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"O mundo que criamos hoje, como resultado de nosso pensamento, tem agora pro

blemas que não podem ser resolvidos se pensarmos da mesma forma de quando os 

criamos" 

Albert Einstein 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para as discussões referentes ao financia

mento para a Produção Mais Limpa no Brasil. Inicialmente, é apresentada, com um enfoque 

histórico, a construção de um novo paradigma de desenvolvimento no mundo, bem como suas 

conseqüências no país. Em seguida, são discutidos os conceitos de Produção Mais Limpa e as 

iniciativas concretas existentes no Brasil, demonstrando, com os dados coletados, os benefi

cios obtidos pelas empresas que adotaram essa iniciativa, bem como as barreiras encontradas 

para a adoção da Produção Mais Limpa. Assim, considerando a questão do financiamento 

como um grave obstáculo para adoção e implementação da Produção Mais Limpa no país, o 

estudo servirá de subsídio para a compreensão dos problemas relativos à oferta de crédito para 

Produção Mais Limpa no Brasil. Dessa forma, por meio de entrevistas e pesquisas em meio 

eletrônico, o trabalho demonstra a dinâmica do financiamento para a Produção Mais Limpa 

no país, permitindo a realização de uma análise crítica da situação brasileira, bem como apre

senta algumas recomendações. 
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ABSTRACT 

This study aims at contributing for the discussions reIated to financing cleaner production in 

Brazil. First1y, the construction of a new deveIopment paradigm in the World and its conse

quences in the country are presented from a historical perspective. The concept of cleaner 

production is discussed aIong with concrete initiatives which are carried out in Brazil. Based 

on the collected data, the research shows the benefits obtained by the firms which impIe

mented the initiative and also presents the barriers that curb a broader adoption of cleaner 

production. Considering the issue of financing as a serious barrier for the adoption and im

pIementation of cleaner production in Brazil, the study provides subsidies for a deeper com

prehension of the problems reIated to the credit suppIy for cleaner production in the country. 

Interviews, data and fieId research show the working of the financing for cleaner production 

in Brazil. The research resulted in the accomplishment a criticaI anaIysis of the Brazilian case 

as well as it presents some recommendations. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A Produção mais LimpaI é uma estratégia preventiva integrada que se aplica a processos, 

produtos e serviços, tendo por objetivo prevenir o impacto ambiental e econômico negativo 

do processo produtivo, permitindo a satisfação, de modo sustentável, de nossas necessidades 

por produtos e serviços. 

Preocupações e estudos nas décadas de 70 e 80 sobre os padrões de produção e consumo 

mundiais culminaram em 1987 com a publicação do Relatório Brundtland, que popularizou o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável: "aquele que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessida

des" (ONU, 1987). 

Até então, não se questionava muito o fato de que grande parte dos impactos ambientais tem 

origem num modelo de gestão que priorizava aspectos estritamente econômicos e imediatis

tas. Surge, então, a necessidade de se implantar um novo paradigma, que levasse em conta de 

forma harmoniosa as dimensões social, ambiental e econômica do desenvolvimento, não só a 

curto, mas a médio e longo prazos. 

A percepção muda com o tempo, mas para efetuar mudanças é necessário que os modelos 

antigos que regem a sociedade e as organizações sejam reestruturados. Como diria Thomas 

Kuhn (1982): "À medida que surgem novos paradigmas, modelos mais antigos são substituí

dos por novos". 

Almeida (2002) esclarece que os desequilíbrios socioambientais são resultado do velho para

digma cartesiano e mecanicista, com sua visão fragmentada de mundo. O velho paradigma 

não dá conta de entender e lidar com as complexidades e sutilezas dessas transformações. Já a 

nova visão, cujo eixo é a idéia de integração e interação, propõe uma nova maneira de olhar e 

transformar o mundo, baseada no diálogo entre saberes e conhecimentos diversos. 

Um marco histórico para evolução desta nova visão foi a Conferência das Nações Unidas so

bre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro. Um dos resul

tados mais importantes dessa Conferência foi a criação da Agenda 21 Global, com 179 países 

signatários. 

I Definição da UNEP (2000). 
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A partir deste momento, cada país comprometeu-se a definir sua própria agenda. Neste senti

do, foi lançada em junho de 2002 a Agenda 21 brasileira2
, onde são apontadas 21 ações priori

tárias' sinalizando as novas tendências do país em direção ao Desenvolvimento Sustentável. 

No que se refere ao setor produtivo, o documento traz um objetivo que aponta a eco eficiência 

e a responsabilidade social como os caminhos a serem seguidos pelas empresas rumo ao De

senvolvimento Industrial Sustentável. Neste item da Agenda são apresentadas algumas ações 

e recomendações que o governo deve tomar, explicitando a necessidade de disseminação do 

processo de adoção e implementação da Produção Mais Limpa no Brasil. 

A Agenda 21 Brasileira enfatiza que a Produção Mais Limpa tem papel fundamental como 

estratégia para o Desenvolvimento Industrial Sustentável. Inicialmente, as estratégias ambien

tais nos setores produtivos eram pautadas em ações apenas corretivas, conhecidas como tra

tamento de fim-de-tubo, um modelo voltado apenas para a conformidade com normas ambi

entais. 

Em uma progressiva evolução, o estado da arte das estratégias ambientais evoluiu para o con

ceito de Desenvolvimento Sustentável, ancorado em abordagens preventivas, voltadas à mi

nimização da depleção dos recursos naturais e da geração de resíduos. Esse enfoque pode ser 

implementado através de uma estratégia preventiva integrada que se aplica a processos e ser

viços, com a finalidade de prevenir o impacto ambiental e econômico negativo do processo 

produtivo, permitindo a satisfação, de modo sustentável, das necessidades da sociedade. 

Já existem diversas iniciativas voltadas para Produção Mais Limpa no país, com resultados 

concretos, demonstrando que essa estratégia gera beneficios ambientais e econômicos. No 

entanto, há algumas barreiras3 encontradas para sua adoção, bem como pouco conhecimento 

do setor produtivo das vantagens e limitações existentes no processo de adoção e implementa

ção da mesma. 

A questão do financiamento encontra-se como uma das grandes barreiras para adoção da Pro

dução Mais Limpa. Não adianta ter iniciativas de planejamento e capacitação se não há recur

sos financeiros para a implementação. 

2 Ver documento da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional- Agenda 
21 Brasileira - Ações Prioritárias (2002). 

3 Ver item 3.4 
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Todavia, a UNEP (2000) afirma que o número de fundos rotativos e linhas de crédito para 

investimentos em Produção Mais Limpa aumentou consideravelmente durante os últimos dois 

anos da década de noventa. V árias iniciativas do Banco Mundial e outras instituições finan

ceiras nacionais e internacionais foram lançadas ou ainda se encontram-se em processo de 

formulação. 

Uma forma efetiva de alcançar o Desenvolvimento Industrial Sustentável é redirecionar o 

fluxo de capital para Produção Mais Limpa, orientando indústrias locais e instituições finan

ceiras ao processo e prática deste instrumento. Os países que pretendem alcançar a sustentabi

lidade no setor produtivo dependem na maior parte dos tipos de tecnologias que eles escolhe

ram para adotar e da suficiente disponibilidade de financiamentos apropriados. 

Neste contexto, sugere-se que governos e instituições financeiras conjuguem esforços no sen

tido de contribuir para viabilizar recursos e mecanismos que permitam a implementação e 

disseminação da Produção Mais Limpa no setor produtivo, cujas externalidades respondem 

por grande parte dos problemas ambientais existentes no mundo. 

1.1 - Pergunta, Objetivo Final e Objetivos Intermediários 

Este item apresenta a pergunta, o objetivo final e os objetivos intermediários, com o objetivo 

de demonstrar o foco deste trabalho e de trazer uma melhor compreensão das considerações 

finais da pesquisa. 

- Pergunta: 

Quais as vantagens e limitações do financiamento para Produção Mais Limpa no Brasil? 

- Objetivo Final: 

Identificar as vantagens e limitações do financiamento para Produção Mais Limpa no Brasil. 

- Objetivos Intermediários 

• Caracterizar a dinâmica do financiamento para Produção Mais Limpa no Brasil; 

• Identificar as instituições envolvidas no direcionamento dos recursos; 

• Avaliar a evolução das questões ambientais nos investimentos do setor privado; 

• Verificar as intervenções governamentais existentes na questão do financiamento no Brasil; 

• Levantar dados referentes às condições de financiamento e direcionamento de recursos exis

tentes nas diversas instituições envolvidas; 

• Investigar a interação entre governos, instituições financeiras e setor empresarial; 
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• Estabelecer correlações entre a teoria estudada e aspectos pertinentes ao problema; 

• Identificar medidas ambientais implementadas e resultados alcançados após a adoção e 

implementação da Produção Mais Limpa; 

• Avaliar a viabilidade econômico-financeira do processo de adoção e implementação da 

Produção Mais Limpa; 

1.2 - Metodologia 

A pesquisa foi realizada no período de 1 de outubro de 2002 a 31 de março de 2003. Foram 

analisados manuais, relatórios e documentos internos das diversas instituições pesquisadas, 

bem como pesquisas em meio eletrônico4
. Além disso, foram coletados dados nas instituições 

envolvidas por meio de entrevistas com os profissionais das respectivas áreas, a saber: 

Banco do Nordeste do Brasil - Gerência do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento 

Banco do Brasil- Gerência de Pessoa Jurídica de Agência 

Caixa Econômica Federal- Gerência de Pessoa Jurídica de Agência 

IFC - International Finance Group - Environmental Finance Group 

BASA - Banco da Amazônia - Gerência de Produtos Mercadológicos 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos - Assessoria de Planejamento Operacional 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Gerência de Meio 
Ambiente 

Banco Mundial - Equipe do PIC e Área de Meio Ambiente 

MMA - Ministério do Meio Ambiente - Assessoria Internacional 

SEBRAE - Unidade de Tecnologia do DF. 

CNTL - Centro Nacional de Tecnologias Limpas - Diretoria 

Empresa Natuscience- Proprietária 

Revista Meio Ambiente Industrial - Área de Redação 

4 Ver item 8 
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2 - A EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Na década de setenta a preocupação ambiental era voltada para correção dos problemas ambi

entais e não para prevenção. Desenvolvimento e Meio Ambiente andavam em direções con

trárias e ainda não se tinha a idéia de um desenvolvimento que visasse compatibilizar essas 

duas dimensões. 

Esta década foi marcada pela publicação do relatório Limites do Crescimento e pela declara

ção da Conferência de Estocolmo (Suécia), realizada em 1972. O estudo Limites do Cresci

mento foi patrocinado por uma entidade chamada Clube de Roma. Os principais autores deste 

relatório eram os cientistas americanos Dennis e Donella Meadows, que propunham o conge

lamento do crescimento econômico como única solução para evitar que o aumento dos impac

tos ambientais levasse o mundo a uma tragédia ecológica. 

Meadows (1972) esclarece que os limites do crescimento desse planeta seriam alcançados 

algum dia dentro dos próximos cem anos. De acordo com Almeida (2002), o relatório foi in

terpretado de forma que as nações ricas eram as únicas viáveis do mundo e os países que não 

haviam enriquecido até aquele momento deveriam desistir de fazê-lo em prol da sobrevivên

cia da vida na terra. 

Nesta mesma época estava sendo realizada a conferência das Nações Unidas sobre o Homem 

e o Meio Ambiente, conhecida como Conferência de Estocolmo. Foi um encontro, convocado 

pela ONU, de chefes de Estado para debater as questões sobre o meio ambiente e o desenvol

vimento. 

Segundo Almeida (2002), os cientistas preocuparam-se, nesta Conferência, com o crescimen

to populacional, o aumento dos níveis de poluição, e o esgotamento das fontes de recursos 

naturais- petróleo, cobre, e outros recursos. Esta conferência foi marcada pela polêmica entre 

os defensores do desenvolvimento zero, basicamente representantes dos países industrializa

dos, e os defensores do desenvolvimento a qualquer custo, representantes dos países não in

dustrializados. 

o Brasil estava pensando apenas em seu crescimento industrial, sem a preocupação com os 

impactos que o setor industrial poderiam trazer para o meio ambiente. Até então, não se falava 

em um desenvolvimento industrial sustentável. O meio ambiente era visto como uma ameaça 

ao crescimento industrial. 
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De acordo com o CIMA (1991), a industrialização maciça e tardia incorporou padrões tecno

lógicos avançados para base nacional, mas ultrapassados no que se refere ao meio ambiente. 

O padrão tecnológico do processo produtivo e a localização das indústrias foram planejados 

priorizando aspectos estritamente econômicos em detrimento dos aspectos ambientais. 

Em verdade, a crise econômica mundial dos anos setenta, detonada pelo choque do petróleo, e 

que serviu para alertar o mundo para o fato de que os recursos naturais são esgotáveis, colo

cou questões econômicas mais urgentes para os governos do mundo inteiro se preocuparem. 

No começo dos anos oitenta a discussão sobre a relação entre desenvolvimento e meio ambi

ente retoma à pauta. Nesta época, o mundo se debatia com a pergunta: como conciliar ativi

dade econômica e conservação do meio ambiente? Por mais que o discurso predominante 

fosse que o desenvolvimento e meio ambiente não são incompatíveis, na verdade ninguém 

estava muito certo de como esta compatibilidade se traduziria na prática. 

Nesta mesma década, mais precisamente em dezembro de 1983, foi criada pela ONU, a Co

missão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, conhecida como Comissão Brund

tland, que pôs em circulação a expressão desenvolvimento sustentável. 

ONU (1987) revela que a essência do desenvolvimento sustentável reside na perspectiva de 

uma transformação na qual a exploração de recursos, a direção dos investimentos, a orienta

ção do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. 

O relatório não apresenta críticas tão veementes à sociedade industrial que caracterizaram os 

documentos anteriores; demanda crescimento tanto em países industrializados como em sub

desenvolvidos, inclusive ligando a superação da pobreza nestes últimos ao crescimento contí

nuo de todos os países. Assim, foi bem aceito pela comunidade internacional. 

Surge, então, um novo paradigma, que sugere a integração harmoniosa das dimensões social, 

ambiental e econômica das ações humanas e suas conseqüência sobre o planeta e os seres que 

o habitam. Essa perspectiva exige que o governo, sociedade e setor produtivo revejam a forma 

de pensar, de agir, elaborando estratégias que contribuam para uma visão holística, integrada, 

que implante novos valores nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, e na sociedade 

como um todo. 

Um marco histórico para evolução desta nova tendência foi a Conferência das Nações Unidas 

realizada em 1992, no Rio de Janeiro, que mostrou o crescimento do interesse mundial pelo 

futuro do planeta; muitos países deixaram de ignorar as relações entre desenvolvimento sócio-
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econômico e modificações do meio ambiente. Simultaneamente a este evento, realizou-se o 

Fórum Global das ONGs. 

A esses dois eventos se denominou popularmente como ECO-92. O Fórum Global reuniu 

4000 entidades da sociedade civil de todo o mundo. Certamente, esse evento contribuiu para o 

fortalecimento das ONGs, refletindo a ampliação da conscientização em nível mundial da 

necessidade de implementar outro estilo de desenvolvimento. 

Almeida (2002) reconhece que a emergência do novo paradigma, com sua crítica à aborda

gem fragmentada da realidade, e a constatação das fragilidades do modelo de comando-e

controle favoreceram a entrada e o fortalecimento de novos atores no cenário ambiental, co

mo as ONGs. Já as empresas, tinham uma participação muito tímida nas questões ambientais 

mundiais. Para elas, a dimensão ambiental era vista, na melhor das hipóteses, como um mal 

necessário. 

A preponderância do viés econômico nas atividades empresariais em detrimento da dimensão 

ambiental comprometeu a imagem das empresas, que, até então, apenas submetiam-se aos 

controles estabelecidos pelo poder público, e nada faziam para incorporar a gestão ambiental 

nas suas atividades. Ademais, os diversos desastres ecológicos e os impactos ambientais sig

nificativos causados pelo modus operandi existente sinalizavam a necessidade emergente das 

empresas formularem seu papel no mundo da sustentabilidade. 

É nesse sentido que, Maurice Strong, secretário geral da Conferência da ONU de 92, pediu a 

seu principal conselheiro em indústria e comércio, o rico industrial suíço, Stephan Schmidhe

iny, que formulasse uma perspectiva global sobre o desenvolvimento sustentável na ótica do 

empresariado. 

Essa iniciativa resultou na publicação do livro-relatório Mudando o Rumo: Uma Perspectiva 

Empresarial Global Sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente (SCHMIDHEINY, 1992). Esse 

documento popularizou conceitos novos como a ecoeficiência, além de disseminar a idéia de 

que o controle ambiental é estratégico e deve ser visto como uma vantagem competitiva. 

2.1 - A Agenda 21 e as Novas Tendências Mundiais 

Um dos resultados mais importantes da Conferência da ONU de 92 foi a criação da Agenda 

21 Global, uma declaração de intenções, que constituiu uma abrangente tentativa de promo

ver, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de pro

teção ambiental, justiça social e eficiência econômica. 
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o texto da Agenda 21 contém conceitos-chave, os quais representam os fundamentos do de

senvolvimento sustentável. Os princípios de cooperação e parceria apresentam-se como con

ceitos fundamentais no processo de implementação da Agenda 21. A cooperação entre países, 

entre os diferentes níveis de governo, nacional e local, e entre os vários segmentos da socie

dade é enfatizada, fortemente, em todo o documento da Agenda 21. "Nenhuma nação pode 

alcançar este objetivo sozinha", afirma Maurice Strong, secretário-geral da conferência, no 

preâmbulo da Agenda 21. "Mas juntos podemos, através de uma parceria global para o desen

volvimento sustentável". 

A partir deste momento, cada país comprometeu-se a definir sua própria agenda, fixando prio

ridades, envolvendo a sociedade e o governo, promovendo parcerias e introduzindo meios de 

implementação capazes de reverter os processos de insustentabilidade do modelo de desen

volvimento em vigor no mundo. 

Neste sentido, foi lançada em junho de 2002 a Agenda 21 brasileira, que visa convocar os 

diferentes segmentos de governo, da comunidade científica, do setor produtivo, das organiza

ções não-governamentais e das associações civis em geral, para um grande esforço pela im

plementação das mudanças pretendidas no Brasil. 

Camargo (2000) relata que a Agenda 21 brasileira visa implantar a gestão integrada e partici

pativa das políticas públicas, melhorando seus resultados e sua qualidade. Eliminar resíduos e 

reduzir desperdícios, economizar recursos naturais, combater o consumismo e fortalecer a 

coesão social e o associativismo são metas tão importantes como a racionalização das políti

cas públicas e redução dos seus custos. 

Essas tendências refletem a importância que o setor empresarial terá na saúde futura do nosso 

planeta. Passa-se a valorizar o padrão de desenvolvimento industrial pautado nos princípios da 

ecoeficiência e da responsabilidade social corporativa, que é um dos objetivos descritos na 

Agenda 21 brasileira. 

Schmidheiny (1992) declara que a exigência de um crescimento econômico limpo e eqüitativo 

apresenta-se como o desafio mais amplo para o desenvolvimento industrial sustentável. A 

demonstração da viabilidade desse crescimento representa prova mais árdua para o comércio 

e a indústria, que têm de criar estratégias para maximizar o valor adicionado e, ao mesmo 

tempo, minimizar o uso de recursos e da energia. Diante da grande capacidade produtiva e 

tecnológica do setor empresarial, qualquer avanço no sentido do desenvolvimento sustentável 

requer seu forte comprometimento. 
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Reinhardt (2000) afinna que a questão da sustentabilidade é mais complicada para as empre

sas que para o próprio governo - a empresa, além de arcar com os custos privados, tem que 

assumir os custos sociais e manter os negócios. 

É fundamental, portanto, que o Estado elabore políticas que incentivem às indústrias a se tor

narem mais competitivas de fonna socialmente justa, ambientalmente equilibrada e economi

camente eficiente, construindo parcerias incluindo todos os atores envolvidos direta e indire

tamente neste processo: 

"Estamos caminhando para um mundo tripolar, onde o paradigma é o da integração da eco

nomia, ambiente e sociedade, conduzida e praticada em conjunto por três grupos básicos: em

presários, governos e sociedade civil organizada" (ALMEIDA, 2002). 

Os governos não devem restringir suas ações a instrumentos de comando-e-controle, mas de

vem encontrar outros instrumentos e alternativas de incentivo no sentido de mitigar os pro

blemas ambientais causados pelo setor empresarial. 

Margulis (1992) sugere uma combinação entre instrumentos econômicos e reguladores, pon

derando as realidades políticas, econômicas e dificuldades práticas. A vantagem dos instru

mentos econômicos sobre os instrumentos de controle ambiental é clara do ponto de vista 

teórico, mas na prática depende de instituições mais capacitadas para administrar o controle e 

qualidade ambientais e monitorar, inspecionar e aplicar a lei. 

É fundamental a atuação do governo no sentido de fazer com que o empresariado inclua a 

variável ambiental em suas políticas e entenda que investir em meio ambiente pode ser um 

bom negócio e um fator indispensável na competitividade de seus produtos. 

Neto (2002) relata que as empresas brasileiras estão, em geral, ainda, mais atrasadas em rela

ção às demandas socioambientais que as empresas dos países centrais, vendo a natureza ape

nas como uma fonte inesgotável para seus empreendimentos. 

