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A Panel Discussion

10 de novembro de 2006

Where Principles Meet Practice:
Benefits to Banks and their Clients 
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Tópicos a serem abordados

QUEM SOMOS?

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL;

QUAL O SEU OBJETIVO;

BENEFÍCIOS;

ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS;

PROCEDIMENTOS;

COMO CONVENCER O CLIENTE E LIDAR COM SUAS 
RESISTÊNCIAS;

CASE STUDY: LT NORTE SUL II – NOVATRANS.

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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Grupo Itaú – Estrutura
Itaúsa é a holding do Grupo Itaú

16%

87,87% Capital Votante
46,1% Capital Total

95,75% Capital Total 99,4% Capital Total 

19,5%

80,5%

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.stefanini.com.ar/pooldeinsumos/Itautec%2520logo_FdoTrans.gif&imgrefurl=http://www.stefanini.com.ar/pooldeinsumos/&h=314&w=1404&sz=69&tbnid=Ibw-epTq23gJ:&tbnh=33&tbnw=148&start=7&prev=/images%3Fq%3Ditautec%2Blogo%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D
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Foco em Clientes Corporativos
Itaú BBA – Maior e mais completo banco de atacado do Brasil 

O Itaú BBA S.A. nasceu da fusão operacional de duas das mais importantes instituições 
financeiras do país, resultando na maior e mais ágil instituição financeira especializada em 
clientes corporativos.

Patrimônio líquido:

Ativos totais:

Colaboradores:

Clientes ativos

R$   5.2 bilhões

R$ 50.7 bilhões

660

1,100

O Itaú anunciou a 
compra das operações
do BankBoston no 
Brasil em maio de 2006 
e a operação foi
concluída no final de 
agosto, quando o 
Banco Central aprovou
o negócio.

Base: Jun 2006

Patrimônio Líquido (bilhões) : 19.5R$      2.2R$      21.7R$     

Ativos Totais (bilhões) : 188.3R$    18.6R$    206.9R$   

Asset Manegement (bilhões) : 149.2R$    27.7R$    176.9R$   

Capitalização de Mercado (bilhões) : 76.6R$      -R$      76.6R$     

Colaboradores: 54,669     4,216      58,885    

Clientes Ativos (mil) : 12,590     210         12,800    

INFORMAÇÕES: 30/9/2006

Brasil

ITAÚ
+

BKB
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Sistema de AdministraSistema de Administraçção Ambientalão Ambiental

Consideração da variável ambiental na análise dos projetos;

Almejar o desenvolvimento sustentável ;

Conciliar políticas operacionais ao atendimento da legislação
ambiental em vigor;

Preservação da qualidade de vida, meio ambiente e equilíbrio
ecológico; 

Variável ambiental = diferencial competitivo;

ECOBUSINESS: Mercado Potencial de US$ 600.0 bilhões

Política de procedimentos ambientais formalmente 
estabelecida e aprovada pelo Board do Banco e oficialmente 
registrada/aprovada pelo IFC;

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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PorPor quêquê terter um um SistemaSistema AmbientalAmbiental??

Para identificar, avaliar, controlar, transferir e monitorar
os riscos ambientais em nossos projetos;

ACIONISTASACIONISTAS

● Risco de Crédito Menor / Passivos Ambientais;

● Garantias Desvalorizadas / Terras;

● Portfolio Sólido.

MERCADO DE CAPITAISMERCADO DE CAPITAIS

● Reputação / Boycott;

● Acesso à Linhas diferenciadas (BNDES, IFC, DEG, FMO, IDB, EIB) 

● Acesso à Linhas de Organismos Internacionais;

COMPLIANCECOMPLIANCE

● Compliance com os requisitos ambientais;

● Portfolio Sólido.

