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RESUMO 

 
O principal objetivo deste estudo é demonstrar o problema e a importância do Risco 
Ambiental no sistema financeiro, contribuindo para a eficácia do sistema de 
liberação de crédito, pela instituição, para as empresas com atividades classificadas 
como segmentos restritos, elaboradas a partir do CNAE, procurando minimizar os 
prejuízos sofridos pela inadimplência, devido a problemas decorrentes da não 
observação dos relatórios de riscos. Foram estudados casos de concessão de 
credito para empreendimentos com potenciais riscos ambientais. Foi analisada uma 
carteira de uma base de dados que corresponde a 30 empréstimos concedidos, dos 
quais 20 casos (operações) não constavam da tabela de segmentos restritos e 10 
empresas cujas atividades são consideradas como análise obrigatória (código CNAE 
estão relacionadas na Tabela de Segmentos Restritos). O montante dos 
financiamentos foi na ordem de R$ 287.004 mil com adimplência de 98,7108%, com 
liquidação de R$ 278.751 mil, observando uma base de dados de empréstimos 
ocorridos em meados de 2013 e 2014, inadimplência de 03 empresas, totalizando 
R$ 3.700 mil e negociação de alongamento de prazo para pagamento no valor de 
R$ 4.553 mil. A proposta sugerida foi criteriosa, quanto a análise dos documentos e 
o estudo de caso permitiu verificar que ainda há uma caminhada a ser traçada na 
análise de concessão de crédito pelas instituições bancárias, assegurando um 
percentual de acertos no cumprimento dos contratos. 
 
 
Palavras Chave: Basiléia; Crédito; Meio Ambiente; Princípios do Equador. 



 

 

ABSTRACT  
 
The main objective of this study is to demonstrate the problem and the importance of 
environmental risk in the financial system, contributing to the effectiveness of the 
credit delivery system for the institution, for companies with activities classified as 
Restricted Segments, drawn from the NCEA, seeking to minimize default losses, due 
to problems from risk reports non-observance. Credit granted to projects with 
potential environmental risks cases were studied. A portfolio database corresponding 
to 30 granted loans, of which 20 cases (operations) weren't on Restricted Segments 
table and 10 companies whose activities are considered as obligatory analysis 
(NCEA code are listed in Restricted Segments table) were analyzed. The amount of 
financing was BRL $ 287.004 and timely payments of 98.71%, with settlement of 
BRL $ 278.751 , extracted from a loans database occurred from mid-2013 up to 
2014, 03 companies default, total of BRL $ 3.7 million and payment term stretching 
negotiation of payment BRL $ 4.553. The suggested proposal was judicious, as the 
analysis of the documents and the case study has shown that there is still a long way 
to be drawn on the credit granting analysis by banks, ensuring percentage of success 
in the fulfillment of contracts. 
 
Keywords: Basel; Credit; Environment; The Equator Principles. 
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CAPÍTULO 1 
 

1.1  INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas a sociedade vem observando que os problemas 

ambientais estão se agravando. Devido a estes fatos surgiu então uma 

obrigatoriedade das Instituições financeiras em dar maior importância e atenção ao 

assunto.  

O risco ambiental passou nos últimos anos a ser um dos mais importantes 

indicadores analisados pelas instituições financeiras e com isto elas estão 

desenvolvendo o gerenciamento deste risco, juntamente com os demais riscos.  

A questão do risco ambiental ainda é simplificada possibilitando e 

aumentando assim, maior concessão de crédito às empresas que estão corretas 

ambientalmente e também às que não estão.  

Instituições que pretendem manter-se no mercado, necessitam estruturar-se 

com relação a proteção ambiental, visando uma recuperação do ambiente e 

preservação da vida, é uma questão de sustentabilidade e sobrevivência.  

Os Princípios do Equador surgiram da ideia de dar ênfase aos impactos na 

conduta ambiental das instituições signatárias brasileiras. Várias instituições 

aderiram aos Princípios do Equador, que são diretrizes de política social e de meio 

ambiente. Os Acordos de Basiléia são um conjunto de acordos bancários firmados 

entre várias instituições centrais de todo o mundo para prevenir o risco de crédito 

criando exigências mínimas de reserva de capital. 

O presente trabalho sugere uma proposta de procedimentos a serem 

adotados na análise de risco ambiental, para concessão de crédito junto a uma rede 

bancária que atua no território nacional, com mais de mil agências e que pontua a 

influencia do risco ambiental na concessão de crédito, problema este que 

compromete não somente a instituição bancária, mas também, um futuro saudável 

para a sociedade. 

A presente dissertação discorre dividida em 5 Capítulos, no primeiro será 

explicitada a razão que motivou a pesquisa como um todo, incluindo seu objetivo 

geral e específicos; no segundo o referencial teórico, que trata das considerações 

acerca do Risco Ambiental no deferimento e concessão de crédito bancário; no 

terceiro o detalhamento da metodologia que propõe um Estudo de Caso, que por 

meio de dados reais, levantados na observação, poderão contribuir para a melhor 
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eficácia do sistema de liberação de crédito e o capítulo quarto que traz os resultados 

e discussões acerca da pesquisa realizada. 

 

1.2  OBJETIVO GERAL 

 

Aprimorar procedimentos a serem adotados na análise de risco ambiental 

para concessão de crédito.  

 

1.2.1  Objetivos Específicos 

 

- Analisar os procedimentos oriundos dos Princípios do Equador e suas 

implicações no Brasil. 

- Avaliar a importância dos riscos ambientais para as instituições financeiras. 

- Sugerir novos critérios de análise para as concessões de crédito a serem 

implementadas nas instituições financeiras. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 
 

A questão ambiental está, cada vez mais, inserida nas atividades relativas 

ao sistema produtivo e à administração das organizações. É quase impossível, hoje, 

dissociar as variáveis ambientais das decisões que envolvem o nosso cotidiano 

(ORZA, 2010). 

Ao buscar a formação e a capacitação intelectual, para o tratamento 

adequado à gestão ambiental, os profissionais estrategicamente relacionados à 

proteção do meio ambiente com todas as suas interfaces (meios: físico, biótico e 

socioeconômico), necessitam conhecer, planejar e desenvolver ações contributivas 

para a preservação do planeta. 

Quanto a reputação das instituições financeiras, elas são corresponsáveis 

pelos projetos que financiam, pelos imóveis recebidos em garantia hipotecária, pelos 

imóveis adjudicados e/ou recebidos em pagamento ou comprados (por qualquer 

forma); pelos financiamentos imobiliários, ou seja, por terem participação direta e 

indireta, serão cada vez mais responsabilizados se houver contaminação ambiental 

dos imóveis. 
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O risco ambiental é um risco financeiro de acordo com os Princípios do 

Equador, que implica em custos de produtos de todos os segmentos da economia. 

Como o sistema financeiro é um dos principais agentes do desenvolvimento 

econômico, deve estar à frente das questões ambientais.  

O risco ambiental passou nos últimos anos a ser um dos mais importantes 

indicadores analisados pelas instituições financeiras. Com isto, as instituições vêm 

desenvolvendo o gerenciamento deste risco, que está em franco desenvolvimento, 

visando assim possibilitar ao sistema financeiro uma visão de como gerenciar este 

risco. 

A gestão de riscos corporativos é um assunto que atualmente desperta 

grande interesse das instituições financeiras, desta forma, fazem com que os 

clientes analisem seus próprios riscos, pois se os clientes analisam seus próprios 

riscos, as operações tendem a oferecer adequada segurança e todos, instituição e 

cliente, ficarão mais seguros. 

O propósito aqui é destacar questões importantes do risco ambiental e o de 

sustentabilidade, que são os maiores riscos e crescentes no mundo da gestão de 

risco e que devem ser tratados com toda a atenção. Os riscos estão interligados e 

sua gestão torna-se desafiadora para os administradores.  

Para se constatar os benefícios das questões de preservação ambiental, há 

a necessidade de analisar, enfatizar e questionar sobre o passivo ambiental, a 

deterioração de ativos e o fluxo de caixa, considerando possíveis multas ambientais 

e degradação de imóveis e/ou outros assuntos relacionados ao meio ambiente, 

pensando em seus efeitos para o Crédito. 

Instituições financiadoras correm o risco de ser responsabilizadas com as 

multas e passivos ambientais, haja vista a participação da mesma com a liberação 

de recursos para o empreendimento. Ambos podem ser afetados a partir do 

momento em que a empresa necessite fazer pagamento de alguma multa e/ou 

descontaminação de algum imóvel. 

Algumas instituições não consideram este item para o Acordo da Basiléia II 

(Mundo, 2014) que criou “um padrão internacional para os reguladores bancários 

para controlar quantos recursos os bancos precisavam resguardar para protegê-los 

(e toda a economia) contra riscos financeiros e operacionais e garantir sua liquidez.”, 

porém há outros que o consideram com menor e outros com maior peso. Enfim há 
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ainda algumas divergências entre as instituições. Algumas mais conservadoras já 

consideram na concessão do crédito e outros que não o consideram na concessão, 

mas consideram com muita ênfase quando ocorre inadimplência. 

 

 

 

 

  



17 

 

CAPÍTULO 2 
 

2.1  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1.1  Risco nas Instituições Financeiras 
 

O risco significa a possibilidade de perda e que após introdução do Plano 

Real em julho de 1994, a administração de risco passou a ter uma posição de 

destaque nas instituições financeiras locais (Brasil). Até aquela época a inflação 

vinha inibindo o crescimento do mercado financeiro, no Brasil, no que se refere ao 

mercado de empréstimos, onde ao invés de emprestar a clientes do setor privado 

(com maior risco de crédito), as grandes instituições (atacado) financiavam a dívida 

interna do país (onde o risco de crédito era menor) (FORTUNA, 2012). 

Os riscos de crédito cresceram sobremaneira a partir de 1994, as 

instituições migraram seus empréstimos e financiamentos ao setor privado, e desde 

então, as instituições passaram a assumir novos riscos, além da ligação entre 

fornecedores de recursos e tomadores. Estes novos riscos são também em função 

da crescente integração internacional dos mercados financeiro e de capitais, os 

chamados derivativos que oscilam em relação à variação da taxa de câmbio, ficando 

assim as instituições mais expostos a riscos (FORTUNA, 2012). 

Os riscos são de intermediação financeira e crescem ao ponto de que as 

instituições ficam expostas a diferentes situações que podem ser agrupadas da 

seguinte forma: Risco de Crédito (vinculado ao compromisso do empréstimo), de 

Mercado (decorrente de qualquer mudança no valor de ativos e passivos detidos 

pela instituição financeira), de Liquidez (retirada de títulos antecipada por venda dos 

direitos financeiros), Operacional (quando há alguma perda oriunda de falhas 

estruturais na organização) e Legal (quando há formalizações não adequadas dos 

títulos financeiros desobrigando as obrigações por parte dos investidores) 

(FORTUNA, 2012). 

Considerando que nas últimas décadas a sociedade vem observando que os 

problemas ambientais estão se agravando, criou-se uma obrigatoriedade das 

Instituições Financeiras a dar maior importância e atenção ao assunto, até como 

forma de se isentarem de responsabilidade sobre danos ambientais causados por 

empresas que contraíram empréstimos. 
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Também no ambiente bancário, há a necessidade de um trabalho voltado à 

relação com o Meio Ambiente, buscando um modelo de desenvolvimento condizente 

com as práticas das demais empresas do mercado que visam o comprometimento 

com as gerações futuras. 

Criada em 1980 a lei Cercla - Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Lability que é considerada como Superfundo Ambiental, cuja 

responsabilidade principal de sua criação foi responsabilizar os proprietários de 

terrenos com relação à limpeza e descontaminação de resíduos tóxicos. Mesmo 

havendo algumas exceções para as instituições financeiras quanto à reparação de 

danos ambientais, já houve julgados responsabilizando instituições sobre danos 

causados pelos clientes que obtiveram empréstimos. 

A Comissão das Comunidades Européias (2001), emitiu documento sobre a 

responsabilização tanto do financiado quanto do financiador sobre os danos 

causados ao meio ambiente, considerando que a instituição tem influência sobre a 

destinação do recurso e dos danos causados pelos clientes, com o produto do 

financiamento obtido. 

Nos anos 90 a justiça nos EUA condenou o Fleet Factors Corporation como 

responsável pelos danos ambientais, devendo realizar a descontaminação do 

imóvel. Após este caso, houveram pesquisas que apuraram a redução de 46% de 

financiamentos para ramos considerados arriscados ambientalmente (TOSINI, 

2006). 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) criou em 

1992, uma iniciativa para Instituições Financeiras, conhecida como UNEP-FI, para 

buscar e promover integração das recomendações dos serviços financeiros e 

orientar os investimentos privados para desenvolver tecnologias e novas formas de 

serviços para o Meio Ambiente, a qual tinha a meta de atingir o quanto maior 

possível as instituições em todas suas ramificações (instituições de 

desenvolvimento, comerciais e de investimentos) (TOSINI, 2006). 

Ainda em 1992, foi criado pela UNEP e mais cinco bancos, um termo de 

compromisso - declaração Internacional dos bancos para o meio ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. Em 2004, em torno de 160 bancos do mundo já 

aderiram ao compromisso da declaração da UNEP (TOSINI, 2006). 

Em 1994 foi organizado pela UNEP o primeiro encontro com as instituições 

comerciais para analisar e buscar formas para facilitar a troca de informações e 
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experiências para gerenciamento ambiental. Dessa reunião foram levantadas 

questões sobre as Concessões de Crédito, onde se discutiu sobre a necessidade de 

considerar e avaliação do Risco Ambiental; as oportunidades em financiamento 

Ambiental; e a Performance Ambiental. 

Houve um levantamento global sobre as práticas ambientais, onde se 

constatou que em mais de 80 instituições: 

a) A quantidade de instituições envolvidos foi triplicada nos últimos 15 

anos; 

b) 80% tinham entendimento da importância do risco ambiental; e 

c) 70% entendiam que a questão ambiental tinha impacto financeiro. 

As instituições, em todo o mundo, foram influenciados pela estratégia do 

Banco Mundial, que é o maior fornecedor de recursos financeiros para programas e 

para a melhoria de projetos ambientais e maior agente internacional de 

financiamento ao desenvolvimento sustentável. 

Em 1997 o Bankof América Corporation, foi o primeiro banco dos Estados 

Unidos da América a atender ao CERES - Coalition for 

Environmentally Responsible Economies - código de ética desenvolvido por grupo 

de investidores, empresas e grupos ambientalistas. O Bank Boston, banco mais 

antigo dos EUA, juntamente com os administradores do Bank 

of America Corporation, entenderam que é bom para as instituições e para o meio 

ambiente, participarem desta convenção (TOSINI, 2006). 

Na sequência, vieram outras instituições a participar, com estratégias que 

priorizavam e divulgavam sua política e procedimentos sociais e ambientais. Daí 

resultou a preocupação com avaliação ambiental, projetos para hidrovias, 

recenseamentos de comunidades e controle de pragas, priorizando o 

desenvolvimento sustentável, ambiental e social. 

Foi criado por Dow Jones o primeiro índice global para performance 

ambiental, com o intuito de identificar as dez primeiras empresas líderes em 

sustentabilidade corporativa. Lançado o Global Compact, pela ONU, em 2004, nove 

princípios para promoção e valorização com relação à comunidade interna e 

externa, nas áreas de direito humano. 

A ONU, em 1999, criou um movimento voluntário internacional para 

promover o desenvolvimento responsável e incentivar a prática da responsabilidade 
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social empresarial, direcionando três dos seus princípios para o meio ambiente, que 

são (TOSINI, 2006):  

a) Princípio nº 7 - Apoiar o Princípio da precaução no que diz respeito aos 

desafios ambientais; 

b) Princípio nº 8 - Adotar iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental; 

c) Princípio nº 9 - Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 

limpas. 

Algumas instituições, em 2003, participaram de uma reunião para abordar 

sobre risco ambiental, dentre eles: Barclays, ABN AMRO, WestLB, 

International Finance Corporation - IFC, Citigroup, onde apresentaram proposta para 

consulta de ONGs e clientes, adotando os “Princípios do Equador” (Anexo 1). 

As instituições estão expostas a riscos que podem causar inadimplências 

relevantes, comprometendo a saúde financeira. Cada instituição tem sua própria 

classificação de riscos conforme porte e mercado alvo e também considerando sua 

forma de gerenciar estes riscos (TOSINI, 2006). 

Segundo Jorion (1997) citado por Tosini (2006, p.26), “pode ocorrer 

classificação, levando-se em conta o segmento da empresa analisada”:  

a) Risco do negócio: faz referência quanto à obtenção de vantagens 

competitivas e quanto ao valor da empresa e é normal em qualquer atividade 

econômica. Relaciona-se ao setor que a empresa opera suas tecnologias 

inovadoras, seu marketing e seus produtos. 

b) Riscos estratégicos: quando ocorrem alterações relevantes no ambiente 

político e estratégico. 

c) Risco financeiro: é um risco preocupante, pois trata das possíveis perdas 

financeiras. Com ele, empresas podem concentrar e administrar melhor estas 

questões e evitar esforços no gerenciamento do risco inerente, sendo papel 

importante das instituições na administração financeira. 

Segundo Saunders (2000) citado por Tosini (2006), os riscos geralmente são 

interdependentes, por exemplo: 

 

Quando as taxas de juros sobem, as empresas encontram maiores 
dificuldades para pagar suas dívidas. Em certas faixas de variações de 
taxas de juros há correlação entre o risco de crédito e o da taxa de juros. De 
maneira semelhante, as variações da moeda também podem implicar em 
riscos de crédito. Alguns administradores de instituições financeiras acabam 
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defrontando-se com vários tipos de risco.  Além, desses vários outros riscos, 
geralmente de natureza mais sutil, afetam a rentabilidade e exposição de 
risco de um banco. 

 

Saunders (2000, p.87) citado por Tosini (2006), diz ainda que “as alterações 

nas leis e mudanças substanciais que podem alterar as condições do mercado 

financeiro como guerras, revoluções”. Sendo assim os riscos referenciados podem 

gerar possíveis alterações na legislação ambiental, em níveis nacional e 

internacional, criando outros novos riscos para o mercado financeiro e empresarial, 

para os segmentos: comercial, industrial ou prestação de serviços. 

 

2.1.2  Risco Ambiental: uma visão geral 
 

Estudos mostram que uma posição antropocêntrica que tem o homem como 

centro de tudo o que existe, levará o planeta ao colapso ambiental, e em 

consequência, o comprometimento da continuidade da própria espécie humana. 

Esta é uma das ferramentas de preservação ambiental a partir da 

internacionalização dos custos pelo próprio poluidor. O agressor passa a se 

responsabilizar pela eliminação ou redução da poluição causada. Este princípio foi 

consagrado no ECO-92, através da norma Princípio 16.  

As autoridades nacionais devem se esforçar para promover a 

internacionalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso dos 

instrumentos econômicos, levando-se em conta o conceito de que o poluidor deve, 

em princípio, assumir o custo da poluição, tendo em vista o interesse público, sem 

desvirtuar o comércio e os investimentos internacionais (OLÍMPIO, 2007). 