Em um discurso diferente, Almeida (2002) declara que os empresários têm identificado nas 

questões ambientais um dos mais importantes fatores de sucesso para a continuidade da acei

tação de seus produtos nos mercados interno e externo. O dilema do setor produtivo é o de 

adaptar-se ou correr o risco de perder espaços arduamente conquistados. 

É evidente que os produtos produzidos e utilizados pela sociedade moderna têm impactos 

sobre o meio ambiente, o que está relacionado com as transfonnações que ocorrem durante as 
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etapas da vida do produto, desde a geração da matéria prima até a destinação final (fim da 

vida útil). 

Com o aumento da conscientização da sociedade, uma legislação cada vez mais restritiva, 

pressão de clientes e organizações ambientalistas, surgimento de mercados verdes e de nor

mas internacionais na área da qualidade ambiental, tudo isso num mercado cada vez mais a

berto, cresce a necessidade de produzir produtos de maneira mais racional e condizente com o 

meio ambiente, criando alternativas mais limpas para o uso de recursos, processos e produtos, 

uso e descarte, de modo a promover uma melhoria do desempenho ambiental global das ativi

dades produzidas. 

Diante deste cenário, vem-se verificando uma exigência do mercado mundial quanto à mu

dança de postura das empresas em relação ao meio ambiente. Começa-se a perceber que uma 

nova política de meio ambiente no meio industrial não pode mais fundamentar-se somente na 

emissão de efluentes e consumo de recursos. 

A indústria moderna deve perceber cada vez mais que é responsabilidade de todos agir de 

modo a minimizar e prevenir impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente. Nesse 

sentido, é fundamental que os princípios da eco eficiência e da responsabilidade social corpo

rativa estejam presentes nas políticas governamentais e no planejamento estratégico das em-

presas. 

É um grande desafio para o governo sensibilizar as indústrias a adotarem essas novas tendên

cias e entenderem que essas iniciativas, além de otimizarem recursos, geram mais lucro e que 

seus produtos se tomam mais competitivos no mercado internacional, facilitando a conquista 

de selos e certificações (ISO 14001), que são instrumentos fundamentais para a competitivi

dade dos produtos no comércio internacional. 

Kishiname (2002) explica que o período imediatamente pós-Rio-92 abriu espaço para que 

novas visões dos processos produtivos passassem a ser consideradas no segmento empresari

al. É crescente o interesse das empresas em novos Sistemas de Gestão Ambiental. Um dos 

indicadores desse interesse é o crescimento do número de certificações IS014001. Até 1998 

foram emitidos 101 certificados e de 1998 até a metade de 2001, 359 corporações já tinham 

participado do processo. Atualmente, o número de certificações já passa de 1000, e de empre

sas certificadas gira em tomo de 8005
. 

5 Dados preliminares fornecidos pela Revista Meio Ambiente Industrial 

___ lOTECA MARIO HENHIQUt :SIMUN.t. 

fUrmACAO GETULIO VARGAS 
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Observa-se, portanto, que é crescente o interesse das empresas pelas questões ambientais. 

Todavia, é um desafio conjugar melhoria contínua de qualidade ambiental das instituições 

com melhores resultados econômicos, em termos de eficiência produtiva. 

Neste sentido, alguns aspectos importantes devem ser considerados, tais como: economia de 

recursos naturais e energéticos, reaproveitamento de resíduos e reciclagem, comercialização 

dos resíduos ou tratamento antes do lançamento na natureza, conquista de novos mercados, 

melhoria da comunicação com comunidades e instâncias governamentais, inclusive com a 

redução de custos decorrentes de multas e indenizações. 

É neste contexto que surge a idéia da Produção Mais Limpa, que tem por objetivo atender às 

necessidades de produtos de forma sustentável. A Produção Mais Limpa questiona a necessi

dade real do produto ou procura outras formas pelas quais essa necessidade poderia ser satis

feita ou reduzida. Ela implementa uma abordagem holística e integrada das questões ambien

tais centradas no produto. Assim, a sociedade deve adotar uma abordagem integrada para o 

uso e o consumo dos recursos ambientais. 



22 

3 - PRODUÇÃO MAIS LIMPA: UMA ESTRATÉGIA PREVENTIVA COM BENEFí
CIOS ECONÔMICOS 

o Desenvolvimento Sustentável é necessário para que a sociedade possa usufruir de crescen

tes condições sociais, econômicas e ambientais que permitam o aprimoramento da qualidade 

de vida das atuais e das futuras gerações. O grande desafio do atual paradigma é contemplar 

as dimensões social, ambiental, econômica, cultural, política e ética, de forma harmônica. É 

fundamental que as iniciativas voltadas para Produção Mais Limpa contribuam para esta mu

dança de paradigma, incluindo e disseminando novos valores na gestão das organizações que 

estão direta ou indiretamente envolvidas com este tema. 

Historicamente, os órgãos de proteção ambiental têm norteado suas ações, basicamente, por 

programas e políticas de redução de poluição que impõem medidas de controle após a geração 

de resíduos, ou ainda após os danos ambientais já terem ocorrido, como resultado de uma li

beração de poluentes no meio ambiente. Este procedimento, comumente conhecido como ge

renciamento de fim-de-tub06
, inclui medidas de tratamento, disposição e recuperação de lo

cais contaminados. 

o aumento da pressão popular devido a ocorrência de graves acidentes ambientais, aliado às 

maiores exigências de mercado, ao alto custo dos modelos convencionais de controle e, sobre

tudo, ao fato de que somente a aplicação de medidas de controle não é capaz de corrigir a cau

sa raiz dos problemas ambientais, influenciaram uma mudança de ênfase. 

o surgimento da Produção mais Limpa traduz uma mudança de foco nas estratégias ambien

tais, saindo de um enfoque corretivo para o preventivo. Ela reduz os impactos mencionados 

ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, desde a etapa de extração de matéria-prima 

até o tratamento e disposição final do resíduo remanescente após a vida útil daquele produto. 

Criada como proposta pela United Nations Environment Programme (UNEP) em 1989, a 

Produção Mais Limpa visa nomear o conjunto de medidas que tomam o processo produtivo 

mais racional. O produto já deve ser concebido de modo adequado, desde o seu planejamento 

e designo Essa estratégia não se resume apenas à aquisição de tecnologias limpas; é um pro

cesso sistêmico, que exige o conhecimento de todas as etapas do processo produtivo. 

6 Segundo Lemos (2002), este procedimento resume-se à instalação de caros e sofisticados filtros em suas cha
minés e volumosas estações de tratamento de resíduos líquidos. Esta técnica resulta em altos investimentos e 
aumento do custo final dos produtos. Conseqüentemente, a atitude empresarial em relação ao meio ambiente 
passa a ser predominantemente reativa, isto é, as indústrias só atendem à legislação ambiental quando são obri
gadas pelos órgãos competentes. 
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De acordo com AJmeida (2002), a Produção Mais Limpa, além de evitar desperdícios de ma

térias-primas e insumos como água e energia, portanto reduzindo custos, permite identificar 

oportunidades de negócios. A empresa aprende a valorizar resíduos que antes descartava, isto 

é, que eram rejeitos; a colocar no mercado esses resíduos e subprodutos; a agregar serviços a 

seus produtos; e a estimular a criatividade que leva à inovação e, portanto, a novos produtos. 

3.1- Metodologia de Implementação da Produção Mais Limpa 

A Produção Mais Limpa pretende integrar os objetivos ambientais aos processos de produção, 

a fim de reduzir os resíduos e as emissões em termos de quantidade e periculosidade. Assim, 

são utilizadas várias estratégias visando a Produção mais Limpa e a minirnização de resíduos. 

Segue abaixo (Figura 1) a metodologia de implementação utilizada pela United Nations Envi

ronment Programme (UNEP): 

~, 
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I I 
Minimização de Reutiliz ação de 

resíduos e emissões resíduos e emissões 

I I J 
Nívell 0mi~ Nmi3 

I I I 

Redução Reciclagem Reciclagem Ciclos 
na fonte interna externa biogênicos 

I I 
I I I I 

Modificação Modificação 
Estruturas Materiais no processo no produto 

Housek.eeping 
Substituição de Mo dific ação de 
matérias-primas tecnologia 

Figura 1: Metodologia de Implementação da Produção Mais Limpa 
Fonte: CNTL - Centro Nacional de Tecnologias Limpas, 2002a. 

A prioridade da Produção mais Limpa está no topo (à esquerda) do fluxograma: evitar a gera

ção de resíduos e emissões (nível 1). Os resíduos que não podem ser evitados devem, prefe

rencialmente, ser reintegrados ao processo de produção da empresa (nível 2). Na sua impossi

bilidade, medidas de reciclagem fora da empresa podem ser utilizadas (nível 3). 



As etapas da implantação de um programa de Produção Mais Limpa não devem ser queima

das. No HOllsekeepillg as medidas são pontuais, que exigem pouco ou nenhum investimento 

econômico e em geral dão retomo imediato ou em curto prazo. No caso da etapa que introduz 

mudanças no processo de produção exige investimento econômico de baixo a médio e o re

tomo é em curto ou médio prazo. Já na etapa que incorpora mudanças tecnológicas e/ou de

sign do produto, o investimento econômico é de médio a grande e o retomo é a médio e longo 

prazo. 

A prática do uso da Produção Mais Limpa leva ao desenvolvimento e implantação de T ecno

logias Limpas nos processos produtivos e que para se introduzir técnicas de Produção mais 

Limpa em um processo produtivo, podem ser utilizadas várias estratégias, tendo em vista me

tas ambientais, econômicas e tecnológicas. 

o CNTL - Centro Nacional de Tecnologias Limpas (2002) relata que a priorização destas 

metas é definida em cada empresa, através de seus profissionais e baseada em sua política 

gerencial. Assim, dependendo do caso, pode-se ter os fatores econômicos como ponto de sen

sibilização para a avaliação e definição de adaptação de um processo produtivo e a minimiza

ção de impactos ambientais passando a ser uma conseqüência, ou inversamente, os fatores 

ambientais serão prioritários e os aspectos econômicos tomar-se-ão conseqüência. 

As definições de desenvolvimento sustentável mencionam responsabilidades quanto ao em

prego mais eficiente possível de recursos naturais, de maneira que seu emprego não prejudi

que as gerações futuras. Relacionando esta definição com Produção mais Limpa, pode-se ob

servar que produzir sustentavelmente significa, em palavras simples, transformar recursos 

naturais em produtos e não em resíduos. 

3.2 - A Produção Mais Limpa no Brasil 

Segundo Lemos (2002), as iniciativas de Produção mais limpa no Brasil seguem duas princi

pais metodologias: a P+L (Produção Mais Limpa), que é a aplicação desta estratégia integrada 

em processos, produtos e serviços, conforme a definição da United Natiolls EllvirOllmellt Pro

gramme (UNEP) , que incorpora o uso mais eficiente de recursos naturais, minimizando resí

duos e poluição e os riscos para segurança e saúde humanas, e a P2 (Prevenção à Poluiçãof, 

que é o uso de processos, práticas, materiais, produtos, substâncias ou energia que evitam ou 

Na definição da CETESB (2002). a P2 refere-se a qualquer prática. processo. técnica ou tecnologia que \"Íse à 
redução ou eliminação em volume. concentração c/ou toxicidade dos resíduos na fonte geradora. 
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minimizam a geração de poluentes e resíduos e reduz o risco global aos seres humanos e ao 

meio ambiente. 

Furtado (2002) esclarece que a idéia da UNEP, com sua metodologia própria de implementa

ção da Produção Mais Limpa (P+L), veio de encontro a uma iniciativa anterior, dos EUA, 

onde alguns anos antes havia surgido o conceito de Prevention Pollution, ou P2, que pregava 

a redução dos poluentes na fonte de geração. Mas a denominação norte-americana era limita

da em comparação à Produção Mais Limpa, principalmente, por não dar muita ênfase ao uso 

racional dos recursos, como energia ou água, da forma como o programa da ONU também 

veio chamar atenção. Talvez por isso, e por se basear em conceito criado por uma organização 

multilateral, técnicas e programas de produção mais limpa tenham se desenvolvido de forma 

mais efetiva por todo o mundo, inclusive no Brasil. 

A P+L (Produção Mais Limpa) e a P2 (Prevenção à Poluição) são duas metodologias diferen

tes que, apesar das diferenças já mencionadas, possuem objetivos comuns - a redução dos 

resíduos no local de geração. A CETESB - Centro Tecnológico de Saneamento Básico utiliza 

os termos Prevenção à Poluição (P2) e Produção mais Limpa (P+L). Já o CNTL - Centro Na

cional de Tecnologias Limpas utiliza apenas a metodologia da Produção Mais Limpa da 

UNEPIUNIDO (United Nations Industrial Development Organization). 

o centro responsável pela disseminação desta metodologia no Brasil é o CNTL, que tem a 

função de atuar como um instrumento facilitador para a disseminação e implantação do con

ceito de Produção mais Limpa em todos os setores produtivos. 

Através desta metodologia desenvolvida e apoiada pela UNIDO, o CNTLlSENAI-RS oferece 

aos setores produtivos alternativas viáveis para a identificação de técnicas de Produção Mais 

Limpa que implantadas em processos permite a minimização dos impactos ambientais. O 

Centro atua fundamentalmente com a disseminação da informação, implantação de Programas 

de Produção Mais Limpa nos setores produtivos, capacitação de profissionais e atuação em 

políticas ambientais. 

No sentido de expandir a adoção do enfoque de Produção mais Limpa no País, foi assinado, 

em 1999, o protocolo de intenções para a implantação de Núcleos Regionais de Produção 

mais Limpa no Brasil, a chamada Rede Brasileira de Produção Mais Limpa. 

Este Projeto tem a participação do SENAI-RS através do Centro Nacional de Tecnologias 

Limpas - CNTLlSENAI-RS, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
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Sustentável - CEBDS, do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas - SE

BRAE, da Confederação Nacional da Indústria - CNI, e do Banco Nacional de Desenvolvi

mento Econômico e Social- BNDES. 

No dia 13 de janeiro de 2000, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP passou a fazer 

parte do rol de instituições deste Protocolo. Atuam como parceiros da Rede também a Secre

taria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro, a Uni

versidade do Estado do Rio de Janeiro, as Universidades Federais do Ceará e de Pernambuco. 

Foram instalados inicialmente quatro Núcleos Regionais, localizados nos Estados da Bahia, 

Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina. Esses núcleos foram financiados com recursos 

provenientes do SEBRAE e da Federação das Industrias locais. Depois surgiram novos nú

cleos: Núcleos de Pernambuco, Ceará, com apoio financeiro do Banco do Nordeste, e o Nú

cleo do Rio de Janeiro, com apoio financeiro da Federação das Industrias do Rio de Janeiro. 

Atualmente, o SEBRAE, visando ampliar rede de produção mais limpa, criou o Programa 

Sebrae de Econegócios com a implantação de 11 novos núcleos. Esta iniciativa do SEBRAE 

procura dar um enfoque mais amplo à Rede na medida em que não se restringe apenas à ado

ção da Produção Mais Limpa, mas também de outros instrumentos como Sistema de Gestão 

Ambiental. 

Outra instituição que tem realizado iniciativas consideráveis na área de Produção Mais Limpa 

e Prevenção à Poluição (P2) é a CETESB - Centro Tecnológico de Saneamento Básico. Uma 

importante mudança na estrutura da companhia foi alcançada com a criação de uma divisão 

para tratar de assuntos relativos a Produção Mais Limpa (P+L), Prevenção à Poluição (P2) e 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). 

Em 1998, foi realizada a Conferência das Américas para Produção mais Limpa, presidida pela 

CETESB, e organizada com o apoio de instituições eminentes como a EPA - Agência Ambi

ental dos Estados Unidos, UNEP - Organização Ambiental das Nações Unidas, Banco Mun

dial, Agência Ambiental do Canadá, dentre outros. Segundo a CETESB, foi a principal etapa 

na consolidação da Produção mais Limpa e da Prevenção à Poluição no continente americano. 

A CETESB lançou projetos de P+LlP2 em diversos segmentos industriais chaves, onde 49 

companhias assinaram acordos voluntários com o órgão ambiental, visando a implementação 

de ações de P+LlP2 em suas instalações industriais. A cooperação e o intercâmbio de infor

mações com instituições internacionais foi aumentado, para verificar os modelos de P+L I P2 

adotados em países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra e Holanda. Além 
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disso, são realizados levantamentos de casos de sucesso, contatos com fornecedores e presta

dores de serviço e intercàmbio de informações com universidades e centros de tecnologia e 

pesquisa, com o objetivo organizar uma rede de informações sobre técnicas e tecnologias de 

P+LIP2. 

3.3 - Beneficios da Produção Mais Limpa 

As mudanças nos paradigmas ambientais induzem as empresas a voltarem-se para a origem da 

geração de seus resíduos sólidos, emissões atmosféricas e seus efluentes líquidos, buscando 

soluções nos seus próprios processos produtivos, minimizando, assim, o emprego de trata

mentos convencionais de fim-de-tubo, muitas vezes onerosos e de resultados não definitivos 

para os resíduos. 

o tema "Produção mais Limpa" não é apenas um tema ambiental e econômico. A geração de 

resíduos em um processo produtivo, muitas vezes, está diretamente relacionado a outros pro

blemas como saúde ocupacional e de segurança dos trabalhadores. Desenvolver a "Produção 

mais Limpa" pode implicar ganhos de ecoeficiência, ao tempo em que atende à responsabili

dade social das empresas, proporcionando beneficios de ordem ambiental, social e econômica. 

Almeida (2002) considera a Produção Mais Limpa como um instrumento de ecoeficiência e, 

para ele, a busca incessante dela traduz-se também em ganhos indiretos, relacionados com a 

imagem da empresa. Nas palavras de Almeida (2002, p. 118), "menos poluição = melhor i

magem = melhor relacionamento com órgãos ambientais, imprensa e comunidade = acesso 

mais fácil a linhas de crédito = captação de melhores cérebros = maior competitividade" . 

É fundamental compreender a perspectiva mercadológica existente na adoção da Produção 

Mais Limpa. A pesquisa "o que o brasileiro pensa do meio ambiente?" realizada pelo ISER 

(Instituto de Estudos da Religião), divulgada no ano de 2001, mostra que os consumidores de 

hoje estão cada vez dispostos a consumirem produtos "ambientalmente corretos". Os consu

midores assumem previamente que as empresas sejam tão responsáveis em relação à qualida

de de seus produtos, como responsáveis em relação ao meio ambiente nas suas práticas produ

tivas. Isto reflete a importància da imagem da empresa no mercado. 

O Ministério do Meio Ambiente da Colômbia (1996) destaca as principais razões para se ado

tar a Produção Mais Limpa: convicção de que é uma estratégia voltada para o Desenvolvi

mento Sustentável, melhoria da competitividade, garantia de continuidade da atividade produ

tiva, melhoria da eficiência dos processos produtivos, produtos e serviços, ajuda ao cumpri-
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mento das normas ambientais, é base fundamental para garantir o melhoramento contínuo da 

gestão ambiental e da imagem e previne conflitos na aplicação dos instrumentos jurídicos. 

A questão da melhoria da imagem e do atendimento aos requisitos legais são dois importantes 

fatores que influenciam as empresas a investirem em Produção Mais Limpa. É certo que eles 

contribuem para o acesso mais fácil a linhas de crédito e para melhoria da competitividade. 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 2001, ilustra que 

diversas empresas têm realizado investimentos ambientais visando precipuamente à melhoria 

de sua imagem e ao atendimento aos requisitos legais. 

Simultaneamente, o estudo demonstra que parte significativa das microempresas brasileiras 

não adotam qualquer prática de gestão ambiental, enquanto que a maioria das grandes empre

sas já adotam: a pesquisa foi realizada com 1158 empresas e demonstra que 57,5% das micro

empresas não adotam qualquer prática de gestão ambiental, enquanto entre as grandes são 

apenas 5,3%. 

Esses dados podem ser um indicativo de que faltam incentivos para que as pequenas empresas 

adotem práticas ambientais em suas estratégias. Os dados abaixo (Tabela 1) mostram as 

principais motivações das empresas ao realizarem investimentos ambientais: 

Porte Micro Pequena Média Grande 

Atendimento a requisitos 56% 50% 65% 72% 

legais 

Melhoria da imagem da 54% 62% 59% 65% 

empresa 

Acesso a novos mercados 18% 27% 21% 28% 

Melhoria da gestão 22% 23% 32% 31% 

Outros 15% 10% 8% 8% 

Tabela 1 - Principais Motivações das Empresas ao Realizarem Investimentos Ambientais 
Fonte: dados do BNDES (2001). 

É interessante observar que o atendimento aos requisitos legais é a principal motivação para a 

realização de investimentos ambientais nas empresas. Esse ponto reflete a idéia de que o em

presariado em geral ainda não compreendeu os beneficios que as estratégias ambientais como 

a Produção Mais Limpa podem trazer para as empresas. Além de trazer beneficios como a 
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melhoria da imagem da empresa, acesso a novos mercados, melhoria da gestão, poderá trazer 

beneficios econômicos diretos, reduzindo, ao mesmo tempo, os impactos ambientais. 

É necessário, portanto, divulgar ainda mais os resultados positivos alcançados pelas empresas 

que implantaram a Produção Mais Limpa, no sentido de encorajar as indústrias a se tomarem 

mais competitivas de forma ambientalmente sustentável. 