VALOR AGREGADO
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O conceito de co-responsabilidade existe desde 1981, 
com a Política Nacional de Meio Ambiente Lei Nº 6.938/81:

• Art. 3º - Parágrafo IV - Poluidor, a pessoa física ou jurídica, 
de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividades causadoras de degradação 
ambiental

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos

PorPor quêquê terter um um SistemaSistema AmbientalAmbiental??
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““as vezes, a mão que bate as vezes, a mão que bate éé
a que acaricia tamba que acaricia tambéémm””

Imagens retiradas do site “rainforest action network”
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva

““Os consumidores estão comeOs consumidores estão começçando a raciocinar em ando a raciocinar em 
termos de todo o ciclo de vida dos produtos termos de todo o ciclo de vida dos produtos 
adquiridos. Muitos querem saber a procedência dos adquiridos. Muitos querem saber a procedência dos 
produtos, como são produzidos, as condiprodutos, como são produzidos, as condiçções de ões de 
trabalho, seu transporte  e como eles, suas partes e trabalho, seu transporte  e como eles, suas partes e 
materiais, serão descartados ou reciclados materiais, serão descartados ou reciclados ””
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais / Cadeia Produtiva/ Cadeia Produtiva

Nuvem gerada por produto corrosivoNuvem gerada por produto corrosivo
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PassivosPassivos AmbientaisAmbientais

““Passivos ambientais podem ser um Passivos ambientais podem ser um costcost burdenburden
considerconsideráável para as instituivel para as instituiçções financeiras ões financeiras ””
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AdministraAdministraççãoão de de RiscosRiscos

“Environment is not just 

about Turtles”

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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Administração de Riscos

Investimentos
Aceitáveis

Investimentos
Inaceitáveis

Risco

Retorno sobre
o Investimento

Investimento com

administração de
riscos ambientais

Investimento sem

administração de
riscos ambientais

“TRANSFORMAR RISCOS EM OPORTUNIDADES”

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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Fluxo de 
Fundos

FluxoFluxo de de 
FundosFundos

Melhora de 
Rating

MelhoraMelhora de de 
RatingRating

Clientes / 
Produtos

ClientesClientes / / 
ProdutosProdutos

Instituições
Financeiras

InstituiInstituiççõesões
FinanceirasFinanceiras

Organismos
Multilaterais

OrganismosOrganismos
MultilateraisMultilaterais

Sistema Financeiro
Internacional

SistemaSistema FinanceiroFinanceiro
InternacionalInternacional

Melhora da Avaliação
do Risco de Crédito

MelhoraMelhora da da AvaliaAvaliaççãoão
do do RiscoRisco de de CrCrééditodito

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos

PolPolííticatica AmbientalAmbiental: SAA: SAA

POLPOLÍÍTICA AMBIENTAL 

TICA AMBIENTAL 

==

GERA
GERAÇÇÃO DE VALOR

ÃO DE VALOR
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Equator Principles: Qual o objetivo?

Bancos utilizarão uma terminalogia comum de categorização dos 
projetos;

Todos os projetos acima de US$ 50.0 milhões deverão ser analisados 
sob a égide do Equator Principles;

Requisitos Contratuais: todos os projetos deverão ser contratados 
com cláusulas de covenants ambientais específicas e padronizadas 
baseado no IFC Sector Specific Pollution Abatement Guidelines;

Designação de especialistas para monitoramento dos projetos; 

Projetos fora dos parâmetros, exigem que o cliente busque soluções 
de conformidade;

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos

O objetivo é o de determinar um framework comum de 
análise ambiental para toda a indústria bancária, com 
padrões externos estabelecidos pelo Bco. Mundial e o IFC
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Equator Principles: Benefícios

A adoção é inevitável em um futuro próximo por parte dos 
bancos

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos

Maior eficiência e desempenho dos projetos e iniciativas
sociais e ambientais;

Maior disponibilidade de informações para a tomada de 
decisões, na aprovação de projetos;

Economia de tempo e recursos financeiros (“Do it right the first
time”);

Busca dos padrões de desenvolvimento sustentável e social;

Visibilidade da sociedade;

Imagem
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PROCEDIMENTOS

1.1. CategorizaCategorizaçção (A, B, C)ão (A, B, C) o

“A”
Alto risco

“B”
Médio risco

“C”
Baixo risco

• Consultoria Externa

•Env. Impact Assessment (EIA)

•Environmental Action Plan (EAP)

