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Projetos ambientalmente sustentáveis terão financiamento acelerado
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Projetos de infraestrutura com impactos ambientais e sociais positivos terão o financiamento
acelerado. A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia prepara mudanças no
decreto que regulamenta a emissão de debêntures (títulos privados) sem cobrança de Imposto de
Renda para empreendimentos da área.
 
Segundo a pasta, as mudanças pretendem atrair investidores para o financiamento de infraestrutura e
fomentar o mercado de títulos verdes – títulos que financiam empreendimentos ecologicamente e
socialmente corretos. O ministério pretende criar um fast track (via rápida) para a emissão de
debêntures incentivadas para esse tipo de projeto.
 
Atualmente, o decreto relaciona sete setores que podem apresentar projetos prioritários para a
emissão de debêntures incentivadas. Os empreendimentos, no entanto, só alcançam o status de
prioritário após cada ministério envolvido no projeto publicar uma portaria. Os projetos do Programa
de Parcerias de Investimentos (PPI) dispensam a publicação das portarias para serem considerados
prioritários. Agora, o governo quer estender a facilidade a projetos que ajudem o meio ambiente e a
sociedade.
 
Segundo o Ministério da Economia, o desenvolvimento do mercado de títulos verdes representa uma
opção para o Estado reorganizar a atuação na economia, regulando e induzindo investimentos
privados no setor de meio ambiente, num momento em que o desequilíbrio nas contas públicas
impede o governo de gastar mais.

Governo quer desenvolver mercado de títulos verdes

Fonte: Agência Brasil | 06.05
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No mais, o que se tem é a inclusão de referência,
no data room, na parte que são listadas
informações sobre ações judiciais, sobre as
ações civis públicas ambientais.
À mingua de maior definição em edital que
permita conhecer a real dimensão desses
passivos ambientais e os riscos inerentes aos
processos judiciais em curso, é preciso refletir
sobre a necessidade de se ter maior clareza a
respeito da sua existência antes da licitação,
aprimorando os editais com informações que
permitam a valoração adequada das propostas.
Mesmo porque nem todos os riscos relativos à
prestação de serviço público podem ser
atribuídos ao novo concessionário, especialmente
quando se trata de ações judiciais que têm como
origem danos ambientais causados pelo seu
antecessor quando a operação do ativo era de
sua responsabilidade.
É preciso também que o contrato de concessão
delimite os riscos e as responsabilidades que
acompanham o ativo, impedindo que o novo
concessionário responda por obrigações alheias
ao objeto específico do contrato, de forma a não
ser surpreendido por pretensões que, pela sua
natureza, acarretam, senão o dever de reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, a inviabilização
da proposta vencedora tal como originalmente
lançada.
O tema não tem passado despercebido pelos
tribunais. A esse respeito, merece destaque a
decisão monocrática proferida em 2017 pelo
ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo
Tribunal Federal, na Ação Cível Originária n° 2.042,
em que se discutia a transferência de passivo do 

Com a perspectiva de retomada da economia e a
divulgação recente dos governos federal e dos
Estados quanto a interesse de retomar a concessão
de serviços públicos ao setor privado, alguns temas
em torno desse assunto merecem debate e
reflexão.
Diante da complexidade dos projetos que
demandam investimentos e a necessidade de
modernização da infraestrutura para o
desenvolvimento do país, é imprescindível que essa
pauta seja discutida mais amplamente e que os
entraves que dificultaram a viabilização de um
maior número de projetos no passado possam ser
minimizados.
Dentre esses pontos que devem ser lembrados e
que configuram verdadeiro impasse à viabilidade
das novas concessões está a discussão quanto à
transferência dos passivos ambientais
relacionados à operação pretérita do ativo, que
podem estar relacionados tanto a pendências de
licenciamento ambiental como a danos
propriamente ditos.
É preciso refletir sobre a necessidade de se ter
maior clareza a respeito da existência de passivos
antes da licitação
Em geral, os passivos ambientais são referidos
como contingências genéricas, não havendo maior
detalhamento nos editais de licitação a seu
respeito, salvo a eventual previsão genérica
relacionada à obrigatoriedade de obtenção ou de
atendimento de exigências contidas em licença
ambiental e à existência de acordos celebrados
com o Ministério Público, que deverão ser
assumidas como suficientes para a formulação de
propostas. 
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Em outras palavras, o novo concessionário, em
regra, não responderá por obrigações alheias ao
objeto específico da delegação produzida no
contrato de concessão, nem mesmo será
responsável por passivos ambientais causados
pelo concessionário anterior pelo simples fato de
lhe suceder na gestão do ativo.
Tudo isso recomenda que eventuais riscos
ambientais do negócio devem ser analisados
antes da celebração do contrato de concessão,
ainda na fase de análise de edital, por meio da
contratação de auditorias que permitam
identificar e dimensionar de forma adequada os
passivos ambientais do ativo a ser licitado,
inclusive para permitir aos interessados o
mapeamento possível dos riscos socioambientais
antes mesmo da apresentação das propostas.
Vale lembrar a quantidade de ativos dos mais
diversos setores que, após um ciclo completo de
concessão, retornarão ao poder concedente nos
próximos anos e serão novamente licitados para
serem explorados pela iniciativa privada. Sem
levar em conta essas circunstâncias nas
próximas rodadas de concessão, certamente o
país terá dificuldades de garantir sustentabilidade
econômica dos contratos, em prejuízo dos
desejados desenvolvimento e recuperação da
economia nacional.

Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), por sucessão, para a nova
concessionária, no âmbito da qual se decidiu que,
"independentemente da roupagem jurídica adotada
pelas partes para a quitação do dano ambiental,
não se afigura possível a alteração da natureza
jurídica da obrigação assumida pelo DNIT e, bem
assim, qualquer transferência de responsabilidade
pelo dano ambiental a terceiro por meio de contrato
de concessão da referida rodovia."
Como se sabe, a responsabilidade civil ambiental
foi disciplinada pela Lei Federal 6.938, de 31 de
agosto de 1981 – a Política Nacional do Meio
Ambiente -, que, em seu artigo 14, §1º, adotou a
regra da responsabilidade civil objetiva, impondo ao
poluidor a obrigação de reparar ou indenizar os
danos causados ao meio ambiente,
independentemente da existência de culpa.
A despeito de se prescindir de culpa, para que seja
possível a imputação de responsabilidade civil
ambiental faz-se necessária a presença dos
seguintes pressupostos: i) a existência do dano
devidamente caracterizado; e ii) do nexo de
causalidade entre o dano e a atividade causadora
do dano propriamente dito.
Com isso em vista, é necessário destacar que nem
todos os riscos relativos à prestação de serviço
público devem ser atribuídos ao novo
concessionário. O contrato de concessão delimita
esses riscos e a responsabilidade que os
acompanha.
Essa é a consequência da manutenção da
titularidade pública do serviço. 

Édis Milaré e Rita Maria Borges Franco são, respectivamente,
procurador de Justiça aposentado, foi o primeiro coordenador das
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e secretário do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo. Um dos redatores da Lei da Ação
Civil Pública.

Fonte: Valor | 09.05
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Para Bolsonaro, os ianomâmis são 9 mil pessoas
que vivem em um território duas vezes o tamanho
do Estado do Rio de Janeiro. Se a área está
correta, a afirmação omite o fato de que a terra é
da União, com usufruto dos índios. A população
também é equivocada. São quase 26 mil
ianomâmis, segundo o Censo do IBGE de 2010.
Em seu discurso, depois de dois dias de viagem,
Kopenawa disse: "Capitalista tem fome da terra,
de fazer buraco como tatu para tirar minério, tirar
nióbio. Hoje o mundo inteiro está com olho grande
para tirar nióbio da terra ianomâmi. A natureza é
fonte de alegria, de saúde, de trazer chuva. O povo
ianomâmi vive sem dinheiro, hoje nós estamos
nos contaminando. Dinheiro estraga o nosso
pensamento e nos manipula". Continuou: "A saúde
não está bem. A gente não recebe ajuda. O
governo não tem cumprido com seu dever".
Kopenawa criticou ainda o desejo de Bolsonaro de
reduzir as terras indígenas. "O Brasil tem muita
terra, não tem por que ficar olhando para a nossa."
Segundo ele, as preocupações não param por aí.
"Pessoas que apoiam a causa ianomâmi, como o
ISA [Instituto Socioambiental] têm sido sufocadas.
E isso me preocupa muito. Se essas pessoas
ficarem carente, como vão continuar a nos
ajudar?" Outra preocupação é com a Funai.
"Somos filhos da Funai, é uma instituição que
deveria olhar a gente. Este novo governo
enfraqueceu a Funai."
"Temos que garantir a grande alma da floresta.
Sem terra, sem floresta, sem água limpa, não há
vida."

"Vocês talvez se perguntem porque estou aqui,
fazendo essas demandas que vou fazer. Não
pensem que estou fazendo à toa. Na minha casa as
coisas não estão nada bem, não estão nada bem",
disse o xamã Davi Kopenawa a uma plateia de 120
pessoas no auditório do Centro de Estudos Latino-
Americanos David Rockfeller, da Universidade de
Harvard, anteontem. O líder indígena seguiu: "Vou
falar claramente aqui e não ficar me escondendo:
não queremos mineração na nossa terra. Falo isso
pelos ianomâmis, pelos ye'kuana e pelos outros
povos da floresta".
Kopenawa, 63 anos, é líder do povo indígena que
vem sendo alvo do presidente Jair Bolsonaro desde
antes da eleição. Ele fez um pedido: "Me digam o
que a mineração traz de bom. Só traz problema
com a água, conflito social. Nós simplesmente não
queremos isso. Vocês parecem tão poderosos,
peço que proíbam mineração em terra indígena".
O xamã vem sendo constantemente ameaçado. Ele
foi convidado por Harvard a participar de evento
que reuniu os maiores cientistas e pesquisadores
brasileiros sobre Amazônia e clima. "Não vim pedir
esmola. Vim fazer um apelo, contar o que está
acontecendo", disse ao Valor.
Bolsonaro tem defendido que as terras indígenas
sejam abertas para mineração e agricultura
extensiva. Há poucos dias gravou uma live com
Timóteo Ianomami. Associações indígenas
ianomâmis protestaram, dizendo que ele não
representa o povo. Afirmaram também, em nota,
que "não somos pobres, temos uma vida rica em
meio à floresta", contestando o discurso de
Bolsonaro.
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Kopenawa foi aplaudido de pé no evento nos EUA. Hoje ele assina no Book of Harvard, uma honraria
destinada apenas a chefes de Estado e figuras como o Dalai Lama.
 
O xamã retorna amanhã ao Brasil. Vai a Brasília para encontros com representantes da Defesa, Polícia
Federal, Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente e Funai. "Quero pedir para tirar os
garimpeiros de lá." Estima-se que a invasão em curso reúna 20 mil garimpeiros e que possa trazer
graves impactos para população indígena.

