares para produção de 

etanol, hidrólise enzimática da celulose para produção de etanol e a produção de 

biogás por biodigestão anaeróbica. A rota termoquímica emprega biomassas com baixa 

umidade e temperaturas elevadas. Exemplos são: a combustão para produção de calor 

e/ou eletricidade, a gaseificação para produção de gás de síntese, a pirólise para 

produção de bioóleo, a carbonização de madeira (que também é um tipo de pirólise) 
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para produção de carvão vegetal e a torrefação da biomassa (ROCHA, 2011) (BRASIL. 

BNDES; CGEE, 2008). 

 

A terceira rota é a química, cujos exemplos são a extração de óleo vegetal das 

oleaginosas com solventes (hexano), transesterificação de óleos vegetais para 

produção de biodiesel e a esterificação de ácidos graxos para a produção de biodiesel 

(ROCHA, 2011). A quarta rota e a mais simples em termos de tecnologia aplicada são 

os processamentos físicos, “[...] puramente mecânicos, para concentração, redução 

granulométrica, compactação ou redução da umidade da biomassa” (BRASIL. BNDES; 

CGEE, 2008, p. 31). Exemplos desta rota são: extração mecânica de óleo vegetal de 

oleaginosas, enfardamento de palha para transporte, corte ou cavaqueamento de 

madeira, briquetagem de madeira e outros resíduos agrícolas e peletização de madeira 

ou gramíneas para transporte e posterior combustão. 

  

Para melhor entendimento, a figura baixo apresenta uma síntese das rotas 

termoquímica, bioquímica e química de conversão de biomassa em energia. 
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Figura 53: Rotas Tecnológicas para a Produção de Bioenergia 
Fonte: TURKEMBURG et al.

13
, 2000, apud SOUSA; MACEDO, 2010, p. 269. 

 

                                            
13 TURKEMBURG, W. C. et al. Renewable energy technologies. In: GOLDEMBERG, J. (ed.). World 
energy assessment of the United Nations. Nova York: UNDP, Undesa/WEC, 2000. 
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No Brasil, os processos de conversão de biomassa em energia que já têm escala 

comercial são a fermentação, a combustão, a biodigestão, a carbonização da madeira, 

a extração de óleo vegetal com solventes, a transesterificação, a esterificação, a 

extração mecânica de óleo vegetal, o enfardamento, o cavaqueamento de madeira, a 

briquetagem e a peletização. No próximo item será possível observar exemplos de 

unidades agroindustriais para cada processo. 

 

1.3.2 Unidades Agroindustriais de Bioenergia e Principais Características 

 

Do consumo total de energia no Brasil em 2011 (oferta interna de energia) de 272,4 

Mtep, somente 17,9% ou 48,8 Mtep é energia elétrica (BRASIL. EPE, 2012a). Não 

obstante, a informação da produção e consumo por unidade industrial de energia 

térmica nem sempre é pública e, muitas vezes, apresentada de forma agregada. Desta 

forma, o foco desta seção será nas principais unidades agroindustriais de bioenergia 

presentes naqueles setores e subsetores menos eletrointensivos dentre os citados na 

Tabela 31 e Tabela 32 do item 1.2.1 deste Apêndice. São eles cinco dos seis principais 

subsetores Industriais, o Setor de Transportes, o Energético e o Agropecuário. 

 

Contudo, quanto à produção de eletricidade, todas as unidades agroindustriais de 

bioenergia com produção parcial (cogeração) ou exclusiva de bioeletricidade têm seus 

principais dados publicados no Banco de Informações de Geração do site da ANEEL. 

Exceto pelo dado da capacidade de produção de energia térmica, no caso das unidades 

de cogeração. Desta forma, esta seção será dividida por unidades agroindustriais de 

produção de: (i) de energia térmica exclusivamente (e.g. vapor, calor, frio, etc.) ou em 

cogeração; (ii) bioeletricidade exclusivamente ou em cogeração; e (iii) produção de 

biocombustíveis líquidos. 

 

1.3.2.1 Energia Térmica 

 

Os cinco dentre os seis segmentos mais representativos em termos de consumo 

energético no Setor Industrial são, em ordem de importância: alimentos e bebidas; 
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ferro-gusa e aço; papel e celulose; química; e cerâmica. Em conjunto, o consumo final 

de energia destes cinco segmentos representam 63,0 Mtep, o equivalente a 71,2% de 

todo o consumo do Setor Industrial no Brasil (BRASIL. EPE, 2012a). Não foi 

considerado metalurgia, quinto maior consumidor do Setor Industrial, por sua 

característica eletrointensiva. Em conjunto, em 2011, o consumo final do Setor Industrial 

foi de 88,4 Mtep de energia, 35,8% de todo o consumo final de energia do país. 

Também serão abordados os Setores Energético e o Agropecuário com 9,1% e 4,0%, 

respectivamente, do consumo final de energia (BRASIL. EPE, 2012a). 

 

a) Alimentos e Bebidas  

 

O subsetor de alimentos e bebidas foi responsável por um consumo final de 23,0 Mtep 

em 2011, 26,0% de todo o consumo do Setor Industrial (BRASIL. EPE, 2012a). Na 

Figura 54 é possível observar que este é um subsetor muito intensivo em energia 

térmica, representando quase 90,0% de seu consumo. 

 

 

Figura 54: Consumo Final de Energia do Subsetor de Alimentos e Bebidas em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 92. 

 

73,4%

10,2%

10,1%

2,8%
1,4%

1,0% 0,8% 0,3%
BAGAÇO DE CANA

ELETRICIDADE

MADEIRA

GÁS NATURAL 

ÓLEO COMBUSTÍVEL

GLP

ÓLEO DIESEL

CARVÃO VAPOR



365 
 

O principal subsetor industrial tem 83,5% de sua matriz baseada em fontes de 

bioenergia. Dos quais, 16,9 Mtep ou 73,4% em bagaço de cana e 2,3 Mtep ou 10,1% 

em madeira. É possível deduzir que a produção de açúcar no Brasil é um dos principais 

segmentos do subsetor alimentos e bebidas em termos de consumo de energia térmica 

em seu processo produtivo, se não o principal. 