•Consulta Pública

•Aprovação

•Covenants ambientais*

•Companhia + In house

•Environmental Assessment

• Aprovação

• Covenants ambientais*

•Companhia + in house

•Environmental Assessment

•Aprovação

• Covenants ambientais*

o

* Todos os projetos deverão ser contratados com cláusulas de covenants ambientais 
baseado no IFC Sector Specific Pollution Abatement Guidelines

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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Rotina de Trabalho

Etapas Procedimentos 

 
Identificação/ 
Classificação 

1. Identificação: Descrição do projeto e detalhes acerca 
da empresa. 

2. Categorização: Classificação do projeto conforme os 
aspectos ambientais relacionados (tabela de 
classificação de projetos).  

 
Avaliação 
do Projeto 

3. Análise de Impacto Ambiental (Projetos do tipo PAR): 
• Análise de Riscos Consideráveis; 
• Avaliação de Cumprimento de Leis; 
• Análise do Local. 

4. Analisar a necessidade de contratar consultores 
independentes; 

5. Estabelecimento de um Plano de Ação Ambiental. 
Solicitação de medidas de atenuação e/ou 
compensação para o projeto.  

 

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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Rotina de Trabalho

 
 

Aprovação 

1. Definir prazos e condições do empréstimo: contrato 
sujeito à obtenção de licenças e outras autorizações 
ambientais das autoridades estaduais e/ou municipais, 
bem como à aprovação do IBAMA (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais e da Amazônia 
Legal), a depender de aprovação dos Estudos 
Ambientais e do Plano de Ação Ambiental. 

2. Incluir obrigações especiais de natureza ambiental, 
além das exigidas por lei, se aplicável (Cláusulas, 
Contratos de Empréstimo). 

3. Apresentar ao Comitê de Crédito. 

 
 
 

Monitoração 
 

4. Realizar visitas periódicas para monitorar e avaliar o 
seguinte:  

- Normalidade do meio ambiente; 
- Programação física e financeira; 
- Normas de proteção da força de trabalho; e 
- Cumprimento do Plano de Ação Ambiental.  

 

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Para todos os projetos, o coordenador/ analista ambiental deve utilizar esta lista o 
quanto antes para classificar o projeto em termos de riscos ambientais ou sociais, e 
então fornecer a lista preenchida para que o gerente ambiental a examine e tome as 
medidas necessárias. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: 
 
Pessoa de contato: 
Cargo/ posição: 
Telefone: 
Fax: 
Endereço de e-mail: 
Contatos adicionais: 
 
 
 
 
 
 
 
Setor: 
Localização: 
Natureza financeira: 
Total financeiro envolvido: 

DETALHES DA EMPRESA 

DADOS DO PROJETO 

 
 
 
Descrever a natureza do projeto. 
 
 
 
 
 
Produtos por ano: 
Número de funcionários: 
Tipo de operação: 
 
(  ) Nova 
(  ) Expansão/ Modernização 
(  ) Capital de giro para a operação existente

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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PARTE 1 – ANÁLISE DE RISCO AO MEIO AMBIENTE: CATEGORIZAÇÃO 
 
 
1.1                         ATIVIDADES DO GERENTE AMBIENTAL 
 

A lista de exclusão do Itaú BBA detalha atividades 
que têm possibilidade de gerar riscos sociais e 
ambientais inaceitáveis. O projeto envolve alguma 
das atividades a seguir? 
 

( ) Sim. Categoria da lista de 
exclusão. Os recursos financeiros 
do Itaú BBA não podem ser 
utilizados para este investimento. 
(   ) Não. Vá para 1.2 