No Brasil este princípio encontra guarida na Constituição Federal (BRASIL, 

1988), em seu artigo 225 § 2º onde está dito que “aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” e também 

no § 3º onde se lê que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

A Lei nº 9.638/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, 

prevê no artigo 4º, parágrafo VII à imposição, ao poluidor e ao predador, da 
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obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (BRASIL, 

1981). 

Esta norma tem por objetivo garantir a manutenção da qualidade de vida 

com a preservação e o equilíbrio do meio ambiente, a partir de um instrumento 

econômico que define valor pecuniário ao bem ecológico, revelando-se um 

instrumento eficaz de racionalização no uso desse bem e no combate à poluição. 

Não se deve confundir a norma ou o poluidor-pagador com “permissão para 

poluir”. Poderia se pensar que ao estabelecer o pagamento de custos para 

compensar a poluição estaria se tratando de algum tipo de licença ou passe para 

poluir, como se tratasse de uma condescendência ao ilícito ambiental. O princípio 

cuida da proteção do ambiente em si. A imposição de recuperar e/ou indenizar é 

uma consequência de um ato danoso ao meio ambiente. 

O Jurista José Afonso da Silva (1981, p.222) citado por Tosini (2006, p.29), 

comenta que: 

 

Trata do meio ambiente em seu sentido amplo, pois considera toda a 
natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, 
compreendidos, portanto, o solo, a água, o ar, as belezas naturais, o 
patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico. 

 

Criado o Princípio Poluidor-Pagador - Trata da relação entre os demais 

riscos com o risco ambiental. Antunes (1997, p.26) citado por Tosini (2006, p.29) 

coloca que, 

 

Princípio da responsabilidade pela qual o poluidor deve responder por suas 
ações ou omissões, em prejuízo do meio ambiente, de maneira mais a 
ampla possível, de forma que se possa repristinar a situação ambiental 
degradada, que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos e 
impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade. 

 

Com este princípio, pode-se internalizar no custo produtivo de toda atividade 

econômica a fim de reduzir que possíveis lucros de uma atividade sejam 

privatizados e o custo ambiental socializado. Assim o risco ambiental é entendido 

como custo financeiro e risco financeiro de qualquer atividade econômica. Conforme 

Molina (2003) citado por Tosini (2006, p.29) “sempre haverá risco ambiental se o 

rendimento real de um ativo ou de um investimento diferir do rendimento esperado 

por razões relacionadas às variáveis ambientais”. 
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O desempenho ambiental pode relacionar o valor financeiro de uma 

empresa e incorporar os indicadores de desempenho como elemento na análise 

para a tomada de decisões quanto ao oferecimento de investimentos, seguros e 

empréstimos, inclusive utilizar deste, para novos negócios e desenvolvimento de 

novos produtos, obtendo assim maior oportunidade com relação à sustentabilidade. 

 

2.1.3  Contabilidade Ambiental 
 

Os Contadores têm à sua disposição a Lei nº 11.638, para ser interpretada e 

aplicada, necessitando conhecê-la para da melhor maneira fazer com que aconteça, 

pois irá contribuir para a questão Ecoeficiência (BRASIL, 1967). 

A questão ambiental surgiu na literatura contábil com maior intensidade a 

partir da década de 1970. Estudos assinalam a necessidade de a contabilidade 

inserir a variável ambiental nas informações que fornece aos gestores. Nos últimos 

anos tem crescido a quantidade de empresas que divulgam informações ambientais 

em seus relatórios e iniciativas de padronização, há a relevância da uniformidade na 

leitura, análise e comparação dos relatórios (CALIXTO; FERREIRA, 2014). 

A proposta do Intergovernmental Working Group of Experts on International 

Standards of Accouting and Reporting (ISAR), órgão ligado à ONU, por intermédio 

da Conferência das Nações Unidas em Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) 

apresenta uma série de diretrizes para divulgação de informações sobre o meio 

ambiente e sugere uma estrutura para a evidenciação de informações ambientais no 

relatório financeiro anual das empresas. 

Faz parte desta estrutura a área contábil com a denominação de 

Contabilidade Ambiental, que tem por objetivo medir o resultado das atividades das 

entidades relacionadas com o meio ambiente. Não se trata de uma nova ciência, 

mas leva a informações que podem e devem ser evidenciadas contabilmente. 

(CARVALHO, 2008). 

Surgiu numa época em que as empresas e fornecedores começaram a se 

preocupar com a imagem negativa de poluidoras e houve a necessidade de reverter 

esse quadro, desta forma passaram a investir na redução dos seus impactos 

ambientais. Para a empresa tomar providências de minimizar os impactos 

ambientais provocados por suas atividades, faz-se necessário conhecê-los 

qualitativa e quantitativamente, assim como os efeitos de suas decisões quanto à 
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forma de gerir esses impactos. Entenderam os estudiosos que essa situação vem 

das pressões de fornecedores, governos e da sociedade de um modo geral, tendo 

em vista a constante divulgação dos efeitos da poluição e a degradação do meio 

ambiente. (FERREIRA, 2003) 

É discutida e aprimorada, a maneira de como a Contabilidade aborda este 

assunto em seus relatórios ambientais. Considerando que a questão do risco 

ambiental ainda é simplificada, aumenta-se a possibilidade de concessão de crédito 

às empresas que estão corretas ambientalmente do que às que não estão. Somente 

os financiamentos a empresa com segmento mandatório são analisadas. 

A necessidade de padronização de relatórios ambientais possibilita melhor 

análise, o que oferece maior confiabilidade. No entanto, ainda não há transparência 

das empresas e algumas somente demonstram os aspectos positivos. (BEETS e 

SOUTHER, 1999; BERGAMINI JR, 2000; NOSSA, 2002 e PAIVA, 2003 citados por 

CALIXTO; FERREIRA, 2014). 

A divulgação voluntária de informações depende do interesse e vontade dos 

administradores. Após análise de alguns cases com relação à divulgação, 

observaram a “necessidade de maior relato dos custos ambientais”. Os autores 

identificaram que empresas com boa situação financeira têm maior facilidade de 

demonstrar estas informações, do que empresas com situação financeira 

desfavorável, haja vista seu menor custo potencial. A mudança deve ser de dentro 

para fora nas empresas ou por exigência legal, no entanto é um processo moroso. O 

grau transparência depende do grau de comprometimento com o público interno e 

externo, apresentando assim o grau de responsabilidade e comprometimento. 

BERTHELOT; CORNIER e MAGNAN (2003), citados por (CALIXTO; FERREIRA, 

2014). 

O Intergovernmental Working Groupof Experts on International Standards 

of Accoutingend Reporting (ISAR) - como grupo de contadores especialistas, de 

vários países, criado em 1982, desenvolve e promove a harmonização das práticas 

contábeis no nível corporativo, analisando e estudando o padrão das informações 

ambientais e obrigatórias (CALIXTO; FERREIRA, 2014). 

Em 1998, foi criada a UNCTAD/ISAR, que contém as diretrizes básicas 

recomendadas para elaboração do relatório ambiental, traz um guia básico de 

currículo a ser utilizado por qualquer instituição de ensino na elaboração de seus 

programas curriculares para o Curso de Contabilidade. O relatório é dividido em dois 
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capítulos. O primeiro apresenta um guia de melhores práticas para divulgação de 

custos e passivos ambientais e apresenta indicadores principais (EPIs), definindo 

ativo, passivo, custo e contingência ambiental. O segundo capítulo apresenta as 

melhores práticas de divulgação das informações ambientais.  

Por falta de padrão de divulgação de informações ambientais, considerando 

que a inclusão de indicadores ambientais é importante, o ISAR elaborou um relatório 

com as melhores práticas de divulgação das informações (CALIXTO; FERREIRA, 

2014). 

Conforme explica Carvalho (2008), a contabilidade ambiental é uma área da 

Contabilidade que estuda os fatos entre a empresa com o meio ambiente e os 

registra. Trata-se de uma especialização, a qual, como ciência social, contribui para 

a sustentabilidade ambiental. 

Com a Contabilidade Ambiental, as Ciências Contábeis passam a ter um 

campo com maior abrangência, deixando à limitação de vinculação exclusiva as 

áreas econômicas e financeiras e dando uma visão holística às relações da 

empresa, observando a interação positiva ou negativa com o meio ambiente. 

A reciclagem de produtos ou insumos, considerando o ciclo de vida destes 

produtos, a utilização de tecnologias limpas, a adoção de iniciativas ambientais, 

como educação ambiental, demonstra a preocupação com a condição do meio 

ambiente e das comunidades em seu entorno. A Contabilidade Ambiental está 

inserida na Contabilidade Tradicional, assim como a Contabilidade Comercial, a 

Contabilidade Industrial, a Contabilidade de Custos e outras (CARVALHO, 2008). 

Na Contabilidade Ambiental, a visão do homem como centro do universo, 

perdeu o sentido de ser porque atualmente as pessoas, necessitam do meio 

ambiente para a sobrevivência e é fundamental perceber a importância que o meio 

ambiente equilibrado tem em suas vidas (CARVALHO, 2014). 

Os relatórios expedidos pelo Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) mostrou, com 90% de probabilidade, que a atual situação do 

planeta Terra é consequência da influência humana no meio ambiente, 

principalmente nos últimos 30 anos (CARVALHO, 2014). 

Algumas ciências, inclusive a contabilidade, passaram a ter uma visão atual, 

admitindo um antropocentrismo decrescente, ou seja, uma atuação pontual das 

empresas com enfoque na responsabilidade ambiental, pautando sua atuação na 

ética. 
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Sabendo-se que a ética ambiental e a ética empresarial estão diretamente 

interligadas, a ética ambiental pode ser entendida como um dos ramos da filosofia 

que estuda e define o que se considera certo ou errado com assuntos relacionados 

ao meio ambiente. De acordo com Carvalho (2014), “a ética ambiental é mundial, e 

tão ampla que continua ainda sem contornos definidos”. 

Por outro lado, a ética empresarial é de grande amplitude, envolvendo outras 

áreas além da ambiental, como a de pessoas, a jurídica, a fiscal e outras no âmbito 

das empresas, de forma que a ética empresarial está totalmente ligada ao conjunto 

de padrões morais que devem demonstrar e verificar os responsáveis pelas 

empresas, para que suas decisões estejam de acordo com o que a sociedade 

espera deles. 

Embora sejam diferentes, é importante a convergência entre as duas éticas 

(ambiental e empresarial), no sentido de que dentro da ética empresarial está 

também a ética ambiental, e vice-versa quando se busca um negócio sustentável. 

A empresa pode constantemente incrementar seus resultados positivos, 

tendo cuidado, respeito, recuperando e preservando o meio ambiente, porque se a 

empresa tem respeito à sociedade, aos seus clientes, investidores, fornecedores, 

aos seus funcionários, enfim, a todos os parceiros que com ela se relacionam, ela 

internalizará seus custos ambientais e não deixará que estes custos sejam arcados 

somente pela sociedade através de rios e ar poluídos, solo contaminado e a 

população doente. Quando a empresa assume uma postura ambientalmente ética e 

positiva, terá maior aceitação de seus produtos e em consequência um faturamento 

crescente. Com isto, os custos fixos serão diluídos tendo como resultado uma maior 

lucratividade. (CARVALHO, 2014). 

As empresas deverão fazer o registro das suas interações com o meio 

ambiente, porém nas ciências contábeis para que se registrem fatos contábeis faz-

se necessária a identificação destes valores. Quando se fala em registros 

ambientais, pensa-se imediatamente sobre a dificuldade de identificação de valor 

para registro. Porém, poucos são os fatos que precisam de um valor estimado para 

seus registros, sendo basicamente os casos de passivo ambiental: provisão, 

degradação, indenizações e contingências. Os teóricos das ciências econômicas e 

das ciências contábeis já desenvolveram vários métodos de valoração como: 

método do preço líquido, de mudança de produtividade, do custo de doenças, do 
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custo de oportunidade, de valoração contingente, da função dose-resposta e outros 

(CARVALHO, 2014). 

É possível, com base nos impactos ambientais, definir valores utilizando 

estes métodos que dependendo do problema provocado é muito difícil identificar a 

real consequência, pois tanto custo para reparação, como o custo geral à sociedade 

e ao planeta é imensurável, pois para reparar algo requer consumo de alguns outros 

itens, e aí sucessivamente. 

A maior consequência é de que os demonstrativos contábeis não 

apresentem a realidade econômica e patrimonial da gestão da empresa, 

comprometendo, assim, as decisões que terceiros tomariam considerando essas 

informações, existindo também a vulnerabilidade jurídica da empresa frente aos 

órgãos ambientais e ao Ministério Público (por meio de infrações/multas, 

indenizações, paralisações e, inclusive, com maior efeito o encerramento das 

atividades das empresas) e o comprometimento da continuidade da espécie humana 

na Terra, atingindo, além dos poluidores, as gerações futuras. 

O descaso das empresas com as questões ambientais requer uma nova 

postura, através da observação de que o respeito ao meio ambiente pode trazer um 

reconhecimento de seus clientes e investidores, além de uma segurança jurídica 

frente aos órgãos ambientais e ao Ministério Público.  

O debate sobre as empresas ambientalmente responsáveis, surgiu no 

Protocolo de Quioto (KYOTO, 1992), em face aos problemas ambientais e em 

projetos aprovados pela ONU, que podem receber recursos destinados à 

implementação de soluções eficientes e inovadoras, proporcionando e despertando 

nas empresas a percepção de que a solução é o respeito ao meio ambiente. 

A sociedade, cada vez mais exige um posicionamento, tanto que nos meios 

de comunicação estão presentes, a cada dia que passa, as questões ecológicas, 

ambientais e sociais, e a contabilidade e os profissionais que a exercem não podem 

ficar de fora desta realidade. 

No entanto, na elaboração de um balanço ambiental são encontradas várias 

dificuldades, sendo apontada a principal, que é a mensuração e a correta 

identificação dos ativos e passivos envolvidos, bem como um padrão de acumulação 

que possa facilitar a operacionalização do processo contábil. 

Tinoco (1994, P.31) comenta que: 
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Muitas barreiras e dificuldades terão de ser vencidas para que se possa 
difundir uma cultura empresarial convergente para a adequada divulgação 
dos danos ambientais efetivados ou potenciais, decorrentes das atividades 
econômicas. Portanto a Contabilidade tem que estar atenta ao avanço das 
questões que se apresentam e passará a incorporar as questões ecológicas 
e ambientais nos seus registros, nas contabilizações e nas divulgações aos 
usuários da informação contábil. 

 

A integração da gestão ambiental e a contabilidade permitem facilitar o 

estabelecimento do conjunto de informações e ações que ajudam os 

stakeholders na observação do desempenho ambiental. 

Os indicadores ambientais têm o objetivo de demonstrar o incremento das 

organizações com relação ao meio ambiente, sendo que eles visam identificar se 

produtos, serviços e processos são preventivos quanto à poluição, avaliando uso de 

materiais em geral, inclusive as matérias-primas, o consumo de energia, os resíduos 

gerados e as emissões de poluentes. Desta forma a Contabilidade Ambiental com 

seus relatórios podem demonstrar se os produtos, serviços e processos colaboram 

no controle da poluição, entregando serviços à comunidade sem agressão ao 

ambiente, e assim, contribuindo para o progresso, rumo às metas de 

sustentabilidade (RANGANATHAN, 1998, citado por DEMAJOROVIC; SANCHES. 

1999). 

De acordo com Demajorovic e Sanches (1999, p.5), sobre instituições 

financeiras, consumidores e comunidades, colocam que, 

 

As instituições financeiras ao relacionar o desempenho ambiental ao valor 
financeiro de uma empresa e incorporar os indicadores de desempenho 
como elemento na análise para a tomada de decisões quanto ao 
oferecimento de investimentos, seguros e empréstimos, inclusive utilizando 
deste para novos negócios e desenvolvimento de novos produtos, obtendo 
assim maior oportunidade com relação à sustentabilidade. Comunidades: 
com o acesso rápido e fácil às informações sobre o desempenho ambiental 
de fábricas e comparar operações, firmas e indústrias, no mundo. 
Consumidores: escolher produtos e serviços com base no desempenho 
ambiental da empresa. Empresas: com estas informações podem oferecer 
melhor imagem e valor agregado a seus clientes e acionistas. Com estes 
relatórios os executivos das empresas podem oferecer melhores respostas 
às exigências e regulamentos governamentais. 

 

De uma forma abrangente os relatórios da contabilidade ambiental deverão 

ser utilizados para uma maior interatividade da empresa com o mercado. Apesar 

deste conhecimento, ainda a falta de padronização e da obrigatoriedade destes 

relatórios, tem possibilitado fraudes, além da dificuldade nas análises e decisões. 
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2.1.4  Análise Econômico Financeira Ambiental 
 

Muitas instituições financeiras poderão se beneficiar das adequadas 

mudanças de mentalidade. 

O balanço das empresas deve apresentar, separadamente, o ativo e passivo 

ambiental, ou seja, demonstrar de forma analítica tanto no ativo circulante, como no 

não circulante, e no permanente, contas em separado, permitindo a visualização de 

bens e direitos ambientais; investimentos ambientais, imobilizado ambiental, e no 

passivo, seja no curto ou longo prazo, os valores de obrigações com: corretivos; 

preventivos; punitivos; normais e legais, bem como no patrimônio líquido, as 

reservas para preservação ambiental (RIBEIRO, 1998, p. 99). 

Esta forma de demonstração (de ativos e passivos ambientais) 

proporcionará o cálculo de índices como: 

a) Imobilização ambiental do PL: ANA x 100 

                                                             PL 

Onde: ANA: ativo não circulante ambiental; 

PL: patrimônio líquido 

Indica: Quanto à empresa aplicou de seus recursos no ativo não circulante - 

ambiental para cada cem reais de patrimônio líquido. 

 

b) Composição do endividamento ambiental: PA 

           PT 

Onde: PA: passivo ambiental; 

PT: passivo total; 

Indica: Qual é o percentual de exigibilidades ambientais em relação ao 

passivo total. 

 

c) Índice de liquidez ambiental: AC + ANC 

       PA 

Onde: AC: ativo circulante 

ANC: ativo não circulante; 

PA: passivo ambiental; 
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Indica: Quanto à empresa possui de bens e direitos no circulante e não 

circulante em relação às suas obrigações ambientais. Este índice vai demonstrar a 

posição financeira da empresa para cobrir os passivos ambientais contraídos. 

 

d) Participação os custos ambientais na receita líquida: CA 

  RL 

Onde: CA: custos ambientais; 

RL: receita líquida; 

PA: passivo ambiental. 

Indica: Este índice mede o percentual de custos ambientais em relação à 

Receita Líquida. A análise do custo ambiental pode agregar maior valor se for 

informado quantos dias de venda são necessários para cobrir os custos ambientais 

e também qual é o custo ambiental por unidade produzida. 

 

e) Despesas ambientais em relação ao lucro líquido: DAM 

                                 LL 

Onde: DAM: despesas ambientais; 

LL: lucro líquido. 