 

De acordo com a CONAB (2012), na safra de 2009-2010 havia 400 usinas operacionais 

no Brasil, das quais 254 mistas (produção de açúcar e etanol), 24 produzindo somente 

açúcar e 122 produzindo somente etanol. Segundo o BIG (BRASIL. ANEEL, 2012), em 

24/11/2012 havia 359 usinas em operação com autorização da ANEEL; ou seja, 359 

usinas com alguma produção de energia elétrica e, logo, também com produção de 

energia térmica. 

 

Dentre as 278 unidades agroindustriais de produção de açúcar que produzem sua 

própria energia, é possível citar como exemplo as usinas Iracema e São Martinho do 

grupo São Martinho, Alta Mogiana, Batatais, Colombo, Corona, as três usinas do grupo 

Abengoa Bioenergia, as usinas da Raízen com produção anual de 4 milhões de 

toneladas de açúcar (RAÍZEN, [n.d.]), dentre outras.  

 

Quanto ao uso da madeira, ela é geralmente empregada na fabricação de briquetes 

para consumo em algumas indústrias alimentícias (ROSILLO-CALLE; BAJAY; 

ROTHMAN, 2005). Ou ainda, empregada diretamente como lenha em unidades de 

produção de óleo vegetal, como é o caso da Araguassu Óleos Vegetais em Porto 

Alegre do Norte (MT), da Cargill em Primavera do Leste (MT), da Cargill em Uberlândia 

(MG), da Comigo em Carmo do Rio Verde (GO), dentre outras (BRASIL. ANEEL, 2012). 

Como exemplo de indústria alimentícia que usa madeira como fonte de energia é 

possível citar a Sadia em Toledo – PR e a Sadia em Dois Vizinhos – PR (BRASIL. 

ANEEL, 2012).  

 

Vale ressaltar que existem outras várias caldeiras pelo Brasil usando bagaço de cana 

ou madeira no subsetor de Alimentos e Bebidas gerando energia térmica 
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exclusivamente. Porém, estes casos não são considerados no banco de dados da 

ANEEL nem da COGEN. Um destes exemplos é o uso intenso de biomassa no 

processo de fabricação de suco de laranja, onde foram instaladas caldeiras de bagaço 

semelhantes às utilizadas nas usinas (ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005). 

 

b) Setor Energético 

 

O consumo final do Setor Energético representa o consumo próprio de energia pelo 

setor de transformação e/ou nos processos de extração e transporte interno de 

produtos energéticos. O setor de transformação inclui todos os centros de 

transformação nos quais a energia primária e/ou secundária que entra se transforma 

em uma ou mais formas de energia secundária (BRASIL. EPE, 2012a). 

 

O Setor Energético foi responsável por um consumo final de 22,4 Mtep em 2011, 9,1% 

de todo o consumo final de energia do Brasil (BRASIL. EPE, 2012a). Na Figura 55 é 

possível observar as fontes que compõem este consumo. 

 

 

Figura 55: Consumo Final de Energia do Setor Energético em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 72. 
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A principal fonte de consumo de energia do Setor Energético é o bagaço de cana, que 

representou 10,4 Mtep em 2011, ou 46,5% do consumo total do setor. É a única fonte 

de bioenergia representativa deste setor. Dentre as maiores unidades, é possível citar a 

Barra Bioenergia (Raízen Energia S.A.) em Barra Bonita (SP), a Santa Luiza I (Agro 

energia Santa Luzia Ltda.) em Nova Alvorada do Sul (MS), a Caçu I (Rio Claro 

Agroindustrial S.A.) em Caçu (GO), a Usina Bonfim (Raízen Energia S.A.) em Guariba 

(SP), a Conquista do Pontal I (Usina Conquista do Pontal S.A) em Mirante do 

Paranapanema (SP), dentre outras (BRASIL. ANEEL, 2012). 

 

c) Ferro-gusa e Aço 

 

O subsetor de ferro-gusa e aço foi responsável por um consumo final de 17,7 Mtep em 

2011, 20,0% de todo o consumo do Setor Industrial (BRASIL. EPE, 2012a). Na Figura 

56 é possível observar que este é um subsetor muito intensivo em energia térmica. 

 

 

Figura 56: Consumo Final de Energia do Subsetor de Ferro-gusa e Aço em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 85. 
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fabricação de ferro-gusa e aço (ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005), 

concomitantemente à liberação de energia térmica no processo de combustão. É a 

segunda principal fonte com 21,4% de participação na matriz com um consumo final de 

3,8 Mtep. A eletricidade é a quarta fonte mais importante. As unidades agroindustriais 

de bioeletricidade serão tratados no subitem 1.3.2.2 deste Apêndice. 

 

São 151 estabelecimentos formais de produção de ferro-gusa, dos quais 62% em MG, 

9% no PA e 6% no MA. A atividade envolvia em torno de 11,8 mil empregos no ano de 

2009 (CONSUFOR, 2009). Em 2011 o consumo final de carvão vegetal neste subsetor 

foi de 5,87 milhões de toneladas (BRASIL. EPE, 2012a). Das fontes de bioenergia, o 

carvão vegetal é tido como o de menor desenvolvimento tecnológico e menos 

sustentável em termos socioambientais. É possível dizer que o processo de 

carbonização no Brasil, na maior parte dos casos, é um exemplo de uso tradicional da 

biomassa. Um setor em grande parte informal e com preponderância de unidades 

agroindustriais de pequena e média escala. 

 

 Alguns exemplos de projetos agroindustriais de produção de carvão de maior eficiência 

e escala são: (i) Sidersa e White Martins, 2.200 ton/mês de capacidade em 96 fornos 

de 3,0 metros de diâmetro; (ii) Ferro Gusa Carajás da Vale, 18.500 ton/mês de 

capacidade em 2.336 fornos, sendo parte com 3,9 metros de diâmetro; e (iii) V&M 

Florestal, 22.000 ton/mês de capacidade com fornos de mais de 5 metros de diâmetro 

(BASTOS FILHO, [n.d.]).  

 

d) Papel e Celulose 

 

O subsetor de papel e celulose foi responsável por um consumo final de 10,2 Mtep em 

2011, 11,5% de todo o consumo do Setor Industrial (BRASIL. EPE, 2012a). A cadeia 

produtiva do papel demanda grandes quantidades de eletricidade e vapor. A fabricação 

de pastas de celulose, por sua vez, fornece uma quantidade significativa de resíduos 

agrícolas e industriais que podem ser utilizados nas caldeiras (ROSILLO-CALLE; 
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BAJAY; ROTHMAN, 2005). Na Figura 57 é possível observar as fontes de energia que 

compõem a matriz de consumo deste subsetor. 