 
(  ) Produção ou outras atividades que envolvam formas de trabalho infantil prejudiciais ou 
exploratórias 
(  ) Produção ou comercialização de qualquer produto ou atividade considerados ilegais de acordo 
com as leis ou regulamentos do país em questão ou com convenções e acordos internacionais 
(  ) Produção ou comercialização de armas e munições 
(  ) Comercialização de animais e plantas selvagens ou produtos correlatos regulados pela 
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (Convention on International 
Trade in Endangered Species - CITES) 
(  ) Produção ou comercialização de materiais radioativos 
(  ) Produção, comercialização ou uso de fibras soltas de amianto 
(  ) Operações comerciais de corte de madeira/ compra de equipamento para corte de madeira 
para utilização nas principais florestas tropicais úmidas 
(  ) Fabricação ou comercialização de produtos farmacêuticos proibidos ou em processo de 
descontinuação da produção 
(  ) Fabricação ou comercialização de substâncias prejudiciais à camada de ozônio em processo 
de descontinuação da produção 
 

LISTA DE EXCLUSÃO



34

 
 

1.2             PROJETOS COM BAIXO RISCO OU SEM RISCO 
 
 
O projeto envolve alguma dos itens a seguir? 

 
(  ) Sim. Vá para 1.3 
(  ) Não. Projeto sem restrições 

 
(  ) Construção de novas instalações 
(  ) Expansão de instalações em terreno não desenvolvido 
(  ) Uso de imóvel como garantia 
(  ) Alguma outra questão ambiental significativa? 

 
 
 

PROJETOS PBR 

1.3            PROJETOS COM MÉDIO RISCO 
 
 
O projeto envolve alguma dos itens a seguir? 

 
(  ) Sim. Vá para 1.4 
(  ) Não. 

 
(  ) Cervejarias 
(  ) Fabricação de cimento 
(  ) Atividades da indústria de laticínios 
(  ) Processamento de alimentos 
(  ) Instalações fabris gerais 
(  ) Hospitais 
(  ) Hotel/ Desenvolvimento turístico 
(  ) Mineração (pequena escala) 
(  ) Galvanização de metais 
(  ) Modernização de fábricas existentes 
(  ) Usinas de papel e celulose 
(  ) Fábricas têxteis 

 

PROJETOS PMR
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1.4            PROJETOS COM ALTO RISCO 
 
 
O projeto envolve alguma dos itens a seguir? 

 
(  ) Sim. Fornecer o relatório do EIA 
(  ) Não 

 
(  ) Barragens e reservatórios 
(  ) Projetos de silvicultura 
(  ) Fábricas e propriedades industriais de larga escala 
(  ) Grandes projetos da área de gás e petróleo, inclusive construção de oleodutos de grande
porte 
(  ) Grandes operações relacionadas a metais ferrosos e não ferrosos 
(  ) Projetos portuários de grande porte 
(  ) Grandes projetos de geração de energia termelétrica e hidrelétrica 
(  ) Fabricação, transporte e uso significativo de materiais perigosos e/ou tóxicos 
(  ) Operações de descarga de detritos domésticos ou perigosos 
(  ) Outros setores para os quais a legislação local exige Análise de Impacto Ambiental 

 

PROJETOS PAR
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PROCEDIMENTOS

oRELATÓRIO DESCRITIVO PADRÃO 
 
 

 
 
 

 
 Proponente: 
 Local: 
 Caracterização (descrição sucinta da Atividade Relacionada, da Natureza - 

projeto inicial, expansão, reestruturação - e da Capacidade); 
 Responsabilidade pelo Planejamento, Desenvolvimento e Monitoração 

(mencionar todas as partes responsáveis, assim como estudos especiais 
preparados e consultores externos contratados); 
 Leis Aplicáveis (principais leis ambientais, regras e normas aplicáveis ao 

projeto); 
 Consulta Pública (caso seja obrigatória); 

REGISTRO DO PROJETO 
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PROCEDIMENTOS

o
 

 

Em relação a todos os itens abaixo, especificar:  
 Efeitos e riscos relacionados; 
 Medidas a serem tomadas para reduzir os riscos e efeitos; 
 Comentários finais e conclusões:  

 
I. Avaliação do Impacto Ambiental DURANTE O PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO, no que diz respeito aos seguintes aspectos:  