Indica: Este indicador demonstra qual é o percentual de lucro líquido para 

cobertura das despesas ambientais. 

 

A análise destes indicadores de desempenho ambiental dependerá do 

conhecimento da gestão ambiental implantada. Portanto recomenda-se: 

a) Que seja informado se a composição do passivo ambiental refere-se à 

aquisição de equipamentos e/ou tecnologias antipoluentes a prazo, ou a multas, ou 

a exigibilidade decorrente de danos causados; e 

b) Que seja observado se há a presença contínua de passivos 

ambientais, ou seja, todos os anos surgindo novas exigibilidades (como por 

exemplo, multas por acidentes, obrigação de descontaminação de solo, ou de ar, ou 

de rios). 
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O passivo ambiental é determinante para que se possa interpretar o indicador 

da composição do endividamento ambiental e a análise dos indicadores deve ter 

atribuição de pesos, para melhor entendimento. 

 

2.1.5  Relatórios Ambientais Organizacionais 
 

Quanto maior for o detalhamento das informações no balanço, melhores 

serão os resultados da análise RIBEIRO (1998). 

Conforme Calixto e Ferreira (2014), os relatórios deverão discriminar: 

a) Relatório do Presidente - Compromisso da companhia para melhoria 

ambiental contínua; Melhorias significativas em relação ao apresentado no último 

relatório; 

b) Relatório por Segmento de Negócios - Dados do desempenho 

ambiental segmentado (se não foram fornecidos no relatório ambiental); Melhorias 

nas áreas-chave em relação ao relatório anterior; 

c) Relatório Ambiental - Escopo do relatório; 

d) Demonstração da política ambiental da companhia - Extensão da 

aderência às normas estabelecidas em nível mundial; Questões ambientais chave 

expostas pela companhia; Responsabilidade organizacional; Descrição do sistema 

de gerenciamento ambiental e padrões internacionais (ICC, ISO e EMAS, por 

exemplo); Dados de desempenho segmentado baseado em: uso de energia, uso de 

material, emissões (CO², Nox, SO2, CFCs, etc.) e destinação de resíduos; Dados de 

setor específico, incluindo indicadores de desempenho ambiental Epis (incluindo 

EPis baseados em eco-eficiência); Dados financeiros sobre custos ambientais 

(energia, resíduo, recuperação, dotação de pessoal, débitos excepcionais ou 

redução de valor, multas e penalidades, pagamento de impostos verdes, 

investimento de capital); Estimativas financeiras de recursos econômicos e 

benefícios oriundos de esforços para com o meio ambiente; Referências cruzadas 

com outros relatórios ambientais; Relatório anual de auditoria independente; 

e) Relatório Financeiro e Operacional - Questões ambientais chave expostas 

pela companhia em curto e médio prazos e planos para tratamento dessas 

questões; Progresso na mudança de tratamento requerida por exigência legal futura; 

Nível atual e projetado de gastos ambientais; Problemas legais pendentes; 
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f) Relatório da Diretoria - Demonstração da política ambiental (se não foi 

fornecida em outro relatório); Disclosure de políticas contábeis: Estimativa de 

provisões e contingências; Política de capitalização; Políticas de deterioração 

(apropriação); Políticas de Recuperação do solo; Políticas de amortização, 

depreciação e exaustão; 

g) Demonstração do Resultado: Débitos ambientais excepcionais; Outros 

custos e benefícios ambientais (se não foram evidenciados em relatório ambiental 

separado). 

 

2.1.6  Balanço Patrimonial 
 

A Contabilidade tem por objeto o patrimônio (conjunto de bens, direitos e 

obrigações) de uma entidade com a finalidade de fornecer informações aos seus 

usuários (ADRIANO, 2014. p.643).  

Em referência ao Balanço Patrimonial, Adriano (2014, p.643), coloca que: 

 

O Balanço Patrimonial contém informações sobre a posição patrimonial e 
financeira da entidade em uma determinada data (normalmente em 31 de 
dezembro). No Balanço Patrimonial a coluna de Ativo representa as partes 
positivas do patrimônio (bens e direitos) e a coluna do Passivo as partes 
negativas (obrigações), sendo que a diferença entre as partes positivas e as 
partes negativas do patrimônio resulta no Patrimônio Líquido, que pode 
apresentar três situações: 1ª Situação: Patrimônio Líquido Superavitário: 
Partes Positivas do Patrimônio > Partes Negativas do Patrimônio = PL > 0; 
2ª Situação: Patrimônio Líquido Nulo (ou Compensado) Partes Positivas do 
Patrimônio = Partes Negativas do Patrimônio = PL = 0; 3ª Situação: 
Patrimônio Líquido Deficitário (ou Passivo a Descoberto); Partes Positivas 
do Patrimônio < Partes Negativas do Patrimônio = PL < 0;  

 

Deve-se tomar o devido cuidado para não confundir patrimônio de uma 

empresa com Patrimônio Líquido. Sendo o patrimônio um conjunto de bens, direitos 

e obrigações da entidade, enquanto que o Patrimônio Líquido é o resultado da 

diferença entre as partes positivas do patrimônio (Bens e Direitos) e as partes 

negativas (obrigações) (ADRIANO, 2014. p.643). 

Mototo (2015, p.145), também conceitua Balanço Patrimonial como: 

 

 

Um importante relatório da Contabilidade, porque apresenta o seu objeto, o 
Patrimônio. Esse relatório é um resumo dos saldos das contas patrimoniais. 
O Balanço Patrimonial, assim como os demais relatórios, tem como principal 
missão a de sintetizar em contas representativas a posição das contas do 
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exercício findo e as mudanças patrimoniais que ocorreram em relação ao 
exercício anterior. Por isso, normalmente observamos um balanço publicado 
com as informações do exercício findo e do anterior. Ele é representado aos 
seus usuários (leitores e intérpretes) subdividido em Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido. 

 

O ativo, do ponto de vista didático e prático, pode ser dividido em dois 

grupos, sendo as aplicações especulativas (permanentes) e as não especulativas 

(fixas) (MOTOTO, 2015, p.150).  

As aplicações especulativas são aplicações de dinheiro ou qualquer outro 

ativo que a empresa possa converter em dinheiro. Nesta classificação, estão 

incluídas as aplicações a longo prazo (parte do Ativo Não Circulante), porque uma 

aplicação em fundo de investimentos, mesmo feita com intenção de longo prazo, 

pode ser realizada a qualquer momento (MOTOTO, 2015, p.150). 

O Ativo são as aplicações na Infraestrutura, portanto, aplicações fixas de uso 

de todos, com objetivo de gerar renda na atividade principal da empresa. Como 

exemplo: máquinas, edifícios, licenças de tecnologia, concessões públicas para 

operar serviços, direitos de uso de marcas, etc. (MOTOTO, 2015, p.150).  

Mototo (2015, p.150), ainda pontua as especificações sobre o Ativo 

Especulativo, como: 

 

a) Ativo Circulante (Aplicações Financeiras de Curto Prazo, Contas a 
Receber, Mercadorias e Diversos a Receber). No Ativo Circulante são 
classificados os valores que a empresa já possui em dinheiro e os que a 
empresa pode converter em dinheiro a curto prazo, isto é, no próximo 
exercício. b) Ativo Não Circulante: Realizável a Longo Prazo (ARLP): 
Aplicações Financeiras de Longo prazo. 

 

E sobre o Ativo Não Especulativo: Ativo Não Circulante que contempla os 

outros bens e direitos que a empresa não tem a intenção de converter em dinheiro a 

curto prazo, ou seja, só o fará no LP (ARLP), ou que não pretende converter nem a 

longo prazo (MOTOTO, p.150). 

Quanto a definição de Passivo, Mototo, (2015, p.158), coloca que: 

 

É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, 
cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade 
capazes de gerar benefícios econômicos. Pode ser subdividido em 
Circulante e Não Circulante: a) Passivo Circulante - compreende aquelas 
obrigações que são vencíveis no Curto Prazo, como: dívidas de curto prazo; 
empréstimos de curto prazo e obrigações em geral de curto prazo, e b) 
Passivo Não Circulante - compreende as obrigações vencíveis no longo 
prazo, como; dívidas de longo prazo; empréstimos de Longo Prazo; 
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obrigações em geral de longo prazo; receitas diferidas e custos das receitas 
diferidas. 

 

Quanto ao Patrimônio Líquido, Mototo (2015, p.161), especifica que: 

 

É constituído originalmente pelo Capital dos sócios. Pode crescer, em 
função dos lucros que a empresa obtém em suas operações e não distribui 
aos sócios (ficando retidos na própria empresa) e em função dos novos 
aumentos de capital. O Patrimônio Líquido também cresce, em função de 
recursos de terceiros que são dados às empresas e classificados como 
reservas de Capital. O Patrimônio Líquido tem seu valor afetado por ajustes 
contábeis diversos, classificados na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial. 
E finalmente pode diminuir em função de prejuízos em determinado 
exercício. 

 

Diante destas colocações e especificações, alguns aspectos podem interferir 

no balanço patrimonial, podendo gerar incertezas e inseguranças nos eventos 

futuros da empresa:  

a) Provisões ambientais; 

b) Explicações sobre os passivos ambientais contingentes; 

c) Notas Explicativas; 

d) Passivo ambiental - O passivo ambiental tornou-se um quesito elementar 

nas negociações de empresa, pois poderá ser atribuída aos novos proprietários a 

responsabilidade pelos efeitos nocivos ao meio ambiente provocado pelo processo 

operacional da companhia; 

e) Deterioração de ativos; 

f) Fluxo de Caixa. 

Considerando possíveis multas ambientais e degradação de imóveis e/ou 

outros assuntos relacionados ao meio ambiente, pensando em seus efeitos para o 

crédito. Ambos podem ser afetados a partir do momento em que a empresa 

necessite fazer pagamento de alguma multa e/ou descontaminação de algum 

imóvel, impactando e provocando gaps de caixa. 

 

2.1.7  Importância dos Riscos Ambientais para as Instituições Financeiras 
 

O risco ambiental está presente em qualquer operação no mercado 

financeiro, pois é um conceito “multidimensional” que nas questões ambientais, 

inseridas nos “quatro macro riscos (de mercado, operacional, de crédito e legal)”, 
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tornam-se cada vez mais importantes para as instituições financeiras (DUARTE JR., 

2004) citado por Tosini (2006).  

Algumas organizações ligadas ao sistema financeiro e preocupadas com 

questões ambientais, como a Environmental  Bankers  Association - EBA, afirmam 

que atentar para o meio ambiente não é importante apenas sob o aspecto de 

gerenciamento de risco, também representa oportunidades de negócio e pode se 

tornar uma vantagem competitiva tanto para as empresas quanto para as 

instituições financeiras (TOSINI, 2006). 

A Environmental Bankers Association (Tosini, 2006) identifica seis maneiras 

de como as instituições financeiras bancárias se relacionam com questões 

ambientais: 

a) Gerenciamento de risco: Os anteriores, atuais e futuros problemas 

ambientais gerados por tomadores de crédito e/ou emitentes de equities podem ter 

que apresentar grandes impactos sobre sua capacidade de liquidação ou na 

concretização de ganhos para os investidores. De outra forma e mantendo este 

ponto de vista, a opinião pública desfavorável sobre financiamento de projetos de 

grande impacto ambiental influenciará negativamente na imagem das instituições; 

b) Financiamento de infraestrutura ambiental, como fornecimento de água 

tratada e tratamento de resíduos líquidos (efluentes), resíduos sólidos, disposição de 

resíduos perigosos, construção de hidrelétricas e de estradas, são exemplos de 

financiamento que têm forte impacto ambiental; 

c) Operações internas: Diversas instituições reconhecem os benefícios da 

grande variedade de ações internas ambientalmente favoráveis, as quais contribuem 

para melhorar os resultados e trazer outras vantagens corporativas para a 

companhia. Entre essas ações incluem-se programas de utilização eficiente de 

energia, reciclagem, redução de utilização de recursos e minimização de 

desperdícios, assim como para os programas para educação e engajamento 

dos stakholders; 

d) Responsabilidade comunitária: Instituições têm responsabilidade com a 

comunidade onde operam. Seu relacionamento com a comunidade pode incluir 

atividades como participação em políticas públicas e trabalhos comunitários e 

voluntários para trazer benefícios à coletividade; 

e) Marketing: As instituições podem usar causas ambientais para marketing 

de seus serviços para consumidores interessados em fazer negócios com 
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companhias ambientalmente que estão agindo e promovendo ações que colaborem 

com o presente, através de ações de recuperação, bem como as ações para o 

futuro; 

f) Financiamento de produtos sustentáveis: as empresas em geral 

demandarão veementemente por serviços ambientais e precisam de financiamento, 

para fazer frente a novas tecnologias que possam ajudar a resolver problemas 

ambientais. Aí está a possibilidade das instituições obterem boa oportunidade de 

negócios. 

 

2.1.8  Princípio Poluidor: pagador 
 

O Princípio Poluidor-pagador conforme Olímpio (2007), é uma “norma do 

Direito Ambiental para obrigar o poluidor a responder e pagar pelos riscos causados 

ao meio ambiente”. 

A partir da Conferência das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro em 

1992, o meio ambiente é parte de análises de um ramo de estudo do Direito. 

Em 1972 na reunião de Estocolmo, onde ambientalistas do mundo reuniram-

se para discutir a questão de proteção do meio ambiente, este importante tema foi 

levado à categoria de Direito Humano. 

Ficou estabelecido no Princípio 1 que: 

 

Homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequada em um meio, cuja qualidade lhe permita levar 
uma vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger 
e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras (ESTOCOLMO, 
1972). 

 

Destacaram-se alguns princípios, que cuidam do Direito Ambiental, o 

princípio da prevenção como plano de medidas para evitar o dano. Preservar a mata 

nativa é o caminho, o meio ambiente deve ser protegido e preservado, esta é a 

primeira preocupação que deve ser trabalhada, inclusive através de um processo 

cultural de educação e conscientização. 

E por se tratar de um processo, sua realização é de médio e longo prazo. 

Devem ser ainda observados, outros princípios que combatam a degradação 

ambiental, como: a participação, compensação, responsabilidade ambiental, 

repressão civil, penal e administrativa, da cooperação e da reparabilidade. 
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2.1.9  Princípios do Equador 
 

Os Princípios do Equador se aplicam a todos os novos financiamentos e 

projetos, de todos os setores industriais, com custo de capital de US$ 10 Milhões ou 

mais. Estes princípios se aplicam a atividade e financiamento de projetos, orientando 

e comprometendo o cliente a utilizar bem o recurso, bem como informando os 

benefícios e orientando o cliente a aderir ao EPFI – European 

Development Finance Institution. 

De um modo geral os Princípios do Equador são também um meio de fazer 

com que as Instituições Financeiras, signatárias, comprometam-se a fazer com que 

os recursos disponibilizados aos seus clientes, sejam concedidos levando em 

consideração o cuidado com o meio ambiente, particularmente a água (oceanos, rios 

e mananciais), as florestas, a fauna, o ar (as emissões de CO2) e as populações 

indígenas. 

As EPIs concederão empréstimos tão somente para quem aderir aos 

princípios citados abaixo: 

a) Princípio 1 - Análise e Categorização - Quando um empréstimo é 

solicitado para um projeto, como parte de análise e avaliação dos aspectos sociais e 

ambientais, a EPI categorizará o projeto com base nos potenciais impactos sociais e 

ambientais; 

b) Princípio 2 - Avaliação Socioambiental - Para todos os projetos deverá ser 

feito avaliação socioambiental visando verificar e atender os impactos ambientais 

relevantes. Na proposta deve conter as mitigações de questões relevantes (plano de 

ação, monitoramento e gerenciamento de riscos e planejamento) e adequadas com 

relação à natureza e escala do projeto; 

c) Princípio 3 - Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis - Para projetos em 

países que não fazem parte da OCDE- Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento e para países que não sejam situados na OCDE, que não sejam 

designados como de alta renda, conforme definições do Banco de Dados de 

Indicadores de Desenvolvimento do Banco Mundial, a avaliação estabelecerá o 

cumprimento integral e Diretrizes do EHS- Environment, Health and Safety, ou 

justificará os desvios de critérios de forma que satisfaça a EPFI –European 
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Development Finance Institutions participantes. O processo de avaliação deve incluir 

os cumprimentos de leis, regulamentos e permissões do país sede, em questão; 

d) Princípio 4 - Plano de Ação e Sistema de Gestão - Nos projetos que não 

pertencem à OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, ou 

países membros, que não forem de alta renda conforme define o World Bank 

Development Indicator Data Base, cabe ao financiado, apresentar o Plano de Ação, 

apontando os aspectos relevantes da avaliação. Este plano priorizará atividades 

que são necessárias para mitigação, bem como ações corretivas e formas de 

acompanhamento dos impactos ambientais. Com isto faz-se necessário que os 

clientes demonstrem seu interesse em manter e melhorar o Sistema de Gestão 

Socioambiental, abordando os impactos ambientais e riscos verificados na 

avaliação, para o cumprimento das leis e regulamentos sociais; 

e) Princípio 5 - Consulta e Divulgação - Para projetos de categoria A, cliente 

e governo devem ter o cuidado de consultar às comunidades de forma a 

preocuparem-se quanto a estrutura e cultura, garantindo nos processos 

significativos, que haja consulta, antecipada, e a facilitação na participação, para que 

satisfaça a EPFI e se o projeto contemplou os cuidados necessários das 

comunidades; 

f) Princípio 6 - Mecanismo e Reclamação - Nos projetos de Categoria A, 

sendo o caso da categoria B em países que não pertencem à OCDE e/ou membros, 

que não sejam de elevada renda, para dar sequência na pesquisa, para a 

comunidade se proteger, que, durante a construção, onde a empresa financiada 

permita acompanhamento e manifestação na gestão do empreendimento, onde o 

projeto a ser financiado, oferece a possibilidade para que a comunidade pudesse, 

inclusive, se for o caso, se manifestar com relação ao desempenho socioambiental; 

g) Princípio 7 - Análise Independente - Os projetos devem permitir ao 

analista social e ambiental, a permissão para que este possa analisar a 

documentação e avaliação do projeto. 

h) Princípio 8 - Compromissos contratuais - Através de contrato o cliente 

assume os compromissos de atender aos princípios do Equador. Os regulamentos, 

normas e leis ambientais deverão ser cumpridas; Cobrir a operação durante o 

projeto em ações de maior importância; Relatórios elaborados por colaboradores da 

empresa, conforme exigência legal de no mínimo anualmente, demonstrando a 

aplicação das leis federais e estaduais; Deverão ser implementados ajustes, quando 
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for o caso, considerando compromissos socioambientais. Caso não tiver adotando o 

cumprimento, necessário envidar esforços para enquadramento e não havendo 

cumprimento do acordado, o cliente poderá ser demandado judicialmente; 

i) Princípio 9 - Monitoramento Independente e Divulgação de Informações - 

Permite o acompanhamento contínuo, demonstrando, no mínimo uma vez por ano, 

atender os Princípios do Equador, onde a financiadora se compromete se for o caso, 

contratar especialista ambiental e/ou social para verificação; 

j) Princípio 10 - Divulgação de Informações - Repassar pelo menos uma vez 

por ano, como estão os processos e adoção dos Princípios do Equador, 

considerando as questões relacionadas ao Princípio do Equador, que são um 

conjunto de exigências socioambientais aplicadas na concessão de financiamento 

de grandes projetos.  