 

 

Figura 57: Consumo Final de Energia do Setor de Papel e Celulose em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 93. 

 

É possível observar que a principal fonte de energia para consumo é a l ixívia, resíduo 

industrial da produção de celulose, com 4,7 Mtep ou 46,4% de participação na matriz. 

Outra fonte de bioenergia relevante é a madeira, com 1,5 Mtep ou 14,9% de 

participação. 

 

Conforme consulta no BIG (BRASIL. ANEEL, 2012) em 24/11/2012 são pelo menos 14 

unidades de cogeração com base em lixívia em operação. É possível que haja outras 

caldeiras no subsetor gerando energia térmica exclusivamente, porém não constam no 

banco de dados da ANEEL nem da COGEN. Dentre as 14, é possível citar a Suzano 

Mucuri em Mucuri (BA), Aracruz em Aracruz (ES), VCP-MS da Fibria em Três Lagoas 

(MS), Veracel em Eunápolis (BA) e Klabin em Telêmaco Borba (PR). Outra unidade de 

grande porte que acabou de entrar em operação é a da Eldorado Brasil em Três Lagoas 

(MS). 
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Quanto às unidades de cogeração a partir de madeira, são pelo menos quatro em 

operação: Ripasa em Limeira (SP), Rigesa em Três Barras (SC), Irani em Vargem 

Bonita (SC) e Santa Maria em Guarapuava (PR) (BRASIL. ANEEL, 2012). Novamente, 

é possível que haja outras caldeiras usando madeira no subsetor, gerando energia 

térmica exclusivamente, porém não constam no banco de dados da ANEEL nem da 

COGEN. Outra limitação é a informação quanto às capacidades de geração térmica de 

cada unidade que não são de fácil acesso. 

 

Vale ressaltar que a eletricidade consumida pelo subsetor, segunda principal fonte, é 

também proveniente em grande parte da lixívia, uma vez que ela é queimada em 

unidades de cogeração. Os detalhes em termos da geração e potência elétrica a partir 

de lixívia serão explorados no subitem 1.3.2.2 desta seção. 

 

e) Setor Agropecuário 

 

O Setor Agropecuário foi responsável por um consumo final de 9,9 Mtep em 2011, 4,0% 

de todo o consumo final de energia do Brasil (BRASIL. EPE, 2012a). Na Figura 58 é 

possível observar que este é um setor muito intensivo em óleo diesel em função 

principalmente das operações de manejo agrícola. O objeto de discussão aqui será o 

consumo de madeira. 
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Figura 58: Consumo Final de Energia do Setor Agropecuário em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 76. 

 

A madeira é a segunda principal fonte de consumo de energia com 2,4 Mtep ou 24,7% 

de participação na matriz do setor. “A lenha é utilizada em mais de 50 culturas 

diferentes e em todos os tipos de rebanhos, [...], o que mostra que o uso da lenha é 

mais amplo que na secagem de grãos e fumo e aquecimento de granjas” (DURIEZ14, 

2007 apud UHLIG, 2008, p. 46). Dada a grande pulverização do consumo e a 

característica de uso predominantemente tradicional da madeira, faz pouco sentido 

enumerar unidades agroindustriais individualmente neste setor.  

 

f) Química 

 

O subsetor químico foi responsável por um consumo final de 7,5 Mtep em 2011, 8,4% 

de todo o consumo do Setor Industrial (BRASIL. EPE, 2012a). Na Figura 59 é possível 

observar que este é um subsetor com pouca presença de fontes de bioenergia. 

 

                                            
14

 DURIEZ, Marcelo de M. Consumo de carvão e lenha no setor agropecuário. [mensagem pessoal] 
Mensagem recebida por: <uhlig@uol.com.br> em 24 ago. 2007. 
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Figura 59: Consumo Final de Energia do Subsetor Químico em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 89. 
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dados sobre as unidades que geram exclusivamente energia térmica para este subsetor 

foram mais difíceis de ser encontrados. 

 

A participação da madeira e do carvão vegetal, mesmo somadas, é praticamente nula, 

representando 0,07 Mtep ou 0,9% das fontes de energia consumidas. Não foi possível 

identificar o nome da ou das unidades agroindustriais que representam esta produção 

de energia. Vale ressaltar que este cenário de baixa participação da biomassa é o 

retrato de 2011; o que não significa que não haja uma oportunidade de crescimento da 

bioenergia neste segmento. O capítulo 3 explorou este potencial de crescimento por 

meio da apresentação de estudo de caso de um projeto agroindustrial Greenfield de 

geração de bioenergia dedicado a um polo industrial do subsetor Químico. 

 

g) Cerâmica 

 

O subsetor de cerâmica foi responsável por um consumo final de 4,7 Mtep em 2011, 

5,3% de todo o consumo do Setor Industrial (BRASIL. EPE, 2012a). Na Figura 60 é 

possível observar que este é um subsetor muito intensivo em energia térmica. 

 

 
Figura 60: Consumo Final de Energia do Subsetor de Cerâmica em 2011 por Fonte 
Fonte: Adaptado de BRASIL. EPE, 2012a, p. 94. 
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A principal fonte de bioenergia e principal fonte da matriz é a madeira com 2,4 Mtep, 

equivalente a 51,1% das fontes. Neste segmento predomina o uso tradicional de 

biomassa pela simples queima da lenha. Toras e costaneiras de eucalipto e pinus são 

muito utilizadas, além da madeira nativa (ARAGÃO et al., 2008). Contudo, está também 

presente o uso de diversos resíduos de biomassa como combustíveis com intuito de 

redução de custo. Por exemplo, o pó de serra procedente da construção civil e 

serrarias, resíduos da noz de coco e resíduos da azeitona (MENEZES, 2002). 

 

A produção de energia térmica deste subsetor tem a característica de autoprodução, ou 

seja, as indústrias cerâmicas têm seus próprios fornos e compram madeira de terceiros 

para utilização na queima. Portanto, apesar das indústrias cerâmicas não terem a 

bioenergia como produto final, elas podem ser consideradas unidades agroindustriais. 

