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CAPITAL INVEST ASSESORA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES DE 
EMPRESAS COM FOCO EM ENERGIA RENOVÁVEL

CAPITAL INVEST é uma “boutique” que ajuda a projetos e empresas 
brasileiras com foco em energia renovável a procurar parceiros nacionais 
ou internacionais 

CAPITAL INVEST assessora no processo de venda do projeto ou empresa:
- Preparando a empresa para ser vendida: avaliando a empresa, 

preparando sua documentação de apresentação (teaser), modelagem 
financeira, e documentação financeira e legal.

- Apresentando a empresa para potenciais interessados nacionais e 
internacionais com foco em energia renovável.

- Liderando o processo de apresentação de oferta não vinculante (NBO), 
Due Diligence, oferta vinculante (BO), negociação e assinatura dos 
contratos pertinentes (SPA, SLA, etc).

CAPITAL INVEST também assessora a investidores nacionais e 
internacionais que querem adquirir ativos na área das energias renováveis.
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UMA PESQUISA ENTRE EXECUTIVOS DE INSEAD MOSTRA OS RISCOS 
GLOBAIS NOS PRÓXIMOS 50 ANOS
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ESTES RISCOS CRIAM OPORTUNIDADES
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DENTRE OS RISCOS E OPORTUNIDADES MAIS RELEVANTES, A 
MAIORIA ESTÁ DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADA A 

ENERGIA RENOVÁVEL

GLOBAL OPPORTUNITIES
1 GREEN ECONOMY

2 NEW EMERGING MARKETS

3 BOTTOM OF PYRAMID

4 GREY ECONOMY

5 FOOD

6 WATER

7 INFRASTRUCTURE INVESTMENT

8 RESOURCES

9 HEALTHCARE

10 SERVICE‐BASED BUSINESS MODELS

GLOBAL RISKS
1 WATER SCARCITY

2 RESOURCE SCARCITY

3 CLIMATE CHANGE

4 EDUCATION FAILURE

5 FOOD SHORTAGE

6 ASSET PRICE COLLAPSE

7 AGEING POPULATION

8 DROUGHT / DESERTIFICATION

9 PANDEMIC

10 INFECTIOUS DISEASE

Riscos e oportunidades ligados direta ou indiretamente à energia renovável
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SUSTENTABILIDADE É O CRESCIMENTO ECONÔMICO RESPEITANDO 
O MEIO AMBIENTE E UMA SOCIEDADE EQUITATIVA
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O CRESCIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO EXIGE ENERGIA 
ADICIONAL QUE DEVERÁ CUMPRIR O TRINÔMIO DA 

SUSTENTABILIDADE

• Em cada 1% que o Brasil cresce é necessário aumentar 
1000MW de capacidade instalada elétrica.

- O Brasil tem previsto crescer 5-7% anualmente
- Isto representa 5.000-7.000MW adicionais por ano, o 

equivalente a “2 Proinfas”/ ano.

• Num cenário sustentável, o aumento da capacidade 
energética, deverá basear-se em:

- Incentivo adequado  aos investidores em energia.
- Respeito ao meio ambiente, através do:

· Uso de tecnologias de geração renováveis, que 
respeitem o meio ambiente

- Preservação do equilíbrio social
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O DESENVOLVIMENTO HUMANO PRECISA DE ENERGIA, 
PRINCIPALMENTE EM FORMA DE GASOLINA, ELETRICIDADE E CALOR
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UMA PARTE DESTA ENERGIA PROCEDE DE FONTES QUE SE 
ESGOTAM E OUTRAS DE FONTES RENOVÁVEIS
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ALGUMAS TECNOLOGIAS ALTERARÃO O PANORAMA 
ENERGÉTICO NESTA DÉCADA
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AS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS QUE AJUDARÃO A SUSTENTAR O 
PLANETA AINDA NÃO ESTÃO PRONTAS
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QUALQUER PAÍS DEVERIA PROCURAR 3 OBJETIVOS NA SUA 
POLÍTICA ENERGÉTICA

Assegurar o 
fornecimento 

energético

A preservação 
do meio 
ambiente

Promover a 
competitividade 

da economia

•Incentivando os investimentos em 
energia de forma a acompanhar o 
crescimento econômico
•Reduzindo a dependência energética 
com outros países.
•Assegurando a estabilidade da oferta 
de energia, e do sistema, perante o 
desafio da variabilidade das fontes 
renováveis. Ex: incentivo a geração de 
reserva, promovendo a 
complementariedade entre fontes, e 
reforçando a interconexão do sistema.