Durante praticamente toda história humana, o problema da escassez foi 

equacionado por meio da exploração do meio ambiente, por vezes de modo 

devastador, como ocorre hoje na China. Em decorrência disso, alguns recursos 

naturais ao redor do mundo têm se tornado escasso em quantidade e qualidade, 

comprometendo a perpetuação da vida na Terra. 

Dentro de um contexto de integração dos mercados financeiros, em um 

ambiente altamente competitivo, torna-se também importante analisar se a 

motivação das instituições financeiras em considerar as questões ambientais está 

limitada ao fato de estas representarem risco financeiro efetivo, ou se as instituições 

são conduzidas a aderir ao comportamento da concorrência, com o propósito de 

mitigar risco de reputação e até se utilizar do comprometimento com as questões 

ambientais como sinal para o mercado de que a instituição é confiável e, assim, 

obter vantagens competitivas. 

Várias instituições, aderiram aos Princípios do Equador, que são diretrizes 

de política social e de meio ambiente, estabelecidas pelo 

International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial, para operações de 

financiamento de projetos acima de U$ 10 milhões. Com essa adesão, reafirmam 

sua preocupação com o meio ambiente e com o crescimento sustentável de seus 

clientes e parceiros. Pelos Princípios do Equador, as instituições envolvem-se na 

viabilização de projetos observando condições sustentáveis não apenas sob o ponto 

de vista econômico, mas também ambiental e social. 
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Os Princípios também se aplicam ao assessoramento de projeto de auto 

finance que as instituições prestam seus clientes. Aplicam-se também à expansão 

de projetos, adicionado substancial impacto socioambiental. 

Em 2009 a Comissão Legislativa do Equador (Parlamento), ratificou o 

Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-americanas (Unasul), ao considerar 

esse instrumento importante para o país e a região. Com o voto de 51 dos 59 

legisladores presentes, o Parlamento concordou com um relatório da subcomissão 

de Relações Internacionais e Segurança Pública do Equador que recomendou, entre 

outros itens, a "construir uma identidade e cidadanias sul-americanas e desenvolver 

um espaço regional integrado nos campos político, econômico, social, cultural, 

ambiental, energético e de infraestrutura, para contribuir com o fortalecimento da 

unidade da América Latina e do Caribe". 

No documento, como "prioridade ao diálogo político às políticas sociais, 

educacionais e sobre energia e infraestrutura, ao financiamento e ao ambiente”. O 

Tratado Constitutivo de Unasul foi assinado no dia 23 de maio de 2008, em Brasília, 

por Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, 

Peru, Suriname e Venezuela, prevendo que as instituições desenvolvam projetos 

ambientais direcionados às comunidades, com foco em educação ambiental. 

 

2.1.10  Acordos de Basiléia 
 

Os Acordos de Basiléia são um conjunto de acordos bancários firmados 

entre vários bancos centrais de todo o mundo para prevenir o risco de crédito 

criando exigências mínimas de reserva de capital. São organizados e publicados 

pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia (BCBS) e coordenados no Banco 

de Compensações Internacional (BIS) na cidade de Basiléia, Suíça, que é uma 

organização que reúne instituições centrais de vários países. 

Foram criados três acordos de Basiléia: Basiléia I; Basiléia II; e Basiléia III. 

Cada um foi criado para suplementar o anterior e consertar algumas deficiências 

existentes. As instituições estão submetidos ao risco de descasamento, quando o 

volume de saques torna-se impossível de ser atendido por conta dos empréstimos 

que a instituição concedeu com o dinheiro dos clientes. Ou seja, quando não há 

dinheiro suficiente para satisfazer o pedido de retirada dos clientes, mesmo que seu 

saldo em conta diga o contrário. É o problema da multiplicação da moeda, onde o 
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dinheiro só existe de forma escritural. Os acordos de Basiléia foram criados para 

proteger as instituições e seus clientes desta quebra. São uma série de 

recomendações que regulamentam o setor bancário. 

O Basiléia I foi o primeiro acordo, firmado em 1988, e concentrava-se no 

risco de crédito e na ponderação de risco de ativos. Cetip S.A., a integradora do 

mercado financeiro brasileiro Basiléia I focava em três pontos: 

a) Capital regulatório: montante de capital próprio para cobertura de riscos; 

b) Índice Mínimo de Capital para Cobertura do Risco de Crédito: capital 

regulatório mínimo de 8% sobre o volume de ativos em empréstimos e 

investimentos; 

c) Fatores de Ponderação de Risco dos Ativos: o cálculo de exposição ao 

risco de crédito dos ativos é ponderado por diferentes pesos, considerando, 

principalmente, o perfil do tomador. 

Esse primeiro acordo não levava em conta os tipos de ativo que a instituição 

realizava. Ativos com riscos variados eram tratados uniformemente. Os riscos de 

crédito das instituições eram diferentes, apresentaram então, problemas ao serem 

tratados como iguais. 

Em 2004, foi publicado um novo acordo, Basiléia II, para corrigir as falhas 

encontradas no primeiro documento. Este acordo pretendia criar um padrão 

internacional para os reguladores bancários para controlar quantos recursos as 

instituições precisavam resguardar para protegê-los (e toda a economia) contra 

riscos financeiros e operacionais, garantindo sua liquidez. Esse acordo teve os 

seguintes pilares: 

a) 1º pilar: capital mínimo - trata de melhorar as práticas de gestão de risco 

com cálculo aprimorado de capital regulatório mínimo. Esse cálculo abrange três 

componentes de risco que as instituições enfrentam: Risco de crédito; Risco 

operacional; e Risco de mercado; 

b) 2º pilar: fortalecimento do processo de supervisão - dá aos reguladores, 

ferramentas para supervisão bancária. Também oferece uma estrutura para lidar 

com outros riscos, chamados riscos residuais, associados à indústria bancária, que 

não são tratados pelo primeiro pilar. SELIC: Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia. Os supervisores, poderiam assim avaliar a mensuração de risco de cada 

instituição, assim como verificar se as instituições estão mantendo capital regulatório 

mínimo para o índice de risco que apresentam; 
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c) 3º pilar: disciplina de mercado - trata da disciplina de mercado que as 

instituições devem seguir. Essa proposta estimula maior transparência das 

instituições (BACEN, 2015 e MUNDO, 2014). 

Em resumo, o Basiléia II deu transparência as informações sobre as 

instituições e trouxe liberdade de gestão de riscos às instituições. Houve também, o 

fortalecimento da supervisão bancária. O papel dos Bancos Centrais, Basiléia III, 

veio como resultado da crise de 2008, onde a economia global enfraqueceu e 

evidenciou deficiências no sistema financeiro (BACEN, 2015 e MUNDO, 2014). 

O Basiléia III, foi publicado em 2010 e tem por objetivo fortalecer os 

requisitos de capital, aumentando a liquidez e diminuindo a alavancagem bancária. 

Diferente dos acordos anteriores, que focavam na reserva de capital das instituições 

em razão dos riscos dos empréstimos e investimentos, está relacionado ao risco de 

uma corrida às instituições, exigindo diferentes níveis de reserva para diferentes 

formas de depósitos bancários e outros empréstimos. (BACEN, 2015 e MUNDO, 

2014). 

Com o novo acordo, as instituições triplicam as reservas de capital para se 

proteger de uma crise. A reserva mínima de capital para proteção contra riscos 

passa a 7%. O índice de alavancagem da Basiléia III, introduziu um mínimo de 3% 

sobre o capital total, moeda escritural e o efeito multiplicador. (BACEN, 2015 e 

MUNDO, 2014). 

Foram criados dois índices de liquidez para assegurar uma eventual fuga de 

capitais, o “Índice de Cobertura de Liquidez” e o “Índice de Financiamento Líquido 

Estável”. Eles exigem que a instituição mantenha ativos de alta qualidade suficientes 

para cobrir sua saída de caixa total por um período de 30 dias. (BACEN, 2015 e 

MUNDO, 2014). 

Os acordos de Basiléia são delineados para prover segurança e solidez às 

instituições bancárias, aos seus clientes e à economia mundial. Sua adoção pelas 

agências de regulação significou maior transparência, liquidez e credibilidade ao 

sistema financeiro. (BACEN, 2015 e MUNDO, 2014). 

 

2.1.11  Aspectos Legais do Meio Ambiente 
 

A Constituição Federal no seu Artigo 225, e o Código Civil Brasileiro Artigos 

159; 1.101 e Artigos 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553 do Código Civil; Lei nº 6.938/81 
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dispõe sobre a Composição do Sistema Nacional de Meio Ambiente, as 

competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente e sobre a Política Nacional 

de Meio Ambiente, seus fins, mecanismos, formulações e aplicação. 

A Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986 trata das 

necessidades de estabelecer definições, as responsabilidades, os critérios básicos e 

as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.  

No Artigo 1º considera impacto ambiental, qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta 

ou indiretamente, afetam: 

I. a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II. as atividades sociais e econômicas;  

III. a biota;  

IV. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V. a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 2014). 

A Resolução SEMA/PR nº 031 de 24 de agosto de 1998, dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e anuência 

prévia para desmembramento e parcelamento de gleba rural a serem cumpridas 

Paraná (SEMA/PR, 2014). 

O Decreto Municipal nº 1153/04 institui o Sistema de Licenciamento 

Ambiental do município de Curitiba e dá outras providências (INFORMANET, 2014). 

A Lei nº 9.605/98 de 12/02/1998 (BRASIL, 1998), reordena a legislação 

ambiental brasileira no que se refere às infrações e punições. A pessoa jurídica, 

autora ou coautora da infração ambiental, pode ser penalizada, chegando à 

liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou usada para facilitar ou ocultar um 

crime ambiental; 

Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 (BRASIL, 2005),regulamenta os 

incisos II, IV e V do Parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal;  

Estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de 

atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus 

derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS, reestrutura a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, - Dispõe sobre a Política 

Nacional de Biossegurança - PNB, revoga algumas leis; 
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Lei nº 9.433/1997 de 08/01/1997 (BRASIL, 1997): 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; e 

Cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 

Define a água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico, 

que pode ter usos múltiplos (consumo humano, produção de energia, transporte, 

lançamento de esgotos). 

A lei prevê também a criação do Sistema Nacional de Informação sobre 

Recursos Hídricos para: coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão; 

Lei nº 9638, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981). Dispões sobre: 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 

e aplicação, e dá outras providências; 

Lei da Ação Civil Pública nº 7.347 de 24/07/1985 (BRASIL, 1985), dispõe 

sobre os interesses difusos trata da ação civil pública de responsabilidades por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio artístico, turístico 

ou paisagístico; 

O Artigo nº 225 da Constituição Federal contém o conceito que “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações” (BRASIL, 

2014); 

A Lei Federal nº 6.453 de 17 de outubro de 1977 (BRASIL, 1977), dispõe 

sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por 

atos relacionados com atividades nucleares. Classifica como crime produzir, 

processar, fornecer, usar, importar, ou exportar material sem autorização legal, 

extrair e comercializar ilegalmente minério nuclear, transmitir informações sigilosas 

neste setor, ou deixar de seguir normas de segurança relativas à instalação nuclear; 

 A Lei Federal nº. 6803 de 02 de julho de 1980 (BRASIL, 1980), estabelece 

as diretrizes básicas para o zoneamento industrial em áreas críticas quanto a 

poluição ambiental. 

A Lei Federal nº 7.802 de 11 de julho de 1980 (BRASIL, 1980), regulamenta 

a pesquisa e fabricação dos agrotóxicos até sua comercialização, aplicação, 

controle, fiscalização e também o destino da embalagem; 
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A Portaria nº 03 de 19 de janeiro de 1977, estabelece normas que obrigam 

as empresas instaladas ou a se instalarem em Território Nacional a prevenir ou 

corrigir os inconvenientes e prejuízos provenientes da poluição e contaminação do 

meio ambiente (OPTINONLINE, 2014). 

A LEI FEDERAL Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 que Dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências adota como regra o Princípio do 

Poluidor-pagador. Conforme Olímpio (2007) o norma obriga o poluidor a responder e 

pagar pelos riscos causados ao meio ambiente. 

A partir da Conferência das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro em 

1992, o meio ambiente é parte de análises de um ramo de estudo do Direito. 

Em 1972 na reunião de Estocolmo, onde ambientalistas do mundo reuniram-

se para discutir a questão de proteção do meio ambiente, este importante tema foi 

levado à categoria de Direito Humano. 

Ficou estabelecido no Princípio 1 que: 

 

Homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequada em um meio, cuja qualidade lhe permita levar 
uma vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger 
e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras (ESTOCOLMO, 
1972). 

 

Destacaram-se alguns princípios, que cuidam do Direito Ambiental, o 

princípio da prevenção como plano de medidas para evitar o dano. Preservar a mata 

nativa é o caminho, o meio ambiente deve ser protegido e preservado, esta é a 

primeira preocupação que deve ser trabalhada, inclusive através de um processo 

cultural de educação e conscientização. 

E por se tratar de um processo, sua realização é de médio e longo prazo. 

Devem ser ainda observados, outros princípios que combatam a degradação 

ambiental, como: a participação, compensação, responsabilidade ambiental, 

repressão civil, penal e administrativa, da cooperação e da reparabilidade. 

 

2.1.12  Gestão de Riscos 
 

Gestão de riscos é um processo por meio do qual se tomam decisões, 

aceitando ou não o perigo potencial teoricamente conhecido, ou que se entenda que 
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pode ser minimizado, com o uso de informações, nos casos de concessão de 

crédito. 

O Tratado de Quioto, os Princípios do Equador e as ações do homem, 

levaram as instituições e as organizações a elaborarem um trabalho voltado à 

proteção ambiental, e para isso, foram criados uma série de requisitos e relatórios 

sobre seus trabalhos e preocupação com o Meio Ambiente. 

É sem dúvida, importante em toda empresa, num mercado globalizado, onde 

os resultados econômicos de um país afetam e geram consequências de ordem 

financeira em outros países.  

A economia é ativada dia-a-dia em qualquer parte do mundo. Ecoeficiência, 

comunidades sustentáveis e conscientização são fatores essenciais nos casos de 

análise de projetos de financiamento. 

A proteção do meio ambiente é hoje uma incumbência de todos os povos do 

planeta. Extensas áreas e recursos naturais estão sob soberania brasileira, e devem 

ser defendidos e protegidos para as futuras gerações da humanidade. 

Apesar disso, os indivíduos ainda são surpreendidos por desastres 

ambientais de grandes proporções. As consequências de desastres de grande porte 

demoram a ser totalmente recuperadas. Mas não há dúvidas de que os custos são 

altíssimos para o país, e no conjunto, para o planeta de um modo geral. Em vários 

pontos do território brasileiro, podem ocorrer catástrofes que poderiam talvez ser 

evitadas, caso conhecidas em tempo hábil. É óbvia a necessidade de atuar com o 

meio ambiente de forma preventiva. 

A própria formulação de políticas públicas e de projetos privados para 

preservação ambiental se torna difícil, face à dispersão de dados e informações, o 

que dificulta a identificação, localização e dimensionamento precisos, dos riscos 

ambientais existentes em nosso território. (RIBEIRO, 2006). Informações dispersas, 

atuações descoordenadas, a falta de padronização e de obrigatoriedade na 

contabilização ambiental tem possibilitado as fraudes, além da dificuldade nas 

análises bancárias e decisões financeiras. 

As empresas apresentam relatório socioambiental e econômico financeiro no 

qual destacam os projetos ambientais e sua política, e conhecendo a de seus 

clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores e stakholders, visando apresentar 

de forma transparente sua posição atual, assim como sua estratégia de 

sustentabilidade para o futuro, deverá inclusive informar sua política de qualidade, 
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questões de segurança e confiabilidade, mostrando satisfazer o cliente com relação 

ao conjunto de boas condutas que procede. As instituições e a população, precisam 

da atenção das empresas, pois são seus clientes. 

 

2.1.13  Risco de Crédito 
 

Todos os riscos estão inseridos no Risco de Crédito o qual pode ser 

desdobrado e incorporado aos demais riscos. O Tratado de Quioto; os Princípios do 

Equador e da Basiléia, são princípios, que as instituições devem considerar no Risco 

de Crédito. 

O risco é possibilidade de perda e que mais recentemente os riscos têm 

aumentado para as Instituições Financeiras, pois além de assumir o risco de 

emprestar os recursos obtidos a partir de depósitos de seus clientes, também 

assumem riscos dos chamados derivativos, que têm em seu bojo a variação da taxa 

cambial. O Risco de Crédito pode ter as seguintes subdivisões: Mercado; Legal; 

País; Político; Pagamento; Tecnológico e Informação (FORTUNA, 2012). 

A história da concessão de crédito bancário no Brasil está relacionada com a 

evolução das questões ambientais. Até a década de 70 e parte dos anos 80 não 

havia maiores preocupações ambientais ou mesmo sociais. Mas, o risco de crédito 

existe desde a concessão do crédito até a sua efetiva liquidação. Ele ocorre quando 

as contrapartes, nas operações de crédito, ou outros instrumentos financeiros, não 

estão dispostas ou não aptas a cumprir as obrigações contratuais (DIAS e 

MACHADO, 2014). 

Dentro de um contexto de integração dos mercados financeiros, em um 

ambiente altamente competitivo, torna-se também importante analisar se a 

motivação das instituições financeiras, em considerar as questões ambientais, está 

limitada ao fato destas representarem risco financeiro efetivo, ou se as instituições 

são conduzidas a aderir ao comportamento da concorrência, com o propósito de 

mitigar risco de reputação; e até se utilizar do comprometimento com as questões 

ambientais como sinal para o mercado, de que a instituição é confiável e, assim, 

serem competitivas (DIAS e MACHADO, 2014). 

Segundo Adami (1997), com a Lei No 6938/81, o crédito passou a ser 

considerado instrumento de comando e controle ambiental. A Lei No 9605/98 aborda 

as situações em que a atividade bancária pode ser considerada lesiva ao meio 
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ambiente, inclusive no tocante à atuação dos gestores das instituições (gestão 

temerária ambiental), prevendo sanções penais e administrativas tanto para as 

instituições quanto para seus administradores.  

A Constituição Brasileira pressupõe a responsabilidade das instituições na 

concessão de crédito. No Artigo 225 da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) está 

escrito que é dever do Poder Público preservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para as gerações presentes e futuras, mas também impõe o mesmo 

dever à ”coletividade”. 

Para Adami (2004) citado por Marques (2006), este “conceito constitucional 

de coletividade é, para as instituições públicas ou privadas, uma prioridade urgente, 

pois, não se pode admitir que as instituições estejam fora do escopo que se refere à 

coletividade, no artigo supra mencionado”. 

Fundamenta-se no Art. 12 da Lei No. 6938/81 a qual diz que as entidades e 

órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de 

projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma da Lei, e ao 

cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA 

(BRASIL, 2014). 