Elas estão presentes em todo o país, de forma pulverizada, em micro e pequenas 

empresas, quase sempre de organização simples e localizadas próximas às jazidas de 

matéria-prima (BUSTAMANTE; BRESSIANI15, 2000 apud ARAGÃO et al., 2008). 

 

1.3.2.2 Energia Elétrica 

 

Neste item, a principal fonte de dados é o BIG da ANEEL (BRASIL. ANEEL, 2012), 

consultado em 24/11/2012. Aqui, as unidades agroindustriais de bioenergia não serão 

apresentadas por setores, mas sim por fontes de biomassa que são usadas no conjunto 

de setores da economia brasileira. Foi apurada uma potência instalada total, a partir de 

todas as fontes de 128.031 MW em 2.710 unidades, dos quais 9.806 MW ou 7,7% a 

partir de biomassa em 447 unidades agroindustriais de bioenergia (BRASIL. ANEEL, 

2012). Vide Tabela 50 que consolida a capacidade instalada de todas as fontes de 

biomassa. 

 

                                            
15

 BUSTAMANTE, G. M.; BRESSIANI, J. C. A indústria de cerâmica brasileira. Cerâmica Industrial, v. 5, 
n. 3, p. 31-36, mai./jun. 2000.  
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Tabela 50: Matriz de Energia Elétrica por Fonte de Biomassa 

Operação 

Combustível Quantidade Potência (kW) % 

Licor Negro 14 1.235.643 12,6 

Resíduos de Madeira 40 322.335 3,29 

Capim Elefante 2 31.700 0,32 

Biogás 19 79.000 0,81 

Bagaço de Cana-de-açúcar 359 8.074.984 82,35 

Óleo de Palmiste 2 4.350 0,04 

Carvão Vegetal 3 25.200 0,26 

Casca de Arroz 8 32.608 0,33 

Total 447 9.805.820 100 

Construção 

Combustível Quantidade Potência (kW) % 

Resíduos de Madeira 4 73.200 8,94 

Bagaço de Cana-de-açúcar 12 687.928 84,04 

Casca de Arroz 1 3.825 0,47 

Capim Elefante 3 53.600 6,55 

Total 20 818.553 100 

Outorga 

Combustível Quantidade Potência (kW) % 

Resíduos de Madeira 10 92.037 4,68 

Bagaço de Cana-de-açúcar 28 1.226.842 62,43 

Licor Negro 4 539.240 27,44 

Biogás 6 42.246 2,15 

Carvão Vegetal 1 2.000 0,1 

Capim Elefante 2 62.926 3,2 

Total 51 1.965.291 100 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 
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Em 2011, a Oferta Interna de Energia foi de 567,6 TWh (equivalente a 48,8 Mtep), dos 

quais 37,5 TWh (equivalente a 3,2 Mtep) ou 6,6% a partir de biomassa (BRASIL. EPE, 

2012a). 

 

a) Licor Negro 

 

São 14 unidades agroindustriais de bioenergia em operação que usam a licor negro (ou 

lixívia) como combustível. Estas unidades representam uma potência de 1.236 MW, o 

equivalente a 1,0% da capacidade instalada brasileira e 12,6% da capacidade instalada 

de biomassa. Dentre elas, as principais unidades são: 

 

Tabela 51: Principais Unidades Agroindustriais de Bioenergia a Licor Negro 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

 

Outras quatro unidades já receberam a outorga da ANEEL, contudo seu estágio consta 

como ainda em projeto. Os quatro projetos representariam uma potência adicional de 

539 MW. Dentre eles, os três principais são a Suzano Maranhão, no Estado do 

Maranhão, com 254,8 MW, a Eldorado Brasil em Três Lagoas (MS) com 226 MW e a 

CMPC da Celulose Riograndense Ltda com 224,9 MW. Os três com potências recorde 

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

Suzano Mucuri (Antiga 

Bahia Sul) 214.000 APE

100% para Suzano 

Papel e Celulose S.A. Mucuri - BA operação

Aracruz 210.400 APE

100% para Fibria 

Celulose S.A Aracruz - ES operação

VCP-MS 163.200 PIE

100% para Fibria-MS 

Celulose Sul Mato-

Grossense Ltda. Três Lagoas - MS operação

Veracel 117.045 APE-COM

100% para Veracel 

Celulose S/A Eunápolis - BA operação

Klabin 113.250 PIE 100% para Klabin S/A Telêmaco Borba - PR operação

Bahia Pulp (Antiga Bacell) 108.600 PIE

100% para Bahia 

Specialty Cellulose 

S.A Camaçari - BA operação

Cenibra 100.000 APE-COM

100% para Celulose 

Nipo - Brasileira S/A Belo Oriente - MG operação
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para geração com licor negro. Destes três, tanto a Suzano quanto a Eldorado são 

projetos Greenfield de novas plantas de produção de celulose. Quanto à CMPC, trata-

se de um projeto de expansão de uma unidade de celulose existente (CELULOSE 

RIOGRANDENSE, [n.d.]). 

 

Vale destacar que no ano 2000, as produtoras de celulose no Brasil autoproduziram 

cerca de 83% de sua demanda de eletricidade. Este número cai para 55% no caso das 

fábricas que integram a produção de celulose e papel (ROSILLO-CALLE; BAJAY; 

ROTHMAN, 2005). De toda esta eletricidade autoproduzida, 79,4% foi produzida a partir 

de fontes de bioenergia. Sendo 52,8% com base na combustão de lixívia em unidades 

de cogeração e 16,6% com a queima de cavacos e resíduos de madeira processada 

(BARBELI16, 2003 apud ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005).  

 

b) Madeira 

 

São 40 unidades agroindustriais de bioenergia em operação que usam a madeira como 

combustível em suas diversas formas e origens (nativa e reflorestamento na forma de 

pó de serra, costaneiras, toras, cavaco, resíduos em geral, etc.). Estas unidades 

representam uma potência de 322 MW, o equivalente a 0,25% da capacidade instalada 

brasileira e 3,3% da capacidade instalada de biomassa. Dentre estas unidades, as 

principais são: 

 

                                            
16

 BARBELI, Marcelo C. Produção e utilização de energia na indústria de papel e celulose: passado 
recente e perspectivas futuras. 2003. 219 p. Tese (Doutorado em Planejamento de Sistemas Energéticos) 
– Faculdade de Engenharia Mecânica da UNICAMP, Campinas, 2006. 
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Tabela 52: Principais Unidades Agroindustriais de Bioenergia a Madeira 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

 

Há também quatro unidades em construção com potência autorizada de 73,2 MW. As 

duas maiores são a Guaçu (Guaçu Geração de Energia S.A.) em Aripuanã (MT) com 30 

MW e a Rondon II (Eletrogoes S.A.) em Pimenta Bueno (RO) com 24 MW. 