•Incentivando fiscalmente e facilitando 
regulatóriamente as energias renováveis 
até que possam ser competitivas. Ex: 
eólica e álcool
• Adotando tecnologias que mesmo não 
renováveis ao menos não contribuam 
ao aquecimento global. Ex: nuclear ou 
térmica com CCS (Carbon Capture and
Sequestration)
•Detectando externalidades e criando 
mercados para elas, regulando ou pelo 
menos desincentivando elas. Exs: 
CERs, lixões, esgotos.

•Reduzindo os prazos de licenciamentos 
e outorgas de energias renováveis. Exs: 
PCHs, UHEs
•Promovendo uma indústria local 
renovável via planos de longo prazo, e 
um marco regulatório e legal estável. 
Ex: eólico, álcool
•Promovendo uma geração mais barata 
e um consumo mais eficiente
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OS EXECUTIVOS AVALIAM POSITIVAMENTE A 
SUSTENTABILIDADE

O MIT fez uma pesquisa entre 1500 executivos de empresas de vários países, mostrando o 
seguinte:

• 92% dos executivos asseguram que sua empresa está tomando medidas para 
promover a sustentabilidade

• Apenas 25%, indicou que a sua empresa está reduzindo sua medidas de 
sustentabilidade devido à crise.

• Isto indica que a sustentabilidade forma parte da estratégia de longo prazo das 
empresas

• Os principais benefícios da adopção de medidas de sustentabilidade para a 
empresa:

• Imagem
• Redução de custos
• Vantagem competitiva
• Motivação dos funcionários
• Inovação de produtos e serviços
• Inovação de modelos de negócio
• Novas fontes de geração de caixa
• Gerenciamento de riscos
• Relações com acionistas de com a sociedade (stakeholders)

• Algumas empresas exemplo de sustentabilidade são: Nike, GE, Toyota, IBM, Wal-
Mart, VCP e o antigo Banco Real.
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EXISTEM 3 PRINCIPAIS BARREIRAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS

• Entender que significa sustentabilidade e seus efeitos sobre a empresa

• Uma estratégia sustentável é difícil de modelar por três motivos:
• Prazo. As empresas não estão acostumadas a planejar mais longe do 

que 5 anos.
• Quantificação. É difícil quantificar conceitos intangíveis e 

externalidades tais como custos ambientais, custos para a sociedade, 
imagem, etc.

• Incertezas. Para planejar uma estratégia sustentável, é necessário 
prever as preferências dos consumidores, as tendências sociais e 
mudanças na legislação, etc.

• Dificuldades de implementação
• O ceticismo e a resistência as mudanças nas empresas deve ser 

superado
• A sustentabilidade necessita de um “dono”. Ex: o presidente, um 

comitê, um “CSO”, etc.
• Os esforços de sustentabilidade devem ser medidos, seguidos e 

comunicados.
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O IMPACTO DA SUSTENTABILIDADE SOBRE AS EMPRESAS 
ESTÁ CRESCENDO E CONTINUARÁ CRESCENDO

• Os preços das commodities e dos recursos naturais, estão mais 
voláteis do que nunca. Ex: petróleo, energia, agua, metais… Neste 
contexto, empresa que tem otimizado o uso destes recursos estão 
sujeitas a menores riscos.