A lei estabelece a perda ou atribuição de restrições sobre benefícios 

fiscais concedidos pelo poder público ou sobre linhas de crédito em instituições 

oficiais, para quem descumpri-la (MMA, 2005). 

Outra via importante para a preservação ambiental é a criação e oferta de 

linhas de crédito para financiar iniciativas que busquem reparar danos ou melhorar 

aspectos ecológicos, e essa modalidade é oferecida por 33,3% das instituições. Os 

recursos são empregados em projetos de reflorestamento ou desenvolvimento de 

tecnologias, como o uso de energia solar em substituição do combustível para 

automóveis. 

O Banco do Brasil é exemplo disso, atuando como agente financiador 

repassador do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

para empréstimos aos projetos do Biodiesel e do Proinfa (Programa de Apoio 

Financeiro a Investimentos em Fontes Alternativas de Energia Elétrica) (FEBRABAN, 

2015).  

As práticas ambientais dos clientes foram avaliadas por 35% das instituições 

para definir a concessão de financiamentos. As instituições verificam, por exemplo, 

se as empresas possuem licenças ambientais, se desenvolvem boas práticas de 
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gestão, se há garantia de segurança e saúde do trabalhador, ou, ainda, se suas 

atividades são danosas aos recursos naturais ou à sociedade. O uso desse critério é 

fundamental para estimular práticas corretas bem como para valorizar as instituições 

que as adotam (FEBRABAN, 2015). 

O risco de crédito para as instituições é a maior fonte de recursos para a 

implementação dos Princípios do Equador. 

Com a utilização do risco de crédito, as instituições, ao fazer de uma boa 

forma, estarão atendendo à questão da sustentabilidade. Na análise de risco de 

crédito devem-se observar além dos Princípios do Equador, todos os itens 

relevantes para contribuir com a sociedade e com o mundo. Deve-se ter como foco 

principal, além da questão de segurança e liquidez, atender aos demais riscos, nos 

quais está inserido o Risco Ambiental e Risco de Sustentabilidade. 

As instituições devem dar ênfase no fluxo de caixa, na função de executivo 

de crédito deve julgar os riscos que causam impacto no fluxo de caixa da empresa e 

seu projeto, que podem ser criadas em situações não previstas, tais como ações 

governamentais. 

Os stakholders podem ser afetados e reagem para se proteger e reduzir 

impactos ao meio ambiente e isto provoca reação do público, mudança de mercado 

e também em face de questão política. Este pode ser diferente em algumas 

instituições financeiras. 

Utilizar a avaliação de risco ambiental em operações de crédito deve ser 

instrumento para contemplar as considerações ambientais e procedimentos de risco 

de crédito. Muitas instituições utilizam as diretrizes socioambientais do IFC e do 

Banco Mundial para avaliação de risco, principalmente os signatários, (que em 2013 

eram 79 instituições) dos Princípios do Equador, em que as instituições se 

comprometem a fazer avaliação ambiental para as propostas de financiamentos 

acima de U$ 10 milhões. 

Os projetos são classificados em três categorias: aqueles que têm impactos 

significativos ao meio ambiente, Impactos ambientais potenciais - áreas importantes, 

exemplo: regiões diferentes (mangues, florestas, regiões geladas) e aqueles projetos 

cujo impacto ambiental é mínimo. 

O Banco Mundial e o IFC oferecem um guia para orientar a variável 

ambiental que é mais considerada, pelas instituições signatários do tratado do 

equador, que os não signatários, no processo de gerenciamento de risco de crédito 
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(rating, princing, costing, and monitoring). Desta forma as instituições signatários têm 

mais facilidade na mitigação de riscos  

Instituições signatárias consideram mais os riscos ambientais, e por terem 

maiores informações, nos casos em que entende, procede work out, com 

antecedência, em relação às instituições não signatários, ou seja, antes da fase 

problemática. O inverso ocorre pelos não signatários, que na fase de work out, 

consideram mais o risco ambiental que as instituições signatários. Assim, estudos 

concluíram que os instituições signatárias têm seu risco reduzido em relação as não 

signatárias. Deste estudo entende-se que as instituições signatários apresentam 

melhor qualidade de seus ativos. 

Considerando as instituições signatários e os não signatários, haverá grande 

divergência quanto ao requerimento do capital e de seus resultados. Como retorno, 

quanto maior a quantidade e qualidade de informações, melhores serão os 

resultados obtidos. 

 

2.1.14  Risco de Sustentabilidade 
 

O conceito de Sustentabilidade surgiu em 1972 como a forma de equilibrar 

as ações do homem, o desenvolvimento humano, social e da natureza, para um 

crescimento de forma sustentável. 

O Risco de Sustentabilidade é um dos principais assuntos da atualidade, já 

existem instituições atuando de forma significativa neste processo, para manter uma 

posição “saudável” no mercado, dedicando e intensificando esforços na busca do 

incremento da questão socioambiental, em toda sua estrutura a partir de sua alta 

gestão, Executivos, Gerentes, colaboradores, parceiros, enfim os stakholders. 

Pesquisas demonstram, que já há uma corrida das instituições Latino-Americanos, 

para esta empreitada.  

Para que se possa dar maior importância e manter as pesquisas e 

monitoramento para buscar recuperar e melhorar o meio ambiente, tão degradado 

que se encontra, o risco de sustentabilidade é o principal risco a se cuidar, pois sem 

resultados positivos, não há como as empresas e suas parceiras (Associações, 

ONG’S, e colaboradores) manterem a estrutura e viabilização dos estudos e 

projetos, pois ambos demandam investimentos. 
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A preocupação com a sustentabilidade é um dos quesitos que garante a 

longevidade e a solidez das empresas, onde o planejamento é parte primordial para 

o desenvolvimento deste importante quesito na vida das empresas. As empresas e a 

sociedade necessitam cada vez mais, com suas ações, devem oportunizar e 

promover uma proteção ambiental. 

A sustentabilidade deve ser um desafio socioambiental que as empresas 

devem ter para com a sociedade. Todos (empresas; associações, pessoas; Ong’s) 

são importantes na busca de uma vida melhor. As empresas precisam necessitam 

de produtos; serviços, clientes; fornecedores; parceiros e colaboradores que 

busquem resultados positivos e constantemente apliquem este conhecimento na 

recuperação e proteção do meio ambiente. 

Conforme o BNDES (ALÉM e GIAMBIAGI. 2010), geralmente quando se 

ouve o termo “sustentabilidade” a ideia é diretamente associada ao Meio Ambiente. 

No entanto, sustentabilidade vai além do cuidado com o planeta, trata-se do 

equilíbrio entre as esferas do desenvolvimento sustentável:  

a) Social: ser socialmente justo, primando pelo bem-estar da sociedade: 

produtos e serviços que aliam o setor financeiro e geram soluções socioambientais, 

econômico e socialmente correto, oportunizando os negócios; 

b) Econômico: ser economicamente viável, gerando lucro com 

responsabilidade;  

c) Ambiental: ser ecologicamente correto, visando a sustentabilidade do 

planeta. Ecoeficiência (água, energia, emissão de CO2). Analisar os impactos diretos 

e indiretos, através de uma gestão de riscos de crédito (certificações, parceiros); 

d) Política: ser relacionada aos direitos humanos; 

e) Relações Internacionais: que envolve o princípio da precaução, 

prevenção das mudanças climáticas com cooperação científica e a prevenção de 

guerras.  

Para que as instituições e seus parceiros (clientes, fornecedores, 

investidores, sócios/acionistas e colaboradores) busquem a sustentabilidade, é 

preciso uma política de qualidade, com questões que vão além do risco ambiental, 

tomando precauções, tais como: segurança, legalidade; satisfação do cliente que 

será cada vez mais exigido (exemplo: selo verde); garantia e cortesia, controle de 

qualidade, visão de longo prazo com sistemas, procedimentos e processos. 
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Um projeto ambiental e social juntamente com uma forte gestão no Risco 

Ambiental e no Risco de Mercado, com gerentes, controles e processos nas 

instituições, colaborarão para a possibilidade de melhores negócios e oportunidades. 

O Risco de Sustentabilidade é o principal risco, pois é com o fruto dos 

resultados positivos das empresas que se pode viabilizar os estudos, recuperação e 

manutenção de pesquisas e investimentos nas questões ambientais. Há a 

necessidade de repensar as ações para se ter um processo duradouro e de longo 

prazo, fazendo negócios, operações e comunidades sustentáveis e envolver, 

conscientizar e sensibilizar a sociedade quanto ao meio ambiente. 

Os valores das ações dos colaboradores passam a ter relação com o 

gerenciamento do risco ambiental, pois a questão ambiental agrega valor 

independentemente de seu retorno. 

Na prática, entende-se que somente a licença ambiental não é suficiente 

para concluir que a empresa está apta ambientalmente. Faz-se necessário um 

projeto completo e detalhado, bem como as demonstrações no Balanço e no 

relatório social da empresa. 

Há a necessidade de localização dos riscos, para realmente dimensionar, 

ordenar, reconhecer prioridades e aproveitar ao máximo os recursos públicos e 

privados disponíveis. A maior parte dos riscos ambientais são fenômenos 

geográficos, que podem ser localizados no espaço físico e, portanto, podem ser 

representados em mapas, que - uma vez reunidos – constituiriam um “Atlas de 

Riscos Ambientais”, que seria um instrumento didático para formar as próximas 

gerações (RIBEIRO, 2006). 

Há a necessidade de divulgar informações que fundamentem a adoção de 

políticas públicas nos diferentes níveis da federação, que orientem a ação da 

iniciativa privada e indiquem providências de toda sorte. Um instrumento para ajudar 

o país na preservação dos recursos naturais existentes, na adoção de medidas 

preventivas em sua defesa e utilização e no enfrentamento das situações de risco 

ambiental. 

Não adianta apenas propagar a preocupação com o meio ambiente na 

sociedade a partir dos níveis escolares, tornando o assunto objeto de disciplina 

obrigatória ou por outro tipo de providência meramente formal, mas, na formação 

dos futuros professores, esse instrumento permitirá criar a consciência dos riscos 

ambientais, como um problema com implicações ambientais e sociais, 
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geograficamente notados, localizados, ordenados e dimensionados. Isso terá grande 

influência na formação das novas gerações.  

Como cabeça dos sistemas de geociências e recursos naturais, o IBGE 

(2008) está constitucional e tecnicamente capacitado a coordenar a coleta destes 

dados, promover a crítica das informações coletadas e elaborar um trabalho 

consistente e competente de mapeamento dos riscos ambientais do Brasil. Tem 

excelente reputação internacional, fortes laços com agências internacionais de 

fomento e pesquisa. Provavelmente poderia atrair atenção de recursos externos 

para auxiliar o financiamento do projeto. Pode ser uma providência modesta, mas 

por esta mesma razão, corre o risco de ser eficaz. 

 

2.1.15  Risco de Mercado 
 

São as mudanças de valores entre ativos e passivos, sob a gestão das 

Instituições Financeiras, atrelados ou não à taxa de juros ou de câmbio - os títulos 

negociados no mercado como renda variável ou no mercado imobiliário, enfim, que 

os riscos nas instituições derivam de variações de taxas de juros e taxas de câmbio, 

além do risco de inadimplência (FORTUNA, 2012). 

Este risco vem crescendo face às securitizações de ativos - com 

negociações com derivativos; aumento da volatilidade da taxa de câmbio e mais 

recentemente pela integração dos mercados financeiros; bem como pelo 

crescimento das atividades das instituições na indústria financeira. 

Saunders (2000) citado por Tosini (2006), classifica como risco de mercado, 

aqueles que as instituições enfrentam quando faz hedg nas operações de ativo e 

passivo. Este autor entende que o Risco Ambiental além do seu próprio risco 

(mercado) é também uma variável de risco de mercado. 

Empresas podem estar historicamente com boa posição de incremento do 

valor de suas ações, mas caso não possuam uma adequada gestão ambiental, 

poderá ocorrer um acidente ambiental e/ou ter multas pelo não cumprimento da 

legislação. As instituições devem gerenciar esta questão do risco ambiental e de 

mercado, pois caso não o façam poderão ser responsabilizados indiretamente. 

É fundamental o desenvolvimento de modelos de gerenciamento de risco 

incluindo a variável ambiental. Sem estas, as instituições estarão sujeitas a perder 

negócios. Instituições multilaterais que possuem critérios socioambientais em suas 
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carteiras terão maior facilidade na captação de recursos, pois especialmente em 

países emergentes, a facilidade de captação de recursos, via emissão de títulos, 

está sujeita aos ciclos de liquidez do mercado internacional (TOSINI, 2006). 

As instituições têm utilizado em sua maioria, o guide lines, desenvolvido pelo 

Banco Mundial e IFC (2003), que são os pioneiros na incorporação de padrões 

ambientais e sociais em seus projetos.  

Para tal, há a necessidade de um gerente geral responsável pela política 

ambiental e social da instituição que designará um coordenador que executará e 

dirigirá as análises ambientais e sociais do projeto, sendo que ambos devem fazer o 

curso aprovado pelo FMO e indicar o responsável pelo desenvolvimento da política 

social interna e sistema de gestão social. Também, implementar pós curso de 

gestão ambiental, o sistema de gestão social e ambiental (política e processos) para 

as atividades relevantes, possibilitando estimar riscos sociais e ambientais, 

promovendo assim melhores realizações sociais e ambientais das empresas 

tomadoras de crédito, considerando a legislação de cada país. Com isto reduzirá o 

custo mercado (TOSINI, 2006). 

 

2.2  ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO DE CASOS ACIMA DE U$ 10 
MILHÕES 

 

O lançamento de produtos e serviços que tenham cunho socioambiental, 

está diretamente atrelado aos negócios das instituições. Em 2013, 27,3% das 

instituições ofereciam às empresas, títulos de capitalização, fundos de investimento, 

cartões de crédito, entre outros benefícios, que de alguma forma contribuíam com 

iniciativas ambientais ou valorizavam as práticas ambientalmente corretas. 

Historicamente, a evolução do gerenciamento do Risco Ambiental realizado 

nas empresas, pode ser observada na Tabela 1. 

A tabela apresenta informações até o ano de 1970 onde não havia controle 

ambiental; até o ano de 1985 onde havia controle da poluição, mas, com a 

preocupação de que este controle poderia atrapalhar a geração de lucros; até o ano 

de 2000 com controle da poluição, preocupação com o cumprimento da legislação, 

aumentando os lucros e desenvolvendo uma política de segurança com o meio 

ambiente, integrando o cuidado com o ambiente e o aumento dos lucros. 
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Nesta tabela, delineia-se uma previsão a partir do ano de 2000, com uma 

concepção aumento e lucros e vantagens de longo prazo, considerando o produto 

desde a fase inicial até sua disposição final, e também faz referência ao futuro com 

um efetivo desenvolvimento sustentável, através da produção de ecoprodutos. 

Tabela 1: Evolução do Gerenciamento do Risco Ambiental nas Empresas 

 

Fonte: IFC 2003 “adaptação” 

 

Através do Relatório de Sustentabilidade, demonstrado na Tabela 2, 

observa-se um roteiro de informações que subsidiam a análise de concessão de 

crédito, analisada pelo Analista de Risco Ambiental atualmente. 

 

Tabela 2: Relatório de Sustentabilidade 

COMPROMISSO 

 O cliente possui política de sustentabilidade. Ambiental. Saúde e Segurança? 

 A política está disponível no website da empresa? 

 O cliente possui um comitê de Sustentabilidade ou de Responsabilidade 
Social? 

 O cliente publica Relatório de Sustentabilidade ou Balanço Social? 

 As unidades/atividades do cliente estão localizadas próximas a áreas de 
florestas nativas protegidas/patrimônio: Unesco – Ramsar, CITES (espécies 
ameaçadas), bioma amazônico, terra indígena? 

 O cliente tem orçamento aprovado para honrar os compromissos assumidos 
com a sustentabilidade do negócio? 

CAPACIDADE 

 O cliente tem Sistema de Gestão Ambiental (sem) e/ou de Saúde e 
Segurança? 

 Esses sistemas são certificados? ISO 14001 e OHSAS 18001? 

 O cliente é responsável, dedicado aos assuntos sócio ambientais e de 
sustentabilidade? 

 O cliente tem programa de treinamento dos funcionários em saúde e 
segurança, conservação, educação ambiental, ecoeficiência? 

 O cliente tem passivo ambiental ou área contaminada? 

HISTÓRICO / 
REPUTAÇÃO 

 Quais são as informações sobre as questões sociais e ambientais do cliente? 
Ex.: Prêmios e Reconhecimentos: 

Período Abordagem Abordagem Concepção Atitude

Até 1970
Sem controle de 

poluição
Lucro

Indiferença aos 

problemas ambientais

Poluir e degradar: 

extematizar custos

Até 1985 Controle de poluição
Lucro e respeito à 

regulação

O controle da poluição 

diminui os lucros

Poluir no limite 

permitido pela 

regulação

Até 2000
Prevenção da 

poluição

Lucro, respeito a 

regulação e eficiência
Aumento dos lucros

Reduzir resíduos no 

processo produtivo e 

desenvolver maior 

política de segurança

A partir de 

2000

Análise do cliclo de 

vida do produto

Lucro, eficiência e 

qualidade ambiental

Aumento dos lucros e 

de vantagens 

competitivas no longo 

prazo

Gerenciar o produto 

desde a produção até 

sua disposição final

Futuro
Desenvolvimento 

sustentável

Lucro e preservação 

da qualidade 

ambiental no longo 

prazo

Aumento da produção 

e de vantagens 

competitivas no longo 

prazo

Produzir produtos que 

não agridam o meio 

ambiente: os 

ecoprodutos
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 O cliente teve notícias negativas, campanha de ONG, ou reclamação da 
comunidade nos últimos 2 anos? 

 Existe algum fato relevante contra o cliente: demanda do Ministério Público 
(Ação Civil Pública, acidente, multa ou embargo? 

 Houve denúncia de condições de trabalho? 

 Existem incidentes adversos relacionados a fornecedores? 

Fonte: IFC 2003 “adaptação” 

 

Com base no Relatório de Sustentabilidade, a instituição através do Analista 

de Risco Ambiental realiza a interpretação, classificação e compilação dos dados 

com base nas categorias: A = Alto Risco, B = médio risco, C = baixo risco e N = não 

aplicável, visualizados na tabela 3 e 4:  

 

Tabela 3: Catalogação de Conceitos II 

001 Cliente é líder para as políticas e líder em práticas de Sustentabilidade, em comparação aos 
seus concorrentes no setor. 

002 Cliente está em conformidade com as políticas de Sustentabilidade. 

003 Cliente não está totalmente em conformidade com as políticas do sistema, mas está em um 
caminho considerado aceitável para se tornar totalmente em conformidade. 

004 Cliente não está em concordância com as políticas e diretrizes do sistema. 

000 Não aplicável – ramo de atividade não consta na Tabela de Ramos de Atividades com Risk 
Rating Sustentability- SRR  Mandatórios. 