 

Outras n unidades já receberam a outorga da ANEEL, contudo seu estágio consta como 

ainda em projeto. Não é possível determinar se todos estes projetos se tratam de 

projetos Greenfield. Seria necessário avaliar um a um se de fato são projetos que 

partirão do zero. Estas dez unidades representariam uma potência adicional de 92 MW. 

Dentre elas, os cinco principais projetos seguem na Tabela 53:  

 

Tabela 53: Principais Projetos de Unidades Agroindustriais de Bioenergia a Madeira 

 
Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

Ripasa 53.480 APE

100% para Ripasa S/A - 

Celulose e Papel Limeira - SP operação

Rigesa 32.500 APE

100% para Rigesa Celulose 

Papel e Embalagens Ltda Três Barras - SC operação

Lages 28.000 PIE

100% para Lages 

Bioenergética Ltda Lages - SC operação

PIE-RP 27.800 PIE

100% para PIE-RP 

Termoelétrica S/A Ribeirão Preto - SP operação

Cargill Uberlândia 25.000 APE

100% para Cargill Agrícola 

S.A. Uberlândia - MG operação

Miguel Forte 16.000 PIE

100% para Miguel Forte 

Industrial S.A União da Vitória - PR operação

Ecoluz 12.330 PIE

100% para Gaia Energia e 

Participações S.A. Guarapuava - PR operação

Berneck 12.000 PIE

100% para Berneck S.A, 

Painéis e Serrados Araucária - PR operação

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

Santana do Araguaia I 34.000 PIE

Santana do Araguaia Energia 

S.A não identificado outorga

ERB Candeias 16.790 PIE ERB Aratinga S.A. Candeias - BA outorga

Agudos 12.500 PIE

KCC Geração de Energia 

Elétrica Ltda não identificado outorga

Brasil Bio Fuels 9.800 PIE não identificado não identificado outorga

Paragominas 8.000 PIE

Uaná Energias Renováveis 

S.A não identificado outorga
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c) Bagaço de Cana 

 

São 359 unidades agroindustriais de bioenergia em operação que usam o bagaço de 

cana como combustível em suas caldeiras. Estas unidades somadas representam uma 

potência de 8.075 MW, o equivalente a 6,3% da capacidade instalada brasileira e 

82,3% da capacidade instalada de biomassa. Dentre estas unidades, as maiores em 

capacidade de geração de energia elétrica são: 

 

Tabela 54: Principais Unidades Agroindustriais de Bioenergia a Bagaço de Cana 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

 

Há também 12 unidades em construção com potência autorizada de 687,9 MW. Dentre 

elas a Jataí (Cosan Centroeste Ltda.) em Jataí (GO) com 105 MW, a Pedro Afonso 

(Pedro Afonso Açúcar e Bioenergia S.A.) em Pedro Afonso (TO) com 80 MW e a 

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

Barra Bioenergia 136.000 PIE Raízen Energia S.A Barra Bonita - SP operação

Santa Luzia I 130.000 PIE Agro energia Santa Luzia Ltda

Nova Alvorada do Sul - 

MS operação

Caçú I 130.000 PIE Rio Claro Agroindustrial S.A. Caçu - GO operação

Usina Bonfim 111.000 PIE Raízen Energia S.A Guariba - SP operação

Conquista do Pontal 110.000 PIE Usina Conquista do Pontal S.A.

Mirante do 

Paranapanema - SP operação

Colombo 105.500 PIE

Usina Colombo S/A Açúcar e 

Álcool Ariranha - SP operação

Angélica 96.000 APE

Adecoagro Vale do Ivinhema 

Ltda Angélica - MS operação

Vale do Rosário 93.000 PIE BIOSEV Bioenergia S.A Morro Agudo - SP operação

LDC Bioenergia Rio Brilhante 90.000 PIE BIOSEV S.A Rio Brilhante - MS operação

Santa Juliana 88.000 PIE

Agroindustrial Santa Juliana 

S.A. Santa Juliana - MG operação

Santa Cruz AB (Antiga Ometto) 86.400 PIE

Cia. Bioenergética Santa Cruz 1 

S.A

Américo Brasiliense - 

SP operação

São José 84.805 PIE Açucareira Zillo Lorenzetti S/A Macatuba - SP operação

São José Colina 83.000 PIE

Companhia Energética São 

José Colina - SP operação

Gasa 82.000 PIE Raízen Energia S.A Andradina - SP operação

Quirinópolis 80.000 PIE SJC Bioenergia Ltda Quirinópolis - GO operação

Boa Vista 80.000 PIE Usina Boa Vista S.A. Quirinópolis - GO operação

Cocal II 80.000 PIE

Cocal Comércio Indústria Cana, 

Açúcar e Álcool Ltda Narandiba - SP operação

Equipav II 80.000 PIE

Renuka Geradora de Energia 

Elétrica Ltda Promissão - SP operação
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Unidade de Bioenergia Alto Taquari (Companhia Brasileira de Energia Renovável) em 

Alto Taquari (MT) com 72,7 MW. 

 

Outras 28 unidades já receberam a outorga da ANEEL, contudo seu estágio consta 

como ainda em projeto. Não é possível determinar se todos estes projetos se tratam de 

projetos Greenfield. Seria necessário avaliar um a um se de fato são projetos que 

partirão do zero. Estas 28 unidades representariam uma potência adicional de 1.226,8 

MW. Sendo que três destes projetos terão capacidade instalada igual ou acima de 150 

MW cada, escala inédita para eletricidade a partir de bagaço de cana. Os principais 

projetos seguem na Tabela 55:  

 

Tabela 55: Principais Projetos de Unidades Agroindustriais de Bioenergia a Bagaço de 

Cana 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

 

d) Capim Elefante 

 

O capim elefante como fonte de geração de bioenergia é um fato recente no Brasil. A 

Sykué Bioenergya foi a empresa pioneira a trabalhar com esta biomassa em grande 

escala para fins energéticos. Foi fundada em abril de 2006, com o objetivo inicial de 

criar um polo com quatro unidades agroindustriais de bioenergia, de 30 MW de 

potência cada, para produzir exclusivamente energia elétrica para o mercado (HIATT, 

2012). 

