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SESSÃO TEMÁTICA  MEIO AMBIENTE

As questões mais importantes relativas ao meio ambiente fo-
ram abordadas durante o Painel de Discussão da Sessão Técni-
ca sobre o tema, realizada em 24 de outubro último durante o 

ABTCP 2017 – 50.º Congresso e Exposição Internacional de Celulose 
e Papel. Com foco na indústria do futuro, os temas relativos ao meio 
ambiente foram debatidos a partir das apresentações de três grandes 
nomes no assunto: Clovis Zimmer, gerente de Segurança, Meio Am-
biente e Qualidade da CMPC Celulose; Umberto Cinque, gerente geral 
de Meio Ambiente Industrial da Fibria, e Guilherme Hirata, gerente 
executivo de Finanças Corporativas da Suzano.

Para lançar a pauta básica de debates sobre o meio ambiente , a 
Sessão Técnica contou com apresentações de especialistas de empre-
sas e instituições. Entre os principais pontos debatidos esteve a comu-
nicação de ações socioambientais do setor para a sociedade. Apesar 
de todas as iniciativas das empresas para destacar questões socioeco-
nômicas, ambientais e de sustentabilidade, esse conhecimento pouco 
circula na sociedade, onde ainda perduram mitos e falsidades sobre a 
indústria como um todo. Nesse sentido, Cinque falou sobre o uso da 
água e o mito de que a plantação de eucalipto “seca o solo”, como 
muitos acreditam, mas não é verdade. 

Zimmer apresentou um trabalho em que analisou matrizes de 
emissão de gases, a importância, as dificuldades e a necessidade de 
maior participação do setor em questões de selos e certificações, além 
dos custos ambientais inerentes às operações, como o econômico e 
ambiental da “necessidade” do alto grau de alvura em papéis como 

o tissue. “São questões muitas vezes vistas como oportunidades, e 
podemos tirar impulsionadores disso”, disse ele. Zimmer analisou as 
questões ambientais usando a ferramenta SWOT (Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças, tradução livre da sigla em inglês), mos-
trando à plateia diversos caminhos de melhoria ou aproveitamento 
de recursos naturais em cada um dos pontos abordados. 

Analisando a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, o especia-
lista da CMPC trouxe dados que mostram que o setor tem uma matriz pre-
dominantemente neutra em carbono, com o inventário de florestas do setor 
gerando uma relação de dez sequestros de carbono para cada unidade de 
gás carbônico de emissão, o que é uma força importante. Nas fraquezas, 
porém, ele apontou que, apesar de o setor ter essa relação, as emissões, 
principalmente na cadeia logística, não são tão controladas assim. 

Destacando as oportunidades, Zimmer comentou sobre a capacidade 
de estoque de carbono e o mercado de créditos, que, ao mesmo tempo, 
representa uma possível ameaça, dependendo de como as regras forem 
definidas sob o Acordo de Paris. “O setor deve participar efetivamente 
desse assunto para não perder a oportunidade”, pontuou. O especialis-
ta da CMPC prosseguiu analisando outros pontos, como custos ambien-
tais, uso da água, aspectos tecnológicos e resíduos sólidos. 

Ao final, Zimmer focou no custo ambiental da alvura, convidando a 
todos para uma reflexão sobre o alto consumo de produtos com graus 
tão altos de branco e possíveis mudanças nesse comportamento. “Por 
motivos culturais diversos associados à pureza e limpeza, chegamos 
a esse branco”, disse ele, explicando que a redução do grau de alvu-
ra em papéis para alguns usos específicos possibilitaria uma enorme 
economia química, energética, financeira e ambiental. “Um pedaço 
de papel tissue deve durar cinco segundos do uso ao descarte... Será 
que precisa mesmo ser tão branco? Se nós, como setor, conscienti-
zássemos a população e reduzíssemos a alvura, todos nós sairíamos 
ganhando”, disse, usando como exemplo a redução de efluentes e 
custos resultante do corte da alvura para 70–80. 

“O setor deve dar o primeiro passo, mas quem será audacioso o su-
ficiente para tentar? A oportunidade está aí”, provocou o especialista 
em meio ambiente da CMPC em sua apresentação. Para ele, o setor 
precisa começar a informar a sociedade sobre o custo dos níveis atuais 
de alvura. Sobre as certificações e regulações que afetam a indústria, 
Zimmer afirmou que é preciso estar atentos aos movimentos de merca-
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do e participar do processo de construção dos critérios dos certificados.
A ecoeficiência foi mais um tema do painel de discussão sobre o 

meio ambiente. O tema foi abordado por Cinque sob o ponto de vista 
do uso da água na indústria de celulose e papel, apresentando cases 
das unidades da Fibria em Aracruz-ES e Jacareí-SP. “A atenção e a 
gestão adequadas da questão hídrica têm importância fundamental, 
pois não há tempo para reagir durante uma crise – e isso é sempre 
mais custoso. A prevenção, portanto, é sempre o melhor caminho”, 
segundo o especialista da Fibria. 