 Visual (possível mudança visual no local ou qualquer outro aspecto visual 
relevante); 
 Transporte (mudanças possíveis no processo de tráfego no local, concentração 

de veículos ou qualquer outra mudança no sistema de transporte e tráfego); 
 Ruído (nível de ruído gerado, horários em que há ruído, impacto sobre outras 

atividades ou quaisquer outros efeitos relacionados); 
 Poeira (quantidade de poeira que será gerada, seus efeitos sobre o ecossistema 

e sobre atividades econômicas relacionadas); 
 
II. Avaliação do Impacto Ambiental QUANDO O PROJETO ESTIVER EM 
OPERAÇÃO, no que diz respeito aos seguintes aspectos:  

AVALIAÇÃO DO IMPACTO
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PROCEDIMENTOS

o Emissão de gases (emissão de gases, incineradores, queima de combustível ou
qualquer outra questão relevante relativa a poluição e resíduos gasosos); 
 Detritos sólidos (volume e tipo de detrito, por natureza, efeito sobre a vida

humana e sobre atividades correlatas, bem como qualquer outro assunto
relacionado); 
 Detritos líquidos e esgoto (tipos de resíduo que serão gerados, por natureza, 

risco à vida humana e a atividades correlatas, assim como o tratamento que
será aplicado e quaisquer outros aspectos relevantes); 
 Armazenagem de poluentes ou materiais tóxicos (processo que será aplicado,

possibilidade de acidentes, comparações internacionais e quaisquer outros
tópicos relevantes); 
 Visual (possível mudança visual no local ou qualquer outro aspecto visual

relevante); 
 Ruído (nível de ruído gerado, horários em que há ruído, impacto sobre outras

atividades ou quaisquer outros efeitos relacionados); 
 Transporte (mudanças possíveis no processo de tráfego no local, concentração

de veículos ou qualquer outra mudança no sistema de transporte e tráfego); 
 Plano de Contingência (comentar sobre os planos de contingência) 
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o
Avaliação do Impacto Ambiental NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUTOS RESULTANTES 
DO PROJETO, em relação aos seguintes períodos:  

 Uso (efeito ambiental com base no uso, comercialização ou propaganda do produto); 

 Após o uso (efeito dos possíveis detritos resultantes, bem como sua eliminação e 
armazenagem); 

 
 
 
 

 
 O que será feito da fábrica ao final de sua vida útil (no caso de projetos com vida útil 

limitada); 
 Provisões Financeiras para Implementar a Solução de Descarte da Fábrica ao Final 

de sua Vida Útil; 
 Potencial para desenvolvimentos futuros/ aprimoramento do projeto, tendo em vista 

alcançar novos padrões ambientais; 
 Outros comentários relevantes; 

 
 

 

OUTROS TÓPICOS 

AVALIAÇÃO GERAL / CONCLUSÃO

PROCEDIMENTOS
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MEMORANDO DE LIBERAÇÃO 
AMBIENTAL E SOCIAL 
 
 
 
 
RESUMO DO PROJETO 
Nome da empresa: 
 
 
Categoria ambiental 
     (  ) PBR 
     (  ) PMR 
     (  ) PAR 
 
 
 
 
 

Tipo(s) de análise ambiental exigidos 
(  ) EIA 
(  ) EIA parcial 
(  ) Análise de Riscos Consideráveis 
(  ) Avaliação de Cumprimento de Leis 
(  ) Análise do local 
(  ) Auditoria 
(  ) Outro 

 
QUESTÕES AMBIENTAIS IDENTIFICADAS 
 
 
 
 
 
 
QUESTÕES DE ATENUAÇÃO IDENTIFICADAS 
(Anexar Plano de Ação Ambiental, se necessário) 
 
 
 
 

O gerente ambiental deve 
preencher este memorando 
para cada projeto (a obtenção 
da concordância do 
patrocinador em relação a 
todas as exigências é condição 
para a liberação)
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LINGUAGEM JURÍDICA A SER INCLUÍDA NO ACORDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS:        COMENTÁRIOS: 
(  ) Termos de referência para análise ambiental 
(  ) Nomes de possíveis consultores ambientais 
(  ) Diretrizes apropriadas do setor industrial 
(  ) Leis e regulamentos ambientais aplicáveis
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Se os padrões ambientais (emissões, efluentes, etc) estão 
de acordo com a legislação pertinente, existe alguma razão 
para preocupação?????