 

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

Anhanduí 156.000 PIE Anhanduí Açúcar e Álcool Ltda. não identificado outorga

Vale do Vacaria 156.000 PIE

Vale do Vacaria Açúcar e 

Álcool S.A. não identificado outorga

Cerona 150.000 PIE

Cerona - Companhia de Energia 

Renovável não identificado outorga

Paranaíba I 82.000 PIE

Companhia Brasileira de 

Energia Renovável não identificado outorga

Paranaíba II 82.000 PIE

Companhia Brasileira de 

Energia Renovável não identificado outorga
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Há duas unidades agroindustriais de bioenergia em operação que usam o capim 

elefante como combustível em suas caldeiras. Estas unidades somadas representam 

uma potência de 31,7 MW, o equivalente a 0,32% da capacidade instalada de 

biomassa. Dentre estas unidades, a principal é a Sykué I (Sykué Geração de Energia 

Ltda.) em São Desidério (BA) com 30 MW de potência e a segunda unidade é a Flórida 

Clean Power do Amapá com 1,7 MW (BRASIL. ANEEL, 2012). 

 

Há também três unidades em construção com potência autorizada de 53,6 MW. Dentre 

elas, a maior será a Unidade de Geração de Energia Elétrica Agrenco em Alto Araguaia 

(MT) com 34 MW de potência. As duas outras unidades são a BBF Tefé e a BBF 

Benjamin Constant, ambas da Brasil Bio Fuels S.A. e ambas com 9,8 MW no Estado do 

Amazonas (BRASIL. ANEEL, 2012).  

 

Outras duas unidades já receberam a outorga da ANEEL, contudo seu estágio consta 

como ainda em projeto. Estes dois projetos representariam uma potência adicional de 

62,9 MW. São elas a Sykué II em São Desidério (BA), com 33 MW, e a Chapadinha 

(Bioger Energia e Participações Ltda.) em Chapadinha (MA), com 29,9 MW (BRASIL. 

ANEEL, 2012).  

 

e) Biogás 

 

A ANEEL (BRASIL. ANEEL, 2012) classifica todas as unidades industriais que 

produzem biogás a partir de biomassa sob a mesma rubrica, independente da matéria-

prima ou resíduo utilizado em seus biodigestores. São 19 unidades industriais em 

operação. Estas unidades somadas representam uma potência de 79 MW, o 

equivalente a 0,81% da capacidade instalada de biomassa. Dentre estas unidades, as 

cinco maiores em capacidade de geração de energia elétrica são: 
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Tabela 56: Principais Unidades Industriais de Bioenergia que Produzem Biogás 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

 

Vale ressaltar o exemplo do pioneirismo da Geo Elétrica Tamboara que gera 4 MW de 

energia elétrica com o biogás produzido a partir da reciclagem de resíduos orgânicos do 

setor sucroenergético, como a torta de filtro, o vinhoto e a palha da cana (GEO 

ENERGETICA, [n.d.]). As unidades de maior capacidade em grande parte produzem 

biogás a partir de resíduos domésticos em aterros. 

 

Não há nenhuma unidade em construção, porém há seis unidades que já receberam a 

outorga da ANEEL, contudo seu estágio consta como ainda em projeto. Estas seis 

unidades representariam uma potência adicional de 42,2 MW. As principais unidades 

seguem na Tabela 57:  

 

Tabela 57: Principais Projetos de Unidades Industriais de Bioenergia que Produzirão 

Biogás 

 

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

São João Biogás 21.560 PIE

100% para São João Energia 

Ambiental S/A São Paulo - SP operação

Bandeirante 20.000 APE e PIE

70% para Biogeração 

Energia S/A, 30% 

para União de Bancos 

Brasileiros S.A. São Paulo - SP operação

Salvador 19.730 PIE

100% para Termoverde 

Salvador S.A. Salvador - BA operação

Asja BH 4.278 REG

100% para Consorcio 

Horizonte Asja Belo Horizonte - MG operação

Geo Elétrica Tamboara 3.980 REG

100% para Geo Elétrica 

Tamboara Bioenergia SPE 

Ltda Tamboara - PR operação

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

Sapopemba 25.600 APE Ecourbis Ambiental S.A não identificado outorga

Biotérmica Recreio 6.228 PIE BioTérmica Energia Ltda não identificado outorga

Novagerar 4.000 REG Novagerar Eco-Energia Ltda não identificado outorga

Energia Ambiental 2 3.775 PIE Energia Ambiental Ltda não identificado outorga

PCT Barueri Biogás 2.601 REG

Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de SP Carapicuíba - SP outorga

Frigorífico D talia 42 REG D’talia Agroindústria Ltda. não identificado outorga
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Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

 

Apesar de não se tratar de geração elétrica, há outros dois exemplos de unidades 

agroindustriais que produzem biogás a partir de resíduos da fabricação do açúcar e do 

álcool para fabricação de bioenergia para consumo próprio. Na usina São Martinho, o 

vinhoto produzido na destilaria é tratado em um reator de biodigestão com capacidade 

de 5 mil m³. Cerca de 50% do biogás produzido é usado em um secador de fermento e 

o restante é queimado nas caldeiras de bagaço. O efluente resultante do processo de 

biodigestão é usado como fertilizante (ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005). O 

segundo caso foi o da usina São João que tratava vinhoto em um reator para a 

produção de biogás. O biogás produzido era usado no abastecimento de uma frota de 

caminhões, em substituição ao diesel (ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005). 

 

f) Carvão vegetal 

 

São três unidades agroindustriais de bioenergia em operação que usam carvão vegetal 

como combustível. Estas unidades somadas representam uma potência de 25,2 MW, o 

equivalente a 0,26% da capacidade instalada de biomassa. As três unidades são: 

 

Tabela 58: Unidades Agroindustriais de Bioenergia a Carvão Vegetal 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

 

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

Gusa Nordeste 10.000 PIE

100% para Gusa Nordeste 

S.A. Açailândia - MA operação

Simasa 8.000 PIE

50% para Companhia 

Siderúrgica Vale do 

Pindaré, 50% 

para Siderúrgica do 

Maranhão S/A Açailândia - MA operação

Viena 7.200 APE

100% para Viena 

Siderúrgica do Maranhão 

S/A Açailândia - MA operação

Cisam 2.000 REG

100% para Cisam Siderurgia 

Ltda Pará de Minas - MG outorga
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Não há nenhuma unidade em construção, porém há uma unidade que já recebeu a 

outorga da ANEEL, contudo seu estágio consta como ainda em projeto. A unidade é a 

Cisam (Cisam Siderurgia Ltda.) em Pará de Minas (MG), com 2 MW (BRASIL. ANEEL, 

2012).  