Fonte: IFC 2003 “adaptação” 

 

Tabela 4: Catalogação de Conceitos I 

A Cliente com alto risco de Sustentabilidade. 

B Cliente com médio risco de Sustentabilidade. 

C Cliente com baixo risco de Sustentabilidade. 

N 
Não aplicável (ramo de atividade não consta na Tabela de Ramos de Atividades com 

SRR Mandatórios Segmentos.  

Fonte: IFC 2003 “adaptação” 

 

A análise sugerida, de classificação, compilação e junção de dados para a 

verificação da concessão de crédito, para os casos acima de U$ 10 milhões e que 

constam da Tabela de Segmentos Restritos, são aplicados pela instituição 

atualmente e pontuados na Tabela 5: 
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Tabela 5: Modelo de aplicação, para os casos da Tabela de Segmentos Restritos superior a U$ 10 
milhões 

 

Fonte: IFC 2003 “adaptação” 

 

Em resumo, estas tabelas 1 a 5, demonstram as bases para o cálculo do 

Risco de Sustentabilidade. 

 

2.2.1  Sistema Atual de Análise de Riscos Ambientais Utilizado pela Instituição 
 

Atualmente a instituição elabora a análise de risco ambiental, mas de forma 

simples, conforme Tabela de Segmentos Restritos, com base nos códigos CNAES, 

onde estão descritas as atividades por segmento. 

De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001/86, de 23/01/1986, 

EIA/RIMA é,  

 

Um dos instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente que compõe 
atividades utilizadoras de Recursos Ambientais consideradas de 
significativo potencial de degradação ou poluição dependerão do Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) para licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental 
apresenta uma série de procedimentos específicos, inclusive realização de 
audiência pública, e envolve diversos segmentos da população interessada 
ou afetada pelo empreendimento. 

 

Também Oliveira (2015, p.1) coloca as definições de EIA e RIMA como 

sendo: 

 

O EIA é responsável por dizer a respeito da coleta de material, analise, 
bibliografia (textos), bem como estudo das prováveis consequências 

Alto Médio Baixo Sem Risco 

A B C N 

Não Compatível 4 

Quase Compatível 3 

Compatível 2 

Líder 1 

Não Aplicável 0 

SRR -  
Impacto 

SRR - Impacto 
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ambientais que podem ser causados pela obra. Este estudo tem por 
finalidade analisar os impactos causados pela obra, propondo condições 
para sua implantação e qual o procedimento que deverá ser adotado para 
sua construção. O RIMA é um relatório conclusivo que traduz os termos 
técnicos para esclarecimento, analisando o Impacto Ambiental. Este 
relatório é responsável pelos levantamentos e conclusões, devendo o órgão 
público licenciador analisar o relatório observando as condições de 
empreendimento. Recebido o RIMA o mesmo será publicado em edital, 
anunciado pela imprensa local abrindo o prazo de 45 dias para solicitação 
de audiência pública que poderá ser requerida por 50 ou mais cidadãos ou 
pelo Ministério Público, onde após a realização de quantas audiências 
forem necessárias é elaborado o parecer final, podendo ser autorizado um 
licenciamento prévio para realização da obra ou o indeferimento do projeto. 

 

O conteúdo de um EIA/RIMA é estipulado por termo de referências dos 

órgãos ambientais e legislação pertinente, como descrito pela Resolução CONAMA 

Nº 001/86 de 23/01/1986 (TRAVITZKI, 2009 e BRAGA, 2004): 

Artigo 6º – O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 

seguintes atividades técnicas: 

I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de 

modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: 

a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 

recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e 

econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 

recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 

através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 

prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos 

(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, 

temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades 

cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 
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III – Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas 

os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas. 

lV – Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados. 

(...) 

Artigo 7º - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe 

multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do 

projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. 

Artigo 8º - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e 

custos referentes á realização do estudo de impacto ambiental 

Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do 

estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo: 

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com 

as políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 

especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de 

influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e 

técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os 

empregos diretos e indiretos a serem gerados; 

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área 

de influência do projeto; 

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 

operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de 

tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios 

adotados para sua identificação, quantificação e interpretação; 

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem 

como com a hipótese de sua não realização; 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser 

evitados, e o grau de alteração esperado; 

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 
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VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e 

comentários de ordem geral). 

Parágrafo único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e 

adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem 

acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de 

comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e 

desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua 

implementação. 

Em continuidade, Braga (2004, p.1) ainda referencia as atividades 

modificadoras do meio ambiente que devem ser observadas: 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 

II - Ferrovias; 

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 

nº 32, de 18.11.66; 

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 

esgotos sanitários; 

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 

barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, 

abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos 

d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 

Mineração; 

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos; 

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW; 

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 

recursos hídricos); 

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 
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XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 

100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais 

ou de importância do ponto de vista ambiental; 

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e 

estaduais competentes; 

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior 

a dez toneladas por dia. 

XVII – Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000ha ou 

menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais 

ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção 

ambiental. 

Percebe-se que a quantidade dos códigos considerados como Mandatório é 

restrita, ou seja, devem ser ampliadas significativamente, de forma que possam 

abranger maior número de áreas de atividades econômicas, considerando outros 

diversos segmentos serem importantes para proteger o meio ambiente. 

O Gráfico 1 descreve o fluxograma do processo de solicitação de 

empréstimo elaborado pelo autor. 
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Gráfico 1: Fluxograma do Processo de Empréstimo 

 

Ao observar a formação do grupo econômico é possível detectar que 

estudos completos do grupo empresarial (diversas empresas cujos participantes são 

os sócios e as empresas entre si), deixam de ser feitos quando uma ou mais 

empresa tem participação no Capital Social. Isto ocorre quando as empresas 

possuem mesmos sócios e acionistas e são controladas por uma holding. 

A esta colocação, acrescenta-se a análise com relação ao cliente, ao qual se 

estuda a concessão de crédito PORTER (1991): 

a) Dependência de fornecedores: se o cliente tem dependência Alta, Média 

ou Baixa, com relação aos seus fornecedores. No caso de problema com a empresa 

do grupo que extrai o minério, esta dependência é alta e que define a sequência dos 

negócios do grupo; 

b) Dependência de clientes: se algum cliente tiver problema neste quesito, 

poderá ter redução em suas compras e/ou até deixar de comprar;  
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c) Produtos substitutos: em diversos casos não há produtos substitutos. Ex: 

água; 

d) Entrada de novos concorrentes: a concorrência observando a 

possibilidade de se instalar corretamente na região terá grande apetite para tal. 

Tanto para a instituição emprestadora, fiador ou de qualquer forma, 

garantidor da operação dos segmentos mandatórios e até restritivos (que tem menor 

critério), pode ser multado, mas não elimina o problema da empresa e do fato 

gerador do problema.  

Tanto a empresa cliente (operadora da extração), como os seus 

administradores, poderão ser responsabilizados civil e criminalmente. Esta questão 

é séria, lembrando que todos terão prejuízos. Tanto as pessoas que de uma ou de 

outra forma participarem (sofrerem as consequências), como as futuras gerações. 

A questão maior é que apesar da multa aplicada, grande parte dos crimes 

ambientais é irreparável. Quanto maior o problema, maior é a destruição, ou seja, 

afeta o ecossistema e consequentemente a população. 
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2.3 ESTADO DA ARTE 
 

No Brasil, o tema vem se aprimorando: na década de 80 houveram 

inovações institucionais, políticas, sociais e ambientais, criando condições para a 

mudança de atitudes das empresas e permissão social para operar e os custos de 

produção; na década de 90 a ampliação da visão estratégica das empresas sobre 

seu negócio, que afeta e é afetado pelo ambiente, a empresa trabalhava no intuito 

de reduzir riscos e evitar penalidades e no final da década de 90 procurou melhorar 

a competitividade e aumentar os lucros. Neste processo de mudanças conceituais, 

pressupõe-se devem ser adotadas mudanças nas ações a favor da sustentabilidade, 

uso de diálogo e transparência, e ganho de reputação no mercado (CAPPELLIN E 

GIULIANI, 2002, p.10, citado por MARQUES, 2006) 

Parte-se da premissa de que as instituições vêm sendo forçadas a reavaliar 

seu papel na sociedade, especialmente em relação à concessão do crédito e que 

atualmente além dos parâmetros econômico-financeiros tradicionais, os impactos 

ambientais e sociais dos empreendimentos financiados vêm sendo considerados 

(MARQUES, 2006)Também neste trabalho foi abordada a gestão socioambiental no 

setor bancário através dos Princípios do Equador (PE), os quais tratam de riscos 

ambientais e sociais no financiamento de projetos de investimento de grande porte 

(acima de US$ 50 milhões), geralmente ligados a empreendimentos de significativo 

impacto ambiental e/ou social, em setores como energia, petróleo e papel e 

celulose. A pesquisa também buscou identificar as condicionantes para a adoção e 

aplicação dos Princípios do Equador, pelas instituições que atuam no Brasil e avaliar 

seu potencial como impulsionadora da gestão responsável do crédito e indutora de 

práticas sustentáveis nas empresas. 

As informações obtidas sugerem que esta ferramenta pode contribuir para a 

gestão socioambiental do crédito no Brasil, tanto entre as instituições signatárias 

quanto entre os demais participantes do mercado de Project finance, através da 

disseminação da cultura de gestão de riscos sociais e ambientais. Os resultados 

também indicaram que os PE podem estar induzindo boas práticas de gestão 

socioambiental em outras atividades das instituições signatárias, com potencial para 

fazê-lo também entre as empresas financiadas.  
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CAPÍTULO 3 
 

3.1  METODOLOGIA 
 

A metodologia de pesquisa do presente trabalho caracteriza-se como um 

estudo de caso, e para atender aos objetivos propostos foi utilizada a metodologia 

da pesquisa de levantamento de dados de uma base de clientes que pleitearam e 

obtiveram empréstimos junto a uma instituição financeira. 

A pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses, tendo como objetivo principal 

o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Trata-se, portanto, de uma 

modalidade de pesquisa cujo objetivo principal é descrever, analisar ou verificar as 

relações entre fatos e fenômenos (variáveis), ou seja, tomar conhecimento do que, 

com quem, como e qual a intensidade do fenômeno em estudo (GIL, 2002, P.41). 

O estudo de caso constitui-se em um método amplamente utilizado para a 

execução da pesquisa exploratória, o que não significa que outros tipos de 

pesquisas não possam utilizar tal método. 

O presente estudo ocorreu em meados de 2013 e 2014, com observação 

direta como coloca Yin (2001, p.108), “tratam de acontecimentos em tempo real”, 

quando houve o estudo e análise das negociações financeiras que ocorreram no 

período proposto, com dados reais dos processos e resultados de adimplência e/ou 

inadimplência dos processos bancários observados. 

As operações foram realizadas por setor econômico baseando-se 

especificamente em operações de crédito com risco ambiental por setor sem a 

identificação das empresas. 

Com isto, realizou-se a triangulação do estudo, de acordo com Yin (2001, 

p.120), 

 

Triangulação: fundamento lógico para se utilizar várias fontes de evidências. 
Não se recomenda, no entanto, durante a realização dos estudos de caso, a 
aproximação a fontes individuais de evidências. Pelo contrário, um ponto 
forte muito importante da coleta de dados para um estudo de caso é a 
oportunidade de utilizar muitas fontes diferentes para a obtenção de 
evidências. Além disso, a necessidade de utilizar várias fontes de 
evidências ultrapassa em muito a necessidade que se tem em outras 
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estratégias de pesquisa, como em experimentos, levantamentos ou 
pesquisas históricas. 

 

As propostas de operações de crédito analisadas foram as operações que 

têm risco ambiental, consideradas como de maior risco e de menor risco e estão 

contempladas na Tabela de Segmentos Restritos utilizada atualmente pela 

instituição observada, ou seja, possuem código de Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas – CNAE (Protocolo de Cooperação ENAT nº 04/2005, 2014), 

conforme demonstradas no Anexo 2, bem como operações que não constam na 

Tabela de Segmentos Restritos. 

Para atingir o objetivo geral do trabalho, foram analisados os empréstimos 

concedidos às empresas listadas na Tabela de Segmentos Restritos e na Tabela 

Sugestão do Pesquisador e como se comportaram em relação ao cumprimento do 

contrato de concessão. 

Para a análise dessas informações foram levados em conta os atuais 

critérios que a instituição utiliza para liberação dos recursos. 

Foram observados nessas propostas, os problemas encontrados no período 

da concessão relacionados ao Risco Ambiental, que de alguma forma contribuíram 

para a não liquidação ou atraso no pagamento do financiamento. 

O estudo de caso neste trabalho visa contribuir para a aplicação de uma 

melhor eficácia do sistema de liberação de crédito, pela instituição, para as 

empresas com atividades classificadas no CNAE (tabela de segmentos restritos), 

procurando minimizar os prejuízos sofridos pela inadimplência. 

Além dessas empresas não cumprirem com o compromisso financeiro, 

podem causar danos irreparáveis a natureza, o que significa inadimplência 

significativa ao credor e aos seus clientes e fornecedores. 

Então, o estudo restringiu-se a 30 operações contratadas com 

características semelhantes, quais sejam: 

a) Modalidade do Empréstimo: Capital de Giro; 

b) Garantia: Avalista; 

c) Prazo do Empréstimo: 18 meses; 

d) Forma de Pagamento: Encargos mais principal mensal; 

e) Taxa de Juros: 1,47% a.m. prefixada; 

f) Datas de Concessão próximas:  

a. 15 operações: contratação: jun/2013 e vencimento dez/2014 
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b. 15 operações: contratação: dez/2013 e vencimento jun/2014 

g) Segmento das empresas, previstas na Tabela de Segmentos Restritos, 

não previstas na análise; 

Foram consideradas as operações de crédito adimplentes e inadimplentes e 

os segmentos analisados foram: 

a) Abatedouro de Aves (03 operações de crédito); 

b) Construção de Edíficios (03 operações de crédito); 

c) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional (02 operações de crédito); 

d) Fabricação de Tecidos de Malha (03 operações de crédito); 

e) Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados (03 operações de 

crédito); 

f) Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas (03 operações de 

crédito); 

g) Indústria de Laticínios (03 operações de crédito); 

h) Fabricação de Álcool (03 operações de crédito); 

i) Fabricação de Celulose e Outras Pastas Para a Fabricação de Papel (03 

operações de crédito); 

j) Fabricação de Intermediários Para Fertilizantes (01 operação de crédito); 

k) Extração de Areia, Cascalho ou Pedregulho e Beneficiamento associado 

(03 operações de crédito). 
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3.2  CENÁRIO DA PESQUISA – ESTUDO DE CASO 
 

O estudo de caso foi realizado em uma instituição bancária de pequeno 

porte, onde são realizados empréstimos financeiros para empresas nos diversos 

segmentos de atuação, e muitos desses segmentos estão listados em uma Tabela 

de Segmentos Restritos com respectivos códigos CNAE, em que a instituição 

analisa no momento dos pedidos de empréstimos. 

Como as instituições são os detentores da circulação de capital, que geram 

negócios, elas minimizam os riscos ambientais através da aplicação de regras e 

normativas de proteção de crédito. Antes da concessão do empréstimo, é realizada 

a análise do crédito da empresa solicitante, individualmente, aplicam-se estas regras 

e normas em vigor, averiguando os riscos de um modo geral e os riscos ambientais, 

analisando toda cadeia produtiva da empresa, para que este procedimento bancário, 

de concessão de crédito, ofereça segurança para a instituição.  

Considerando as empresas de uma maneira abrangente, elas dependem de 

outras empresas fornecedoras que produzem insumos e matérias primas 

necessárias, muitas vezes, por sua sobrevivência no mercado, estas por sua vez, 

também podem depender dos investimentos e créditos bancários para suas 

negociações, portanto, quando da análise de concessão de crédito é realizado uma 

análise abrangente da empresa em questão e das demais empresas que possam 

colocar em risco sua idoneidade quanto a preservação ambiental. 

Na medida em que as instituições vem procedendo melhor análise de risco 

ambiental nos casos de concessão de crédito, a instituição credora oportunizará o 

investimento às empresas que entende que teoricamente irão contribuir para a não 

degradação do meio ambiente, procurando garantir que a sociedade não sofra com 

os possíveis danos que poderiam surgir, nos casos de investimentos em empresas 

que não cumprem seu papel social de proteção ambiental. Identificando os riscos há 

menores possibilidades de que isto aconteça. 

A precaução na análise dos riscos sempre será benéfica, pois além de 

cumprir com a normas internas, colaboram para cumprir com as diretrizes que 

norteiam os investimentos, o acordo da Basiléia e os protocolos e princípios que 

regem a conduta das instituições bancárias, com relação a concessão de crédito e a 

preservação ambiental. 
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Este critério exigido na instituição, com relação a consideração dos riscos 

para a concessão de credito é benéfico, mesmo em casos de negativa financeira, 

visto que a instituição estará se precavendo de possíveis sinistros que poderá sofrer, 

inclusive desgastes financeiros com juros e taxas de atraso no pagamento, 

inadimplência total por parte da empresa contratante, danos ao ambiente com 

aplicação de multas, inclusive à instituição por financiar uma empresa que já estava 

com o risco eminente, entre outras situações como o desprestígio da instituição em 

financiar uma empresa que degrada o ambiente. 

Entre os possíveis sinistros estão os eventos naturais como queimadas, 

chuvas de maior intensidade ou por períodos prolongados, entre outros, se uma 

empresa está situada ou não em um local de risco eminente e não está preparada 

para enfrentar possíveis dificuldades, se não tiver um plano de contingência capaz 

de proteger seus bens e produtos, esta empresa fica a mercê dos riscos, gerando 

instabilidades no faturamento e em seus investimentos, quanto a preservação de 

seu patrimônio de um modo geral. 

A instituição deve manter adequada estrutura de análise de risco, para 

identificar e priorizar aqueles que possam vir a afetar as negociações financeiras e 

devem também, elencar os riscos com base nas suas normas internas e regras que 

regem a liberação de financiamentos, de forma clara e objetiva, para uma 

visualização rápida e eficaz destes riscos, de forma a contribuir para a segurança 

efetiva da instituição na concessão de crédito. 

As empresas solicitantes, no momento do pedido de concessão de crédito, 

fornecem os seus dados e relatórios de atuação, inclusive sobre a sua atuação com 

relação a preservação do ambiente, com documentos comprobatórios e viabilização 

de visitas técnicas, observação das plantas e projetos da empresa, propiciando 

detalhamento nos dados e consequentemente maior segurança na análise bancária, 

sempre com vistas a comprovar a idoneidade da empresa no trato ambiental. 

A instituição deve analisar todos os riscos: de crédito, de sustentabilidade, 

de mercado, de imagem, de variação da taxa de juros, de câmbio, tecnológico e 

operacional, soberano, de liquidez, legal e de risco social. E quanto à oportunidade 

de negócios, constar os benefícios que se pode ter com a questão de preservação 

ambiental. 
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CAPÍTULO 4 
 

4.1  RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

4.1.1 Apresentação do Modelo Vigente 
 

Foi analisado uma carteira de uma base de dados que corresponde a 30 

empréstimos concedidos, dos quais 20 unidades de análise documentais (empresas) 

não constavam da Tabela de Segmentos Restritos e 10 empresas desta amostra, de 

empresas cuja atividades são consideradas como análise obrigatória (aquelas cujo 

código CNAE estão relacionadas na Tabela de Segmentos Restritos). 