Fonte: Valor | 09.05
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Esses fundos e debêntures estão disponíveis para
o público geral, incluindo o pequeno investidor, e
podem ser encontrados nas corretoras de
investimento e nos bancos. O objetivo do fundo
deve ser de investir em projetos que gerem efeito
socioambiental positivo para garantir que sejam
selecionadas debêntures que financiam projetos
sustentáveis.
O investidor deve atentar-se aos ativos que
compõem a carteira do fundo escolhido para
certificar-se que os projetos investidos tenham
efeito positivo para a sociedade.
No caso do meio ambiente, o investidor pode
comprar transações com selo de "títulos verdes"
ou "green bonds", como são conhecidos
internacionalmente, cujos recursos são utilizados
para trazer benefícios ao meio ambiente, como a
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas,
entre outros. Ainda sem emissões no mercado
brasileiro, também existem os "social bonds", que
promovem resultados sociais positivos.
Do lado da renda variável, a bolsa criou em 2005 o
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que
mede a performance das empresas com base na
eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça
social e governança corporativa. O índice tem por
objetivo auxiliar os investidores na tomada de
decisão de investimentos responsáveis, que
fazem a gestão de impactos negativos ASG
(Ambientais Sociais e de Governança).
A carteira do ISE é atualmente composta por 30
empresas. Ademais, existe também o Índice
Carbono Eficiente (ICO2), composto por empresas
que adotam práticas transparentes com relação a
emissões de gases do efeito estufa.

Aplico meus recursos há muito tempo e possuo
uma carteira bem diversificada entre renda fixa e
variável. Como me preocupo cada vez mais com
questões ambientais e sociais, gostaria de saber
como fazer investimentos que levem essas
questões em consideração?
Marcelo Lara Nogueira, CFP, responde:
Sim, existem. E você não precisa ser um grande
investidor para fazer investimentos sustentáveis.
O mercado de investimentos que geram resultados
positivos para a sociedade vem crescendo pois,
cada vez mais, investidores passam a questionar o
uso final que é dado a seu dinheiro. Antigamente,
investidores com essa preocupação deixavam de
aplicar em empresas "irresponsáveis" ou que sua
atividade provocasse danos ao meio ambiente.
Hoje em dia existem muitas outras alternativas.
O primeiro passo é definir se o investimento
pretendido é de renda fixa, emprestando dinheiro
com data para recebê-lo de volta, ou de renda
variável, na qual o investidor torna-se sócio da
companhia.
A lei 12.431 de 2011, a qual isentou o Imposto de
Renda (IR) sobre os rendimentos recebidos por
pessoas físicas que investissem em fundos de
debêntures de infraestrutura ou as comprassem
diretamente, ajudou a acelerar a criação do
mercado de capitais de renda fixa no Brasil. Essas
debêntures podem ser emitidas por empresas que
tenham projetos de infraestrutura. Muitos desses
projetos têm impacto social e ambiental como
energia renovável, saneamento e transporte
hidroviário ou ferroviário.
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O investidor tem também a alternativa de aplicar por meio de plataformas on-line que ligam empresas
menores a investidores tanto para dívida como para renda variável, private equity e crowd equity.
Vale lembrar que investimento com resultado positivo para a sociedade não significa baixo retorno e
tampouco filantropia.
 
Muitos defendem que investir em empresas responsáveis socialmente gera valor no longo prazo para
seus credores e acionistas, pois estão melhor preparadas para enfrentar os riscos inerentes aos seus
negócios, bem como possuem uma relação mais longeva com seus stakeholders, acessando o bolso
de investidores que, além de se preocuparem em aplicar bem, buscam também investir fazendo o
bem.
 
Devido à diversidade de opções e complexidade dos riscos envolvidos, é recomendável ao leitor
buscar a ajuda de um planejador financeiro pessoal certificado e autorizado pela CVM a dar
consultoria sobre valores mobiliários, que irá orientá-lo para que suas decisões de investimento
estejam alinhadas a seus planos de vida e perfil pessoal.

Fonte: Valor | 06.05

Marcelo Lara Nogueira é planejador financeiro pessoal e possui a certificação CFP (Certified Financial Planner), concedida pela Planejar
(Associação Brasileira de Planejadores Financeiros) E-mail: marcelo.lara@journeycapital.com.br
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Receita e Ebitda trimestrais, porém, vieram dentro
do esperado - analistas destacaram o
desempenho em celulose e o impacto da fraqueza
do mercado doméstico no negócio de papel, que
ainda assim mostrou avanço em receita.
As vendas, em volume, da Klabin, sem incluir
madeira, totalizaram 783 mil toneladas, com alta
de 3% na comparação anual, beneficiadas
sobretudo pelo desempenho de Puma, que mais
uma vez operou acima da capacidade nominal. A
participação das vendas no mercado doméstico
foi de 52%, comparável a 51% um ano antes e 47%
no quarto trimestre.
As vendas de celulose totalizaram 353 mil
toneladas, com expansão de 13% frente ao
volume vendido um ano antes. Desse total, 273
mil toneladas corresponderam à celulose de fibra
curta e 80 mil toneladas à fibra longa e fluff
(usada em fraldas e absorventes higiênicos). O
custo caixa de produção de celulose ficou em R$
702 por tonelada, com alta de 4,4% frente aos R$
690 por tonelada registrados um ano antes, na
esteira da maior distância entre fábrica e floresta
e de custos mais altos com químicos.
Em papéis e embalagens, o volume
comercializado caiu 4%, mas a receita líquida
nessas áreas de negócio cresceu 6%. Em
kraftliner, a Klabin teve receita de R$ 242 milhões,
alta de 9%, e volume de vendas de 89 mil
toneladas, baixa de 6%. Em cartões, a receita
trimestral cresceu 5%, a R$ 529 milhões, e o
volume recuou 5%, para 147 mil toneladas.