 

g) Casca de Arroz 

 

São oito unidades agroindustriais de bioenergia em operação que usam casca de arroz 

como combustível. Estas unidades somadas representam uma potência de 32,6 MW, o 

equivalente a 0,33% da capacidade instalada de biomassa. As principais unidades são: 

 

Tabela 59: Principais Unidades Agroindustriais de Bioenergia a Casca de Arroz 

 

Fonte: BRASIL. ANEEL, 2012. 

 

Há também uma unidade em construção. A unidade é CAAL (Cooperativa 

Agroindustrial Alegrete Ltda.) em Alegrete (RS), com 3,8 MW. (BRASIL. ANEEL, 2012).  

 

Há também duas unidades agroindustriais de bioenergia com base em óleo de palmiste 

em operação. Contudo, dada à escala reduzida, não será apresentado em detalhe. 

 

1.3.2.3 Biocombustíveis Líquidos  

 

a) Biodiesel 

Unidade
Potência 

(kW)

Destino da 

Energia
Proprietário Município Status

São Borja 12.500 PIE

100% para UTE São Borja 

Geradora de Energia 

Elétrica S.A São Borja - RS operação

GEEA Alegrete 5.000 REG

100% para Geradora de 

Energia Elétrica Alegrete 

Ltda Alegrete - RS operação

Itaqui 4.200 PIE

100% para Camil Alimentos 

S/A Itaqui - RS operação

Camil Alimentos - 

Camaquã 4.000 REG

100% para Camil Alimentos 

S.A. Itaqui - RS operação
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Conforme relatado no item 1.2 (Panorama Setorial no Brasil), a indústria do biodiesel 

tem passado por um nível de subutilização de sua capacidade instalada. São 65 

unidades agroindustriais de bioenergia autorizadas pela ANP para operação. Estas 

unidades tem uma capacidade total de 20.567,76 m3 por dia, o equivalente a 6,17 

bilhões de litros de biodiesel por ano, considerando operação de 300 dias por ano 

(BRASIL. ANP, 2012). A Tabela 60 lista as principais unidades: 

 

Tabela 60: Principais Unidades Agroindustriais de Bioenergia de Produção de Biodiesel 

 

Fonte: BRASIL. ANP, 2012. 

 

Pela lista dos nomes das principais unidades, é possível observar que muitas delas 

pertencem a empresas que também são produtores de óleo vegetal. Como exemplo, a 

ADM, Oleoplan, Granol, Cargill, Agrenco e Caramuru. Estes são casos em que a cadeia 

de produção do biodiesel é mais verticalizada. Além disso, pelo conceito de 

agroindústria, somente estes casos seriam unidades agroindustriais, pois beneficiam 

matéria-prima agrícola. Deste modo, as unidades que simplesmente compram óleo 

vegetal ou gordura animal de terceiros ou de comercializadoras para processar em 

biodiesel seriam somente unidades industriais de produção de bioenergia. 

 

Unidade

Capacidade 

Autorizada 

(m³/dia)

Município Status

ADM 1.352,0 Rondonópolis - MT operação

Oleoplan 1.050,0 Veranópolis - RS operação

Granol 1.033,0 Anápolis - RS operação

Granol 933,3 Chachoeira do Sul - RS operação

Bianchini 900,0 Canoas - RS operação

Cargill 700,0 Três Lagoas - MS operação

Agrenco 660,0 Alto Araguaia - MT operação

Bionasa 653,0 Porangatu - GO operação

Camera 650,0 Ijuí - RS operação

Caramuru 625,0 São Simão - GO operação

Caramuru 625,0 Ipameri - GO operação

Petrobrás Biocombustível 603,4 Candeias - BA operação

Olfar 600,0 Erechim - RS operação
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b) Etanol 

 

De acordo com a CONAB (BRASIL. CONAB, 2012), na safra de 2009-2010 havia 400 

usinas operacionais no Brasil, das quais 254 mistas (produz açúcar e etanol), 24 

produzindo somente açúcar e 122 produzindo somente etanol. Dado o enorme número 

de unidades agroindustriais de bioenergia que produzem etanol, vale citar os principais 

grupos do setor: Raízen, Biosev (antiga LDC-SEV), Guarani, São Martinho, Tércio 

Wanderley, Zilor, Renuka do Brasil, Cerradinho, Pedra Agroindustrial, Odebrecht 

Agroindustrial (antiga ETH) e Grupo USJ. 

 

Vale destacar a iniciativa inédita e inovadora da empresa brasileira Graalbio. Ela 

anunciou, em maio de 2012, a primeira planta para produção de etanol celulósico em 

escala comercial do Hemisfério Sul. A planta, localizada em Alagoas, utilizará bagaço e 

palha da cana-de-açúcar como matéria-prima. Prevê investimentos de R$300 milhões 

e uma capacidade instalada de 82 milhões de litros por ano. O início da operação é 

esperado para o quarto trimestre de 2013 (GRAALBIO, 2012). 