De acordo com a Lei Nº 6.938/81, POLUIÇÃO é a degradação da 
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente:

• Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
• Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
• Afetem desfavoravelmente a biota;
• Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
• Lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos.

Preocupações ainda???

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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1. Outros bancos não exigem isso
Mundialmente, cerca de 80% dos players de Project Finance 
aderiram aos Princípios do Equador, portanto cada vez mais está
se tornando um padrão do setor, apesar de nos países
emergentes este percentual cair para 34%.

2. Nós não temos recursos
Concordamos. No entanto, investimentos em sustentabilidade
através de um claro plano de administração ambiental deve ser 
interpretada como investimento, que pode suscitar maiores
retornos: acesso à seguros, melhora da produtividade do 
trabalhador, menos atraso, etc

Resistência dos Clientes

o

o

o

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos

3. Nós não temos problemas ambientais
Pode ser. Entretanto, existem uma série de pontos que podem
começar a afetar sua competição (acesso à melhores linhas de 
crédito, publicidade negativa, etc). O que nós propomos é um 
plano de administração ambiental que ajudará a manter sua
reputação e sua marca, além de prover novas oportunidades de 
negócio.
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4.    A legislação não nos obriga
Não existe apenas um regulador, mas uma série de stakeholders 
que podem afetar seus negócios, apesar de seu projeto estar
absolutamente de acordo com a Lei. Ex. ONGs, mídia, clientes, 
financiadores, investidores. Esses novos reguladores podem
afetar significativamente seus negócios, através de perda de 
market share, atrasos no financiamento, protesto de comunidades
locais, etc.

Resistência dos Clientes

o

o

o

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos

5.    Você é um banco. Por quê vocês querem nos ensinar a 
administrar nossos negócios?
Cerca de 80% da indústria de project finance adota os Princípios
do Equador. Nós não queremos impor nenhuma regra, nem
especificar padrões, mas trabalhar conjuntamente com os
melhores clientes e juntos estabelecermos soluções focadas que
certamente estimularão o crescimento para ambas as partes (win-
win game)
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6.    Nós iremos abrir uma caixa de Pandora e nos expor demais
Na realidade, a caixa de Pandora já está aberta, nós apenas
queremos colocar uma tampa novamente. Existe uma série de 
novos stakeholders, cada um deles, com uma visão diferenciada
do que sejam boas práticas, podendo eventualmente imporem
uma importante ameaça ao seu projeto e um custo adicional no 
seu orçamento

Resistência dos Clientes

o

o

o

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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1. Ouvir o que os clientes necessitam.

2. Utilizar combinações de oportunidades e desafios.

3. Exemplos regionais e riscos setoriais / tendências.

4. Custos específicos  e impactos no budget. 

5. Demonstrar consistência com a reputação da empresa.

6. Individualizar discursos (CFO, CEO, plant manager,etc). 

Convencendo os Clientes

o

o

o7. Exemplos de empresas líderes que implementaram 
um plano de administração ambiental e exemplos de 
outras que não implementaram, bem como seus 
efeitos.

Banco Itaú BBA S.A. – Área de Financiamento de Projetos
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Case Study: LT Norte Sul II - NovatransCase Case StudyStudy: LT Norte Sul II : LT Norte Sul II -- NovatransNovatrans

Disclaimer: Informações obtidas do site www.iadb.org
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Case Case StudyStudy: LT Norte Sul II : LT Norte Sul II -- NovatransNovatrans
• O projeto compreendeu a construção e operação de uma Linha de 
transmissão de 500 Kv e capacidade de 1,200MW, com extensão de 
1,278 Km, ligando Samambaia (DF) à Imperatriz (MA).