Estudos de caso realizados pelo CNTL (2002a) demonstram resultados concretos de empresas 

que implantaram a Produção Mais Limpa nos últimos anos. Desses estudos, foram seleciona

dos casos de 37 empresas, das quais 20 são micro e pequenas, 8 são de médio porte e 9, de 

grande porte. Analisando caso a caso, observaram-se as principais medidas ambientais im

plementadas e seus respectivos resultados alcançados, conforme demonstrado na Tabela 2: 

MEDIDAS AMBIENTAIS IMPLEMENTADAS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Reaproveitamento de resíduos que sobram do processo Ganho energético e ambiental na produção do material 

produtivo reciclado, economia de matéria-prima e redução da polu-

ição ambiental. 

Substituição de equipamentos Redução do consumo de matéria-prima, economia de 

água e energia, e mais rendimento. 

Modificação da instalações sanitárias Redução do consumo de água. 

Redução do desperdício em cada elo da cadeia produtiva Redução na compra de matéria-prima e diminuição da 

geração do resíduo 

Utilização de fontes alternativas de energia Redução do consumo de energia 

Aplicação de ecodesign Redução no consumo de matéria-prima e de geração de 

resíduo. 

Substituição da matéria-prima. Redução de perdas, da emissão de gases, resíduos sólidos 

e líquidos. 

Controle de água utilizada no processo através da instala- Uso racional dos recursos naturais. 

ção de hidrômetros nos diversos setores da planta de 

operação. 

Treinamento de pessoal com relação às melhores práticas Redução dos riscos de acidentes, da geração de resíduos e 

dos impactos ambientais. 

Tabela 2 - Principais Medidas Ambientais Implementadas e Resultados Alcançados 
Fonte: CNTL (2002a), com adaptações do autor. 

Além disso, em todos os casos os diversos beneficios (economia de matéria-prima, energia, 

água, etc) foram contabilizados e chamados de "beneficio econômico total", que é o retomo 
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financeiro que se tem a cada ano após a adoção e a implementação da Produção Mais Limpa. 

Foi chamado de "investimento total" todo o recurso gasto no processo de adoção e elaboração 

desta estratégia. Assim, neste estudo, as 37 empresas selecionadas foram separadas por setor, 

obtendo-se os seguintes resultados, apresentados a seguir (Tabela 3): 

SETOR INVESTIMENTO TOT AL(R$) BENEFICIO ECONOMICO 

TOTAL (R$) 

Agroindústria 24.803,00 274.251,48 

Automotivo 126.819,00 119.711,32 

Couro e calçados 3.000,00 41.000,00 

Construção Civil 588.165,76 1.173.164,13 

Metal-Mecânica 51.848,90 711.846,08 

Madeira e Móveis 2.000,00 258.252,95 

Têxtil 39.638,75 847.485,14 

Serviços 162.964,00 89.293,00 

Químico 339.493,00 586.724,67 

Tabela 3 - Investimento e Benefício Econômico Total de Projetos por Setor em Valor 
Presente Líquido 

Fonte: CNTL (2002a), dados agregados pelo autor. 

Cabe ressaltar que a Tabela acima indica apenas os beneficios econômicos. Certamente, em 

todos os casos estudados houve beneficios ambientais de toda a ordem, além de beneficios 

que não são quantificáveis como aqueles já apontados anteriormente na citação de Fernando 

Almeida. 

Para que o leitor possa compreender melhor os beneficios ambientais e econômicos que po

dem ser gerados com a implementação da Produção Mais Limpa, foi selecionado o cas08 de 

uma empresa, com as medidas ambientais implementadas e a demonstração da viabilidade 

econômico-financeira com a implementação desta. 

Observa-se, neste contexto, que a adoção da Produção Mais Limpa traz diversos beneficios às 

empresas que decidem investir nesta estratégia. Como já foi visto, as iniciativas realizadas 

pelo CNTL e pela CETESB demonstram claramente casos concretos de empresas de diversos 

8 Ver anexo 1 
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setores que obtiveram ganhos com a implementação deste instrumento. No entanto, existem 

algumas barreiras na promoção e adoção da Produção Mais Limpa, envolvendo questões de 

toda ordem. 

3.4 - Barreiras Encontradas na Adoção e Implantação da Produção Mais Limpa 

Springer (2002) declara que, numa avaliação recente sobre as barreiras à implantação da Pro

dução Mais Limpa, tema integrante do III Fórum de Produção mais Limpa, realizado pelo 

CNTL durante a Reunião Preparatória da Conferência Rio + 10, no Rio de Janeiro, foram le

vantados alguns obstáculos preponderantes a serem vencidos para a multiplicação generaliza

da dos princípios de Produção mais Limpa. 

Entre eles, destacam-se: 

Barreiras internas das próprias empresas para a implantação de Produção mais Limpa (re

sistência a mudanças, nível de formação de funcionários, falta de conhecimentos técnicos 

sobre processos, meio ambiente e custos ambientais, entre outras). 

Resistência de alguns setores e empresas em compreender o alto nível de retomo que po

derá ser efetivamente auferido através do investimento em Produção mais Limpa. 

Barreiras econômicas que entravam a evolução da Produção mais Limpa até Tecnologias 

Limpas, que se refere à dificuldade de se obter recursos financeiros que contemplem todas 

as etapas do processo. 

Falta de incentivos e de políticas ambientais que estimulem mais fortemente a adoção de 

ações preventivas pelas empresas. 

Segundo a UNIDO (200 I), as principais barreiras para a implementação da Produção Mais 

Limpa nas empresas podem ser classificadas da seguinte forma: 

Barreiras Organizacionais: estariam vinculadas ao não-envolvimento dos empregados, a 

um estilo de gestão não participativo, e a alta rotatividade de técnicos. 

Barreiras Sistêmicas: falha de documentação da empresa, registro e controle de seus gas

tos, sistema de gerenciamento inadequado e ineficiente. 

Barreira de atitudes: falta de cultura com relação às melhores práticas de operação, resis

tência a mudanças, falta de liderança, falta de segurança no trabalho, medo de falhar. 

Barreiras econômicas: falta de interesse das instituições financeiras em projetos de Produ

ção Mais Limpa, exclusão dos custos ambientais na análise econômica das medidas de re-
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dução de resíduos, planejamento inadequado dos investimentos, capital restrito para inves

timentos rápidos e de pequeno valor. 

Barreiras técnicas: falta de infra-estrutura, mão-de-obra limitada ou não disponível, acesso 

limitado a informação técnica, tecnologia limitada. 

Barreiras governamentais: ênfase no fim-de-tubo (comando-e-controle), falta de incenti

vos para esforços de redução de resíduos. 

Outras barreiras: falta de apoio institucional, falta de pressão pública para o controle da 

poluição, sazonalidade nos processos de produção. 

Analisando as contribuições da UNIDO e do CNTL, verifica-se que há vários pontos conver

gentes nas declarações destas instituições, abrangendo dificuldades de diversos tipos que as 

empresas têm encontrado. A questão do financiamento encontra-se como uma das grandes 

barreiras para adoção da Produção Mais Limpa. Não adianta ter iniciativas de planejamento e 

capacitação se não há recursos financeiros para a implementação. O presente estudo, portanto, 

estará voltado para a questão da problemática do financiamento para implementação da estra

tégia de Produção Mais Limpa no Brasil. 



33 

4 - FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

Uma das grandes barreiras enfrentadas pelas empresas para a adoção da Produção Mais Lim

pa é a carência de recursos financeiros. Schmidheiny (1992) afirma que é crescente o número 

de organizações que estão desenvolvendo atividades voltadas para o desenvolvimento susten

tável. No entanto, elas se deparam com diversas barreiras para captar aporte de recursos fi

nanceiros do mercado. 

Rubino e Propper (2000) relatam que muitas empresas que desenvolvem atividades ambien

talmente sustentáveis consideram que o maior problema dos empresários está na dificuldade 

em se obter empréstimos de longo prazo com taxa de juros baixa. 

No cenário internacional, os países desenvolvidos encontram-se em posição de destaque no 

que se refere às facilidades de acesso a financiamento de suas empresas e de aquisição de tec

nologias mais limpas. 

Barton (1998) declara que os EUA lideram o mercado mundial de tecnologias ambientais com 

39% do total da produção mundial, seguido pela União Européia com 24%, onde lidera a A

lemanha com 36%. A Alemanha é o país que exporta proporcionalmente a maior parcela de 

sua produção (40%), constituídos, principalmente, de equipamentos para tratamento de água e 

tecnologias para reduzir a poluição do ar. 

A questão da transferência de tecnologias ambientais é crucial para o desenvolvimento susten

tável, o que sugere a adoção de políticas públicas para promoção de capacitação tecnológica 

e, no âmbito dos acordos multilaterais, a garantia de melhores condições de acesso a essas 

tecnologias. 

É desejável um amplo reconhecimento pela comunidade internacional da importância de se 

tomar medidas positivas como capacitação institucional e melhoria de acesso aos recursos 

financeiros e tecnológicos. Neste sentido, são fundamentais os recursos que advém de acordos 

multilaterais e doações. 

É certo que existem intenções e já algumas iniciativas implementadas neste sentido, porém, há 

ainda uma distância considerável entre o discurso e o que tem sido efetivamente realizado 

(UNEP, 2000): 

" We need a greater commitment by the priva te sector to engender a new culture of environ

mental accountability; we need to develop and use cleaner technologies that are resource 

ejJicient and prevent pollution at source; we need to invest more sustainable production and 
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consuption patterns; we need to transfer environmentally technologies to developing coun

tries" (UNEP,2000)9 

Esta é parte de uma mensagem enviada para United Nations Millenium Assembly por mais de 

cem ministros de meio ambiente que se reuniram em Malmõ, Suécia, em maio de 2000 para o 

primeiro Fórum Ministerial Global de Meio Ambiente convocado pela UNEP. 

Esta declaração demonstra o reconhecimento das nações de que os países em desenvolvimen

to precisam de apoio, uma vez que eles encontram diversas barreiras de financiamento para a 

adoção da Produção Mais Limpa. Nesse sentido, a UNEP lançou um projeto chamado: "Estra

tégias e Mecanismos para promoção de investimentos em Produção Mais Limpa nos países 

em desenvolvimento", focando em cinco países como estudo de caso. 

Os resultados do estudo da UNEP (2000) demonstram em particular que: 

- existem muitos atores envolvidos no processo decisório para novos investimentos, aprova

ção de empréstimos, ou doações para projetos de produção mais limpa: autoridades de plane

jamento, diretoria de investimento, bancos de desenvolvimento bilaterais ou multilaterais, 

bancos comerciais, gerentes de indústrias; 

- aqueles atores envolvidos, particularmente no setor financeiro, ainda não integraram crité

rios ambientais ou de sustentabilidade em suas decisões; 

- instituições financeiras carecem de conhecimento técnico especializado em avaliar adequa

damente os riscos ambientais ou oportunidades associadas com investimentos; 

- faltam programas de incentivos que orientem as decisões de investimentos em direção à 

Produção Mais Limpa. 

Com o objetivo de atenuar a problemática do financiamento existente nos países em desen

volvimento, a UNEP tem realizado grandes esforços no sentido de mostrar às instituições fi

nanceiras e autoridades industriais como avaliar os méritos das propostas de investimento em 

Produção Mais Limpa. 

Além disso, a UNEP tem persuadido as diversas instituições financeiras e governos a introdu

zir programas de crédito voltado para investimentos em Produção Mais Limpa de induzir no-

9 "Nós precisamos de um maior comprometimento do setor privado em engendrar uma nova cultura de respon
sabilidade ambiental; nós precisamos desenvolver e utilizar tecnologias mais limpas que são recursos eficientes e 
prevenção à poluição na origem; nós precisamos investir mais em padrões de produção e consumo sustentáveis; 
nós precisamos transferir tecnologias ambientais para países em desenvolvimento" (Tradução livre do autor). 



35 

vas iniciativas, tais como criação de fundos de investimentos, bem como capacitação de con

sultores para elaboração de projetos e plano de negócios. 

Segundo a UNEP (2000), diversas organizações internacionais, bancos de desenvolvimento e 

doadores têm iniciado e implementado projetos para facilitar a introdução de investimentos 

em Produção Mais Limpa nos países em desenvolvimento. A maioria dos projetos têm sido na 

forma de assistência técnica e capacitação para indústrias, o que reflete que não há muitos 

projetos especificamente para aquisição de tecnologias mais limpas. 

Um dos problemas identificados pela UNEP é a falta de conhecimento das instituições finan

ceiras e autoridades industriais para compreender completamente o impacto para lucratividade 

dos investimentos e a falta de habilidades e conhecimento para avaliar o conteúdo de uma 

proposta de investimento em Produção Mais Limpa. 

Ademais, o sistema bancário nos países em desenvolvimento tem focado suas ações para o 

crédito de curto prazo, apresentando uma carência de oferta de linhas de crédito de longo pra

zo. Este quadro é conseqüência da instabilidade macroeconômica e financeira destes países, o 

que interfere significativamente nos investimentos em Produção Mais Limpa. 

4.1 - Dificuldades Encontradas nos Países em Desenvolvimento 

As conclusões do estudo realizado pela UNEP (2000) para os países em desenvolvimento 

revelam diversos aspectos negativos na questão do financiamento para Produção Mais Limpa. 

A Guatemala, por exemplo, ainda não mostra uma preferência para financiar projetos ambien

talmente sustentáveis. Isto também explica porque os financiamentos destes projetos ocorrem 

com as mesmas taxas de juros e prazos que qualquer outro investimento. 

Não existe, na Guatemala, nenhum mecanismo de financiamento ou subsídio para promoção 

da Produção Mais Limpa. O estudo ilustrou que é muito pequeno o número de Projetos em 

Produção Mais Limpa no país e que a maioria deles, desenvolvida com inclusão da variável 

ambiental, tinha como objetivo alcançar a conformidade com a legislação ambiental. 

A UNEP (2000) esclarece que os empresários da Guatemala gostariam de manter ou elevar o 

nível de investimento em Produção Mais Limpa ou Meio Ambiente se os prazos de financia

mentos fossem mais vantajosos. Existe um consenso no setor empresarial de que o setor ban

cário poderia fazer mais para melhorar as condições de financiamento. 

A Índia tem grandes dificuldades na questão do financiamento para Produção Mais Limpa. 

Nas últimas décadas o país sofreu um rápido crescimento industrial, mas desordenado, com 
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tecnologias não eficientes e obsoletas e com problemas de falta de pressão pública e de incen

tivos de mercado para melhoria da performance ambiental. 

A adoção da Produção Mais Limpa é dificultada pela falta de recursos financeiros. Os canais 

de financiamento nos países em desenvolvimento como a Índia continuam sendo voltados 

para assistência técnica e consultoria. Os bancos de desenvolvimento possuem altas taxas de 

juros e os programas do Banco Mundial são direcionados para governos e grandes empresas e 

não para micro e pequenas empresas. 

No caso da Lituânia foi identificado como um dos problemas principais do financiamento 

para Produção Mais Limpa a falta de conhecimento entre os investidores sobre os benefícios 

econômicos da Produção Mais Limpa. Investidores convencionais geralmente não distinguem 

investimentos ambientais e investimentos em equipamentos de produção. 

o México tem apresentado políticas que ilustram a importância das tecnologias ambientais 

com a redução das taxas de importação e uso de equipamentos de controle de poluição. Em

bora já se tenha o reconhecimento e prova de que a Produção Mais Limpa é uma estratégia 

para otimizar a performance ambiental das indústrias, a questão do financiamento continua 

sendo um problema. Entre 22 empresas avaliadas no México, 5 foram impedidas de continuar 

a adoção da Produção Mais Limpa porque os fundos necessários estavam indisponíveis, espe

cialmente para as micro e pequenas empresas. 

A experiência do Banco Asiático de Desenvolvimento demonstra os esforços que foram reali

zados pelo banco no investimento em Produção Mais Limpa nos últimos anos e relata outros 

problemas encontrados por alguns países no financiamento desta estratégia. 

4.2 - O Banco Asiático de Desenvolvimento e a Produção Mais Limpa 

o financiamento do Banco Asiático para projetos de Produção Mais Limpa começou somente 

no final da década de 80. Desde então, tem ocorrido um significativo aumento tanto em ter

mos de projetos quanto de volume de empréstimos para os projetos relacionados a esta estra

tégia. Contudo, tais empréstimos, que somam aproximadamente US$ 3,2 bilhões, representa

ram somente 5% do volume total de empréstimos ao final do ano de 1998. Desses US$ 3,2 

billhões, aproximadamente 50% foi emprestado para a China. A Índia vem em segundo lugar, 

com 22%, enquanto a Indonésia e as Filipinas recebem cerca de 9% cada. A Tailândia recebe 

por volta de 7% e a Malásia vem em último lugar, com 3%. 
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De acordo com Evans e Hammer (2002), o Banco recentemente conduziu um estudo global 

sobre mecanismos de financiamento para promover a Produção Mais Limpa. O estudo desco

briu que em muitos casos não há escassez de fontes de financiamento para a realização desta 

estratégia. Na Malásia, por exemplo, mais de um bilhão de dólares está disponível para as 

pequenas e médias empresas, que buscam aprimoramentos tecnológicos que promovam a 

Produção Mais Limpa. Grandes quantias de capital acionário estão disponíveis ao redor do 

mundo para o apoio da Produção Mais Limpa. Os principais obstáculos das pequenas e mé

dias empresas para acessarem esse financiamento são a falta de elaboração adequada das pro

postas de financiamento e a falta de garantias de empréstimo. 

Nesse estudo sobre o financiamento da Produção Mais Limpa, o Banco Asiático descobriu 

que as garantias de empréstimos constituem o mecanismo mais bem sucedido para o aprimo

ramento do acesso das pequenas e médias empresas ao capital disponível para o financiamen

to da Produção Mais Limpa. Com isso, é vencida a barreira aos financiamentos causada pela 

falta de garantias ou, no caso de empresários, de um histórico bem-sucedido. As garantias são 

particularmente efetivas quando utilizadas para o apoio de investimentos em Produção Mais 

Limpa, porque tais investimentos tendem a ser inerentemente lucrativos desde que eles au

mentem a eficiência dos recursos e diminuam os custos de controle da poluição. 

4.3 - Dificuldades Encontradas no Brasil 

A dificuldade de acesso a recursos financeiros, especialmente para as micro e pequenas em

presas pode ser considerado um problema comum dos países em desenvolvimento. No Brasil, 

essa realidade pode ser demonstrada claramente. 

O BNDES (2001) relata que as empresas utilizam majoritariamente recursos próprios para os 

investimentos ambientais. Mais de dois terços das empresas afirmam ter utilizado recursos 

próprios nos últimos dois anos, e mais de 60% pretendem continuar utilizando tais recursos. O 

percentual de empresas que utilizaram recursos de Bancos Governamentais não passou de 

22,1 % nos anos de 1998 e 1999. 

Quanto aos bancos privados, as empresas mantêm certa distância, utilizando pouco estes re

cursos e não pretendendo aumentar sua utilização. A dificuldade de acesso aos recursos de 

bancos governamentais e privados fica clara ao se analisar o percentual de empresas que não 

os utiliza e nem pretende utilizá-los no futuro próximo. Mais da metade não utilizou e nem 

pretende utilizar os bancos governamentais, enquanto mais de três quartos fizeram a mesma 

afirmativa com relação aos bancos privados. 
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A análise do acesso às fontes de financiamento dos investimentos ambientais ilustrada no Re

latório de Competitividade das Indústrias Brasileiras, publicado pelo BNDES (2001), mostra 

uma situação muito mais favorável para as empresas de médio e grande portes do que para as 

demais. Apenas 2,0% das microempresas utilizaram recursos governamentais nos últimos 

dois anos da pesquisa. Entre as grandes empresas, 49% tiveram acesso a tais recursos. No 

caso dos bancos privados, os percentuais são, respectivamente, 1,5% e 38,7%. 

A pesquisa realizada pela FIRJAN (2002) demonstra que apenas 3% das pequenas e 11 % das 

grandes e médias empresas conseguiram algum tipo de financiamento para os projetos ambi

entais, o que significa que os investimentos na área ambiental foram realizados quase em sua 

totalidade, com recursos próprios. Embora boa parte das indústrias tenha investido na área 

ambiental. 63% das grandes e 41 % das pequenas indicaram que investiram em meio ambiente 

em 2001. 

É desejável que as micro e pequenas empresas tenham maiores incentivos neste sentido. De 

acordo com o SEBRAE (2003), nada menos que 98% dos 3,5 milhões de empresas formais 

brasileiras são de micro e pequeno porte. Empregam 60% da mão-de-obra e geram 30% do 

PIB. É um número considerável. Todavia, elas encontram mais dificuldades que as grandes 

empresas para mobilizar recursos que as tomem ecoeficientes. 

Talvez, seja pelo fato dessas empresas não atenderem às exigências burocráticas das institui

ções como: garantias e outras documentações. Além disso, as instituições financeiras podem 

resistir em liberar recursos para as micro e pequenas empresas, tendo em vista que historica

mente elas possuem alto grau de mortalidade. 

Zhang (1996) acredita que a possibilidade de um envolvimento do setor público na forma de 

parceria público-privado pode ajudar a aumentar as atividades de empréstimos ambientais e 

alavancar mais capital privado para investimentos em pequenos negócios em atividades de 

prevenção à poluição. 