Cinque destacou a importância de se conhecer profundamente a 
bacia hídrica que alimenta a fábrica, assim como os múltiplos usos e 
usuários dessa bacia, rio acima e abaixo. Todas as ações das empresas 
com esses recursos naturais, segundo ele, devem ser bem comunica-
das à sociedade. “Por exemplo, falamos muito em captação de água e 
consumo como sendo a mesma coisa, mas todos aqui sabem que não 
são; trata-se de magnitudes completamente diferentes”, disse ele. 

Falando sobre o water footprint (“pegada da água”, em tradução 
livre), Cinque ressaltou a importância de se medir a captação do 
recurso hídrico. “O consumo ainda não é internacionalmente com-
preendido a ponto de termos uma referência; o que há hoje são re-
ferências apenas sobre a captação”, pontuou. Ele demonstrou ainda 
a meta de redução da captação específica de água na Fibria, que 
deverá cair dos atuais 29,1 m³/tsa para 25,9 até 2025, enquanto a 
meta do consumo específico de água prevê a redução dos atuais 
5,3 m³/tsa para 4, também até 2025, por meio de diversas ações. 

O patrimônio verde no mercado financeiro 
Guilherme Hirata, gerente executivo de Finanças Corporativas da 

Suzano, por sua vez, tratou das possíveis oportunidades e benefícios 
financeiros de iniciativas para melhorar os parâmetros ambientais das 
empresas do setor de celulose, como os green bonds (títulos verdes), 
que já permitiram à Suzano captar grandes montantes no mercado 
nacional e internacional. “A ideia neste Painel de Discussão é demons-
trar a todos como a área de finanças pode ajudar a obter recursos so-
bre os investimentos da indústria de base florestal, que são de longo 
prazo e também que não existem muitas linhas de crédito disponíveis 
para investimentos de longa maturação”, disse ele. 

Hirata contou que em 2016 a Suzano captou US$ 500 milhões com 
emissão no mercado internacional de títulos verdes de dez anos e uma 
operação de R$ 1 bilhão no mesmo ano no mercado doméstico – “títulos 
emitidos no mercado relacionado a projetos de sustentabilidade, sendo 
que isso está no DNA da empresa”. Em setembro deste ano, a companhia 
realizou uma nova operação com esses papéis, captando outros US$ 200 
milhões, inclusive com substancial redução nos juros por condições de 
mercado e, por consequência, no custo da dívida. “Quando olhamos o 
papel das finanças para apoiar a estrutura de capital e buscar a compe-
titividade de custos não só em eficiência operacional, a área financeira 
pode trazer grandes contribuições”, ressaltou Hirata.

Os títulos verdes também são uma oportunidade de acessar uma 
base de investidores, instituições e gestores de fundos que só podem 
atuar com esse tipo de papéis. “Apesar de o mercado de green bonds 

ter apenas uma década, com emissão do primeiro título em 2007 na 
Europa, é um mercado que vem crescendo a cada ano, e no futuro gos-
taríamos de continuar participando”, disse o executivo da Suzano, que 
comparou a emissão de títulos normais e títulos verdes. Com a emissão 
de títulos comuns, os recursos podem ser aplicados no reperfilamento 
da dívida, projetos de investimentos de forma geral, bem como liquidez 
financeira, o que não é o caso com os títulos verdes, que devem ser 
obrigatoriamente investidos em projetos de sustentabilidade. 

Hirata discorreu ainda sobre a Resolução n.º 4.327, do Banco Cen-
tral, e FASB14, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), para a 
adequação dos bancos nacionais à inclusão de índices sobre riscos 
socioambientais nas métricas de crédito. 

Segundo o executivo da Suzano, essas orientações do Banco Cen-
tral e da Febraban despertaram discussões e movimentos promissores 
no setor financeiro. “Acredito que no futuro possa haver uma dife-
renciação entre linhas de crédito para empresas que estejam mais 
adequadas a essas condições”, ressaltou, complementando que isso 
pode significar uma redução do spread* de risco por conta da avalia-
ção de métricas e riscos socioambientais. “Nesse sentido, estamos 
começando hoje a ter muita demanda na avaliação de crédito por 
relatórios sobre questões socioambientais, e esse é um movimento 
crescente. Percebemos que, quando vamos ao mercado com uma 
emissão de green bonds, é uma operação reputacional, um selo repu-
tacional”, destacou Hirata.

Entre as questões respondidas pelos três especialistas durante o 
painel de discussão sobre o meio ambiente, as mais relevantes se 
referiam aos green bonds e suas aplicações de recursos em projetos 
e os créditos de carbono. Especialmente quanto a esse último tema, 
Hirata acredita que os créditos só terão mais movimento quando esse 
tipo de mercado tiver mais regulamentações e liquidez. Cinque apon-
tou que nas florestas reside a grande oportunidade de geração dos 
créditos, e não exatamente nas plantas industriais. 

*Spread  bancário  é a diferença entre o que os bancos pagam na 
captação de recursos e o que cobram ao conceder um empréstimo para 
uma pessoa física ou jurídica. De modo geral, consiste na diferença, apro-
priada pelo intermediário financeiro, entre a taxa de juros cobrada ao 
tomador de um empréstimo e a que remunera o aplicador de recursos. 
Para os bancos, quanto maior o spread, maior o lucro nas operações.  n

Guilherme Hirata fala aos presentes sobre como as finanças podem ajudar 
no tema da sustentabilidade