• A sociedade está mais preocupada do que nunca pela 
sustentabilidade, e de forma natural influi nas empresas

• Os governos estão cada vez mais envolvidos em questões de 
sustentabilidade. Empresas com práticas sustentáveis acima do 
legalmente exigido tem menor risco de serem afetadas por mudanças 
legislativas ou regulatórias

• Os mercados de capitais estão cada vez mais atentos à 
sustentabilidade, pois entendem que empresas sustentáveis tem 
menor risco e melhores perspectivas de longo prazo, e estão 
dispostos a investir e financiar preferencialmente neste segmento de 
empresas

• As empresas pioneiras em sustentabilidade, possivelmente ganhem 
uma vantagem inicial, que as outras dificilmente alcançarão.
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PODEMOS CLASSIFICAR AS AÇÕES DE 
SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS EM DUAS DIMENSÕES

•Melhoras da eficiência da cadeia de 
produção.
•Transparência

•Relações públicas
•Seguimento de normas
•Mínimas melhoras de eficiência com 
consequentes redução de custos

•Reengenharia da organização
•Redesenho de produtos e serviços
•Detecção de oportunidades em novos 
mercados

•Parcerias com a sociedade (governo, 
acionistas, funcionários, etc).
•Novos modelos de negócio 
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NIKE UM CASO DE SUCESSO
• Em 1990, a Nike sofreu uma campanha que afetou fortemente a 

sua reputação devido a certas práticas trabalhistas em países em 
desenvolvimento.

• Inicialmente, avaliou seus fornecedores, com um foco em 
responsabilidade social e cumprimento de normativas .

• Posteriormente, começou a pensar na eficiência da cadeia 
produtiva. Ex: para produzir 2 sapatos era necessário material 
suficiente para fabricar 3 sapatos.

• Ao mesmo tempo, começou a questionar o tipo de material 
empregado e as consequências para o meio ambiente no longo 
prazo, em parceria com Dupont, BASF e Dow, fornecedores, 
funcionários, governo, etc.

• Posteriormente começou a questionar e reinventar o processo de 
produção, com foco em torná-lo mais eficiente, com objetivo de 
compensar o uso de materiais mais caros.

O resultado foi: diminuir o lixo em 67%, uso de energia em 37%, solventes em 
80%, colocando-se em posição competitiva muito interessante e difícil de 
atingir versus concorrentes que não tiveram estas iniciativas.
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VCP UM CASO DE SUCESSO

• A indústria de celulose e papel tradicionalmente foi associada à 
destruição de florestas.

• Entretanto o Grupo Votorantim, sempre foi muito estrito no 
cumprimento de exigências ambientais, e ativo no seu relacionamento 
com a sociedade, a curto e a longo prazo.

• O Grupo Votorantim, também é muito ativo detectando oportunidades 
na redução de custos operacionais e energéticos, dentro do contexto 
de cada indústria na qual atua.

• No caso da Celulose, VCP se fez as seguintes perguntas: como 
melhorar as condições de trabalho no campo e inovar, melhorando a 
competitividade do negócio?. O resultado foi:

• Programa Poupança Florestal, para proprietários rurais, que 
plantam eucalipto em consórcio com outros plantios para produção 
de alimentos e pecuária, com tecnologia e garantia de compra de 
madeira VCP e financiamento do Banco Real (agora Santander).

O resultado: uma ótima aceitação da sociedade, aumento da renda para o agricultor, 
produção sustentável, redução de custos, e ainda um modelo inovador difícil de 
copiar, o que cria uma vantagem competitiva na VCP frente a seus concorrentes.
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EMPRESAS QUE IMPLEMENTAM UMA ESTRATÉGIA 
SUSTENTÁVEL CRIAM MAIS VALOR PARA O ACIONISTA

• Marca mas forte
• Preço diferenciado

• Eficiência operacional
• Eficiência no uso de recursos
• Otimização da cadeia de valor
• Custos e impostos menores

• Atrair, reter e motivar funcionários
• Melhora do ambiente laboral e da 

produtividade

• Melhora da fidelidade dos cliente, 
menor rotatividade

• Capacidade para entrar em novos 
mercados

• Novas fontes potenciais de receita

• Menores riscos de financeiros e 
operacionais

• Maior atração de investimentos Ex: 
índice de sustentabilidade empresarial.

• Menor custo de capital
• Facilidades de financiamento
• Seguros mais baratos

Vantagem em 
Preço

Redução de 
custos

Qualidade da 
mão de obra

Melhora de 
margens

Melhora de 
lucro

Melhora de 
marketshare

Capacidade de 
crescimento

Redução do 
risco

Coste de 
Capital

Crescimento 
de receita

Melhora do 
fluxo de caixa

Melhora da 
avaliação do 

mercado 
(múltiplos)

Criação de 
valor para o 

acionista
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