Observa-se que existem problemas de toda a ordem na questão do financiamento no Brasil. 

De acordo com Almeida (2002), há, ainda, uma cultura herdada do passado, na avaliação e 

aprovação dos projetos, que prioriza aspectos estritamente econômicos em detrimento dos 

aspectos ambientais. 

Com o objetivo de atenuar os diversos problemas existentes na questão do financiamento no 

Brasil e assegurar que os recursos financeiros do Governo sejam dirigidos a projetos ambien

talmente sustentáveis, foi instituído um Grupo de Trabalho pelo Presidente da República, a-
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través do Decreto de 29 de Maio de 1995, para estudar a questão e propor soluções. O grupo 

elaborou, portanto, um documento que foi entregue ao Presidente no dia 14 de novembro de 

1995, e ficou conhecido como Protocolo Verde. 

4.4 - O Protocolo Verde 

O Protocolo Verde é uma proposta de um conjunto de diretrizes, estratégias e mecanismos 

operacionais visando à incorporação da variável ambiental na gestão e concessão às empresas 

responsáveis pelas atividades produtivas, de crédito oficial e beneficios fiscais. 

Em 1981, a Lei 6.938, de 31 de agosto, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, 

ciente da importância dos créditos oficiais na gestão dos recursos naturais, estabeleceu o con

dicionamento da concessão destes beneficios oficiais às indústrias ao licenciamento ambien

tal. Ao entender sua aplicação, o Protocolo Verde aborda o conceito de meio ambiente, a par

tir da visão holística e abrangente definida na legislação nacional. 

As instituições financeiras oficiais possuem um papel fundamental no cumprimento da políti

ca ambiental, uma vez que podem atuar de forma preventiva, desde a análise inicial do projeto 

até a sua efetiva implementação. 

Segundo Ribemboim (1996), o compromisso dos Bancos oficiais, na esfera federal, se fez 

presente não somente pela co-autoria do Protocolo, como também pela assinatura de uma car

ta de princípios 10 , que se baseia num documento internacional conhecido como Statement by 

Banks on the Environment and Sustainable Development, assinado por mais de sessenta gran

des bancos internacionais. 

De acordo com Brito (1996), o Protocolo Verde representa uma importante mudança no cam

po de atuação do setor bancário. A conscientização do cliente e, portanto, da sociedade em 

geral é um requisito fundamental para o êxito de políticas de financiamento que privilegiam o 

desenvolvimento sustentável. 

4.4.1- Como os Bancos Poderiam Atuar 

Além de suas atividades financeiras específicas, os bancos devem ampliar sua atuação, pro

movendo e apoiando ações como: divulgação de práticas de gestão ambiental adequadas, im

plantação de Programas de educação ambiental para seus funcionários e programas de capaci

tação, divulgação das linhas de crédito existentes, simplificação de procedimentos. 

10 Ver Anexo 2 
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A atividade do setor bancário pode complementar a ação que vem sendo adotada por empre

sas do setor produtivo que já se encontram utilizando práticas ambientalmente saudáveis, mui

tas vezes antecipando-se às próprias exigências e normas legais, em resposta ao aumento da 

conscientização da sociedade. 

Além da manutenção ou da instituição de exigências legais e da incorporação dos custos am

bientais nas análises de projetos, os bancos podem promover a recuperação e proteção do 

meio ambiente, por meio de linhas de financiamento específicas. 

É desejável que as instituições financeiras sigam as recomendações do Protocolo Verde. No 

entanto, elas não devem restringir suas ações a essas recomendações, mas sim ampliar ao má

ximo suas ações no sentido de incentivar o desenvolvimento sustentável. Seguem abaixo as 

recomendações do Protocolo Verde, que podem servir de subsídio para as ações das institui

ções financeiras: 

- Explicitar seu compromisso com a variável ambiental, por intermédio de uma Carta de Prin

cípios, que serviria tanto como guia interno para suas operações, como de estímulo aos clien

tes sobre a relevância do meio ambiente na elaboração e gestão de projetos. Esta atitude tem 

sido tomada por vários bancos públicos e privados em todo o mundo, ao aderirem à Declara

ção Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, patroci

nada pela UNEP. 

- Constituir unidades ou grupos de técnicos que se dediquem especialmente para identificar a 

relação entre meio ambiente e as atividades econômicas, atuando internamente para a promo

ção e coordenação de atividades estratégicas quanto ao tema e participando de atividades ex

ternas com outras instituições. Tal providência é necessária para a plena incorporação da vari

ável ambiental nas estruturas das instituições financeiras federais e executar os compromissos 

firmados pela diretoria na Carta de Princípios. As instituições financeiras poderão buscar a

poio para o treinamento dessas unidades junto a fontes internacionais ou nacionais privadas. 

- Promover a difusão de conhecimentos sobre o meio ambiente para os empregados e clientes, 

por intermédio de treinamento, intercâmbio de experiências, elaboração e análise de projetos 

ambientais etc. Seria também desejável a utilização da rede de agências para complementar 

iniciativas de educação ambiental. 

- Adotar sistemas internos de classificação de projetos, que levem em conta o impacto sobre o 

meio ambiente e suas implicações em termos de risco de crédito. Este procedimento facilitará 
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a análise dos projetos nas diversas áreas operacionais dos bancos e pennitirá priorizar propos

tas que utilizarem técnicas e procedimentos ambientalmente sustentáveis. 

- Identificar mecanismos de diferenciação nas operações de financiamento, em tennos de pra

zos e taxas de juros, com base na mensuração dos custos decorrentes de passivos e riscos am

bientais. 

- Promover a criação de linhas de financiamento para as atividades de reciclagem, recupera

ção de resíduos e recuperação das áreas de disposição. 

A atuação dos bancos com base nessas recomendações é fundamental para atenuar a proble

mática existente na situação do financiamento no Brasil. Os bancos deveriam criar e padroni

zar novos critérios de classificação de seus projetos. 

Segundo infonnações coletadas em entrevista com a área de meio ambiente do BNDES, o 

banco não faz avaliação dos possíveis impactos ambientais de seus projetos, restringindo-se 

apenas à análise da confonnidade com as nonnas ambientais. Ao contrário de alguns bancos 

estrangeiros, que realizam um procedimento conhecido como due-diligence 11
, que não se res

tringe apenas à adequação da legislação ambiental. 

Vale ressaltar que a carência de linhas de financiamento voltadas para atividades ambiental

mente sustentáveis e as condições de financiamento diferenciadas (taxas de juros e prazos) 

são pontos relevantes ressaltados no Protocolo Verde. Todavia, ainda existem diversos aspec

tos relacionados a financiamento que devem ser tratados e não são levantados ou especifica

dos neste documento. 

A pesquisa realizada neste trabalho pennitirá identificar algumas patologias existentes na 

questão do financiamento para Produção Mais Limpa no Brasil e poderá servir de subsídio 

para se propor novas recomendações, talvez, mais específicas, para as instituições financeiras 

do país. 

Na verdade, as instituições financeiras poderiam dar melhores condições de crédito para as 

empresas, tendo em vista a dificuldade que elas encontram em alavancar financiamento com 

baixo custo financeiro. 

II Este tipo de auditoria ambiental é realizada por um comprador, intermediário ou cessionário em uma transação 
comercial, tal como fusão ou aquisições. A principal motivação para auditoria de "Due Diligence" é a de querer 
evitar que se assuma uma responsabilidade por riscos ambientais em potencial. (MCG,2001) 
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A situação macroeconômica adversa não justifica a falta de crédito e de incentivos dados pe

las instituições financeiras. Nunes (2003) relata que os Bancos estão emprestando cada vez 

menos e continuam registrando lucros crescentes. Em 2002, foram os maiores da história do 

país. Parte dos ganhos veio do que o mercado chama de spread/2
, que atingiu o maior nível 

desde 1995. 

De acordo com Nunes (2003), uma pesquisa realizada recentemente pelo Banco Central de

monstra que o Brasil é um dos países onde menos dinheiro é emprestado em todo mundo. 

Números divulgados pelo Banco Central no dia 25 de fevereiro de 2003 mostram que a oferta 

de crédito no país chegou ao seu nível mais baixo desde 1992. Em comparação a 20 países 

pesquisados pelo Banco Central, apenas México, Venezuela e Indonésia têm uma relação cré

dito/PIB inferior à do Brasil. Muitas são as amarras para expansão de crédito no país, a come

çar pelas altas taxas de juros, e ainda segundo Nunes (2003) não há qualquer perspectiva de 

recuperação a curto prazo. 

Antes de se analisar a situação mais detalhada da oferta de crédito no país, que encontra-se no 

próximo capítulo desse estudo, serão elucidados alguns conceitos relacionados aos tipos de 

financiamento existentes, a fim de que o leitor possa compreender melhor a pesquisa realizada 

no presente trabalho. 

4.5 - Definições e Conceitos Relacionados a Financiamento 

No que se refere ao financiamento, existem três tipos de financiamento: I) fundo sem retomo 

ou fundo perdido, lI) com retomo ou IlI) capital de risco, confonne explicitados a seguir: 

I) Fundo sem Retorno ou a Fundo Perdido 

Nesta categoria de financiamento não há necessidade de retomar o capital recebido. Os recur

sos a fundo perdido no Brasil existem nonnalmente para projetos na área de ciência e tecno

logia, meio ambiente, exportação ou de interesse social. 

11) Financiamento com retorno 

Neste tipo de financiamento o devedor tem a obrigação de retomar o capital recebido com 

seus devidos encargos. Alguns tennos utilizados no financiamento com retomo: 

12 Taxa de juros embutida no custo total para o tomador de um empréstimo; representa o ganho bruto da opera
ção de uma instituição financeira. Seu valor é definido conforme a liquidez, garantia, volume e o prazo do resga
te (SENAI, 2002). 
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Carência: é o período de tempo concedido pelo credor ao devedor, durante o qual não é 

pago o principal da dívida, mas apenas os juros e a correção monetária. 

Prazo : é o prazo total para o pagamento do financiamento, incluindo a carência. 

Taxa de juros: remuneração do capital emprestado 

TJLP: é a Taxa de Juros de Longo Prazo calculada com base na meta da inflação para os 

doze meses seguintes somada a um prêmio de risco. O valor da TJLP é divulgado trimes

tralmente pelo Banco Central do Brasil e pode ser consultado nos jornais. 

Spread: o spread básico remunera a atividade operacional das instituições financeiras, já o 

spread do agente ou de risco é a taxa de juros que representa o ganho da instituição finan

ceira no caso da operação ser descentralizada. Em alguns programas, principalmente para 

apoio a regiões menos desenvolvidas, os juros são fixos sem a utilização da TJLP. 

- Garantias: é normal a exigência de garantias reais de 30% do valor financiado. Na garantia 

real, o devedor destaca um bem específico que garantirá o ressarcimento do credor na hi

pótese de inadimplência. A avaliação dos bens dados em garantia é feita pelo próprio a

gente ou por instituições credenciadas. 

Nível de participação: os financiamentos não costumam cobrir 100% do valor dos proje

tos, exigindo um aporte de contrapartida do tomador em percentuais que variam conforme 

o porte da empresa, a prioridade do projeto ou da região. Serve para demonstrar que o to

mador está comprometido com o projeto. 

I!!) Capital de Risco 

O capital de risco é uma modalidade de investimento na qual investidores aplicam recursos 

em empresas com expectativa de rápido crescimento e elevada rentabilidade. Dá-se por meio 

da aquisição de ações ou direitos de participação, tais como debêntures conversíveis e bônus 

de subscrição e, além da entrada de recursos financeiros, implica um compartilhamento de 

gestão do investidor com empreendedor de fundamental importância para garantir o desen

volvimento saudável das empresas em questão. 

Segundo Brealey (1992), o capital de risco é especialmente adequado para empresas emergen

tes de base tecnológica, pois não exige garantias reais, não prevê desembolso de caixa nos 

estágios iniciais, operacionaliza-se por meio de fundos de capital de risco, que oferecem a

companhamento ativo e apoio gerencial. 
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Os fornecedores de capital são investidores de última instância que adquirem cotas de fundos; 

em geral investidores institucionais como instituições públicas de fomento, fundos de pensão, 

indivíduos ricos (angels). Esses investimentos são de baixa liquidez e com resultados de lon

go prazo, uma vez que os primeiros anos de um fundo são caracterizados por taxas de retomo 

negativas. 

Segundo Leitão (1998), cada vez mais aumenta o número de potenciais candidatos a disponi

bilizarem recursos para investimentos de risco em negócios ambientais. Muitos agentes finan

ceiros demonstram potencial interesse em investir em projetos de uso sustentável de recursos 

e estudam atualmente a melhor forma de fazê-lo. 

Esse investimento deve ser visto como um instrumento de grande potencial para se demons

trar na prática a possibilidade de se conciliar desenvolvimento com sustentabilidade ambien

tal. Ele só entra em um negócio em que as chances são grandes. 

Vale ressaltar que o fato de que existem negócios sendo escolhidos para investimentos pode 

ser um indicativo de que é possível ganhar dinheiro e preservar a natureza ao mesmo tempo. É 

fundamental que investidores, instituições financeiras e empresas estej am convencidos dos 

ganhos que se pode ter em realizar investimentos ambientais. 

o problema da oferta de crédito para Produção Mais Limpa no Brasil depende de iniciativas 

conjuntas de empresários, investidores, instituições financeiras e governos. Existem recursos, 

mas são escassos e com alto custo. Para acessá-los, as empresas encontram diversas dificulda

des. O capítulo seguinte demonstrará a situação da oferta de crédito para Produção Mais Lim

pa no Brasil e, a partir desta análise, serão relatadas as conclusões e recomendações desta 

pesqmsa. 
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5 - OFERTA DE CRÉDITO PARA PRODUÇÃO MAIS LIMPA NO BRASIL 

A oferta de recursos de financiamento é operacionalizada por uma série de instituições esta

duais, federais e estrangeiras com algumas características comuns e outras específicas de cada 

agência. Todavia, mesmo para as características comuns, são utilizadas variações de lingua

gem e de padrões de apresentação. Abaixo são apresentados os financiamentos com retomo, a 

fundo perdido e de capital de risco para Produção Mais Limpa no país: 

5.1 - Financiamentos com Retorno 

5.1.1 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

A FINEP não tem linhas de financiamento voltadas especificamente para o atendimento de 

demandas relativas a produção mais limpa, mas tem programas nos quais os projetos de pro

dução mais limpa podem se enquadrar: 

a) Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) 

A FINEP pode viabilizar um financiamento baseado nos projetos contidos no PDTI - Progra

ma de Desenvolvimento Tecnológico Industrial, que tem por finalidade a capacitação da em

presa, com a criação e manutenção de estrutura própria de gestão tecnológica. Além disso, 

baseado na lei N° 8661/93, são dados incentivos fiscais para capacitação tecnológica das in

dústrias. 

As condições de financiamento disponíveis para pequenas, médias e grandes empresas são as 

mesmas, a saber: 

• Financiamento com cláusula de equalização de taxa de juros será aplicado para as compo

nentes de P&D dos projetos quando executados diretamente por empresas e assim classifica

dos quando do enquadramento do PDTI: 

Taxa: TJLP, acrescida de spread de 3% 

Carência: de até 3 anos 

Amortização: até 7 anos, contados a partir do término da carência 

• Financiamento padrão limitado a 80% do valor das demais despesas dos projetos executadas 

diretamente pelas empresas: 

Taxa: TJLP, acrescida de spread de 4% 

Carência: até 3 anos 

Amortização: até 7 anos, contados a partir do término da carência 
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• Financiamento integral de contrapartidas,nos termos do financiamento padrão, em projetos 

cooperativos que tenham recebido recursos não reembolsáveis do FNDCT - Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 13. As contrapartidas deverão ser alocadas pela 

empresa nas universidades e organizações de pesquisa e de serviços tecnológicos envolvidos 

no projeto. 

• As despesas realizadas a partir da entrada da solicitação de financiamento poderão ser con

sideradas como parte da operação. 

• A FINEP cobra taxa de 1 % sobre o valor de cada liberação a título de despesas com serviços 

de acompanhamento e avaliação. 

• Subvenção econômica para reembolso de até 50% das despesas incorridas na execução de 

PDTIs coletivos envolvendo micro e pequenas empresas. A subvenção é condicionada à dis

ponibilidade orçamentária e sujeita às regras periodicamente aprovadas pela Câmara Técnica 

instituída pela portaria MCT 596 de 25/0912002. 

b) Programa de Apoio Direto à Inovação nas Micro e Pequenas Empresas (ADUPequena Em

presa) 

A FINEP conta ainda com o Programa de Apoio Direto à Inovação nas micro e pequenas em

presas - ADI/Pequena Empresa. O ADII Pequena Empresa, em sua primeira fase, deve mobi

lizar instituições de pesquisa e de extensão tecnológica para propiciar consultoria para micro, 

pequenas e médias empresas no trabalho de construção de PDTIs para garantir competitivida

de em seus mercados. 

Esta primeira fase, portanto, consta de atendimento a empresas para construção dos PDTIs. 

Este atendimento é viabilizado por valor a ser pago à instituição, composto por uma parcela 

paga, sem retomo, pelo Fundo Verde Amarelo I4/FNDCT e por recursos SEBRAE, e outra 

parcela (contrapartida da empresa - mínimo de 20%). 

13 O FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) tem a finalidade de dar apoio 
financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. A FINEP tem com
petência para executar os atos de natureza técnica, administrativa e financeira necessários à gestão do FNDCT, 
bem como é também responsável por submeter ao Conselho Diretor as propostas de planos de investimentos de 
recursos do FNDCT e por sugerir propostas de políticas e procedimentos sobre a aplicação de recursos. 
14 O Fundo Verde Amarelo tem como objetivo principal estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, 
mediante programas de pesquisa científica e tecnológica que intensifiquem a cooperação de universidades, cen
tros de pesquisa e institutos tecnológicos com o setor produtivo, contribuindo assim para acelerar o processo de 
inovação tecnológica no país. Os recursos recolhidos, previstos na lei n° 10.332, de 19 de dezembro de 2001, e 
na lei n° 10.176, de 11 de janeiro de 2001, serão geridos sob a denominação de Fundo Verde-Amarelo. 
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Na segunda etapa do ADI, a FINEP pode financiar a implementação dos PDTIs das empresas. 

Essas operações poderão ser garantidas pelo FAMPE15/SEBRAE, sob as condições de 

financiamento disponíveis para os projetos contidos nos PDTIs. 

Essas condições são as mesmas para micro, pequenas, médias e grandes empresas, o que dife

rencia é o ADI em sua primeira etapa que incentiva especificamente as micro e pequenas em

presas na construção dos PDTIs. 

No que se refere à Produção Mais Limpa, caracterizado como simples investimento pela FI

NEP, pode entrar como uma linha de pesquisa que irá compor o PDTI da empresa. Logo, a 

FINEP não dá maiores incentivos para programas nesta área, sendo estes submetidos às mes

mas condições de financiamento de qualquer projeto de inovação tecnológica do PDTI. 

No entanto, o fato de ser um projeto de Produção Mais Limpa não sigrJifica que possa estar 

caracterizado como inovação tecnológica. Ou seja, pode acontecer de ter um projeto de Pro

dução Mais Limpa e não ser aprovado nesta categoria por não estar adequado ao que a FINEP 

considera como inovação16
. Existe uma discussão teórica e metodológica por de trás dessa 

questão que ainda não se encontra pacífica. Portanto, é recomendável que a FINEP reveja 

suas regras. 

Vale ressaltar que a FINEP é parceira da Rede Brasileira de Produção mais Limpa. Inicial

mente, houve a assinatura de um protocolo de intenções entre a FINEP e o CEBDS - Centro 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável na promoção dos centros regio

nais/estaduais pelo país. Em verdade, não houve alocação de recursos da FINEP para esta 

atividade. Porém, atualmente a FINEP tem direcionado recursos para apoiar os projetos do 

CNTL - Centro Nacional de Tecnologias Limpas, agente técnico da Rede Brasileira de Pro

dução Mais Limpa. 

Todavia, a FINEP apoiou em 2000, com recursos do FNDCT (sem retomo), um projeto sobre 

"sistema de infonnação para produção mais limpa", conhecido como INFOREDE e executado 

pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas - CNTL e SENAVRS, a quem cabe coordenar as 

atividades de Produção Mais Limpa no país. Este projeto, que visa criar um banco de dados 

15 Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - É um instrumento financeiro e institucional através do qual o 
Sebrae avaliza microempresas e empresas de pequeno porte, complementando as garantias que são exigidas 
pelos bancos na concessão de empréstimos. 
16 De acordo com a FINEP (2003), inovação é a introdução, com êxito, no mercado de produtos, serviços, 
processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente, ou contendo alguma característica nova e 
diferente do padrão em vigor. Compreende diversas atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, 
financeiras, comerciais e mercadológicas. A exigência minima é que o produto/serviço/processo/método/sistema 
inovador deva ser novo ou substancialmente melhorado para empresa em relação aos seus competidores. 



48 

com infonnações diversas sobre produção mais limpa, sofreu um atraso de seis meses no iní

cio de suas atividades em 2000 estará sendo concluído até agosto de 2003. 

5.1.2 - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

Nos empreendimentos de qualquer setor, os investimentos que são realizados visando à pre

servação do meio ambiente e a racionalização e consumo de energia podem ser financiados 

nas seguintes linhas de financiamento: BNDES automático,FINEM e FINAME. 