O forte desempenho da unidade Puma, hoje voltada
à produção de celulose em Ortigueira (PR), e o mix
de vendas de papéis e embalagens garantiam à
Klabin mais um trimestre de avanço dos resultados
operacionais, apesar do ritmo lento de recuperação
econômica no Brasil e das tensões comerciais no
exterior. De janeiro a março, a companhia teve
receita líquida de R$ 2,49 bilhões, com alta de 14%
na comparação anual, e resultado antes de juros,
impostos, depreciação e amortização (Ebitda)
ajustado de R$ 1 bilhão, 32% acima do verificado
um ano antes. Diante disso, a margem Ebitda
passou de 35% para 40%.
Na última linha do balanço, no entanto, a melhora
operacional foi ofuscada pelo resultado financeiro
pior, na esteira do programa de gestão de passivos
que vigorou nos últimos meses. A Klabin fechou o
trimestre com prejuízo atribuído à controladora de
R$ 200,8 milhões, frente a lucro de R$ 125 milhões
no mesmo intervalo de 2018.
No trimestre, as despesas financeiras cresceram
65%, para R$ 571,8 milhões - esse valor incorpora o
impacto da marcação a mercado negativa de swap
de juros de R$ 274 milhões, "atrelado a
financiamentos contratados em reais e que, por
meio deste swap, tem efeito similar a um passivo
contratado em dólares".
Companhia teve receita líquida de R$ 2,49 bi, com
alta de 14% na comparação com igual trimestre de
2018
Na média das estimativas, Santander, Itaú BBA, BB
Investimentos e BTG Pactual projetavam lucro de
R$ 322 milhões para a companhia no período. 
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No segmento de embalagens, que engloba sacos industriais e caixas de papelão ondulado, a Klabin
reportou queda de 3% no volume de vendas trimestral, para 183 mil toneladas, e alta de 4% na receita,
para R$ 692 milhões.
 
A companhia investiu R$ 297 milhões no trimestre, com alta de 29% na comparação anual. Desse total,
R$ 84 milhões foram direcionados a operações florestais, R$ 163 milhões foram destinados à
continuidade operacional das fábricas e R$ 50 milhões foram aplicados em projetos especiais e
expansões. Ao fim de março, a dívida líquida estava em R$ 12,75 bilhões, equivalente a 3 vezes o
Ebitda em 12 meses. A companhia anunciou há poucas semanas que o conselho de administração
aprovou o novo ciclo de crescimento, com investimento de R$ 9,1 bilhões, o maior de sua história O
projeto, com foco em papéis para embalagens, será executado entre 2019 e 2023.

Fonte: Valor | 03.05
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Segundo a PE, representantes da Eldorado
disseram que a diretoria autorizou e efetuou o
pagamento do valores sem prévia aprovação do
conselho de administração, ferindo o estatuto
social da empresa e a Lei das S.A. A justificativa
apresentada para os pagamentos foi a estratégia
de retenção de executivos, em linha ou em valores
inferiores aos praticados por empresas do setor.
Em outra frente, a sócia minoritária reforçou as
iniciativas na Justiça para impedir uma eventual
emissão de bônus da Eldorado. Depois de recorrer
à Corte em Cingapura e nos Estados Unidos,
iniciou ações contra a Eldorado Brasil, duas de
suas subsidiárias e seus diretores na Áustria. Em
15 de abril, o Tribunal Distrital da Áustria
concedeu liminares que impedem que essas
subsidiárias emitam bônus ou concedam
garantias a uma operação da Eldorado. No início
do ano, a companhia suspendeu uma oferta de
US$ 500 milhões, que seria garantida pela
Cellulose Eldorado Austria GmbH.
Em nota, a J&F disse que ao mover essas ações, a
PE "demonstra desprezo perante a CCI, que é o
foro adequado para solucionar as disputas entre
acionistas".

Sócia da J&F Investimentos na Eldorado Brasil, a
Paper Excellence (PE) encampou novas frentes de
ataque contra a holding da família Batista. 
Além de iniciar ações também na Áustria, a
empresa notificou extrajudicialmente os
administradores da produtora de celulose sob a
alegação de que a diretoria recebeu remuneração
indevida em 2018.
Conforme a notificação de 29 de abril ao presidente
da Eldorado, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, e ao
diretor de relações com investidores Rodrigo
Libaber, o pagamento de gratificação que não
estaria prevista nas políticas da empresa elevou o
valor da remuneração global aprovada de R$ 11,88
milhões para R$ 30,42 milhões.
Em nota, a Eldorado disse que a "carta da PE e sua
divulgação têm o claro objetivo de constranger a
Eldorado e sua administração". 
"Questionar a remuneração anual dos diretores
executivos é um desrespeito à qualidade do
trabalho dos profissionais que levaram a
companhia a atingir patamares recordes de
desempenho", disse, acrescentando que os
executivos permaneceram na empresa "apesar da
instabilidade promovida pelos indonésios".
O assunto veio à tona na assembleia geral ordinária
(AGO) do dia 25, que entre outros temas trataria da
remuneração prevista para 2019. 
Diante do desentendimento entre as sócias, esse
item acabou retirado da pauta. A remuneração de
2018 constou nas demonstrações financeiras do
exercício e foi aprovada na assembleia, com voto
contrário da PE.