Considerando os procedimentos atuais da instituição, foram atendidas 30 

empresas, cujo montante dos financiamentos foi na ordem de R$ 287.004 mil, 

ocorridos em meados de 2013 e 2014. 

Destas 30 operações de empréstimos, equivalente a R$ 287.004 mil, 

geraram um índice de adimplência de 98,7108% resultando em uma inadimplência 

de empresas que totalizam R$ 3.700 mil, considerando o modelo atual.  

Destes R$ 287.004 mil relativos aos empréstimos concedidos para estas 

empresas, obteve-se a seguinte composição: 

a. 27 empresas pagaram seus financiamentos, gerando à instituição, uma 

adimplência de R$ 278.751 mil. 

b. 03 empresas mantém suas dívidas em inadimplência, perfazendo um 

total de R$ 3.700 mil à instituição bancária. 

c. 02 empresas negociaram parcelamento e prorrogação do empréstimo no 

valor de R$ 4.553 mil. 

Foram consideradas 11 ramos de atividades diferentes, sendo que para 09 

deles, foram analisadas 27 operações, compreendendo 03 de cada ramo de 

atividade, exceto para o segmento de Transporte Rodoviário de Carga, que foram 

analisadas 02 operações, e o segmento de Fabricação de Intermediário para 

Fertilizantes, 01 operação; operações obtidas em períodos semelhantes, com a 

mesma finalidade e nas modalidades de capital de giro, garantias, formas de 

pagamento e taxas semelhantes.  

 Casos verificados: 
 

a) Abatedouro de Aves (1012-1/01)  
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Foram contratadas 03 operações no valor de R$ 16.897 mil, das quais foi 

liquidado R$ 15.670 mil e inadimplência de R$ 1.227 mil. 

Não foi feito analise de acordo com os Princípios do Equador. Foi feito 

análise de Risco Ambiental, exigido Certidões do IBAMA, Licença Operacional e 

Certidões Negativas. 

As operações foram concedidas com garantia de aval às três empresas do 

ramo de Abatedouro de Aves, sendo que algumas foram liquidadas e outras não 

foram liquidadas integralmente, com o contrato junto à instituição. Houve suspensão 

da licença e uma multa elevada, devido resíduos que estavam sendo despejados no 

meio ambiente gerando poluição em seu entorno, além de estar com problemas no 

tratamento de resíduos, despejando estes poluentes no curso d’água do rio. A 

empresa reparou o dano ambiental, entrou em dificuldade financeira e ficou 

inadimplente com a instituição. 

b) Construção de Edifícios (4120-4/00)  

Foram contratadas 03 operações no valor de R$ 18.070 mil, das quais foi 

liquidado R$ 16.140 mil e inadimplência de R$ 1.930 mil 

Não foi feito análise de acordo com os Princípios do Equador. Foi feito 

análise de Risco Ambiental, exigido Certidões do IBAMA, Licença Operação  e 

Certidões negativas. Os empréstimos foram com a mesma garantia, de aval, e 

mantiveram adimplentes, mesmo não tendo a análise detalhada do risco ambiental e 

outra teve sua obra embargada com consequências financeiras, devido a isto o não 

cumprimento do contrato com a instituição, ficando inadimplente. 

c) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02) 

Foram contratadas 02 operações no valor de R$ 12.770 mil, das quais foi 

liquidado R$ 12.770 mil. 

Não foi feito análise de acordo com os Princípios do Equador. Foi feito 

análise de Risco Ambiental, exigido Certidões do IBAMA, Licença Operação  e 

Certidões negativas. Uma das empresas cumpriu com o pagamento do contrato e a 

outra teve dificuldades, mas renegociaram as operações, não caracterizando 

inadimplência. 

d) Fabricação de Tecidos de Malha (1330-9/00) 

Foram contratadas 03 operações no valor de R$ 22.050 mil, foi liquidado R$ 

21.507 mil e inadimplência de R$ 543 mil. 
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Não foi feito análise de acordo com os Princípios do Equador. Foi feito 

análise de Risco Ambiental, exigido Certidões do IBAMA, Licença Operação  e 

Certidões negativas. Houveram operações liquidadas e uma delas com problemas 

de poluição ambiental, ficou com parte do financiamento em inadimplência. 

e) Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados (4671-1/00) 

Foram contratadas 03 operações no valor de R$ 15.070 mil, liquidado 

13.070 mil. 

Não foi feito análise de acordo com os Princípios do Equador. Foi feito 

análise de Risco Ambiental, exigido Certidões do IBAMA, Licença Operação  e 

Certidões negativas. Houve autuação por dano ambiental e somente uma empresa 

não liquidou totalmente seu financiamento, prorrogando o seu pagamento sobre o 

valor de R$ 2.000 mil. 

f) Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas (2071-1/00) 

Foram feitas 03 operações no valor de R$ 17.370 mil. Foi liquidado R$ 

17.370 mil. 

Não foi feito análise de acordo com os Princípios do Equador. Foi feito 

análise de Risco Ambiental, exigido Certidões do IBAMA, Licença Operação  e 

Certidões negativas. As empresas tiveram alguns problemas de cunho ambiental, 

mas sanaram e conseguiram se manter adimplentes. 

g) Indústria de Laticínios Cnae (4631-1/00) 

Foram feitas 03 operações no valor de R$ 14.968 mil e liquidado R$ 14.968 

mil. 

Não foi feito análise de acordo com os Princípios do Equador. Foi feito 

análise de Risco Ambiental, exigido Certidões do IBAMA, Licença Operação  e 

Certidões negativas.  Houveram problemas com a água após a utilização (by-pass), 

ela não foi tratada antes de retornar do rio, houve multa ocasionando atraso nos 

pagamentos com inadimplência nos primeiros meses de seca e atraso no 

pagamento à instituição, mas em seguida liquidou integralmente. Para uma das 

empresas, após prorrogação, liquidou a operação normalmente. 

h) Fabricação de Álcool (1931-4/00)  

Foram realizadas 03 operações no valor de R$ 65.220 mil. Liquidado R$ 

65.220 mil. 

As operações são de segmentos que constam na Tabela de Segmentos 

Restritos e considerando seus valores serem superiores a U$ 10 milhões, foi feito a 
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Análise de Risco Ambiental e exigência de Certidão junto ao IBAMA e Licença 

Operacional (LO) e Certidões Negativas. Não foi feito análise de acordo com os 

Princípios do Equador. Em uma das operações houve problema ambiental, mas com 

posterior adequação à legislação, todas foram liquidadas. 

i) Fabricação de Celulose e Outras Pastas para Fabricação de Papel (1710-

9/00) 

Foram feitas 03 operações no valor de R$ 63.420 mil. Liquidado R$ 63.420 

mil. Foi feito Análise de Risco Ambiental e exigência de Certidão junto ao IBAMA e 

Licença Operacional (LO) e Certidões Negativas. Não foi feito análise de acordo com 

os Princípios do Equador. 

Mesmo com algumas empresas com problemas ambientais, de corte de 

árvores centenárias sem autorização, ação do Ministério Público e pagamento de 

multas, todas conseguiram liquidar normalmente seus empréstimos junto a 

instituição. 

j) Fabricação de Intermediários para Fertilizantes (2012-6/00) 

Foi feito 01 operação no valor de R$ 19.500 mil. Liquidada. 

Foi feito a Análise de Risco Ambiental e exigência de Certidão junto ao 

IBAMA e Licença Operacional (LO) e Certidões Negativas. Não foi feito análise de 

acordo com os Princípios do Equador. 

Operações liquidadas normalmente. 

k) Extração de Areia, Cascalho ou Pedregulho e Beneficiamento Associado 

(0810-0/06) 

Foram feitas 03 operações no valor de R$ 21.669 mil. Liquidado R$ 21.669 

mil. 

As operações não tiveram a análise de risco ambiental completa, por serem 

de valores inferiores a U$ 10 milhões, mas das 03 operações foram exigidos: 

Certidão junto ao IBAMA e Licença Operacional (LO) e Certidões negativas. Não foi 

feito análise de acordo com os Princípios do Equador. Mesmo com ocorrência em 

uma das empresas, que despejava no rio os resíduos de combustíveis, cometendo 

um crime ambiental de assoreamento, sendo autuada, multada e posteriormente 

recuperando a área, todas as empresas liquidaram o empréstimo junto à instituição. 

A concessão de crédito deve seguir uma métrica de atuação, com normas e 

princípios que assegurem as exceções detalhadamente estudadas e analisadas, e 
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que garantam um percentual de acertos do cumprimento dos contratos ora 

assinados. 

Os instrumentos de avaliação devem se diversificar de acordo com o ramo 

específico de atividade da empresa, analisando seus históricos de atuação no 

mercado e indicadores, passiveis de interferência no caso de inadimplência em 

algum momento do contrato. 

Bergamini, et.al., (2003, p.3), sugere um modelo de avaliação de risco de 

crédito e de concessão de financiamento que envolve três etapas:  

 

(1) Pontuação: consiste em gerar, a partir dos indicadores, do histórico e de 
outros dados, uma determinada pontuação indicativa da situação/evolução 
do desempenho da empresa analisada com relação a parâmetros 
representativos do desempenho médio de uma amostra de empresas 
setorial ou global; (2) Classificação ou rating: consiste em, através de uma 
tabela de intervalos de pontos, transformar a pontuação em uma classe 
específica de risco de crédito, tipicamente entre A e D, denotativos de uma 
qualidade intrínseca de risco, sendo o rating AAA o melhor que uma 
empresa poderá alcançar, e D o pior, significando potencial de 
inadimplência muito elevado; (3) Decisão de Concessão do Crédito: caso o 
rating possibilite a concessão do empréstimo, é determinada uma taxa de 
juros, que obedecerá, necessariamente, o critério de conceder menores 
taxas de juros para as empresas com melhor rating, na medida em que 
estão associadas perdas esperadas diferente para cada nível de risco.  

 

E existem modelos diferenciados que analisam e avaliam o potencial 

financeiro de uma empresa para o cumprimento de um contrato de financiamento, 

todos visam na verdade os mesmos resultados, mas, com modelos e dimensões 

diversificadas. Estes modelos visam extrair indicadores que direcionam o grau de 

endividamento que a empresa pode assumir naquele momento, posicionando a 

instituição acerca dos riscos de crédito ou sua ausência. (BERGAMINI, et.al., 2003). 

 

4.1.2.  Modelo Proposto Para Análise 
 

O modelo proposto para análise irá incrementar os critérios a serem 

observados, pois além de elencar os setores e subsetores da economia, sugere-se 

que se incluam mais segmentos (Anexo 3), visando proteger ao máximo a 

instituição, a economia como um todo e a proteção da sociedade, com relação ao 

meio ambiente. 

No modelo proposto para análise estão considerados os segmentos da 

economia que a instituição não considera de alto risco. Contudo, de acordo com os 
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casos verificados neste estudo observam-se que a instituição deveria incluir na 

análise de risco ambiental, os empreendimentos de menor valor, a somatória destes, 

representam sinistros com valores significativos. 

Nesta proposta, o nível de detalhamento de documentos junto ao IBAMA é 

criterioso, visando esclarecer os pontos estratégicos de risco, como por exemplo: no 

caso de autuações de infrações, há a necessidade de averiguar detalhadamente 

todos os possíveis problemas ambientais existentes, que possam gerar problemas 

para esta e para as futuras gerações, lembrando que a análise da proposta deve 

atender as Leis e Resoluções que tratam do assunto. 

Como exemplo, a instituição deve ter conhecimento da procedência da 

matéria prima utilizada pela empresa solicitante, conhecendo também os clientes e 

fornecedores a ela ligados direta e indiretamente. 

Há a necessidade de que a análise da empresa solicitante da concessão de 

crédito, seja detalhada e minuciosa, que ela forneça dados completos de todo o 

processo produtivo da empresa, faturamento e riscos ambientais, através de 

relatórios e laudos, que exprimam a verdade.  

Quando da análise de propostas de financiamentos pelas empresas, a 

instituição deve conhecer os programas de racionalização e redução do consumo de 

energia, água e papel da empresa, pois estes são fatores básicos e diretos no trato 

com o Meio Ambiente. 

Outra contribuição é a de que seja incluso nos contratos de financiamento, 

uma cláusula específica de proteção do meio ambiente, com dados comprobatórios 

e documentais, possibilitando a averiguação completa do que está previsto em leis e 

resoluções acerca do tema. 

Sobre os itens verificados que geram a falha nas análises da empresa pela 

instituição financiadora, observam-se: 

a) Ter informação de como o produto da empresa foi produzido e 

processado, vendo a origem da matéria prima.  

b) Se o transporte é feito por transportadora regularmente cadastrada. 

Verificar o Licenciamento Ambiental e as certidões negativas do IBAMA ou 

ocupação de Terra Indígena.  

c) Constatar se nas propostas das empresas contém informações sobre 

gestão de risco ambiental, proteção à biodiversidade e adoção de mecanismos de 

prevenção e controle de poluição; proteção à saúde, à diversidade cultural e étnica e 
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adoção de Sistemas de Segurança e Saúde Ocupacional; avaliação de impactos 

socioeconômicos, incluindo as comunidades e povos indígenas, proteção a habitats 

naturais com exigência de alguma forma de compensação para populações afetadas 

por um projeto; eficiência na produção, distribuição e consumo de recursos hídricos 

e energia e uso de energias renováveis; respeito aos direitos humanos e combate à 

mão-de-obra infantil e verificação das diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial em áreas críticas. 

d) Quanto à poluição ambiental, acompanhar a aplicação, controle, 

fiscalização de agrotóxicos e também o destino das embalagens. 

Isto levaria a uma melhor qualificação do crédito pelo Sistema e como 

retorno à instituição teria que realizar menor aporte de Capital, para atender às 

normas da Basiléia e teria maior segurança do recebimento do crédito. 

Fazendo empréstimos que atendam à política de Risco Ambiental, a 

instituição reduziria significativamente a inadimplência. 

Com base nos documentos apresentados, apresenta-se um modelo de 

Política de Risco Ambiental, onde a instituição deve ter sua política de crédito 

classificada de forma a aprimorar o estabelecimento de rating socioambiental, com 

base nos Princípios do Equador, por exemplo, as categorias: 

Categoria A (alto risco): com possibilidade de apresentar impactos 

ambientais mais sensíveis, que são os irreversíveis, como por exemplo, levar à 

perda de um importante habitat natural ou afetar grupos ou minorias étnicas 

vulneráveis, afetar locais históricos e/ou tombados como patrimônio histórico.  

Categoria B (médio risco): onde há possibilidade de causar impactos 

ambientais área ambientalmente importantes - exemplo: APA (área de proteção 

ambiental). 

Categoria C (baixo risco): aquelas cujos impactos são mínimos. 

Para os casos da categoria A e B, a instituição deve efetuar visitas através 

de profissionais qualificados ou empresa especializada e, para os casos 

necessários, as empresas deverão fornecer relatórios sobre as providências a serem 

tomadas. 

 

4.1.3  Discussão dos Resultados  
 

O modelo proposto sugere a inclusão dos itens a seguir: 
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- Inclusão de novos segmentos na Tabela de Segmentos Restritos (Anexo 

2); 

- Análise detalhada dos processos, como por exemplo: se a empresa 

solicitante possui autuações e/ou infrações. Caso o cliente tenha 

autuações, analisar cuidadosamente se solucionou o problema, ou seja 

se efetivamente realizou a recuperação; 

- Verificar se o processo atende a todas às leis e resoluções; 

- Solicitar que os clientes informem a origem da matéria prima e se o 

fabricante também está em dia com as leis e resoluções ambientais; 

- Fiscalização e monitoramento pela instituição, após o processo de 

concessão do empréstimo com pessoal capacitado; 

- Que nos contratos de constituição da empresa, termos, aditivos e 

estatutos sociais, possuam cláusulas de proteção ao meio ambiente; 

- Ampliação da inclusão nos contratos de financiamento, de cláusulas de 

proteção ao meio ambiente; 

Considerando o modelo proposto com mais filtros nas análises e observando 

com maior rigor o risco ambiental, a instituição teoricamente, reduziria a 

inadimplência, que na amostra observada, chegariam a ordem de R$ 3.700 mil. 

Conforme previsto o custo de dois colaboradores custaria à instituição R$ 

438 mil/ano, já acrescido dos encargos. 

Com isso, para o presente estudo, seria o seguinte resultado: 

a) Potencial de prejuízo a ser evitado: R$ 3.700 mil 

b) Custo potencial de dois colaboradores: R$    438 mil 

c) Resultado da Operação:   R$ 3.261 mil 

O modelo proposto é positivo ao considerar que se almeja proteger o Meio 

Ambiente, a Sociedade e as Empresas. Ao proteger o Meio Ambiente, se protege o 

todo: os cidadãos, a flora e a fauna. Havendo boas condições com relação ao meio 

ambiente, haverá a possibilidade de incremento de empresas, com isso, os cidadãos 

terão a oportunidade de Emprego e Renda. Caso não haja um Meio Ambiente 

propício, o estabelecimento de empresas, que poderão alavancar negócios, fica 

prejudicado. Na ausência de empresas e negócios, não haverá trabalho disponível 

aos cidadãos. Por outro lado, se não houver proteção dos rios, não haverá água de 

qualidade, enfim, há a necessidade de proteção de toda a biodiversidade.  
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Os estragos ambientais muitas vezes são imensuráveis, e a experiência 

mostra que além dos dispêndios financeiros, há um sofrimento enorme por parte da 

sociedade atingida por danos ambientais, e os estragos podem ir muito além da 

questão financeira. Às vezes, podem causar danos irreparáveis, como perdas de 

vidas e causar problemas de saúde, físicos e psicológicos, aonde as pessoas e os 

animais muitas vezes não terão sua vida normal. 

A proposta aqui sugerida é fruto do estudo e pesquisa junto a profissionais 

de agências bancárias, que trabalham rotineiramente com concessão de crédito e 

que através de suas experiências diárias, observaram que os ramos de atividades 

aqui apresentados, e relacionados nesta Tabela Sugestão do Pesquisador (Anexo 

3), são os segmentos que, após considerados aqueles constantes na Tabela de 

Segmentos Restritos (anexo 2), são os mais prováveis de apresentarem riscos ao 

meio ambiente, face a sua atividade. 

Esta proposta visa maximizar a busca de melhoria, proteção e recuperação 

do Meio Ambiente. Os comentários nesta pesquisa, mostram também a necessidade 

da continuidade deste trabalho para uma maior proteção do Meio Ambiente. 