Segundo o BNDES (2003), a área de meio ambiente do BNDES não tem recursos orçamentá

rios específicos. Os projetos, dos diferentes setores econômicos, são avaliados, analisados e 

apoiados pelo BNDES, numa visão integrada e geral do empreendimento. A questão da utili

zação de tecnologias mais limpas é vista no âmbito do projeto. Assim, parcelas dos recursos 

destinadas ao projeto poderão ter condições mais favoráveis em função dos aspectos ambien

tais envolvidos e da fonna como o projeto trata esses aspectos. 

De acordo com as infonnações coletadas em entrevista com a instituição, não existem linhas 

de financiamento específicas para Produção Mais Limpa. Os projetos voltados para esta fina

lidade seriam enquadrados nas linhas de financiamento convencionais. Em casos de projetos 

que apresentam um diferencial ambiental, ou seja, que prevêem a melhoria contínua, a pre

venção e redução dos impactos ambientais, existe a redução do spread de 2,5% para 1 %. 

O BNDES, portanto, utiliza para este fim as seguintes linhas de financiamento, sob as seguin

tes condições: 

a) BNDES automático - Financiamento de até R$ 10 milhões para a realização de projetos de 

implantação, expansão e modernização ou relocalização da empresa, inclui aquisição de má

quinas e equipamentos nacionais e importados, credenciados pelo BNDES, e capital de giro 

associado, por meio de instituições financeiras credenciadas. 

Composição: TJLP + spread básico + spread do agente 

Spread básico: varia de 1 % a 4,5% ao ano (no caso de financiamento a investimentos de con

trole ambiental para micro, pequenas e médias empresas se enquadrariam no patamar mínimo 

de 1% ao ano). 

Spread do agente: a ser negociado entre a instituição financeira credenciada e o cliente ou até 

4% ao ano nas operações garantidas pelo Fundo de Garantia para a Promoção da Competitivi

dade- FGPC (fundo de aval). 

Nível de Participação: 
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Máquinas e equipamentos: até 80% do valor do investimento, no caso de micro e pequenas 

empresas até 90% do valor do investimento. 

Demais investimentos: até 60% do valor do investimento, no caso de micro e pequenas em

presas até 90% do valor do investimento. 

- Prazo: Determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento, em

presa ou grupo econômico. 

As garantias serão negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. Poderá ser 

utilizado o FGPC - Fundo de Garantia para a Promoção de Competitividade. 

o Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade - FGPC foi instituído pela Lei 

9.531 de 10/12/97 e passou a vigorar regulamentado em 06/07/99, através do Dec. n° 3.113. 

Trata-se de um fundo criado com recursos do Tesouro Nacional, administrado pelo BNDES. 

Tem como finalidade garantir parte do risco de crédito das instituições financeiras nas opera

ções de microempresas e pequenas empresas, e de médias empresas exportadoras que venham 

a utilizar as linhas de financiamento do BNDES. 

b) FINEM - Financiamento superiores a R$ 10 milhões para empreendimentos realizados 

diretamente com o BNDES, ou através de instituições credenciadas. Inclui aquisição de má

quinas e equipamentos nacionais. 

Composição: TJLP ou variação do dólar americano acrescido da L/BOR]7 + spread 

básico + spread de risco ou do agente 

Spread básico: varia de 1 % a 4,5% (em financiamento a investimentos de controle ambiental 

para micro, pequenas e médias empresas se enquadrariam no patamar mínimo de 1 %). 

Spread do agente: a ser negociado entre a instituição financeira credenciada e o cliente ou até 

4% aa nas operações garantidas pelo Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade

FGPC (fundo de aval). 

Spread de risco: Até 4,625% ao ano nas operações diretas com o BNDES 

Nível de Participação: 

Máquinas e equipamentos: até 80% do valor total do investimento. No caso de micro e pe

quenas empresas até 90% do valor total do investimento. 

17 London lnterbank Offered Rate - É a taxa de juros cobrada sobre os empréstimos em moeda estrangeira e que 
vigora no mercado financeiro internacional de Londres. (BREALEY, 1992) 
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Demais investimentos: até 60% do valor total do investimento. No caso de micro e pequenas 

empresas até 90% do valor total do investimento. 

Prazo: Determinado em função da capacidade de pagamento do empreendimento, em-

presa ou grupo econômico. 

No caso de operações diretas com o BNDES, definidas na análise da operação. Nas operações 

indiretas, as garantias serão negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. 

Poderá ser utilizado o FGPC - Fundo de Garantia para a Promoção de Competitividade. 

c) FINAME - Financiamentos, sem limites de valor, para aquisição isolada de máquinas e 

equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados pelo BNDES e para capital de giro 

associado, por meio de instituições financeiras credenciadas. 

Composição: TJLP + spread básico + spread do agente 

Spread básico: varia de 1 % a 4,5% ao ano (no caso de financiamento a investimentos de con

trole ambiental para micro, pequenas e médias empresas se enquadrariam no patamar mínimo 

de 1 % ao ano). 

Spread do agente: a ser negociado entre a instituição financeira credenciada e o cliente ou até 

4% ao ano nas operações garantidas pelo Fundo de Garantia para a Promoção da Competitivi

dade- FGPC (fundo de aval). 

Nível de Participação: 

Micro e pequenas empresas em qualquer região, e médias e grandes empresas em regiões es

pecíficas: até 90% do valor do investimento, sendo que algumas médias e grandes empresas 

localizadas em determinadas regiões é de até 80% do valor do investimento. 

Prazo: Financiamento de até R$ 7 milhões: até 60 meses e acima de 7 milhões é de

terminado em função da capacidade de pagamento do empreendimento, empresa ou grupo 

econômico. 

As garantias serão negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente. Poderá ser 

utilizado o FGPC - Fundo de Garantia para a Promoção de Competitividade. 

No caso de financiamento para projeto de investimento relacionado a controle ambiental para 

médias e grandes empresas entrará no custo da operação o spread de agente ou de risco con

forme esclarecido anteriormente no FINEM. Com relação às grandes empresas o spread bási

co tem o mínimo de 2% ao ano, diferente dos outros portes. 
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Os projetos de Produção Mais Limpa poderiam se enquadrar em qualquer das linhas de finan

ciamento na categoria de investimento relacionado a controle ambiental, o que conseqüente

mente poderá implicar redução do spread. Assim, são analisadas as especificidades de cada 

projeto e decidido em cada caso qual a redução do valor do spread. 

Na verdade, não se tem a informação detalhada dos critérios utilizados para aprovação e pos

sível redução do spread , que, segundo informações dos técnicos, variam de caso para caso. 

Isso não assegura que bons projetos, do ponto de vista ambiental, vão se favorecer desta redu

ção de spread, nem tampouco conseguir financiamento. 

5.1.3 - Banco do Brasil 

Conforme as informações coletadas em entrevista com a instituição, o Banco do Brasil não 

tem linhas de financiamento específicas para Produção Mais Limpa. As empresas que quise

rem obter novas tecnologias teriam que pegar as linhas convencionais, independentemente de 

serem incluídas ou não a variável ambiental nos projetos. O Banco, além de repassar recursos 

do BNDES e do FINAME, possui as seguintes linhas: 

a) PROGER : Os recursos desta linha são provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador -

FAT. O financiamento é destinado a micro e pequenas empresas que proporcionem a geração 

ou manutenção de emprego e renda. O limite de financiamento é de 80% do valor total do 

projeto, respeitando o valor máximo de R$ 100 mil. 

O prazo de financiamento será de até 60 meses, incluído o período de carência de 12 meses. 

Caso a empresa necessite de implantação de Sistema de Gestão Empresarial, o prazo de finan

ciamento será de até 18 meses, incluído o período de carência de até 6 meses. 

Os encargos são pós-fixados, com base na TJLP + 5,33% ao ano (encargos adicionais). 

Para contratação do financiamento são necessárias garantias reais (bens móveis e/ou imóveis) 

e garantias pessoais, que podem ser complementadas, caso não sejam suficientes para viabili

zar o financiamento do empreendimento, com as coberturas complementares dos Fundos de 

Aval- FAMPE ou FUNPROGERI8,que garantem até 80% do valor da operação. 

As empresas de pequeno porte e microempresas que necessitarem do apoio do F AMPE -

Fundo de Aval às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para garantias complementa

res deverão pagar taxa ao SEBRAE pela concessão da garantia. Esse valor é calculado sobre o 

18 Fundo de Aval do FAT gerido pelo Banco do Brasil que complementa as garantias em até 80 % das exigidas 
pelo banco. 
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valor garantido e cobrado no ato da contratação, variando de 2% a 6% de acordo com o prazo 

do financiamento. 

b) FCO EMPRESARIAL: O Programa de Desenvolvimento Industrial e Infra-estrutura Eco

nômica têm como finalidade financiar todos os bens e serviços necessários à implantação, 

ampliação, modernização das atividades industriais na Região Centro-Oeste. 

O Banco do Brasil, como repassador do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste)19, co

mo já foi visto, dispõe do FCO empresarial para modernização de empreendimentos industri

ais no Centro-Oeste. As taxas de juros das linhas que utilizam esses Fundos Constitucionais 

são consideradas baixas comparando-as com as outras disponíveis no mercado. 

o FCO foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela lei n° 7.827 de 

1989. O valor deste fundo representa 0,6% da arrecadação do imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza e imposto sobre produtos industrializados. De acordo com MIR (2003), a 

previsão orçamentária do fundo para 2003 é de R$ 1.121.000.000,00, e de janeiro a março do 

ano de 2003 já foi liberado R$ 324.784.000,00, sendo que 14,8% deste valor foi para as micro 

e pequenas empresas; 33,6% para as de médio porte e 51,6% para as de grande porte. 

Os encargos financeiros e limites de participação das linhas que utilizam o FCO são respecti

vamente, de acordo com o porte da empresa, os seguintes: 

Microempresa (faturamento bruto anual de até R$ 244 mil) - 8,75% aa, com limite de 

participação de 90%; 

Empresas de Pequeno Porte (faturamento bruto anual de até R$ 1.200 mil) - 10%aa, 

com limite de participação de até 90%; 

Empresas de médio porte (faturamento bruto anual de até R$ 20 milhões) - 12% aa, 

com limite de participação de 80%; 

Empresas de grande porte (faturamento bruto anual acima de R$ 20 milhões) - 14% 

aa, com limite de participação de 70%; 

19 O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) tem por objetivo contribuir para o desen
volvimento econômico e social da Região Centro-Oeste, mediante financiamentos direcionados às atividades 
produtivas, voltados aos setores econômicos industrial, agroindustrial, agropecuário, mineral, turístico, comercial 
e de serviços. A área de atuação do FCO abrange o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. O FCO é administrado pelo Ministério da Integração Nacional, pelo Banco do Brasil - como 
agente financeiro - e pelo CONDELlFCO - Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste. (MIR,2003) 
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As garantias para esta linha poderão ser: 

Fundo de Aval à Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( F AMPE); 

Pessoais (aval ou fiança); 

Bens financiados e/ou outras garantias reais. 

5.1.4 - Banco do Nordeste do Brasil 

Para incentivar a instalação de empreendimentos de conservação ambiental, o Banco do Nor

deste criou o Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente, co

nhecido como FNE-Verde, incluindo incentivos para atrair investidores com interesse em 

receber financiamentos para projetos de proteção ambiental e atividades produtivas que propi

ciem a conservação e controle do meio ambiente. Entre eles, estão incluídos os projetos de 

Produção mais Limpa, elaborados e/ou acompanhados pelos Núcleos de Tecnologias Limpas. 

A fonte dos recursos é do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)2o. O 

FNE foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela lei n° 7.827 de 1989. 

O valor do Fundo representa 1,8% da arrecadação do imposto de renda e proventos de qual

quer natureza e imposto sobre produtos industrializados. Segundo o MIR (2003), a previsão 

orçamentária do fundo para 2003 é de R$ 3.473.000.000,00, e de janeiro a março do ano de 

2003 já foi liberado apenas R$ 43.340.000,00, sendo que 83,4% deste valor foi para as micro 

e pequenas empresas, 9,4% para as de médio porte e 7,2% para as empresas de grande porte. 

Os encargos financeiros e limites de participação das linhas de financiamento do FNE-verde 

são respectivamente, de acordo com o porte da empresa, os seguintes: 

Microempresa (faturamento bruto anual de até R$ 244 mil) - 8,75% aa, com limite de 

participação de 80%; 

Empresas de Pequeno Porte (faturamento bruto anual de até R$ l.200 mil) - 10%aa, 

com limite de participação de até 80%; 

Empresas de médio porte (faturamento bruto anual de até R$ 20 milhões) - 12% aa, 

com limite de participação de 70%; 

20 O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) tem por objetivo contribuir para o desenvolvi
mento econômico e social da Região Nordeste, mediante financiamentos direcionados às atividades produtivas, 
voltados aos setores econômicos industrial, agroindustrial, agropecuário, mineral, turístico, comercial e de servi
ços .. A área de atuação do FNE abrange os Estados do Maranhão, do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí
ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além de partes dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A 
administração do FNO está a cargo do Ministério da Integração Nacional e do Banco do Nordeste do Brasil S.A., 
como agente financeiro (MIR, 2003). 
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Empresas de grande porte (faturamento bruto anual acima de R$ 20 milhões) ~ 14% 

aja, com limite de participação de 70%; 

Os prazos máximos das operações serão determinados em função do cronograma fisico e fi

nanceiro do projeto e da capacidade de pagamento do mutuário, eles variam de 8 a 12 anos, 

com carência de 3 a 4 anos respectivamente. 

As garantias serão as seguintes, cumulativa ou alternativamente: 

a) hipoteca; 

b) alienação fiduciária dos bens financiados; 

c) penhor de bens preexistentes; 

d) fiança ou aval; 

O Banco do Nordeste, como foi visto, pode incentivar projetos de Produção Mais Limpa, via 

FNE-verde. No entanto, os juros cobrados são os mesmos utilizados pelo FCO empresarial do 

Banco do Brasil e pelo BASA. A diferença é que o Banco do Nordeste coloca o rótulo "ver

de" em sua linha, mas, na verdade, não existe nenhum diferencial em relação às outras linhas 

que se favorecem dos Fundos Constitucionais. 

5.1.5 - Banco da Amazônia - Basa 

O Banco da Amazônia possui diversos Programas de financiamento com os recursos do FNO 

(Fundo Constitucional do Norte)21. No entanto, ele não tem nenhum diferencial de encargos 

para os projetos na área industrial que incluam a variável ambiental. 

O Banco oferece melhores condições para as micro e pequenas empresas por meio do Pro

grama de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PROMIPEQ), que tem o 

objetivo de promover a implantação, ampliação, modernização e relocalização de microem

presas e empresas de pequeno porte, que desenvolvam atividades dos setores agroindustrial, 

industrial, infra-estrutural da Região. 

o Banco possui financiamento prioritário dentro das condições do FNO-especial para empre

sas incubadas em parques tecnológicos, que visam apoiar a agregação de conhecimentos e a 

21 O FNO foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela lei n° 7.827 de 1989. O valor deste 
fundo representa 0,6% da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza e imposto sobre 
produtos industrializados. De acordo com MIR (2003), a previsão orçamentária do fundo para 2003 é de R$ 
1.092.000.000,00, e de janeiro a março do ano de 2003 já foi liberado apenas R$ 144.678.000,00, sendo que 25% 
deste valor foi para as micro e pequenas empresas, 33,2% para as de médio porte e 41,8% para as empresas de 
grande porte. 
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incorporação de novas tecnologias nas micro e pequenas empresas. Neste caso, os projetos de 

Produção Mais Limpa poderiam estar incluídos se o banco caracterizá-los como incorporação 

de novas tecnologias. 

Este Programa especial para microempresas possui os seguintes encargos financeiros: 

Taxa de juros efetivos de 8,75% ao ano. Sobre os referidos encargos serão aplicados bô

nus de adimplência de 15% para os mutuários que pagarem a parcela da dívida até a data 

do respectivo vencimento. 

As Garantias podem ser: aval solidário dos financiados e aval e/ou hipoteca de bens de asso

ciações e cooperativas. 

Outros Programas existem no âmbito do FNO e seus encargos variam de acordo com o porte 

da empresa, como exemplo o Programa de Desenvolvimento Industrial (PRODESIN). Este 

Programa é voltado paras indústrias extrativas, de transformação e de construção civil e tem 

como um de seus objetivos promover a implantação, ampliação, modernização e relocalização 

de empreendimentos industriais na Região Norte. 

Além deste tem o PROAGRIN para o setor de agronegócios, o Programa de Apoio à Exporta

ção (FNO-Exportação), o Programa de Eficiência Energética (PROENERG), Programa de 

Apoio ao Comércio e à Prestação de Serviços (CONSERV), entre outros. 

Em verdade, o BASA possui vários Programas que usam os recursos do FNO e o diferencial 

de encargos destes programas está no porte da empresa. Os projetos relacionados com a Pro

dução Mais Limpa poderiam entrar em qualquer destes Programas, usufruindo os encargos do 

FNO. Assim, para seus programas, de acordo com o porte da empresa, são utilizados os se

guintes encargos ala: Micro, 8,75%; Pequeno, 10%; Médio, 12%; Grande, 14%. 

Um outro diferencial está no limite de financiamento, que para as empresas de micro e peque

no porte é de 100%, enquanto para as de médio e grande porte são diferentes e variam de a

cordo com o Programa. 

Os prazos variam de acordo com o tipo de investimento: a carência pode ser de 1 a 4 anos e a 

amortização de 2 a 8 anos, com uma variação de prazo total de 3 a 12 anos. 
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As garantias variam de acordo com o porte da empresa e tipo de investimento. Para as micro e 

pequenas empresas elas vão de 35% a 130% do valor do projeto, já para as grandes e médias 

empresas elas variam de 100% a 130%. 

Como garantia complementar o PROMIPEQ poderá utilizar o Fundo de Aval às Micro e Pe

quenas Empresas - FAMPE, do SEBRAE, não podendo ultrapassar R$ 72.000, obedecido o 

limite de até 30% do valor financiado. 

5.1.6 - Caixa Econômica Federal 

A Caixa Econômica Federal não tem linhas de financiamento específicas para produção mais 

limpa. As empresas que quiserem adotar a produção mais limpa teriam que pegar as linhas 

convencionais, independente de serem incluídas ou não a variável ambiental nos projetos. 

o Banco, além de repassar recursos do BNDES, trabalha com o PROGER- Programa de Ge

ração de Emprego e Renda, do Ministério do Trabalho, micros e pequenos empresários (inclu

sive agroindústrias, cooperativas e associações de produção) obtêm financiamento para seus 

Planos de Negócios, com o objetivo de gerar emprego e renda. Os recursos são provenientes 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT. 

Existem dois tipos de PROGER, o fase 1 e fase 2. No PROGER fase 1 o limite de financia

mento é de até 90% do projeto, limitado a R$ 30.000,00. Inclui-se nesses limites a parcela de 

capital de giro associado, quando houver, não excedendo a 50% do valor do financiamento. 

O prazo do financiamento é de até 24 meses, incluindo carência de até 6 meses. Serão pagos 

os seguintes encargos: 100% da TJLP + 4% ao ano para Micro e Pequenas Empresas ou 5% 

para Cooperativas ou Associações de Produção, tarifas e IOF conforme legislação vigente. 

Durante o período de carência, é devido o pagamento mensal da parcela de juros e TJLP. 

Já o PROGER fase 2 tem um limite de financiamento de até 90% do projeto, limitado a R$ 

50.000,00. Inclui-se nesses limites a parcela de capital de giro associado, quando houver, não 

excedendo a 50% do valor do financiamento. 

O prazo do financiamento é de até 24 meses, incluindo carência de até 6 meses. Serão pagos 

os seguintes encargos: 100% da TJLP + 5% ao ano, tarifas e IOF conforme legislação vigente. 

Durante o período de carência, é devido o pagamento mensal da parcela de juros e TJLP. 

Com relação a garantia é exigida a garantia do aval dos sócios e alienação fiduciária dos bens. 
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5.1. 7 - International Finance Corporation (IFC) 

O IFC é uma instituição do Grupo do Banco Mundial que foi criada em 1956 para estimular 

atividades do setor privado nos países em desenvolvimento. A corporação cobra juros de mer

cado em seus produtos e não aceita garantias governamentais. Para que um projeto se qualifi

que ao financiamento do IFC, é preciso que seja lucrativo para os investidores, que beneficie a 

economia do país anfitrião e observe rigorosas diretrizes ambientais. 

O IFC financia projetos em todos os tipos de indústria, desde a agroindústria e mineração à 

manufatura e turismo. Embora seu financiamento se destine sobretudo a projetos do setor pri

vado, o IFC pode proporcionar financiamento para empresas em que o Estado tenha certa par

ticipação, desde que haja participação do setor privado e que o empreendimento seja operado 

comercialmente. 