Fonte: Valor | 03.05
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Ao mesmo tempo, a unidade Puma, de celulose,
manteve a forte capacidade de geração de caixa,
que dá fôlego para a companhia tocar em
princípio apenas com recursos próprios o plano
de expansão.
Para o segundo trimestre, a expectativa é a de que
a estabilidade política reduza as incertezas sobre
a economia, o que pode trazer alguma melhora
para o mercado doméstico. "Do lado de Klabin,
observando que teremos a parada geral de Monte
Alegre no fim de maio, o ritmo de resultado deve
ser muito parecido [com o primeiro trimestre]",
acrescentou Teixeira.
Sobre a aposta em kraftliner, que está no centro
do projeto de expansão em Ortigueira (PR), o
executivo explicou que esse tipo de papel tem se
comportado cada vez mais como uma solução
amigável no processo de evolução das
embalagens. "O kraftliner não só conta com
crescimento vigoroso em produtos como frutas,
que em grande parte ainda são transportadas a
granel no Brasil, mas também no mundo todo a
regulamentação fará com que o kraftliner seja o
grande vencedor nessa onda de embalagens mais
sustentáveis", disse.
O fato de haver outros investimentos anunciados
nesse segmento não preocupa a companhia. De
acordo com o diretor comercial de papéis da
Klabin, Flavio Deganutti, o crescimento estrutural
do kraftliner é grande e tanto o projeto de
expansão da companhia quanto os de outras
fabricantes serão bem recebidos pelo mercado.
"O mercado futuro é bastante pujante", afirmou. 

Em 2019, a Klabin deverá destinar cerca de R$ 2
bilhões para seu novo ciclo de crescimento, que
consumirá um total de R$ 9,1 bilhões em
investimentos até 2023. Os desembolsos para o
projeto Puma 2, aprovado pelo conselho de
administração em abril, começam neste mês. Com
a expansão, a companhia adicionará pelo menos
920 mil toneladas por ano de papéis kraftliner a sua
capacidade, integradas à produção de celulose.
Para o diretor-geral da Klabin, Cristiano Teixeira, o
desempenho alcançado no primeiro trimestre
demonstra que a companhia está em rota segura e
sustentável de resultados financeiros,
"estabelecendo as bases necessárias para mais um
importante ciclo de crescimento".
A redução da alavancagem para 3 vezes, pela
relação entre dívida líquida e Ebitda em 12 meses, é
uma das métricas observadas pela companhia.
Para analistas, embora houvesse expectativa de
queda mais acelerada no intervalo, o programa
recente de gestão de dívida resultou em um
balanço saudável e apto ao novo ciclo.
Em teleconferência, o executivo destacou que o
primeiro trimestre, em geral, evidencia a
flexibilidade dos negócios da Klabin -- e não foi
diferente entre janeiro e março deste ano.
"Empregamos mais papéis na nossa conversão e
privilegiamos a rentabilidade", disse. Por isso,
embora as vendas em volume de papéis e
embalagens tenham recuado no intervalo, reflexo
da economia mais devagar do que o esperado, as
receitas avançaram.
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O executivo observou ainda que poucos projetos têm as mesmas características de produto como a
Klabin, como por exemplo o fato de ser 100% eucalipto.
 
Diante do projeto, a companhia, que se apresenta como consolidadora no mercado de embalagens de
papel, busca mais do que nunca a consolidação, segundo o diretor-geral. "Com essa capacidade, a
Klabin vai buscar integrar parte importante desse papel [na fabricação de embalagens]. A integração,
como mostrou o resultado do primeiro trimestre, é de fato o grande mote de flexibilidade dessa
companhia", disse.
 
Essa busca também está alinhada à demanda das grandes marcas globais que atuam no Brasil. "A
Klabin busca essa consolidação para atender melhor os grandes clientes que atuam aqui no Brasil",
disse, acrescentando que mais detalhes sobre o tema entrariam no campo da estratégia e não podem
ser revelados. Questionado sobre o prazo ou momento de uma potencial consolidação, o executivo
disse que não há nada em curso, neste momento, que obrigue a companhia a fazer algum comentário
formal sobre o tema. "O que há é a visão de consolidação desse setor, que ainda é um dos mais
fragmentados do mundo", afirmou.

Fonte: Valor | 06.05



Mercado vê lucro menor da Suzano no trimestre
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Preços mais baixos e volume de vendas de celulose consideravelmente menor jogaram contra os
resultados da Suzano no primeiro trimestre, o primeiro que formalmente consolida os números da
Fibria. Paradas para manutenção também afetaram o desempenho da companhia, que já havia
indicado que reduziria os embarques de celulose para a Ásia para conter a volatilidade dos preços, na
avaliação de analistas que acompanham a indústria de celulose e papel.
 
O lucro líquido trimestral deve cair 43,6% na comparação anual, para R$ 789,6 milhões, segundo
média das estimativas de Itaú BBA, Santander, Morgan Stanley, BB Investimentos e BTG Pactual.
 
Para a receita líquida, a expectativa é de queda de 11,8%, a R$ 5,9 bilhões. Pressionado pelo aumento
do custo caixa de produção de celulose no intervalo, o resultado antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda) ajustado deve totalizar R$ 2,65 bilhões, com queda de 20,9%. A
Suzano divulga os resultados amanhã, após o fechamento dos mercados.
 
Para o Itaú BBA, o balanço da Suzano vai refletir a dinâmica desafiadora de preços da celulose, com
vendas de 1,66 milhão de toneladas da fibra (sem considerar os volumes da Klabin), 28% abaixo do
verificado um ano antes. Entre janeiro e fevereiro, a companhia praticamente não fechou vendas no
mercado à vista chinês, diz o banco.