Considerando a proteção para com o Meio Ambiente ser de suma 

importância para a sociedade, tanto para a presente como para as futuras gerações 

e que isto tende a melhorar e vem melhorando na medida em que a educação, que 

é o principal instrumento de construção do conhecimento, contribuição e maior 

relevância social e que sistematiza e analisa informações, eleva a qualidade de vida, 

pode corrigir rumos e também proporciona aos cidadãos uma maior atenção e 

desperta também, cada vez mais, a necessidade do zelo, espera-se que os 

cidadãos dediquem esforços no sentido de proteger e recuperar o Meio Ambiente. 

A proposta tem como função principal, contribuir para com a sociedade e 

buscar melhorar a observação e aplicação das normativas, tratados e propostas, em 

vigor no país e internacionalmente, para, cada vez mais, proteger o meio ambiente e 

a população neste quesito, além de ampliar os critérios de análise, buscando uma 

melhoria global na análise, inclusive pelos parceiros terceirizados, que elaboram 

projetos, vistorias e fiscalização da obra. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

5.1  CONCLUSÕES 
 

As conclusões aqui descritas tem como base o objeto do estudo e a 

aplicação da metodologia proposta. 

Os indivíduos podem e devem utilizar todo o aprendizado com relação à 

proteção do Meio Ambiente. A alocação de recursos às empresas e às pessoas, 

pode ser um instrumento para proteger o Meio Ambiente. 

Os gastos com educação e contratação de profissionais especializados é o 

melhor investimento que vem sendo realizado e que pode ser incrementado, 

observando que as multas impostas aos infratores, também colaboram para a 

redução da degradação ambiental. 

A inclusão de novos itens na Tabela de Segmentos Restritos, para a 

ampliação de informações nos casos de análise, bem como a obtenção de dados 

acerca da origem da matéria prima pela empresa contratante, neste caso o 

fabricante deve estar em dia com as leis e resoluções que protegem as questões 

ambientais, com isto, contribuindo significativamente para todo o processo 

relacionado ao risco ambiental. 

Conclui-se ainda que, com a contratação efetiva, de profissionais aptos e 

qualificados para a avaliação do risco ambiental, a concessão de crédito ficará 

devidamente fundamentada, e a instituição poderá realizar as avaliações com o rigor 

necessário quanto as questões referentes ao meio ambiente e de todas as atividade 

exercidas pela empresa candidata ao empréstimo. 

As propostas deste estudo, não garantem que todas as empresas que foram 

contempladas com empréstimos irão cumprir os compromissos, pois são muitos os 

fatores de inadimplência, mas teoricamente irão minimizar as perdas. Com isto, a 

instituição se beneficia no retorno dos empréstimos e na destinação apropriada dos 

recursos concedidos.  

Com o presente estudo, então, após serem considerados a pesquisa e a 

identificação de fatores de risco, observa-se que há um caminho a ser percorrido 

buscando a melhoria quanto a proteção e recuperações da degradação do Meio 
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Ambiente, bem como os diversos cuidados do manuseio e cuidado com o 

armazenamento e a proteção de resíduos, recuperação e preservação ambiental. 

 

5.2  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Conforme a pesquisa atual e estudos realizados, sobre a forma de 

verificação do risco ambiental em situações de análise bancária para concessão de 

crédito, atualmente, entendendo que novos trabalhos poderão dar sequência ao 

estudo a partir desta pesquisa. 

Pontua-se que na medida em que a questão do meio ambiente se altera 

devido a evolução social, alteram-se os cenários mercadológicos e de investimentos, 

a inclusão de novos segmentos com base na relação de códigos do CNAE, com 

vistas a melhorar a qualidade de Análise de Risco Ambiental, acontecem visando 

uma melhoria para a sociedade de um modo geral, de forma que no futuro 

minimizem ou não aconteçam problemas semelhantes aos que têm ocorrido 

recentemente, como por exemplo: seca e falta de água, inundações, destruição de 

rodovias, galpões comerciais e industriais, que afetam o mercado de investimentos 

financeiros gerando inadimplências para as instituições bancárias e 

consequentemente para os investidores, pois caso houvesse um rigor na análise e 

acompanhamento de projetos a serem financiados, perdas teriam sido evitadas. 

A falta de atenção às sugestões dos ambientalistas é prejudicial, pois se 

sabe que há décadas eles vêm alertando a sociedade quanto a possibilidade de 

desmatamento na Amazônia, por exemplo, o que iria gerar um desequilíbrio 

ecológico no local e em outras regiões, como o que estamos vivenciando nos 

últimos anos, sérios problemas da falta de chuva que quando ocorrem, alagam 

diversas regiões do Brasil. 

Portanto os novos trabalhos poderão utilizar principalmente, estudos de 

caso, comparando com a forma que as instituições bancárias vêm discutindo este 

assunto. 

Como sugestão pode ser mantido e ampliado um treinamento específico de 

formação dos colaboradores da instituição financeira para o trato com este tipo de 

análise, visando a condução ou não dos processos de concessão de financiamento. 
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DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DO EQUADOR (síntese) 

 

Forneceremos empréstimos diretamente a projetos nas seguintes 

circunstâncias: 

 1. Classificamos o risco de um projeto de acordo com as diretrizes internas 

que se baseiam nos critérios de seleção ambiental e social da IFC. 

2. Para todos os projetos das categorias A e B, o solicitante deverá ter 

concluído uma Avaliação Ambiental, cuja preparação seja consistente com o 

resultado de nosso processo de classificação e satisfaça nossas questões 

ambientais e sociais mais importantes identificadas durante o processo de 

classificação.  

3. No contexto da área de atuação do projeto, conforme for o caso, o 

relatório de Avaliação Ambiental deverá tratar das seguintes questões:  

a) avaliação das condições ambientais e sociais básicas  

b) exigências de acordo com as leis e regulamentações do país em questão, 

tratados e acordos internacionais aplicáveis 

c) desenvolvimento sustentável e utilização de recursos naturais renováveis  

d) proteção da saúde humana, de propriedades culturais e da 

biodiversidade, incluindo espécies ameaçadas e ecossistemas sensíveis 

e) utilização de substâncias perigosas  

f) principais riscos  

g) saúde e segurança no trabalho  

h) prevenção contra incêndio e segurança à vida  

i) impactos socioeconômicos  

j) aquisição e utilização de terras  

k) repovoamento involuntário  

l) impactos em povos e comunidades nativas  

m) impactos cumulativos sobre projetos existentes, sobre o projeto proposto 

e sobre projetos futuros previstos 

n) participação das partes afetadas na elaboração, revisão e implementação 

do projeto 

o) consideração de alternativas ambientais e sociais exequíveis 

p) produção, distribuição e utilização eficiente da energia 
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q) prevenção à poluição e minimização de resíduos, controles de poluição 

(efluentes líquidos e emissões aéreas) e gerenciamento de resíduos sólidos e 

químicos. 

Observação: em cada caso, a Avaliação Ambiental deverá estar de acordo 

com a legislação aplicável do país em questão e com as autorizações exigidas pelo 

projeto. Além disso, deverá ser feita referência aos padrões mínimos aplicáveis, de 

acordo com as diretrizes do Banco Mundial e da IFC quanto à prevenção e à 

diminuição da poluição e, para projetos localizados em países de baixa e média 

renda conforme definido pelos indicadores de desenvolvimento do Banco Mundial 

(http://www.worldbank.org/data/countryclass/classgroups.htm), a Avaliação 

Ambiental deverá ainda levar em consideração as políticas de proteção aplicáveis da 

IFC. Em cada caso, a Avaliação Ambiental deverá tratar, a nosso critério, da 

concordância geral do projeto com (ou variações justificadas sobre) as respectivas 

diretrizes e políticas de proteção acima mencionadas. 

4. Para todos os projetos da categoria A e, conforme for considerado 

apropriado, para os projetos da categoria B, o solicitante ou especialista terceirizado 

deverá ter preparado um Plano de Gestão Ambiental que seja baseado nas 

conclusões da Avaliação Ambiental. O Plano de Gestão Ambiental deverá tratar de 

soluções, planos de ação, monitoramento, gerenciamento de riscos e cronogramas.  

5. Para todos os projetos da categoria A e, conforme for considerado 

apropriado, para os projetos da categoria B, é satisfatório que o solicitante ou 

especialista terceirizado tenha consultado, de forma estruturada e culturalmente 

adequada, os grupos afetados pelo projeto, incluindo povos nativos e ONGs locais. 

A Avaliação Ambiental, ou um resumo dela, deverá ter sido disponibilizada ao 

público por um período mínimo razoável, em idioma local e de forma culturalmente 

adequada. A Avaliação Ambiental e o Plano de Gestão Ambiental deverão 

considerar tais consultas e, para os projetos da categoria A, serão submetidos à 

revisão de um especialista independente.  

6. O solicitante terá assumido o compromisso de:  

a) cumprir o Plano de Gestão Ambiental na construção e operação do 

projeto  

b) fornecer relatórios regularmente, preparados por pessoal interno ou 

especialistas terceirizados, de acordo com o Plano de Gestão Ambiental, e  
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c) quando aplicável, desativar as instalações de acordo com um Plano de 

Desativação combinado.  

7. Conforme necessário, os financiadores deverão apontar um especialista 

ambiental independente para fornecer serviços adicionais de monitoramento e 

elaboração de relatórios.  

8. Nas circunstâncias em que o solicitante não cumprir com os seus 

compromissos ambientais e sociais, de forma que haja quaisquer dívidas financeiras 

pendentes, comprometeremos o solicitante a empreender esforços para buscar 

soluções, a fim de que ele cumpra seu compromisso.  

9. Estes princípios aplicam-se a projetos com um custo total de 50 milhões 

de dólares ou mais.  

As instituições que os adotam consideram estes princípios como um padrão 

para desenvolver práticas e políticas individuais e internas. Da mesma forma que 

ocorre com todas as políticas internas, estes princípios não criam quaisquer direitos 

ou obrigações para pessoas públicas ou privadas. As instituições estão adotando e 

implementando estes princípios de forma voluntária e independente, sem depender 

ou recorrer à IFC ou ao Banco Mundial. 
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ANEXO 2: TABELA DE SEGMENTOS RESTRITOS 
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CNAE Ramo de Atividade Setor Verificações 

0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar Silvicultura   Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0115-6/00 Cultivo de soja Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0139-3/05 Cultivo de dendê Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0139-3/06 Cultivo de seringueira Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0151-2/01 Criação de bovinos para corte Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0151-2/03 Criação de bovinos, exceto para corte e leite Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0210-1/01 Cultivo de eucalipto Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0210-1/02 Cultivo de acácia-negra Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0210-1/03 Cultivo de pinus Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0210-1/04 Cultivo de teca Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0210-1/05 
Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, 
acácia-negra, pinus e teca 

Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0210-1/07 Extração de Madeira em florestas plantadas Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0210-1/08 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0210-1/99 
Produção de produtos não-madeireiros não 
especificados anteriormente em florestas plantadas 

Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0220-9/01 Extração de madeira em florestas nativas Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0220-9/03 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0220-9/04 Coleta de látex em florestas nativas silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0220-9/99 
Coleta de produtos não-madeireiros não 
especificados anteriormente em florestas nativas 

silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0500-3/01 Extração de carvão mineral Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0500-3/02 Beneficiamento de carvão mineral Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural Energia Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0600-0/02 Extração e beneficiamento de xisto Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0600-0/03 Extração e beneficiamento de areias betuminosas Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0710-3/01 Extração de minério de ferro Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 
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0710-3/02 
Perotização, sintetização e outros beneficiamentos 
de minério de ferro 

Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

0721-9/01 Extração de minério de alumínio Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0721-9/02 Beneficiamento de minério de alumínio Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

0722-7/01 Extração de minério de estanho Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0722-7/02 Beneficiamento de minério de estanho Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

0723-3/02 Beneficiamento de minério de metais preciosos   Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0723-5/01 Extração de minério de manganês Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0723-5/02 Beneficiamento de minério de manganês Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

0724-3/01 Extração de minério de metais preciosos Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0724-3/02 Beneficiamento de minério de metais preciosos Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0725-1/00 Extração de minerais radioativos Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0729-4/01 Extração de minérios de nióbio e titânio Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0729-4/02 Extração de minério de tugstênio Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0729-4/03 Extração de minério de níquel Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0729-4/04 
Extração de minerios de cobre, chumbo, zinco e 
outros minerais metálicos não-ferrosos não 
especificados anteriormente 

Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0729-4/05 
Beneficiamento de minerios de cobre, chumbo, zinco 
e outros minerais metálicos não ferrosos 

Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento associado Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/03 Extração de mármore e beneficiamento associado Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/04 
Extração de calcáreo e dolomita e beneficamento 
associado 

Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/05 Extração de gesso e caulim Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/06 
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e 
beneficiamento associado 

Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 
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0810-0/07 Extração de argila e beneficiamento associado Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/08 Extração de saibro e beneficiamento associado Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/09 Extração de basalto e beneficiamento associado Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/10 
Beneficiamento de gesso e caulim associado à 
extração 

Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

0810-0/99 
Extração e britamento de pedras e outros materiais 
para construção e beneficiamento associado 

Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0891-6/00 
Extração de Minerais para fabricação de adubos 
fertilizantes e outros produtos quimicos 

Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0892-4/01 Extração de sal marinho Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0892-4/02 Extração de sal-gema Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0893-2/00 
Extração de gemas (pedras preciosas e 
semipreciosas 

Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0899-1/01 Extração de grafita Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0899-1/02 Extração de quartzo Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0899-1/99 
Extração de outros minerais não-metálicos não 
especificados anteriormente 

Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0910-6/00 
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás 
natural 

Energia Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

0990-4/02 
Atividades de apoio a extração de minerais 
metálicos não-ferrosos 

Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

0990-4/03 
Atividades de apoio à extração de minerais não-
metálicos 

Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1011-2/01 Frigorífico - abate de bovinos silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1011-2/04 Frigorífico - abate de bufalinos silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1041-4/00 
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo 
de milho 

Química Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1042-2/00 
Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo 
de milho 

Química Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto Química Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 
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1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado Química Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1113-5/02 Fabricação de cervejas e chopes Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1510-6/00 Curtimento de outras preparações de couro Química Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1610-2/01 Serrarias com desdobramento de madeira silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1610-2/02 Serrarias sem desdobramento de madeira silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1621-8/00 
Fabricação de madeira laminada e de chapas de 
madeira compensada, prensada e aglomerada 

silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1622-6/02 
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de 
madeira para instalações industriais e comerciais 

silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1629-3/01 
Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto 
móveis 

silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1710-9/00 
Fabricação de celulose e outras pastas para a 
fabricação de papel 

silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1721-0/00 Fabricação de papel silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1749-4/00 
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, 
papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
não especificados anteriormente 

silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1910-1/00 Coquerias Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1921-7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1922-5/01 Formulação de combustíveis Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1922-5/02 Rerrefino de óleos lubrificantes Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1931-4/00 Fabricação de álcool silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1932-2/00 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2013-4/00 Fabricação de adubos e fertizantes Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2014-2/00 Fabricação de gases industriais Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 
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2019-1/00 
Fabricação de produtos químicos orgânicos não 
especificados anteriormente 

Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2019-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares Energia Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2019-3/99 
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos 
não especificados anteriormente 

Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2021-5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2051-7/00 Fabricação de defensivos agrícolas Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2073-8/00 
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e 
produtos afins 

Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2092-4/01 Fabricação de pólvoras explosivos e detonantes 
Equipamentos 

Defesa 
Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2099-1/99 
Fabricação de outros produtos químicos não 
especificados anteriormente 

Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2320-6/00 Fabricação de cimento Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2411-3/00 Produção de ferro-gusa Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

2441-5/01 
Produção de alumínio e suas ligas em formas 
primárias 

Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2442-3/00 Metalurgia dos metais preciosos Mineração e Metais Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

2443-1/00 Metalurgia do cobre Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2449-1/99 
Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas 
ligas não especificados anteriormente 

Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2532-2/02 Metalurgia do pó Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2550-1/01 
Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto 
veículos militares de combate 

Mineração e Metais Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3041-5/00 Fabricação de aeronaves 
Equipamentos 

Defesa 
Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3050-4/00 Fabricação de veículos militares de combate 
Equipamentos 

Defesa 
Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3101-2/00 
Fabricação de móveis com predominância de 
madeira 

silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

3511-5/01 Geração de energia elétrica Energia Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

3512-3/00 Transmissão de energia elétrica Energia Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 
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3514-0/00 Distribuição de energia elétrica Energia Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3520-4/01 Produtos de gás; processamento de gás natural Energia Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

3520-4/02 
Distribuição de combustíveis gasosos por redes 
urbanas 

Energia Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água Água Doce Licença Ambiental  Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

3701-1/00 Gestão de redes de esgoto Água Doce Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos Química Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

4222-7/02 Obras de irrigação Água Doce Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

4312-6/00 Perfurações e sondagens Energia Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água Água Doce Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios Química Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

4771-7/02 
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com 
manipulação de fórmulas 

Química Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 
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CNAE Ramo de Atividade Setor Verificações 

0116-4/02 Cultivo de girassol Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0119-9/01 Cultivo de abacaxi Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0134-2/00 Cultivo de café Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0155-5/01 Criação de frangos para corte Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0159-8/03 Criação de escargô Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0159-8/04 Criação de bicho da seda Silvicultura Licença Ambiental  Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1012-1/01 Abate de aves Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1112-7/00 Fabricação de vinho Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1312-0/00 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1313-8/00 Fiação de fibras artificiais e sintéticas Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1314-6/00 Fabricação de l inhas para costurar e bordar Silvicultura Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1321-9/00 Tecelagem de fios de algodão Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1322-7/00 Tecelagem de fios de fibras naturais, exceto algodão Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1323-5/00 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 
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1330-9/00 Fabricação de tecidos de malha Silvicultura Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1352-9/00 Fabricação de artefatos de tapeçaria Silvicultura Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1353-7/00 Fabricação de artefatos de cordoaria Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

1411-8/01 Confecção de roupas íntimas Silvicultura Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1411-8/02 Facção de roupas íntimas Silvicultura Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1531-9/01 Fabricação de calçados de couro Silvicultura Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1821-1/00 Serviços de pré-impressão Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

1822-9/99 
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e 
plastificação 

Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos Produtos Químicos Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas Produtos Químicos Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados Produtos Químicos Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2311-7/00 Fabricação de vidro plano e de segurança Produtos Químicos Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro Produtos Químicos Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro Produtos Químicos Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos Produtos Químicos Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

2424-5/01 Produção de arames de aço Produtos Químicos Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 
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2451-2/00 Fundição de ferro e aço Produtos Químicos Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática- Hardware Fabricação Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3104-7/00 Fabricação de colchões Fabricação Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

3299-0/06 Fabricação de velas, inclusive decorativas Fabricação Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

4120-4/00 Construção de edifícios Construção Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

4313-4/00 Obras de terraplenagem Construção Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

4511-
01/04 

Comércio por atacado de caminhões novos e usados Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

4511-1/03 
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e 
usados 

Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

4511-1/06 Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

4530-7/04 
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos 
automotores 

Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

4632-0/00 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados Silvicultura Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados Silvicultura Licença Ambiental Terra Indígena Embargo do Ibama Fator Social 

4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

4930-2/02 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 

Transporte Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

5812-3/00 Edição de jornais Comércio Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada Segurança Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 
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8020-0/00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Segurança Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

8130-3/00 Atividades paisagísticas Silvicultura Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 

8533-3/00 Educação superior - pós graduação e extensão Educação Licença Ambiental   Embargo do Ibama Fator Social 
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