A IFC oferece operações de financiamento no Brasil com prazos que variam entre 5 e 10 a

nos, conforme as características do projeto. O período de carência do principal é ajustado à 

maturação do empreendimento podendo variar de 2 a 4 anos. Não há carência para os juros e 

tanto principal quanto juros são devidos semestralmente. Em geral, os financiamentos do IFC 

variam de US$ 1 milhão a $ 100 milhões. 

o apoio financeiro é disponibilizado em moeda forte e a remuneração da IFC pelos recursos 

investidos sob a forma de financiamento é referida a Libor de 6 meses, sendo o spread fixado 

em função da avaliação de risco feita a partir da análise do projeto. Assim, a média dos encar

gos financeiros nas operações de financiamento da IFC resume-se à: 

• L/BOR + Spread (em torno de 5% ao ano, segundo informações do IFC Brasil). 

A IFC financia até 50% de projetos de expansão ou até 25% de projetos para os quais o patro

cinador não dispõe de experiência prévia. A participação do capital no total do empreendi

mento não deve ser inferior a 40% (após a implementação). 

No caso de participação acionária, a participação da IFC no capital de risco, quando conside

rada, não pode ultrapassar 25% do patrimônio líquido da empresa patrocinadora do projeto. 

O investimento total deve prever os recursos necessários para a realização do projeto e do 

programa de investimentos, incluindo obras civis, equipamentos de qualquer origem, capital 

de giro, restruturação financeira quando necessária, treinamento de pessoal, informatização, 

despesas pré-operacionais, etc. 
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As garantias são negociadas caso a caso e, em geral, são constituídas de hipotecas em primei

ro grau sobre ativos ligados ao projeto, em geral da ordem de 150% do valor financiado. Ou

tras garantias adicionais podem ser negociadas, dependendo da avaliação de risco feita duran

te a análise do projeto. A IFC negocia os projetos exclusivamente com a empresa patrocinado

ra. 

A aprovação da operação e o respectivo desembolso são precedidos de uma extensa análise da 

empresa e do Projeto, incluindo todos os aspectos relevantes para o sucesso do empreendi

mento. 

As condições acima são para qualquer empreendimento, independente de ser um projeto de 

Produção Mais Limpa ou convencional. O que eles dizem é que são rigorosos com as diretri

zes ambientais do projeto. É recomendável que o IFC dê maiores incentivos para projetos 

ambientalmente sustentáveis e que sejam oferecidos encargos menores, tendo em vista que a 

variação cambial influi diretamente nos encargos pagos pelas empresas. 

5.2 - Financiamentos a Fundo Perdido 

5.2.1 - Banco Mundial 

Em entrevista realizada com a instituição, constatou-se que o Banco Mundial tem direcionado 

recursos a fundo perdido para Produção Mais Limpa em algumas áreas. Foi assinado, em Bra

sília, 4 de setembro de 2002, o primeiro projeto brasileiro do Fundo Protótipo de Carbono. O 

projeto, uma parceria entre o Banco Mundial e a indústria siderúrgica Plantar S.A. de Minas 

Gerais, dá início ao mercado brasileiro de Certificados de Emissões Reduzidas ou "créditos de 

carbono", no âmbito do Protocolo Quioto e do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

O projeto Plantar visa diminuir as emissões de gases do "efeito estufa" no setor siderúrgico, 

através da substituição de carvão mineral por carvão vegetal originário de plantações flores

tais ambientalmente sustentáveis e certificadas. O projeto também contribuirá para manter 

mais de 4000 empregos e elevar o patamar na gestão ambiental e social na área siderúrgica do 

País. 

Durante o projeto, a Plantar S.A. reduzirá as suas emissões de C02 e metano em aproxima

damente 13 milhões de toneladas ao ano, e poderá comercializar por volta de US$ 30 milhões 

em certificados por este serviço ambiental. O Fundo Protótipo de Carbono comprará créditos 

no valor de US$ 5,3 milhões durante os primeiros 7 anos. Países que precisem diminuir suas 

emissões de acordo como o Protocolo de Quioto e outros investidores também poderão com

prar os certificados. 
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o Brasil já ratificou o Protocolo de Quioto e é um dos países mais capacitados e com maior 

potencial para a comercialização dos certificados. O Fundo Protótipo de Carbono estima que 

o valor comercializado no mundo poderá chegar a US$ 10 bilhões por ano, dos quais o Brasil 

responderia por parte significativa. 

O caráter inovador do projeto Plantar pode servir como modelo para outras empresas brasilei

ras e internacionais que trabalham na produção de ferro-gusa. O Fundo Protótipo de Carbono 

também está trabalhando na preparação de outros projetos que beneficiam principalmente 

empresas na área de gerenciamento de resíduos sólidos. 

É fundamental que o setor produtivo tenha conhecimento da existência desse Fundo para que 

ele possa se favorecer dele. Assim, faz-se necessário que esse recurso seja divulgado em mai

or amplitude, abrangendo todos aqueles que possam usufruir dele. 

O Banco Mundial também deu apoio financeiro casados com acordos bilaterais e empresas do 

setor privado para a Clean Air Iniciative - Iniciativa de Ar Limpo. 

O evento inaugural da Iniciativa de Ar Limpo nas Cidades da América Latina reuniu mais de 

180 participantes de 18 países e foi organizado pelo Banco Mundial em Washington, DC, de 2 

a 4 de dezembro de 1998. O simpósio foi a primeira oportunidade para a Iniciativa unir líderes 

dos setores público e privado, ONGs, instituições acadêmicas e de pesquisa, órgãos governa

mentais e instituições internacionais. Seria interessante a existência de iniciativas como esta 

para alavancar recursos para Produção Mais Limpa nos países em desenvolvimento. 

5.2.2 - Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

De acordo com o Multilateral Investiment Fund (2003), o Banco Interamericano de Desen

volvimento (BID) criará, ainda sem data definida, um fundo de investimento destinado à tec

nologia mais limpa- bens que tenham o mínimo de impacto possível no ambiente - para a 

América Latina, cujas sedes principais serão no Brasil e México. 

O programa, chamado Fundo CleanTech, será um instrumento para captar recursos em tecno

logias limpas para as áreas de energia, transporte, reciclagem, resíduos entre outras, de que 

participem pequenas e médias empresas. A entrada em vigor do plano deverá ocorrer em julho 

de 2003. 

O BID, por meio do Fundo Multilateral de Investimentos (Fomin), já aprovou US$ 10 mi

lhões para o programa. Seus administradores privados - Econergy no México e A2R no Brasil 

- estão reunindo recursos para chegar aos US$ 35 milhões esperados pelo responsável pelo 
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projeto. Ele assinalou que o Econergy busca investidores estratégicos da Europa e dos Estados 

Unidos, assim como os governamentais. 

5.2.3 - Enl'ironmental Opportunity Facility (EOF) 

o IFC pode aprovar projetos ambientais inovadores, a fundo perdido, por meio de um fundo 

chamado EOF (F.nvironmen/al Oppor/lIni/y Facili/y) que é direcionado para propostas de pro

jetos do setor privado com beneficios ambientais significativos. Neste sentido, a instituição 

pode apoiar projetos de melhoria de ecoeficiência, incluindo, assim, a produção mais limpa. 

Por meio do EOF (Environmental Oppor/unity Facility), a empresa pode conseguir aporte de 

recursos para projetos que incluam melhorias ambientais. Na aprovação dos projetos são le

vados em consideração alguns critérios de seleção: beneficios ambientais locais (melhoria na 

produção e da qualidade de vida das populações locais), expectativa de sustentabilidade co

mercial (os projetos devem ter a clara expectativa de viabilidade econõmico-financeira), entre 

outros. 

Segundo informações coletadas em entrevista com o IFC, o EOF iniciou suas operações em 10 

de julho de 2002 e, até este momento nenhum projeto foi aprovado no Brasil e que eles estão 

ativamente procurando projetos elegíveis no país. Vale ressaltar que esse fundo não é muito 

divulgado, o que justifica a tàlta de informação das empresas e do próprio governo com rela

ção à existência desse fundo. 

5.2.4 - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) 

"O FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - é uma sociedade civil sem fins lucra

tivos criada em outubro de 1995 com o objetivo geral de complementar as ações governamen

tais para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica do país, em consonância 

com a Convenção sobre Diversidade Biológica de âmbito mundial, e o Programa Nacional da 

Diversidade Biológica" (LEIT ÀO, 1998). 

Sua finalidade específica é operar um fundo para apoio financeiro e material a iniciativas as

sociadas à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade no Brasil, a partir dos recursos 

doados pelo Fundo para o Meio Ambiente Global (Glohal F)lvironmental Facility GEF)22, no 

valor de US$20 milhões. 

22 Este fundo foi criado em no\'embro de 1990 para cobrir custos incrementais em projetos que beneficiem o 
meio ambiente global. Os beneficiários podem ser projetos de go\'ernos. instituições nacionais. comunidades 
locais. ONGs. instituições acadêmicas. organizações internacionais e entidades do setor privado. O Banco Mun
dial é uma agência implcmentadora.(SENAI. 2(02). 
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Essa doação, feita através de contrato com o Banco Mundial, teve como condicionante a cons

tituição de um mecanismo de fomento eficiente e transparente, capaz de atrair o setor privado 

como parceiro para o alcance de seus objetivos. Para o estabelecimento de uma relação eficaz 

com o setor privado o FUNBIO foi criado para funcionar de forma ágil, leve, flexível, capaz 

de estimular o desenvolvimento de "negócios" sustentáveis, geradores de recursos para o al

cance de seus objetivos estratégicos. 

o Fundo tem como clientelas-alvo o empresariado que atua no país, organizações não

governamentais com projetos pertinentes à conservação e ao uso sustentado da biodiversida

de, e as comunidades locais beneficiárias dessas ações. 

o FUNBIO criou o P APS (Programa de Apoio à Produção Sustentável) que tem o objetivo de 

potencializar iniciativas inovadoras de pequeno porte, já em operação, ligadas ao uso susten

tável da biodiversidade, que representem uma alternativa às atividades econômicas de alto 

impacto ambiental e que ampliem as possibilidades de geração de emprego e renda para as 

populações locais. 

Este Programa visa auxiliar os empreendimentos a alcançarem sustentabilidade ambiental, 

social e econômica, através da identificação e remoção de estrangulamentos existentes, bem 

como do apoio à certificação, além de identificar oportunidades de mercado e fomentar parce

rias, convênios ou contratos comerciais que viabilizem o escoamento da produção. Portanto, 

um projeto de Produção Mais Limpa poderia se favorecer do recurso do PAPS. 

Numa etapa-piloto, o P APS financiou cinco projetos, todos eles concluídos no ano de 2000, 

representando um aporte de aproximadamente R$ 240 mil. Com base nesta experiência, o 

FUNBIO lançou o primeiro edital do Programa de Apoio à Produção Sustentável - P APS (ED 

01/00), que disponibilizou recursos no montante de R$ 1 milhão e 300 mil. De 32 propostas 

apresentadas foram selecionadas 10 para receber apoio para a primeira fase do Programa, de 

diagnóstico e elaboração de planejamento estratégico do empreendimento. 

A metodologia utilizada pelo P APS - o plano de negócios - permite a estruturação de uma 

proposta de apoio financeiro consistente e adequada às necessidades dos recursos, através da 

análise da sustentabilidade ambiental, da viabilidade econômica, da capacidade de gestão do 

empreendedor e das características de mercado associadas a esses proj etos, favorecendo o 

sucesso do empreendimento. 
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A segunda fase do PAPS começou em 2001, após a apreciação dos planos de negócios elabo

rados pelos projetos, quando foram selecionados os projetos. Nesta segunda etapa foram a

provados oito projetos e cada um receberá aproximadamente R$ 220 mil. 

Atualmente não há nenhum edital em aberto, mas segundo informações de uma funcionária 

responsável pela área de comunicações, existe a perspectiva de sair um outro edital, mas sem 

previsão de data. 

5.2.5 - Protocolo de Montreal 

As intenções do Protocolo de Montreal, que visam à redução do gás CFC, foram registradas 

na Convenção de Vienna para a proteção da camada de ozônio realizada em 22 de março de 

1985, entrando em vigor em nível internacional em 22 de setembro de 1988 e, em nível na

cional no dia 15 de janeiro de 1989. 

O Protocolo de Montreal sobre Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio teve sua im

plementação garantida após a criação do seu respectivo Fundo Multilateral. Este se traduz 

como um Fundo de depósitos de países desenvolvidos e que permite que projetos que visem à 

eliminação da produção e consumo de substâncias controladas pelo mesmo Protocolo sejam 

custeadas - a fundo perdido. 

O Brasil se beneficiou deste Fundo até julho de 2002 internalizando recursos da ordem de 

US$ 55,5 milhões investidos no parque industrial brasileiro. Estes recursos foram destinados 

essencialmente a conversão de plantas industriais de médio e grande porte em vários setores: 

refrigeração comercial, refrigeração doméstica, solventes, espumas, outros. 

Uma segunda fase desse Protocolo se apresenta. Agora, esforços estão sendo direcionados 

para o setor de Serviços, assim como para investimentos em pequenas empresas que apresen

tam consumo residual nos setores anteriormente contemplados. A estimativa do Ministério do 

Meio Ambiente remete ao número de 170 empresas somando os setores de refrigeração e de 

espumas. 

O Brasil aprovou o maior projeto de envergadura nacional para países em desenvolvimento. 

Ao todo, são mais US$ 26,7 milhões para investimentos em treinamento de refrigeristas, ofi

ciais de alfàndega, centros de reciclagem de CFCs e novos pequenos investimentos para a 

interrupção do consumo de CFCs em processos de manufatura nas áreas de espumas e refrige

ração comercial, essencialmente. O horizonte é de 08 anos de execução. 
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Esse projeto propiciará a formatação de um novo mercado no Brasil: a da produção de fluídos 

refrigerantes alternativos, trazendo consigo um desenvolvimento tecnológico embutido, in

crementos de investimentos, empregos e arrecadação fiscal. Hoje, as substâncias ou misturas 

alternativas substitutas aos CFCs, principal foco do trabalho, são importadas. 

Na última reunião do Comitê Interministerial para a Proteção da Camada de Ozônio foram 

deliberados somente sobre o primeiro período de implementação: 2002 - 2003. Neste período, 

de 8 anos de execução, serão liberados os primeiros US$ 9,5 milhões. Destaca-se que este 

projeto tem sido executado com o apoio do UNIDO, GTZ e SENAI. 

As empresas que emitirem substâncias controladas por este protocolo devem se submeter a 

dois requisitos fundamentais: terem sido registradas antes de julho de 1995 e ter capital na

cional (os recursos são direcionados na proporção do capital nacional da empresa). Logo, de

verão elaborar um projeto compatível com os objetivos deste Protocolo, e o volume de recur

sos será calculados de acordo com cada projeto. 

5.2.6 - Protocolo de Quioto 

É um tratado complementar à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Cli

ma. O Protocolo foi criado na UI Conferência das Partes, em Quioto, no Japão, em 1997. 

Estabelece compromissos por parte dos países industrializados membros da OCDE, exceto 

México e Coréia do Sul, além de países industrializados em processo de transição para uma 

economia de mercado. Os compromissos incluem uma meta de redução média de 5,2% das 

emissões de gases do efeito estufa, em relação ao ano de 1990, para o período de 2008 - 2012. 

O Protocolo de Quioto esteve aberto à assinatura de março de 1998 a março de 1999, e desde 

março de 1999 está aberto a adesões. Este protocolo entra em vigor 90 dias depois da ratifica

ção de pelo menos 55 Partes da Convenção, englobando as Partes que representaram, em 

1990, pelo menos 55% das emissões totais de dióxido de carbono. 

O Protocolo de Quioto estabeleceu três mecanismos de Flexibilidade para atingir as metas de 

redução de emissão: Implementação Conjunta ou JI (Joint Implementation), Comércio de E

missões ou ET (Emissions Trading) e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou 

CDM (Clean Development Mechanism). 

Em consonância com o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, o Brasil 

não tem compromisso formal de redução de gases de efeito estufa, assim como os outros paí

ses em desenvolvimento também não o têm. 
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o país assumiu obrigações de implementação da Convenção do Clima. Para isso, três ministé

rios desempenham papel-chave na área de mudanças climáticas. São eles: o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Ministério das Re

lações Exteriores (MRE). 

Os compromissos dos países em desenvolvimento com a Convenção são elaborar e atualizar 

periodicamente inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e a partir de remoções 

por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal 

e informar medidas tomadas ou previstas para implementar a Convenção. 

Os países podem utilizar os certificados de emissões reduzidas (CER's) resultantes das ativi

dades dos projetos para cumprir os compromissos estabelecidos no Protocolo de Quioto. Estes 

projetos podem receber financiamentos de forma unilateral (investidor local), bilateral (recur

sos são canalizados diretamente entre o investidor estrangeiro e o país hospedeiro) e multilate

ral (autoridade máxima do MDL constitui a única fonte de investimento, com recursos origi

nários de vários investidores distintos, que receberiam os CER's de forma proporcional ao 

volume de capital investido. 

Segundo as informações do Ministério do Meio Ambiente, já foram direcionados, até este 

momento, para 12 projetos um total de US$ 1,3 milhões, mediante acordos e doações. A 

mesma crítica do Protocolo de Montreal pode ser feita para Quioto com relação à informação 

da existência do recurso. 

5.2.7 - Fundos Setoriais 

Os fundos setoriais do Ministério da Ciência e Tecnologia são uma nova proposta de financi

amento à infra-estrutura, ao desenvolvimento e a pesquisa científica e tecnológica, selecio

nando setores e projetos estratégicos. 

Existem diversos fundos setoriais e cada fundo tem seus aspectos específicos. Por via de re

gra, os recursos são administrados de forma compartilhada entre o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, os ministérios relacionados à atividade, as agências reguladoras setoriais, a inicia

tiva privada e a universidade, por intermédio de um Comitê Gestor. 

Os recursos são alocados seguindo um Plano Plurianual de investimentos, estabelecido pelo 

Comitê Gestor, considerando as necessidades de infra-estrutura e projetos. Os projetos, ge

ralmente, são selecionados por editais. 
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Os beneficiários são em sua maioria universidades e centros de pesquisa públicos ou privados, 

sem fim lucrativos ou entidades governamentais que tenham programas ou projetos nas áreas 

específicas. Não existe nenhum fundo setorial específico para Produção Mais Limpa. 

5.2.8 - Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) 

Este fundo foi criado pela lei n° 7.797/89 para implementar a Política Nacional de Meio Am

biente, por meio do financiamento de projetos descentralizados. Assim, sua finalidade é apoi

ar projetos que visem à conservação, à recuperação e ao uso sustentável dos recursos naturais. 

O fundo financia atividades de extensão florestal, manejo sustentável, conservação de recur

sos renováveis, unidades de conservação, educação ambiental e divulgação, controle ambien

tal, fortalecimento e desenvolvimento institucional. 

Seus beneficiários podem ser entidades públicas das diferentes esferas governamentais sem 

fins lucrativos e atuantes na área ambiental. O fundo não necessariamente financia programas 

específicos de Produção Mais Limpa 

5.2.9 - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

O Sebrae não tem nenhum recurso voltado especificamente para aquisição de tecnologias 

mais limpas. Inicialmente, existia o recurso do P A TME- Programa de Apoio Tecnológico às 

Micro e Pequenas Empresas, que é um mecanismo criado pelo SEBRAE e a FINEP ( Financi

adora de Estudos e Projetos) para permitir o acesso aos conhecimentos existentes no país, por 

meio de consultorias, visando à elevação do patamar tecnológico da empresa. 

Atualmente, o PATMe passou a ser chamado de SEBRAETec, mudando-se o nome, mas 

mantendo-se quase basicamente as mesmas condições existentes no P A TMe. A diferença é 

que o SEBRAETec não conta mais com a parceria da FINEP. 

A consultoria para execução dos projetos é prestada por centros tecnológicos, universidades, 

instituições de pesquisa, escolas técnicas e fundações voltadas às atividades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico. O SEBRAETec pode apoiar os seguintes projetos: 

• Aperfeiçoamento/racionalização de produtos, de equipamentos, de métodos e processos 

produtivos, de linhas de produção, do design do produto, modelagem do uso de energia: 

• Adequação e/ou melhoria de processos produtivos, visando à obtenção de certificação de 

produtos e sistemas, em especial pela IS01400023
, ISO 9000, GPM (Good MamifacllIring 

C-' O recurso do SEBRAEtec não é suficiente para as empresas conquistarem a ISOI·HlOO. porém. algumas em
presas conquistaram certificações de ISO 9000 em seus processos com apoio financeiro deste programa. 
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Practices) - Boas Práticas de Fabricação- e tecnologias limpas; 

• Desenvolvimento de novas tecnologias de produtos e de processos produtivos; 

• Estudo de viabilidade técnica e econômica do produto ou do processo; 

• Projeto de inovação tecnológica; 

o recurso do SEBRAETec é a fundo perdido e poderá partilhar até 70% dos custos do projeto, 

ficando o restante sob responsabilidade da empresa assistida. O SEBRAE libera 50% do re

curso na aprovação do projeto e o restante após a implementação do mesmo. A contribuição 

do SEBRAE tem sido fundamental no que se refere a viabilizar apoio financeiro na promoção 

de capacitação técnica para adoção da Produção Mais Limpa. 

De acordo com as informações coletadas em entrevista com a instituição, o SEBRAET ec tem 

disponível para o ano de 2003 a quantia de R$ 20.142.999,00, mais do que o ano de 2002, que 

foram gastos R$ 14.011.765,00. É um valor considerável, que pode financiar a adoção e im

plementação da Produção Mais Limpa em um número significativo de micro e pequenas em

presas no país. 