Fonte: Valor | 09.05



Klabin diz estar em rota segura e sustentável de resultados
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“Com essa capacidade, a Klabin vai buscar parte
importante desse papel na integração [na
fabricação de embalagens]. A integração, como
mostrou o resultado do primeiro trimestre, é de
fato o grande mote de flexibilidade dessa
companhia”, afirmou o executivo.
Conforme Teixeira, a busca pela consolidação
também está alinhada à demanda das grandes
marcas globais que atuam no Brasil. “A Klabin
busca essa consolidação para atender melhor os
grandes clientes que atuam aqui no Brasil”, disse,
acrescentando que mais detalhes sobre o tema
entrariam no campo da estratégia e não podem
ser revelados.
Questionado sobre o prazo ou momento de uma
potencial consolidação, o executivo disse que não
há nada em curso, neste momento, que obrigue a
companhia a fazer algum comentário formal
sobre o tema. “O que há é a visão de consolidação
desse setor, que ainda é um dos mais
fragmentados do mundo”, afirmou.
Na Klabin, a expectativa para o mercado
doméstico de embalagens é de comportamento
parecido ao do primeiro trimestre, com um
segundo semestre mais forte, como
tradicionalmente ocorre.
A administração da Klabin está confiante de que
uma solução acerca do contrato de royalties por
uso de marca, pagos aos controladores, seja
alcançada ainda em 2019, disse Teixeira.
Conforme o executivo, o assunto está sendo
rediscutido e o debate deve ganhar força nos
próximos dois ou três meses, com a chegada de
novos membros ao conselho de administração.

O diretor-geral da Klabin, Cristiano Teixeira, disse
nesta sexta-feira que o desempenho no primeiro
trimestre demonstrou que a companhia está em
uma rota segura e sustentável de resultados
financeiros, “estabelecendo as bases necessárias
para mais um importante ciclo de crescimento”. A
Klabin inicia neste ano um novo projeto de
expansão, com investimento de R$ 9,1 bilhões.
Em teleconferência com analistas, o executivo
destacou que o primeiro trimestre, em geral,
evidencia a flexibilidade dos negócios da
companhia. “Não foi diferente nesse primeiro
trimestre de 2019. A companhia empregou mais
papéis na nossa conversão e privilegiou a
rentabilidade”, disse. Ao mesmo tempo, a unidade
Puma, de celulose, manteve a forte capacidade de
geração de caixa.
Para o segundo trimestre, a expectativa é a de que
a estabilidade política reduza as incertezas sobre a
economia, o que pode trazer alguma melhora para
o mercado doméstico. “Do lado de Klabin,
observando que teremos a parada geral de Monte
Alegre no fim de maio, o ritmo de resultado deve
ser muito parecido [com o primeiro trimestre]”,
disse o executivo.
Teixeira afirmou que a Klabin é consolidadora no
mercado de embalagens de papel e, mais do que
nunca, busca a consolidação desse segmento. O
pano de fundo é o novo ciclo de crescimento da
companhia, que contempla duas máquinas de papel
com capacidade de produção adicional conjunta de
quase 1 milhão de toneladas por ano em 2023.
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“A gente tinha caminhado para solução. Agora, a gente fica na expectativa de retomar a negociação
[com os controladores] o mais breve possível”, afirmou.
 
Projeto Puma 2
Os desembolsos da Klabin referentes ao Projeto Puma 2, que será executado até 2023 em Ortigueira
(PR), começarão neste mês e, em 2019, devem totalizar cerca de R$ 2 bilhões. O conselho de
administração da companhia aprovou o novo ciclo de crescimento, com investimentos de R$ 9,1
bilhões, em 16 de abril.
 
Com a expansão, a Klabin adicionará 920 mil toneladas por ano de papéis kraftliner a sua capacidade,
integradas à produção de celulose.
 
De acordo com Teixeira, o kraftliner tem se comportado cada vez mais como uma solução amigável
para o novo mundo das embalagens. “O kraftliner não só conta com crescimento vigoroso em produtos
como frutas, que em grande parte ainda são transportadas a granel no Brasil, mas também no mundo
todo com a regulamentação. Isso fará com que o kraftliner seja o grande vencedor nessa onda de
embalagens mais sustentáveis”, disse.
 
Segundo o diretor comercial de papéis da Klabin, Flavio Deganutti, o crescimento estrutural dos
mercados de kraftliner é grande e tanto o projeto de expansão da companhia quanto os de outras
fabricantes serão bem recebidos pelo mercado. “O mercado futuro é bastante pujante”, afirmou.
 
Do lado da oferta, acrescentou Deganutti, há vários anúncios de novas capacidades, mas poucos deles
com as mesmas características de produto como os da Klabin, como por exemplo o fato de ser 100%
eucalipto.

Fonte: Valor | 03.05



Decreto estimula debênture incentivada para projeto sustentável
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No âmbito desse processo, a SPE vai publicar
também um estudo sobre "Finanças Verdes no
Brasil", no qual faz um diagnóstico desse
mercado no país e no mundo. O material mostra
que, no ano passado, o segmento de títulos
"verdes" contava com cerca de US$ 250 bilhões.
"O investimento consciente [em que o investidor
não se preocupa apenas com a rentabilidade, mas
também com os efeitos da ação] tem se tornado
questão relevante, sobretudo entre a geração
millenials", diz o documento antecipado ao Valor.
"Trata-se de uma área que apresenta potencial de
tornar-se uma opção rentável para emissões de
varejo e instituições cuja base de clientes incluirá
cada vez mais essa geração".
Élida explica que hoje há uma série de fundos e
investidores que só se dispõem a aplicar seus
recursos em projetos com selo de
sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, ela
informa que o decreto em finalização também
dará o fast-track para emissão de debênture
incentivada para projetos que não sejam
diretamente caracterizados como sócio-
ambientais, mas que incluam em seu escopo
ações que permitam a obtenção de certificado de
projeto de desenvolvimento sustentável.
"Um aeroporto, por exemplo, que contenha
benefícios ambientes e que apresenta
certificação, relatório de segunda opinião ou
rating que ateste os benefícios ambientais poderá
ter acesso a esse mecanismo", explicou Élida,
acrescentando que esses tipos de certificação
podem ser dadas por empresas nacionais ou
internacionais.
 