• O projeto ainda contemplou a ampliação de 6 sub estações em 500Kv   

• A construção iniciou-se em Mar/2002 e a LT já está operacional.
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Case Case StudyStudy: LT Norte Sul II : LT Norte Sul II -- NovatransNovatrans
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1. Samambaia (DF) – Serra da Mesa = 248Km

2.   Serra da Mesa – Gurupi = 257Km

3. Gurupi - Miracema = 256Km

4. Miracema – Colinas = 174Km

5. Colinas – Imperatriz (MA) = 343Km

A linha acompanha a Interligação Norte – Sul I (existente) com aproveitamento 
de vias de acesso para inspeção, manutenção e operação do sistema.

Case Case StudyStudy: LT Norte Sul II : LT Norte Sul II -- NovatransNovatrans
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LT Norte Sul II LT Norte Sul II (constru(construçção)ão) –– IssuesIssues AmbientaisAmbientais
• Alteração da vegetação: Do total de aproximadamente 4,838 ha de 
formações vegetais ao longo do traçado da LT, apenas 12% (580 ha
aproximadamente) foram desmatados para a implementação da LT.

• Alteração no Cotidiano da População: A implantação das obras provoca 
alterações na rotina das populações na proximidade imediata, incluindo a 
geração de expectativas dos mais diversos tipos, entre elas, a de acesso aos 
postos de trabalho. 

• Pressão sobre a Infra-Estrutura de Serviços Essenciais: A instalação da 
LT temporariamente, se fazer acompanhar do incremento das demandas por 
bens e serviços urbanos básicos (hospedagem, alimentação, saúde, etc). 

• Interferência sobre o Patrimônio Arqueológico: A implantação da LT Norte 
Sul I envolveu extensa pesquisa arqueológica em um corredor de 20Km, na 
qual identificou-se um total de 492 potenciais sítios arqueológicos.
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LT Norte Sul II LT Norte Sul II (constru(construçção)ão) –– IssuesIssues AmbientaisAmbientais

• Reassentamento: Em decorrência do empreendimento, foram reassentadas 
35 famílias que viviam na cidade de Águas Lindas de Goiás / GO.

• Impacto em Áreas Indígenas: A LT Norte Sul II atravessa a Terra Indígena 
dos Avá-Canoeiros em uma extensão aproximada de 13 Km. Considerando 
que a LT Norte Sul II faz parte de um corredor de interligação que inclui a LT 
Norte Sul I e que os principais impactos foram resultantes da implantação da 
UHE de Serra da Mesa, os impactos foram marginais. Naquela ocasião, o 
empreendimento previa a inundação de parte da área ocupada pelos 6 
remanescentes dos Avá-Canoeiros.
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LT Norte Sul II LT Norte Sul II (opera(operaçção)ão) –– IssuesIssues AmbientaisAmbientais

• Risco com Acidentes com Descargas Elétricas: Qualquer descarga 
elétrica que atinja um cabo ou um apoio da LT, provoca uma corrente elétrica 
que é distribuída pelos vários apoios entre subestações através dos cabos de 
guarda, e é escoada para o solo. O eventual choque elétrico, na proximidade 
de um apoio, provoca na envolvente do apoio uma “eletrificação” do solo, 
sendo a intensidade do choque uma função da distância e dos pontos de 
contato do corpo com o solo. Assim, as conseqüências de um acidente são, 
em geral, mais graves para o gado do que para as pessoas. 

• Geração de Campos Elétricos e Magnéticos nas Proximidades da LT: Os 
campos elétricos e magnéticas originam-se das ondas eletromagnéticas 
emitidas pelas instalações energizadas, sendo que em áreas onde a recepção 
de sinal de rádio e televisão é fixa, pode ocorrer interferências a distâncias de 
até 150m .
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LT Norte Sul II LT Norte Sul II (opera(operaçção)ão) –– IssuesIssues AmbientaisAmbientais

• Aumento da Oferta de Postos de Trabalho: Geração de aproximadamente 
2,000 postos de trabalho direto e entre 4,000 a 6,000 postos de trabalho 
indireto. 