5.3 - Capital de Risco 

Diferente de linhas de empréstimo, o capital de risco entra em empreitadas como parceiros 

dos projetos. A vantagem aqui é de se convencer um fundo de que o negócio é lucrativo sufi

ciente. 

5.3.1 - Fundo Terra Capital 

O SENAI (2002) esclarece que, para projetos de biodiversidade, foi estruturado o primeiro 

fundo de investimentos no Brasil, o Fundo Terra Capital, operado pelo Banco Axial, de São 

Paulo. O prazo estabelecido pelo banco para realização dos lucros, ou seja, para saída do ne

gócio é de oito anos. Após esse período, o Terra Capital vende suas cotas compradas no início 

do processo e repassa o lucro ou prejuízo aos investidores. 

Os recursos do Terra Capital estão sendo levantados junto a diversos investidores como o 

Intemational Final1ce Corporatioll (IFC), o Centrus (fundo de pensão dos funcionários do 

Banco Central), investidores privados e outros. 

O fundo trabalha com a perspectiva de lucros de 20% por ano, na média dos oito anos de par

ceria. Esta alta expectativa pode dificultar alguns investimentos, principalmente em projetos 

em fase inicial de estabelecimento, quando a lucratividade é dificil de ser calculada. 
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A principal característica deste fundo é que ele foi criado, desde sua origem, para investimen

tos em negócios que usem a biodiversidade de forma sustentável. As indústrias que trabalham 

com recursos da biodiversidade podem se favorecer deste fundo. 

5.3.2 - Ecoenterprises Fund 

Este fundo está sendo estabelecido pela The Nature Conservancy em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), através de um fundo de investimento multilateraL 

Este fundo tem o objetivo de investir em negócios ambientais na América Latina e no Caribe, 

abrangendo as áreas de agricultura orgânica e manejo das florestas. Assim, as indústrias que 

realizam atividades nestas áreas podem se tàvorecer deste fundo. 

O fundo, com um total de US$ 10 milhões,consiste em dois componentes: $6.5 milhões para 

capital de risco para investimentos em pequenas e médias empresas que podem variar de $ 

50.000 a $ 800.000, financiando até 50% dos projetos, e $ 3.5 milhões para Assistência técni

ca, para as empresas contratarem serviços de consultoria. 

O Fundo está aceitando as propostas e para ser avaliada preliminarmente a empresa deverá 

enviar um resumo de três páginas que descreva as oportunidades e estratégias empresariais, 

perspectivas mercadológicas, a equipe gerencial, os valores necessários para investimentos e 

sua utilização nas dimensões ambientais e sociais. 

As principais informações coletadas nesta pesquisa estão apresentadas no próximo capítulo, 

em um quadro-resumo da oferta de crédito para Produção Mais Limpa no Brasil. 
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6 - ANÁLISE CRÍTICA DA OFERTA DE CRÉDITO PARA PRODUÇÃO MAIS 

LIMPA NO BRASIL 

A Tabela abaixo (Tabela 4) consolida as principais informações expostas no capítulo anterior, 

que servirão de base para realização da análise crítica da oferta de crédito para Produção Mais 

Limpa no Brasil. 

RECURSO 

FINEP 

(www.finep.gov.br) 

BNDES 

(www.bndes.gov.br) 

BANCO DO BRASIL 

(www.bb.com.br) 

BANCO DO NORDESTE 

(www.bancodonordeste.gov 

.br) 

BASA 

(www.basa.gov.br) 

ENCARGOS PRAZO LIMITE DE PARTI
CIPAÇÃO 

GARANTIAS 

TJLP + spread de 
3% a 4% ao ano + 
1 % do valor de 
cada liberação 

Até 7 anos con
tados a partir do 
término da ca
rência(3anos) 

Até 80% do valor Garantias Reais (hipo
total do projeto teca, penhor, alienação 

fiduciária de bens mó
veIS e imóveis, aval, 
fiança) 

TJLP ou LIBOR Em média de 4 a De 60% a 90% do 
+ spread básico ( 7 anos, determi- valor total do inves-
1 % a 4,5% ao nado em função timento 
ano) + spread do da capacidade de 
agente( em média pagamento da 
2,5% ao ano) empresa. 
TJLP + 5,33% ao FCO Empresarial De 70% a 90% do 
ano ou FCO Em- - Até 12 anos, valor total do projeto, 
presarial - Micro- incluindo a ca- dependendo do porte 
empresa - 8,75% rência de até 3 da empresa. 
ao ano; Pequena - anos. O PRO-
10% ao ano; Mé- GER é de até 5 
dia - 12% ao ano; anos, incluindo o 
Grande - 14% ao período de carên-
ano. cia de 1 ano. 

Negociada entre a insti
tuição financeira e o 
cliente, podendo ser 
utilizado o fundo de 
aval do F AMPE e 
FGPC. 
A critério do agente 
financeiro, obedecidos 
os normativos legais -
Bens financiados ef ou 
outras garantias reaIS, 
aval, fiança ou F AMPE. 

Microempresa - São determinados De 70% a 80% do As garantias podem ser 
8,75% ao ano; em função do valor total do projeto. cumulativas ou alterna
Pequena - 10% cronograma 
ao ano; Média - fisico e financei-
12% ao ano; ro do projeto. 
Grande - 14% ao Variam de 8 a 12 
ano. anos, com carên

cia de 3 a 4 anos 
respectivamente. 

Microempresa - Os prazos variam Variam de 75% a 
8,75% ao ano; de acordo com o 100% do valor do 
Pequena - 10% tipo de investi- projeto, dependendo 
ao ano; Média - menta. Variam da finalidade do in-
12% ao ano; de 3 a 12 anos, vestimenta e do porte 
Grande - 14% ao incluindo o perí- da empresa. 
ano. odo de 1 a 4 anos 

de carência. 

tivamente as seguintes: 
hipoteca, alienação 
fiduciária dos bens 
financiados, penhor de 
bens preexistentes, 
fiança ou aval. 

As garantias variam de 
acordo com o tipo de 
investimento e porte da 
empresa. Para as micro 
e pequenas empresas 
elas vão de 35% a 130% 
do valor total do proje
to, já para as grandes e 
médias elas variam de 
100% a 130%. 

CAIXA ECONOMICA FE- TJLP + 4% a 5% Até 2 anos, inclu- Até 90% do valor E exigida a garantia do 
DERAL ao ano. indo período de total do projeto. aval dos sócios e aliena-
(www.cef.gov.br) carência de 6 ção fiduciária dos bens. 

meses. 
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Continuação da Tabela 4 

IFC (lnternationaI Finance LIBOR + Spread Variam de 5 a 10 Até 50% do valor São negociadas caso a 
Corporation) em torno de 5% anos, incluindo o total do projeto. caso. Em geral. são 
(www.ifc.org) ao ano. período de 2 a -l constituídas em hipote-

anos de carência. cas de primeiro grau 
sobre ati,·os ligados ao 
projeto. 

BJ\NCO MUNDIAL (Fundo Fundo Perdido Fundo Perdido 100% do valor total A garantia é a redução 
Protótipo de Carbono) do projeto. da emissão de carbono. 
(mvw. prototypecarbonfund. 
com) 
BID (Fundo CleanTech) Fundo Perdido Fundo Perdido 100% do valor total x 
(www.iadb.org) do projeto. 
EOF (EnYironmental oppor- Fundo Perdido Fundo Perdido 100% do valor total x 
tunity Facility) do projeto. 
(www.ifc.org ) 
FUNBIO Fundo Perdido Fundo Perdido 100% do valor total x 
(\\,\w.funbio.org.br) do pr~jeto. 
PROTOCOLO DE MON- Fundo Perdido Fundo Perdido IO()% do "alor total x 
TREAL(\n\w.mma.gov.br. do projeto. 
""w.mcl.gov.br) 
PROTOCOLO DE QUIOTO Fundo Perdido Fundo Perdido 100% do valor total x 
(""w.mma.gov.br.""w.mcL do pr~jeto. 
gov.br) 
SEBRAE Fundo Perdido Fundo Perdido Até 70% do valor x 
("",w.sebrae.org.br) total do projeto. 
FNMA - FUNDO NACIO- Fundo Perdido Fundo Perdido 100% do valor total x 
NAL DO MEIO AMBIENTE do projeto. 
(,nn\'. mma.gO\. br) 
FUNDOS SETORIAIS Fundo Perdido Fundo Perdido 100% do valor total x 
("" w. mcl. gov. br. do projeto. 
""w.finep.gov.br) 
FUNDO TERRA CAPITAL Capital de risco Prazo para reali- Até 100% do valor Perspectiva de lucros de 
(""w.fundoterracapital.com) zação dos lucros total do projeto. 20% por ano. 

após 8 anos. 
ECOENTERPRISESFUND Capital de Risco Prazo para reali- Até 50% do valor dos Perspectin de lucros de 
(""w.ecocnterprisesfund.co zação dos lucros projetos. 18% a 20% por ano 
m) após 10 anos. 

Tabela 4 - Quadro-Resumo da Oferta de Crédito para Produção Mais Limpa no Brasil 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador. a partir das bibliografias indicadas. 

Analisando a oferta de recursos disponíveis para Produção Mais Limpa no Brasil, bem como a 

dinâmica do direcionamento desses recursos, foram observados alguns aspectos, que refletem 

a problemática do financiamento para Produção Mais Limpa no País: 

• Carência de linhas de financiamento espectficas para Produção Mais Limpa ou de oferta de 

melhores condiçl)es para prqjetos nesta área. A seguir são detalhados os casos que refletem 

esta realidade: 

I 

I 

I 
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FINEP: A FINEP caracteriza Produção Mais Limpa como simples investimento, não dando 

maiores incentivos para programas nesta área, sendo estes submetidos às mesmas condições 

de financiamento de qualquer projeto de inovação tecnológica. No entanto, o fato de ser um 

projeto de Produção Mais Limpa não significa que possa estar caracterizado como inovação 

tecnológica. 

BNDES: O BNDES não tem linhas de financiamento específicas para Produção Mais Limpa. 

O que eles oferecem é uma possível redução do spread básico das linhas convencionais, que 

será analisado em cada caso particular. O valor do spread básico, conforme esclarecido ante

riormente, será de no mínimo 1 % ao ano. 

No caso do spread do agente, negociado entre a instituição financeira credenciada e o cliente, 

segundo informações de técnicos do Banco, é em tomo de 2,5% ao ano, e varia de acordo 

com a instituição escolhida. Fatores como a relação do cliente com a instituição, o risco do 

projeto, entre outros, influem no valor do spread. Essa negociação pode ser boa ou ruim, o 

que pode acontecer de um projeto que sofreu redução de spread básico por ser aquisição de 

tecnologia mais limpa ter um spread de agente alto, com um custo total maior que um projeto 

qualquer que se favoreceu com um baixo spread de agente. 

Neste contexto, considera-se que o fato de ser um projeto voltado para aquisição de tecnologi

as mais limpas não garante uma redução no custo total da operação, tendo em vista que parte 

desse custo depende de negociação entre a instituição financeira credenciada e o cliente. Além 

disso, o mínimo de 1 % ao ano, definido no spread básico para estes projetos especiais não 

garante que seja exatamente 1 % ao ano. 

BANCO DO BRASIL: No Banco do Brasil, os projetos de Produção Mais Limpa da região 

centro-oeste poderiam entrar no FCO-Empresarial. Para tanto, devem estar caracterizados 

como implantação, ampliação ou modernização de atividades industriais. No caso de outras 

regiões, os projetos podem ser incluídos no PROGER ou nos financiamentos convencionais 

do Banco. Em verdade, o Banco não dá maiores incentivos por ser um projeto de Produção 

Mais Limpa. 

BASA: No caso do BASA, apesar de não existir nenhuma linha específica para Produção 

Mais Limpa, os projetos voltados para esta finalidade poderiam, mas não necessariamente, 

estar incluídos nas linhas existentes que utilizam os recursos do FNO. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: A Caixa Econômica não tem linhas de financiamento es

pecíficas para Produção Mais Limpa. As empresas têm que se submeter às linhas convencio-
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nais, independente de serem incluídas ou não a variável ambiental no projeto. Suas linhas têm 

os encargos mais elevados do que aquelas linhas que utilizam os Fundos Constitucionais. 

BANCO DO NORDESTE E SEBRAE: Diferente as outras instituições, o Banco do Nordeste 

incentiva projetos de Produção Mais Limpa pelo FNE -Verde e o SEBRAE tem direcionado 

recursos para capacitação técnica em empresas que desejam adotar e implementar a Produção 

Mais Limpa . 

• Dificuldade de acesso às linhas de financiamento por parte das micro, pequenas e até das 

médias empresas. 

Essa dificuldade se deve ao fato do empresariado em geral não saber como elaborar um proje

to ou plano de negócios, ou não ter recursos para pagar um consultor. Embora exista o SE

BRAETEC, nem todas as empresas conseguem alavancar este recurso, devido às exigências 

para captação do mesmo. Além disso, os empresários não têm informação sobre os diversos 

tipos de recursos que ele pode ter acesso. 

Os recursos que existem são pouco divulgados e mesmo quando os empresários sabem da 

existência eles esbarram com a dificuldade da falta de capacitação para elaboração de um 

projeto ou plano de negócios, ou ainda, da falta de recursos para contratar uma consultoria 

para esta finalidade . 

• Os encargos financeiros altos e alta exigência burocrática desmotivam os empresários a 

realizarem investimentos ambientais, principalmente nos casos das micro e pequenas empre

sas. 

De acordo com o depoimento de uma empresária, proprietária de uma microempresa que pro

duz e comercializa produtos ambientalmente sustentáveis, os Bancos possuem encargos altos, 

são muito exigentes com relação às garantias e outros procedimentos burocráticos, o que se 

toma muito dificil para o micro e pequeno empresário ter acesso às linhas de financiamento 

oferecidas no mercado. Sua crítica evidencia o BNDES, no que se refere a altos encargos e 

exigência burocrática. Este depoimento pode ser um indicativo de que o BNDES não oferece 

maiores incentivos para micro e pequenos empresários, priorizando projetos de grandes em

presas. 

Todavia, as linhas dos Bancos repassadores dos fundos constitucionais (FNO,FNE,FCO) en

cargos financeiros baixos comparando-se com as outras existentes no mercado, e as taxas de 

juros variam de acordo com o porte da empresa, oferecendo melhores condições para as micro 

e pequenas empresas. 
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A despeito de existirem condições especiais em algumas linhas de financiamento para as mi

cro e pequenas empresas, elas encontram diversos tipos de dificuldades para acessá-las, que 

vão desde o alto custo financeiro e das exigências burocráticas até a falta de capacitação e 

recursos para elaboração de projetos e plano de negócios. A análise dos dados do Relatório de 

Competitividade da indústria Brasileira, BNDES (2001), demonstra uma situação muito mais 

favorável para as empresas de médio e grande porte24 
. 

• Muitos recursos são direcionados apenas para assessoria técnica, não contemplando todas 

as etapas da Produção Mais Limpas. 

Quando a empresa verifica que precisa adquirir novas tecnologias para reduzir seus impactos 

ambientais têm que procurar outras fontes, e enfrentar todas aquelas dificuldades apontadas 

nos itens anteriores deste capítulo (altos encargos, burocracia e outras). Isso demonstra que 

esses recursos muitas vezes não contemplam todas as etapas de uma Produção Mais Limpa. 

Os recursos do SEBRAE, por exemplo, são direcionados apenas para consultoria, ou seja, não 

cobrem todas as etapas de implementação da Produção Mais Limpa. Assim, a fase de aquisi

ção de tecnologias mais limpas não poderá se favorecer deste recurso. 

Vale ressaltar que esta questão foi levantada na pesquisa realizada pela UNEP (2000) com os 

países em desenvolvimento. Portanto, a idéia relatada no estudo realizado com aqueles países, 

de que maior parte dos recursos direcionados para Produção Mais Limpa são voltados para 

assessoria técnica, pode ser válida para o Brasil, ao analisarmos a situação dos recursos dire

cionados para Produção Mais Limpa no país . 

• As linhas de financiamento dos fundos constitucionais (FNO, FCO e FNE) são considera

das de baixo custo financeiro comparando-se com as outras existentes. No entanto, essas li

nhas favorecem apenas as empresas das regiões norte, centro-oeste e nordeste. 

São Paulo e Rio de Janeiro são dois grandes centros industriais no país, e as empresas dessas 

regiões não podem se favorecer desses recursos, tendo que se submeter à aquisição de outras 

linhas, com encargos mais altos. Esses fundos foram criados pela Constituição de 1988 para 

as regiões mais pobres, mas as empresas que estão se instalando nessas regiões não necessari

amente são mais pobres e têm as mesmas necessidades do que as outras no que se refere à 

solução de problemas ambientais. 

24 Vide Capítulo 4, item 4.3. 
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Essa questão merece maior atenção do Governo Federal, tendo em vista que grande parte do 

parque industrial brasileiro se concentra na região sudeste. Seria desejável, portanto, que o 

governo ofertasse maiores incentivos para as empresas que não podem se favorecer deste fun

do, por questões de localização . 

• Os Bancos que repassam os fundos constitucionais possuem as mesmas taxas de juro, cri

ando linhas para diferentes finalidades. Alguns colocam rótulo verde em suas linhas, quando 

na verdade os encargos são os mesmos das outras linhas existentes nos bancos que repassam 

esses fundos. 

Os juros cobrados pelo FNE-Verde do Banco do Nordeste são os mesmos utilizados pelo 

FCO empresarial do Banco do Brasil e pelo BASA. A diferença é que o Banco do Nordeste 

coloca o rótulo "verde" em sua linha, mas, na verdade, não existe nenhum diferencial em re

lação às outras linhas que se favorecem dos Fundos Constitucionais . 

• Os mecanismos de divulgação de recursos de acordos multilaterais, bilaterais e de doações 

são considerados insuficientes, uma vez que muitas empresas que poderiam se favorecer des

ses recursos não sabem da existência ou, se conhecem, têm dificuldades de acessá-lo. 

A falta de informação disponível sobre os fundos criados por acordos bilaterais e multilaterais 

é um dos grandes problemas do setor público e privado. Os recursos a fundo perdido e, tam

bém, de capital de risco não são divulgados de forma eficiente, uma vez que o setor produtivo 

não tem o conhecimento de todos os recursos disponíveis no país. 

Por exemplo, existem recursos do Protocolo de Quioto de doações e do Fundo Protótipo de 

Carbono que muitas empresas não tem conhecimento, e que poderiam ser mais divulgados. 

Vale ressaltar, também, que embora a mídia ainda dê mais atenção ao Protocolo de Quioto, o 

Protocolo de Montreal trouxe um volume muito mais significativo de recursos para as empre

sas no Brasil. O problema é que não foi muito divulgada a existência desses recursos, e muitas 

empresas que poderiam ter acesso a eles ou não sabem da existência, ou não têm conhecimen

to dos procedimentos necessários para acessá-lo. Faz-se necessário, então, que sejam encon

trados mecanismos de divulgação da existência de tais recursos para o setor produtivo. 

A análise crítica realizada neste capítulo permitiu observar diversos problemas existentes na 

questão da oferta de crédito para produção mais limpa no país, o que serviu de subsídio para 

listar algumas recomendações na conclusão deste trabalho. 
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7 - CONCLUSÃO 

As mudanças sociais e políticas recentes têm levado à necessidade de se revisar as estratégias 

realizadas por governos e instituições financeiras. Assim, observa-se que o novo contexto 

exige uma perspectiva de transformação na qual a exploração dos recursos, a direção dos in

vestimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se 

harmonizem, reforçando o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e as

pirações humanas. 

Inicialmente, foi demonstrado, em uma perspectiva histórica, a preponderância do viés eco

nomicista nas atividades produtivas em detrimento da dimensão ambiental, e que o modelo, 

caracterizado como tratamento de fim-de-tubo, influiu negativamente nos aspectos ambientais 

e econômicos do processo produtivo, ao mesmo tempo em que comprometeu a imagem das 

empresas, que, até então, apenas submetiam-se aos controles do poder público, e nada faziam 

para incorporar a variável ambiental em suas atividades. 

Alertou-se, assim, para a necessidade de construção de um paradigma pautado na integração 

da economia, ambiente e sociedade, conduzida e praticada em conjunto por três grupos: em

presários, governos e sociedade civil organizada. A partir da idéia de se formular estratégias 

de forma integrada e conjunta, foram apresentadas algumas sugestões de diretrizes que devem 

ser tomadas por governos e empresas, no sentido de fazer com que essas estratégias tomem as 

indústrias mais competitivas de forma economicamente eficiente, socialmente justa e ambien

talmente sustentável. 

É neste sentido que surge a Produção Mais Limpa como estratégia preventiva para o Desen

volvimento Industrial Sustentável. O presente estudo conceituou a Produção Mais Limpa e 

demonstrou sua importância para evolução do desenvolvimento industrial sustentável. 

Assim, foi apresentada uma exposição geral das atividades desenvolvidas no país, dos resul

tados obtidos e dos obstáculos enfrentados para a disseminação e implantação das práticas de 

Produção mais Limpa. 