O governo finaliza um decreto que altera as regras
das debêntures incentivadas de infraestrutura para
estimular as emissões voltadas para o
financiamento de projetos de energia alternativa
renovável, como eólica e pequenas centrais
hidrelétricas, e de desenvolvimento ambientalmente
e socialmente sustentáveis, como saneamento e
mobilidade urbana.
A medida tem por objetivo ampliar o uso desse
instrumento de captação de recursos que conta
com incentivo fiscal, atingindo um grupo de
investidores que hoje está fora desse mercado. A
ideia é dar uma liberação mais rápida ("fast track")
para esse tipo de projeto, tirando a exigência de
autorização prévia do ministério setorial.
Esse tipo de mecanismo já existe para emissões
relativas a projetos do Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), que abarca as grandes obras
de infraestrutura objeto de concessões do governo
federal. Nesses casos, em vez de o ministério
setorial analisar e depois autorizar a emissão, a
empresa apenas fará o registro na pasta à qual o
projeto está relacionado.
"O nosso olhar é muito específico de que, dado o
contexto de restrição fiscal do país, nós precisamos
buscar mais investidores para o financiamento da
infraestrutura", disse a coordenadora da área de
sistema financeiro da Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério da Economia, Élida
Francioni. "O objetivo da SPE é tentar otimizar o
acesso a recursos privados para a infraestrutura.
Esse é um primeiro movimento".
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O incentivo às debêntures relacionadas a projetos sustentáveis compõe o pacote de medidas para esse
instrumento que vem sendo estudado desde o ano passado, no âmbito do grupo de trabalho de
mercado de capitais. 
 
Em breve, como antecipou o Valor, deverá ser lançado projeto de lei ou medida provisória para permitir
que o emissor da debênture possa ter o benefício fiscal, em vez do investidor, como é hoje. Isso seria
uma opção para quem quiser atrair mais investidores institucionais, que já gozam de incentivo fiscal e
seriam atraídos por uma taxa de juros maior cobrada nas emissões.

Fonte: Valor | 03.05



Comissão aprova relatório que obriga fim dos lixões até 2023
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Municípios que ainda têm lixões terão que trocá-los por aterros sanitários até 2023, segundo
relatório aprovado nesta terça-feira (7) pela comissão mista que analisa a medida provisória do novo
marco legal do saneamento básico.
 
O texto precisa ainda passar pelos plenários da Câmara e do Senado.
 
O prazo foi estabelecido pelo relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). Pela versão anterior,
o prazo caberia a cada prefeitura.
 
Capitais de estados e municípios das regiões metropolitanas ou regiões integradas de
desenvolvimento de capitais têm até 2 de agosto 2020 para acabar com os lixões.
 
Para os demais municípios, há um escalonamento com base em critérios demográficos
estabelecidos pelo Censo de 2010, do IBGE.
 
O limite para os municípios com população superior a 100 mil habitantes é 2 de agosto de 2021.
Para os municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, o prazo é 2 de agosto de 2022.
 
Aqueles municípios com população inferior a 50 mil habitantes, os aterros sanitários deverão ser
implantados até 2 de agosto de 2023.
 
Para que isso ocorra, o texto prevê que a União e os estados manterão ações de apoio técnico e
financeiro aos municípios.
 
A medida provisória também abre possibilidade para a privatização de empresas estaduais de
saneamento básico.
 
Trabalhadores da Sabesp, companhia de saneamento do estado de São Paulo, protestaram contra a
privatização da empresa.

Fonte: Folha de SP | 07.05

MP que trata de novo marco legal do saneamento ainda precisa passar por Câmara e Senado



Procuradoria aponta quase 3 mil réus e pede R$ 5 bi por desmate na Amazônia
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Para o pesquisador Paulo Barreto, do Imazon
(Instituto Amazônico do Homem e Meio
Ambiente), o cruzamento para identificar
desmatadores por meio de dados públicos é
importante porque permite ampliar as ações de
combate ao desmatamento, mas sua efetividade
depende do Judiciário.
"O impacto final da iniciativa dependerá de como
os juízes estão decidindo esses casos e da
velocidade do julgamento”, afirma o engenheiro
florestal. “Se os casos permanecerem impunes
por causa de processos longos e decisões
inconsistentes, o impacto será pequeno em
relação ao potencial."
Pesquisador sênior do Ipam (Instituto de
Pesquisa Ambiental da Amazônia), Paulo
Moutinho também elogia a iniciativa. “O Amazônia
Protege une três elementos de combate ao
desmatamento ilegal que sempre estiveram
separados: tecnologia de ponta, informações
científicas de qualidade e ação judicial firme e
embasada. Uma verdadeira revolução. Por trás da
ilegalidade há criminosos, e o MPF é capaz, agora,
de chegar até eles.”
Moutinho destaca ainda que é importante ter um
olhar mais cuidadoso do MPF sobre as florestas
não destinadas —terras públicas fora de área de
conservação ou de qualquer outro projeto, como
assentamentos. O levantamento aponta focos de
desmatamento em 644 glebas federais, mas não
especifica quantas seriam deste tipo. 
Sanções
O foco do Amazônia Protege são ações civis em
áreas a partir de 60 hectares. 