• Aumento da Arrecadação Municipal

• Melhoria dos Acessos

• Contribuição para a Estabilização do Sistema de Energia Elétrica
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LT Norte Sul II LT Norte Sul II (Mitiga(Mitigaçção)ão) –– IssuesIssues AmbientaisAmbientais

• Programa de Orientação Técnica para Construção, O&M: Estabelece 
procedimentos para todas as empresas contratadas e sub-contratadas para 
instalação de canteiros de obras, abertura de trilhas e caminhos, controle de 
incêndio, cruzamento de rios, controle de erosão, ruído e poluição atmosférica. 
Todos os contratos entre a Novatrans e cada contratada e sub-contratada 
inclui uma cláusula com a exigência de um Plano de Controle Ambiental 
(PCA). 

• Programa de Saúde: Visa aprimorar os serviços regionais de saúde para 
que, apesar do aumento da demanda externa, possam continuar atendendo a 
população local, sem prejuízo da qualidade dos serviços e recursos 
disponíveis.

• Programa de Estudos e Preservação do Patrimônio Arqueológico: O 
Programa compreende medidas de prevenção (desvios de rota quando 
necessário) e salvamento arqueológico dos sítios identificados.
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LT Norte Sul II LT Norte Sul II (Mitiga(Mitigaçção)ão) –– IssuesIssues AmbientaisAmbientais

• Programa de Comunicação Social: Visa criar canais de diálogo entre a 
Novatrans e os diferentes grupos sociais e institucionais dos municípios 
atravessados pelo Projeto. 

• Programa de Interferência nas Áreas Indígenas: Considerando que os 
impactos ambientais e sociais do Projeto sobre a população indígena dos Avá-
Canoeiros foram estudados e mitigados no âmbito do licenciamento ambiental 
da UHE de Serra da Mesa, através do Convênio assinado em 1993 entre a 
Serra da Mesa, Furnas e FUNAI, o presente programa é apenas suplementar.
O Convênio da FUNAI com Furnas e Serra da Mesa inclui os seguintes 
componentes (i) Programa de Saúde; (ii) Programa de Meio Ambiente, 
Fiscalização e Proteção do Território; (iii) Programa de Auto-Sustentação; (iv) 
Programa de Unificação do Povo Avá-Canoeiro; (v) Programa de Crescimento 
Populacional; (vi) Programa de Educação Indígena; (vii) Programa de 
Documentação e Memória .
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LT Norte Sul II LT Norte Sul II (Mitiga(Mitigaçção)ão) –– IssuesIssues AmbientaisAmbientais

• Programa de Compensação da População Afetada: O Programa tem o 
objetivo de definir os critérios e procedimentos para o processo de 
compensação (indenização monetária ou realocação de benfeitorias) na faixa 
de servidão de 60 metros da LT Norte Sul II. No Programa são explicitados os 
compromissos dos programas a serem assumidos no que se refere à garantia 
de que: (i) as indenizações sejam pagas e as benfeitorias realocadas
anteriormente ao início das obras; (ii) as realocações realizadas estejam dentro 
de parâmetros técnicos e legais apropriados; (iii) a informação à população 
seja fornecida em tempo hábil; (iv)os canais de comunicação diretos entre a 
população afetada e a Novatrans sejam disponibilizados e (vi) a Política de 
Reassentamento Involuntário do BID seja cumprida.      



58

10 de novembro de 2006

Where Principles Meet Practice: 
Benefits to Banks and their Clients 

Maria Estela Ferraz de Campos
Gerente Financiamento de Projetos

Tel: (x11) 3708-8096
E-mail: mfcampos@itaubba.com.br

“Este arquivo tem caráter meramente informativo e representa a atual visão do Banco Itaú BBA S.A. 
sobre referidas matérias na data desta apresentação. Referidas informações foram compiladas a 
partir de uma variedade de fontes e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O Banco Itaú BBA 
S.A. não faz qualquer representação ou declaração, expressa ou implícita, sobre o conteúdo desta
apresentação. 
As informações contidas neste documento são confidenciais sendo vedada a reprodução, gravação, 
publicação, exibição pública ou distribuição, sob qualquer forma ou por qualquer motivo, de 
qualquer parte desta apresentação, sem o prévio consentimento por escrito do Banco Itaú BBA S.A. 
Especial agradecimento às contribuições dadas pelo Sr. Leo Johnson da Sustainable Finance”. 
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