Analisando sistematicamente as vantagens e limitações existentes na adoção e implementação 

desse instrumento, observou-se, que as barreiras encontradas são desafios para os atores que 

estão envolvidos direta e indiretamente com essa questão, e que a adoção dessa estratégia 

proporciona beneficios significativos para empresas, governos, e sociedade, sejam eles diretos 

ou indiretos, econômicos ou não-econômicos e, sobretudo, ambientais. 
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Foi relatado, em seguida, que a carência de recursos financeiros é uma grande barreira na a

doção da Produção Mais Limpa. Nestes termos, procurou-se, neste trabalho, fomentar o pro

cesso de discussão sobre o financiamento para Produção Mais Limpa no Brasil. 

Foi apresentada, então, uma pesquisa de recursos disponíveis para a Produção Mais Limpa no 

país, bem como a dinâmica do direcionamento desses recursos. A partir daí, procurou-se de

monstrar o estado da arte do financiamento para Produção Mais Limpa no Brasil, o que serviu 

de subsídio para se relatar as seguintes recomendações: 

• Recomenda-se a criação de um programa de governo voltado para o Desenvolvimento In

dustrial Sustentável que tivesse linhas de ação voltadas para adoção e implementação da Pro

dução Mais Limpa no Brasil. 

É desejável que este programa seja coordenado pelo MDIC - Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, tendo em vista que este órgão tem competência para elaborar e 

implementar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento industrial. 

O MDIC tem uma metodologia de atuação junto aos Fóruns de Competitividade das Cadeias 

Produtivas, que é o ambiente de articulação do setor produtivo, com governos e sociedade, 

onde seriam encontradas as soluções para um desenvolvimento sustentável nos setores produ

tivos. 

Portanto, é recomendável fomentar a discussão sobre Produção Mais Limpa e financiamento 

nos Fóruns de Competitividade das Cadeias Produtivas do MDIC, a fim de que os setores 

produtivos conheçam mais sobre as vantagens ambientais e econômicas desta estratégia, bem 

como da existência dos possíveis recursos que eles podem captar para esta finalidade. 

Vale ressaltar que é fundamental a parceria com o MMA - Ministério do Meio Ambiente e 

MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia. O MMA tem competência para tratar todas as 

questões que envolvem aspectos ambientais no país e o MCT elabora políticas voltadas para o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Logo, um programa que tenha linhas de ação volta

das para Produção Mais Limpa pode estar na esfera de competência tanto do MMA quanto do 

MCT. 

Um programa com ações coordenadas entre o MDIC, MMA e MCT seria uma forma de evitar 

que cada um desses ministérios elaborassem políticas com os mesmos objetivos, o que pode

ria gerar sobreposição de esforços e recursos. Um programa com parcerias vai ao encontro da 

ótica de otimização dos recursos públicos. 
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.0 surgimento de determinações governamentais para que as instituições financeiras cnem 

linhas de financiamento específicas ou utilizem as já existentes para este fim. 

O MDIC, por exemplo, poderia determinar que o BNDES, órgão vinculado ao Ministério, crie 

uma linha de financiamento específica para produção mais Limpa ou que ofereça melhores 

condições que as já existentes para este fim. 

O Ministério da Ciência e Tecnologia não utiliza seus fundos setoriais especificamente para 

Produção Mais Limpa. Portanto, sugere-se que o Ministério reveja seus fundos setoriais, a fim 

de se encontrar alternativas para utilizá-los para este fim. 

A FINEP poderia rever suas regras no sentido de fazer com que os projetos caracterizados 

como Produção Mais Limpa necessariamente possam se favorecer de seus recursos voltados 

para inovação. 

• Criar um fundo para Produção Mais Limpa, com condições especiais para micro, pequenas e 

até médias empresas, que encontram diversas dificuldades de acesso a recursos com baixo 

custo financeiro, e que se crie mecanismos que façam com que os empresários possam elabo

rar ou financiar um projeto ou plano de negócios para captar recursos. 

A origem dos recursos para este fundo poderia surgir a partir da implantação de instrumentos 

econômicos, como por exemplo, a taxação de atividades que aumentem o passivo ambiental. 

Para tanto, é fundamental que os Ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente se articulem 

para criação destes instrumentos e, caso seja necessário a criação de lei, que seja realizada 

uma articulação política consistente e harmoniosa com o legislativo. 

• Recomenda-se que o BNDES reveja suas regras no sentido de oferecer maiores condições 

de acesso às suas linhas de financiamento para as micro e pequenas empresas. Além disso, 

faz-se necessário que a instituição reveja seus encargos financeiros, a fim de que esses encar

gos estejam mais próximos dos Bancos de Desenvolvimento repassadores dos fundos consti

tucionais. 

• Utilizar os recursos do SEBRAETec não apenas para consultoria, mas também para aquisi

ção de tecnologias mais limpas, contemplando todas as etapas da Produção Mais Limpa. 

• O Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência 

e Tecnologia e Ministério do Desenvolvimento Industria e Comércio Exterior deveriam incen

tivar acordos bilaterais e multilaterais a fim de que sejam criados fundos específicos para a

poiar a Produção Mais Limpa, bem como acordos de transferência de tecnologia para países 
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em desenvolvimento, especialmente os do Mercosul. A atuação da UNIDO é fundamental 

para este fim. 

• Propor para os comitês técnicos que realizam as reuniões interministeriais sobre o tema que 

seja disponibilizado um banco de dados que contenha informações dos diversos fundos oriun

dos de acordos bilaterais e multilaterais e linhas de financiamento existentes a fim de que as 

empresas possam ter o máximo de informações sobre recursos que elas podem ter acesso. 

• Governos e instituições financeiras devem estimular o capital de risco para empresas e pro

jetos que utilizem a Produção Mais Limpa no Brasil, e que os casos de sucesso sejam disse

minados no setor produtivo, no sentido de sensibilizá-lo a formar parcerias com essa categoria 

de investidores. 

Os governos poderiam dar incentivos fiscais a investimentos desta categoria para Produção 

Mais Limpa, a fim de encorajar mais os investidores a realizarem este tipo de investimento. 

Além disso, os diversos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais que realizam ini

ciativas voltadas para Produção Mais Limpa poderiam se articular com as diversas institui

ções responsáveis pela administração dos fundos de capital de risco existentes, visando à dis

seminação e ao aumento desta categoria de financiamento no setor produtivo. 

• Utilizar o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Global Environmental Facillity - GEF 

para programas e projetos específicos de Produção Mais Limpa realizados pelas entidades que 

atuam na área. 

Observando as recomendações acima, sugere-se que governos e instituições financeiras con

juguem esforços no sentido de atenuar os problemas existentes no financiamento para Produ

ção Mais Limpa no País. De um lado, o governo deve elaborar políticas que incentivem o 

setor produtivo a captar recursos para fomentar essa estratégia. Por outro lado, as instituições 

financeiras devem facilitar o acesso a esses recursos. 
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ANEXO 1- ESTUDO DE CASO: ELO DA CADEIA" CURTUME" 

1.1 - Características da empresa: 

Empresa de médio porte 

Setor de couros 

147 empregados 

Faturamento anual bruto: R$ 37.000.000,00 

Produtos: couro wet-blue e semi-acabado 

Nome do estudo de caso: Redução do consumo de água bruta (COGERH), através do 

aproveitamento da água da chuva. (CNTL, 2000a) 

A. 1.1.1 - Descrição do estudo de caso, das alternativas estudadas e das operações unitárias 
envolvidas. 

A proposta consiste no aproveitamento da água da chuva para ser utilizada no proces

so, uma vez que no curtimento é utilizada grande quantidade de água e que o curtume dispõe 

de grande área coberta, 17.390m2
. A proposta visa reduzir os custos da empresa com as contas 

de água da bruta (COGERH), além do beneficio ambiental que esta atitude propiciará. 

Em 2001 foram compradas 259.437 peles salgadas. O volume de água bruta consumi

do em 2001, de acordo com as contas da COGERH, foi de 85.229 m 3/ano. Em Janeiro de 

2002, foi iniciada a utilização de água do reuso, "estimada" em 60% do volume total de água 

(51. 137m3/ano), ficando o consumo de água da COGERH estimado em 34.092m3/ano (85.229 

- 51.13 7). Também é utilizada no processo água de poço profundo existente na empresa. 

A média das precipitações pluviométricas dos últimos 29 anos na região de Maracanaú 

- CE, fornecidas pela FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia), foi de 

1.231,969mm. Para os cálculos de viabilidade deste estudo de caso utilizou-se apenas 1.000 

mm de chuva lano. Sabe-se que cada 1mm de chuva = 1 litro/m2
, totalizando 17.390m3 de 

chuva/ano a ser captada em tanques já existentes, através de calhas que serão instaladas nos 

telhados da fábrica. 

Com o aproveitamento da água da chuva, o volume de água comprada a COGERH 

deverá ser reduzido para 16.702m3/ano (34.092m3
- 17.390 m3

) 
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A.1.1.2 - Análise quantitativa de entradas e saídas do processo antes da implantação do 

estudo de caso de P+L 

ENTRADAS 
PROCESSO 

SAÍDAS 
PRODUTIVO 

Matérias-primas, insumos 
Água Energia Etapas Efluentes Líquidos 

Resíduos Sóli- Emissões 
e auxiliares dos Atmosféricas 

34.092m3/ano 1. 
EMPRESA 

Consumo de 
30.682,8m3/ano 

34.092m3/ano 
água bruta 

TOTAL 
30.682,8m3/ano 

OBS: O volume do efluente foi estimado em 90% do consumo total de água, devido à ausência de 
equipamentos de medição. 

A.1.1.3 - Plano de monitoramento 

Entradas Operações - Etapas Saídas 
1. 

Água bruta, água da chuva. ~ EmJ.!resa ~ Efluente. 
Consumo de água 

A.1.1.4 - Ficha do plano de monitoramento 

FICHA DO PLANO DE MONITORAMENTO 

Metodologia utilizada para realizar as medições 

-Consumo de água bruta - monitorar consumo de água bruta, através das contas de água da CO-
GERH e do hidrômetro de saída de efluentes da ETE. 
-Volume de água da chuva - monitorar o volume de água da chuva através do tempo de funciona-
mento da bomba de vazão conhecida. 
-Coletar junto à FUNCEME (Maracanaú) a precipitação pluviométrica, sempre que houver. 

Determinação dos recursos necessários 

- Planilhas de acompanhamento; 
- Hidrômetro (já existente); 
- Contas mensais de água da COGERH. 

Definição da freqüência, período e parâmetros a serem monitorados 

A saída do efluente deverá ser monitorada mensalmente na planilha de acompanhamento. 
A redução dos custos será monitorada através do acompanhamento das contas da COGERH. 
O volume de água da chuva deverá ser monitorado sempre que houver precipitação 
Realizar coleta junto à FUNCEME sempre que houver precipitação. 

Responsável pela coleta de dados: I 
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A .1.1.5 - Indicadores 

Indicadores 
Antes da implantação do Após a implantação do estudo 

estudo de caso de caso 

Consumo de água bruta (COGE-
0,131 m3/pele 0,064 m3;pele 

RH) por pele salgada. 

Deverão ser listados os indicadores específicos de cada Empresa e representativos para o es
tudo de caso. 

A .1.1.6 - Ficha de indicadores 

FICHA DE INDICADORES 
NOME DO INDICA-

Iconsumo de água bruta (COGERH) por pele salgada. 
DOR: 
Descrição do indicador 

É um indicador relativo, que identifica o consumo de água bruta (comprada), expresso em m3
; pele 

salgada que entra no processo. 
Obs: O índice se refere somente a água da COGERH, não está contabilizado o valor gasto na pele 
com água do Reuso. 

Classificação e desenvolvimento da base de dados 

- Monitorar o consumo de água bruta (comprada) através das contas mensais da COGERH. 
- Elaborar planilhas de monitoramento para visualizar o consumo de água obtido através das contas 
daCOGERH. 

Determinação dos recursos necessários 

- Hidrômetro (já existente); 
- Planilhas de monitoramento; 
- Microcomputador; 
- Recursos humanos. 

Busca de fatores de conversão 

Definição da freqüência, período e parâmetros a serem monitorados 
PARAMETROS FREQUENCIA PERÍODO 

EFLUENTE MENSAL 6 MESES 

ÁGUA BRUTA MENSAL 6 MESES 
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PESO DE PELES SALGADAS MENSAL 6 MESES 

Responsável pela coleta de dados: I 
Cargo: I I Data:1 

A.1.1.7 - Análise quantitativa de entradas e saídas do processo após a implantação do 

estudo de caso de P+L 

AB = água bruta 
AC = água da chuva 

OBS: O volume do efluente foi estimado em 90% do consumo total de água. 

A.1.1.8 - Resumo de dados para avaliação econômica: Cobrança do efluente através da 
conta de água da COGERH 

- Custo da Modificação 

A compra de bombas e a instalação de calhas para canalização da água da 
chuva, (área total de telhado é de 17.390,00 m2

) para os tanques já exis
tentes na fábrica com capacidades de 50 m3

, 150 m3 e 200 m3 deverá cus
tar R$ 40.000,00, de acordo com a Engenheira Civil da empresa. 

Total R$ 40.000,00 

- Custo operacional antes da P+L 

O consumo de 34.092m j /ano de água bruta (COGERH) ao preço unitário 
de R$ 0,67 mais 3,11 pelo tratamento do efluente, terá um custo de R$ 
128.867,76-

- Custo operacional depois da P+ L 

Com o aproveitamento de 17.390mJ de água da chuva, o consumo de água 
da COGERH será reduzido para 16. 702m3

, ao preço unitário de R$ 0,67 
mais R$ 3,11 pelo tratamento do efluente, totalizando em R$ 63.133,56. 

- Beneficio econômico 

Custo operacional antes da P+L = 128.867,76 
Custo operacional depois da P+L = 63.133,56 

R$ 128.867,76 

R$ 63.133,56 

R$ 65.734,20 
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- Beneficio ambiental (quando for possível quantificar em valores) 

IEconomia de 17.390 m 3/ano água bruta (recurso natural renovável) J 

Á.1.1.9 - Resumo de dados para avaliação econômica: Cobrança do efluente através do 
hidrômetro de saída 

- Custo da Modificação 

A compra de bombas e a instalação de calhas para canalização da água da 
chuva, (área total de telhado é de 17.390,00 m2

) para os tanques já existen
tes na fábrica com capacidades de 50 m3

, 150 m3 e 200 m3 deverá custar 
R$ 40.000,00, de acordo com a Engenheira Civil da empresa. 

Total R$ 40.000,00 

- Custo operacional antes da P+L 

o consumo de 51.137m j /ano de água bruta (COGERH) ao preço unitário 
de R$ 0,67 mais 3,11 pelo lançamento do efluente equivale a um custo de 
R$ 128.867,76. 

- Custo operacional depois da P+L 

Com o aproveitamento de 17.390m
j
/ano de água da chuva, o consumo de 

água da COGERH será reduzido para 16. 702m3
, ao preço unitário de R$ 

0,67 custará R$ 11.190,34. O lançamento de 30.682,80m3 (90% do consu
mo) de efluente a R$ 3,11 custará R$ 95.423,51, resultando em um custo 
total de R$ 106.613,85. 

- Beneficio econômico 

Custo operacional antes da P+L = R$ 128.867,76 
Custo operacional depois da P+L = R$ 106.613,85 

- Beneficio ambiental (quando for possível quantificar em valores) 

Economia de 17.390 m lano água bruta (recurso natural 
renovável I renovável) 

R$ 128.867,76 

R$ 106.613,85 

R$ 22.253,91 
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A.1.1.10 - Avaliação Econômica 

As infonnações abaixo demonstram mais claramente os beneficios obtidos com a implantação 

do estudo de caso. 

Custo da Modificação R$ Unidade 
Instalação de calhas e compra de bomba 40.000,00 R$ 

Total R$ 40.000,00 R$ 

Situação atual R$ Unidade 

consumo de água 34.092,00 R$/kWh 

custo unitário da água R$ 0,67 R$/m3 

custo total de água R$ 22.841,64 R$/ano 

geração de efluente 34.092,00 m3/ano 

custo unitário de tratamento do efluente R$ 3,11 R$/m3 

custo total de tratamento do efluente R$ 106.026,12 R$/ano 

Custo Total R$ 128.867,76 R$/ano 

Situação esperada R$ Unidade 

consumo de água 16.702,00 R$/kWh 

custo unitário da água R$ 0,67 R$/m3 

custo total de água R$ 11.190,34 R$/ano 

geração de efluente 30.682,80 m3/ano 

custo unitário de tratamento do efluen- R$ 3,11 R$/m3 
te 

custo total de tratamento do efluente R$ 95.423,51 R$/ano 

Custo Total R$ 106.613,85 R$/ano 



PLANILHA DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Tabela AI - Fluxo de caixa inicial 
(valores em R$) 

Ano 
Discriminação O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Custos Operacionais - (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) 
água (22,841.64) (22,841.64) (22,841.64) (22,841.64) (22,841.64) (22,841.64) (22,841.64) (22,841.64) (22,841.64) (22,841.64) 
tratamento de efluente (106,026.12) (106,026.12) ( 106,026.12) (106,026.12) ( 106,026.12) (106,026.12) (106,026.12) (106,026.12) ( 106,026.12) ( 106,026.12) 

Fluxo de Caixa Liqui, - (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) 

• valores negatIvos 

Tabela A2 - Fluxo de caixa esperado 

Ano 
Discriminação O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Investimentos (40,000.00) 
(40,000.00) 

0.00 

0.00 
Receitas 

• Despesas Operacionai ( 106,613.85) ( 106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) ( 106,613.85) (106,613.85) 

água (11,190.34) (11,190.34) (11,190.34) (11,190.34) (11,190.34) (11,190.34) (11,190.34) (11,190.34) (11,190.34) (11,190.34) 
tratamento de efluente (95,423.51 ) (95,423.51) (95,423.51) (95,423.51) (95,423.51 ) (95,423.51 ) (95,423.51) (95,423.51) (95,423.51) (95,423.51 ) 

Fluxo de Caixa Liqui< (40,000.00) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) ( 106,613.85) ( 106,613.85) (106,613.85) ( 106,613.85) ( 106,613.85) 

• valores negatIvos 

Tabela A3 - Fluxo de caixa incrementai 

Ano 
Discriminação O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fluxo de caixa esperaI (40,000.00) ( 106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) (106,613.85) 
Fluxo de caixa inicial - (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) (128,867.76) 

Diferença Liquida (40,000.00) 22,253.91 22,253.91 22,253.91 22,253.91 22,253.91 22,253.91 22,253.91 22,253.91 22,253.91 22,253.91 

Depreciação (-) - (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) 

Lucro Tributável - 18,253.91 18,253.91 18,253.91 18,253.91 18,253.91 18,253.91 18,253.91 18,253.91 18,253.91 18,253.91 
IRPJ - (2,738.09) (2,738.09) (2,738.09) (2,738.09) (2,738.09) (2,738.09) (2,738.09) (2,738.09) (2,738.09) (2,738.09) 

Lucro Liquido - 15,515.83 15,515.83 15,515.83 15,515.83 15,515.83 15,515.83 15,515.83 15,515.83 15,515.83 15,515.83 

Depreciação (+) - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Fluxo de Caixa Increr (40,000.00) 19,515.83 19,515.83 19,515.83 19,515.83 19,515.83 19,515.83 19,515.83 19,515.83 19,515.83 19,515.83 

INVESTIMENTO = R$ 40,000 

DEPRECIAÇÃO 1 = 10% ao ano 
DEPREClAÇ ÃO 2 = ao ano 
DEPRECIAÇÃO 3 = ao ano 

TAXA MÍNIMA DE A TRA TIVIDADE = 12% ao ano 
IRPJ = 15% sobre o lucro real 

00 
PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (em anos) = 2.05 'C> 

VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) = R$ 71,585 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TI R) = 47.8% 
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ANEXO 2 - Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável (apud Ribemboim, 
1996). 

Os bancos abaixo assinados reconhecem que podem cumprir um papel indispensável 

na busca de um desenvolvimento sustentável que pressuponha uma contínua melhoria no bem 

estar da sociedade e da qualidade do meio ambiente. Para tanto, propõem-se a empreender 

políticas e práticas bancárias que estejam sempre e cada vez mais em harmonia com o objeti

vo de promover um desenvolvimento que não comprometa as necessidades das gerações futu-

raso 

Princípios Gerais do Desenvolvimento Sustentável: 

1.A proteção ambiental é um dever de todos que desejam melhorar a qualidade de vida no 

planeta e extrapola qualquer tentativa de enquadramento espaço-temporal. 

2.Um setor financeiro dinâmico e versátil é fundamental para o desenvolvimento sustentável. 

3.0 setor bancário deve privilegiar de forma crescente o financiamento de projetos que não 

sejam agressivos ao meio ambiente ou que apresentem características de sustentabilidade. 

4.0s riscos ambientais devem ser considerados nas análises e nas condições de financiamento. 

S.A gestão ambiental requer a adoção de práticas que antecipem e previnam degradações do 

meio ambiente. 

6.A participação dos clientes é imprescindível na condução da política ambiental dos bancos. 

7.As leis e regulamentações ambientais devem ser aplicadas e exigidas, cabendo aos bancos 

participar da sua divulgação. 

8.A execução da política ambiental nos bancos requer a criação e treinamento de equipes es

pecíficas dentro dos seus quadros. 

9.A eliminação de desperdícios, a eficiência energética e o uso de materiais reciclados são 

práticas que devem ser estimuladas em todos os níveis operacionais. 

1 O.Os princípios aqui assumidos devem constituir compromisso de todas as instituições finan-

celras. 