Cruzando dados públicos e imagens de satélite de
2015 a 2017, um projeto do Ministério Público
Federal mapeou 307 mil hectares de
desmatamento ilegal na Amazônia, propôs 2.498
ações civis públicas e apontou 2.919 réus. O
Amazônia Protege pediu ainda R$ 4,9 bilhões em
indenizações. 
A maioria dos casos foi identificada na segunda
fase do projeto, que teve um balanço apresentado
nesta sexta-feira (3), em Belém. Os dados desta
fase são sobre as áreas monitoradas entre agosto
de 2016 e julho de 2017. Das áreas identificadas,
1,5 mil polígonos, 644 são glebas federais e 571
estavam a menos de 30 km de terras indígenas. 
Pará e Mato Grosso são os estados que lideram em
número de laudos por desmatamento: 433 e 411,
respectivamente. Em seguida, aparecem Roraima
(346) e o Amazonas (296).  
 Os pagamentos das indenizações ainda não
ocorreram porque não há decisões com trânsito em
julgado. Para as condenações em primeira
instância, ainda cabe recurso. A primeira fase do
projeto terminou com a proposta de 1.088 ações
civis públicas, resultando em 1.001 réus, em
novembro de 2017. 
 “Infelizmente, um ano e meio é pouco para ter
condenações no Judiciário. A grande maioria das
ações está seguindo trâmite normal, e a gente
espera que haja condenações nelas porque a prova
pericial é muito forte. É difícil não condenar”, diz o
procurador Daniel Azeredo, um dos coordenadores
do projeto. 

Iniciativa cruza imagens de satélite e dados públicos para
identificar responsáveis por áreas desmatadas
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Apesar de uma redução de 60% no desmatamento
desde o início dos anos 2000, a Amazônia ainda
registra o surgimento de cerca de 23 mil novos
focos de desmatamento por ano, de acordo com
os procuradores. A terceira fase do projeto, que
analisará focos registrados entre 2018 e 2019,
pretende agir mais rapidamente que as
anteriores. 
Azeredo diz que a ideia é que as ações possam
ser propostas no mês seguinte ao desmatamento
ter sido realizado. A dificuldade está na grande
quantidade de dados e no grande volume de
trabalho para pouco pessoal.
“A Amazônia é vítima de sucessivos erros de
políticas públicas equivocadas desde o regime
militar, quando promoveu aquela ocupação
desenfreada. A floresta vem sofrendo com altos
índices de desmatamento e a redução disso é
algo que tem que ser cobrado de qualquer
governo”, diz.

O projeto cruza imagens de satélite do
monitoramento feito pelo Prodes/Inpe com base de
dados públicos como cadastro rural, registros no
Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária) e em programas do governo como o Terra
Legal. 
O trabalho tem parceria com Ibama (Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais) e
ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade).
Enquanto a fiscalização in loco, com mobilização
de agentes, custava em média R$ 3 mil, a ação
a distância, usando tecnologia, custa cerca de R$
30, segundo o procurador no Amazonas, Rafael da
Silva Rocha. “Isso faz com que consigamos uma
escala muito maior em termos de fiscalização e
responsabilização pelos infratores ambientais”, diz.
Os responsáveis identificados podem responder a
ações civis sujeitos a pagamento de indenização,
apreensão de bens e obrigação de recompor a área
degradada. Para o procurador, um dos méritos do
projeto está nas sanções que ele impõe e que
podem inibir que outras pessoas venham a adquirir
terras desmatadas. 
O perfil dos desmatadores é heterogêneo, segundo
o MPF. Há áreas grandes e médias, a maioria delas
destinada a cultivo de grãos (especialmente, soja) e
criação de gado. “A dinâmica de ocupação da
Amazônia é bem complexa. Isso reflete no
desmatamento também, que não nos permite traçar
um único perfil”, explica o procurador Daniel
Azeredo. 

Fonte: Folha de SP | 03.05



Transportador paga multa por dano ambiental, não dono da carga, decide STJ
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A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou atrás e decidiu, nesta quarta-feira (8/5), que a multa
por dano ambiental deve ser paga pelo transportador, não pelo dono da carga. Na prática, foi fixado o
entendimento de que o destino da multa administrativa aplicada por órgãos como Ibama, ICMBio,
Cetesb, secretarias estaduais e prefeituras deve ser o transportador da carga, e não o proprietário da
carga.
 
Anteriormente, o colegiado seguiu entendimento do relator, ministro Benedito Gonçalves. Ele havia
concluído que o dono da carga deveria ser responsabilizado por conta dos riscos potencialmente
poluidores envolvidos na atividade econômica desempenhada pela empresa.
 
"A empresa que deve responder pelos eventuais danos ocasionados em virtude dessa atividade, ainda
que tenha concorrido de forma indireta, como na hipótese de derramamento de óleo diesel por empresa
contratada por si para o transporte dessa substância", afirmou o ministro no primeiro julgamento. 
 
Caso
O caso concreto em discussão foi um episódio ocorrido em 2005 no município de Guapimirim (RJ).
Uma carga de óleo diesel da Ipiranga estava sendo transportada pela ferrovia FCA. Houve um acidente
e foi derramando combustível em área de preservação ambiental.
 
“Temos aqui uma situação análoga a de um passageiro em um táxi. Se o motorista causar uma
infração, o órgão de trânsito não pode multar o passageiro. O mesmo ocorre com a empresa que se
propõe a transportar uma carga. O dono da carga não pode ser multado por erros da transportadora”,
afirma o advogado Luciano Godoy, do escritório Perlman, Vidigal e Godoy (PVG), que representa a
Ipiranga no STJ.

Fonte: Conjur | 08.05
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