 

De forma geral, é possível concluir que as unidades agroindustriais que produzem 

energia térmica e/ou bioeletricidade no Setor Industrial e Agropecuário visam 

primordialmente à autossuficiência energética. Procuram reduzir seus custos de 

produção, ao produzir sua própria energia, e obter maior segurança de suprimento, ao 

depender menos da rede elétrica. Em alguns casos, há excedentes de energia 

comercializados, mas, mesmo assim, na maior parte dos casos, esta receita ainda não 

é a principal das unidades agroindustriais. Por outro lado, as unidades agroindustriais 

produtoras de biocombustíveis líquidos e do Setor Energético têm como principal 

objetivo comercial a produção de bioenergia. Seja biocombustível para venda ao Setor 

de Transportes, seja a bioeletricidade para a rede. 
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ANEXO A – Fatores de Conversão 

 
Tabela 61: Fatores de Conversão para Tonelada Equivalente de Petróleo Médio 

 
Unidade  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Alcatrão  m³  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855  0,855   
Álcool Etílico Anidro  m³  0,534  0,534  0,534  0,534  0,534  0,534  0,534  0,534  0,534  0,534   
Álcool Etílico Hidratado  m³  0,510  0,510  0,510  0,510  0,510  0,510  0,510  0,510  0,510  0,510   

Asfaltos  m³  1,018  1,018  1,018  1,018  1,018  1,018  1,018  1,018  1,014  1,014   
Bagaço de Cana  t  0,213  0,213  0,213  0,213  0,213  0,213  0,213  0,213  0,213  0,213   
Biodiesel (B100)  m³  -  -  -  0,792  0,792  0,792  0,792  0,792  0,792  0,792   

Caldo de Cana  t  0,062  0,062  0,061  0,061  0,061  0,061  0,062  0,062  0,062  0,062   
Carvão Metalúrgico 
Importado  

t  0,740  0,740  0,740  0,740  0,740  0,740  0,740  0,740  0,740  0,740   

Carvão Metalúrgico 
Nacional  

t  0,642  0,642  0,642  0,642  0,642  0,642  0,642  0,642  0,642  0,642   

Carvão Vapor 3100 kcal/kg  t  0,295  0,295  0,295  0,295  0,295  0,295  0,295  0,295  0,295  0,295   

Carvão Vapor 3300 kcal/kg  t  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310   
Carvão Vapor 3700 kcal/kg  t  0,350  0,350  0,350  0,350  0,350  0,350  0,350  0,350  0,350  0,350   
Carvão Vapor 4200 kcal/kg  t  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400   

Carvão Vapor 4500 kcal/kg  t  0,425  0,425  0,425  0,425  0,425  0,425  0,425  0,425  0,425  0,425   
Carvão Vapor 4700 kcal/kg  t  0,445  0,445  0,445  0,445  0,445  0,445  0,445  0,445  0,445  0,445   
Carvão Vapor 5200 kcal/kg  t  0,490  0,490  0,490  0,490  0,490  0,490  0,490  0,490  0,490  0,490   

Carvão Vapor 5900 kcal/kg  t  0,560  0,560  0,560  0,560  0,560  0,560  0,560  0,560  0,560  0,560   
Carvão Vapor 6000 kcal/kg  t  0,570  0,570  0,570  0,570  0,570  0,570  0,570  0,570  0,570  0,570   
Carvão Vapor sem 

Especificação  

t  0,285  0,285  0,285  0,285  0,285  0,285  0,285  0,285  0,285  0,285   

Carvão Vegetal  t  0,646  0,646  0,646  0,646  0,646  0,646  0,646  0,646  0,646  0,646   
Coque de Carvão Mineral  t  0,690  0,690  0,690  0,690  0,690  0,690  0,690  0,690  0,690  0,690   

Coque de Petróleo  m³  0,873  0,873  0,873  0,873  0,873  0,873  0,873  0,873  0,870  0,870   
Eletricidade  MWh  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086   
Gás Canalizado Rio de 

Janeiro  

10³ m³  0,380  0,380  0,380  0,380  0,380  0,380  0,380  0,380  0,380  0,380   

Gás Canalizado São Paulo  10³ m³  0,450  0,450  0,450  0,450  0,450  0,450  0,450  0,450  0,450  0,450   
Gás de Coqueria  10³ m³  0,430  0,430  0,430  0,430  0,430  0,430  0,430  0,430  0,430  0,430   

Gás de Refinaria  10³ m³  0,655  0,655  0,655  0,655  0,655  0,655  0,655  0,655  0,652  0,652   
Gás Liquefeito de Petróleo  m³  0,611  0,611  0,611  0,611  0,611  0,611  0,611  0,611  0,611  0,611   
Gás Natural Seco  10³ m³  0,880  0,880  0,880  0,880  0,880  0,880  0,880  0,880  0,880  0,880   

Gás Natural Úmido  10³ m³  0,993  0,993  0,993  0,993  0,993  0,993  0,991  0,993  0,993  0,993   
Gasolina Automotiva  m³  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770  0,770   
Gasolina de Aviação  m³  0,763  0,763  0,763  0,763  0,763  0,763  0,763  0,763  0,763  0,763   

Hidráulica  MWh  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086  0,086   
Lenha Comercial  t  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310  0,310   
Lixívia  t  0,286  0,286  0,286  0,286  0,286  0,286  0,286  0,286  0,286  0,286   

Lubrificantes  m³  0,891  0,891  0,891  0,891  0,891  0,891  0,891  0,891  0,870  0,870   
Melaço  t  0,185  0,185  0,180  0,180  0,180  0,180  0,185  0,185  0,182  0,180   
Nafta  m³  0,765  0,765  0,765  0,765  0,765  0,765  0,765  0,765  0,765  0,765   

Óleo Combustível Médio  m³  0,959  0,959  0,959  0,959  0,959  0,959  0,959  0,959  0,957  0,957   
Óleo Diesel  m³  0,848  0,848  0,848  0,848  0,848  0,848  0,848  0,848  0,848  0,848   
Outras Fontes Primárias 

Não-Renováveis  

tep 

(toe)  

1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000   

Outras Fontes Primárias 
Renováveis  

tep 
(toe)  

1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000   

Outros Energéticos de 
Petróleo  

m³  0,890  0,890  0,890  0,890  0,890  0,890  0,890  0,890  0,880  0,880   

Outros Não-Energéticos de 

Petróleo  

m³  0,890  0,890  0,890  0,890  0,890  0,890  0,890  0,890  0,800  0,800   

Petróleo  m³  0,890  0,891  0,889  0,874  0,890  0,892  0,890  0,890  0,890  0,890   
Querosene de Aviação  m³  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822   

Querosene Iluminante  m³  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822  0,822   
Solventes  m³  0,781  0,781  0,781  0,781  0,781  0,781  0,781  0,781  0,770  0,770   
Urânio contido no UO2  kg  73,908  73,908  73,908  73,908  73,908  73,908  73,908  73,908  73,908  73,908   

Urânio U3O8  kg  10,139  10,139  10,139  10,139  10,139  10,139  10,139  10,139  10,139  10,139   
 

Fonte: BRASIL. EPE, 2012a, p. 217. 


