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Banco Triodos: Bem-vindos às operações
bancárias sustentáveis
• Banco de varejo independente e europeu
• Líder em operações bancárias sustentáveis
• Desde 1980 | 5 países | mais de 670 mil
clientes
• EUR 14 bilhões de ativos sob gestão | mais
de 1.100 funcionários
O banco Triodos foi pioneiro de uma abordagem inédita e
comercialmente bem-sucedida em relação ao dinheiro que valoriza
as pessoas, o meio-ambiente e a cultura, bem como o lucro

Gerenciament
o de
Investimentos
do Triodos

• 25 anos de história em
investimentos de impacto
• mais de 500 investimentos em todo
o mundo (débitos e participações
com fundos próprios)
• EUR 3,3 bilhões de ativos sob
gestão
• mais de 150 profissionais de
investimentos

Gerenciamento de Investimentos do Triodos
Investimentos Diretos na Europa e em 45 mercados
emergentes
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Visão geral do financiamento agrícola
O Triodos em toda a cadeia de valor
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Fundo de Comércio Sustentável do Triodos
Capital de giro para pré-financiar os fluxos de comércio
Estabelecido em 2008, o Fundo de Comércio Sustentável do Triodos desde então já
financiou:
Mais de 80 produtores e exportadores diretamente
Distribuído em mais de 20 produtos primários e em 25 países,
Desembolsou mais de USD 200 milhões, e alcançou perto de 700 mil produtores
rurais
Até a presente data na África: 10 países produtos: café, cacau, caju, frutas secas,
mel, cera de abelha, cravos-da-índia, algodão, gergelim e artemisinina (para a
produção de medicamentos contra a malária)
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Financiamento da Cadeia de Valor: conceito de
financiamento
(ou financiamento de pré-exportação, desconto de títulos internacionais)
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Diversificado em produtos e distribuído por várias
regiões
Em torno de EUR 30 milhões desembolsados e quitados a cada ano
Product allocation loans disbursed and/ or
outstanding in 2016

Regional allocation loans disbursed and/or
outstanding in 2016
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100,000 farmers sell their products to
our clients – thereby connecting them
to international premium markets
126,000 MT of products are exported by
these farmers – of which 24,000 MT is
coffee (equivalent to consumption in NL)
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These farmers cultivate on 96,000 Ha of
sustainable farmland
(122,000 football fields)
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Condições e exigências para empréstimos de capital
de giro
Termos indicativos :
• Montante principal de empréstimo entre EUR 250 mil e EUR 2,5 milhões ou o equivalente em
USD
• Período de empréstimo: duração da temporada ou um máximo de 15 meses
• Apreçamento: de 8 a 10% de taxa de juros p.a. e a partir de 1% de comissão inicial
• Garantia: contratos de vendas

•

Máx. de 60 a 70% de financiamento do valor do contrato

Exigências básicas:
• 3 anos de histórico com exportação, com demonstrações financeiras disponíveis
• Vendas totais mínimas de USD 700 mil a 800 mil
• Contratos de exportação com os compradores de reputação na EU, nos EUA, no Canadá, na
Austrália, no Japão
• Organização que vise o lucro com uma visão / uma certificação social e ambiental

Possibilidade de empréstimosde longo prazo :
• Somente para clientes existentes de Financiamento do Comércio com um bom histórico
• Para ativos fixos e a renovação das plantações (café, cacau)
• De USD 300 mil, com duração de 5 a 7 anos, possível período de carência, taxa de juros mínima
de 7 a 9%

Processo de empréstimo (5 a 6 semanas)
Avaliação preliminar (2 a 3 dias)
• Análise das demonstrações financeiras (auditadas) dos últimos 3 anos
• Chamada / reunião preliminar com provável cliente
Devidas diligências (3 a 4 semanas)
• O formato do pedido de empréstimo a ser preenchido
• Projeção de fluxo de caixa para a temporada
• Avaliação da Sustentabilidade (certificação ou “espontaneamente orgânico” ou ferramenta
de TSTF)
• Visita in loco
Comitê de crédito, Formalização do empréstimo e Desembolso (4 a5 dias)
• O comitê de crédito deve aprovar o empréstimo
• A formalização do empréstimo (acordo de empréstimo, contratos de venda e instruções de
pagamento assinados pelo exportador e pelo importador)
• Desembolsos de acordo com o planejamento e as necessidades de liquidez
Monitoramento do empréstimo (mensal)
• Relatórios sobre a aquisição, o envio de cargas e os pagamentos dos compradores
• Demonstrações financeiras trimestrais
• Em alguns casos, monitoramento em conjunto com outros concessores internacionais de
empréstimos (os membros da CSAF)
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Joke van der Ven
joke.vanderven@triodos.nl

Eliane Augareils
eliane.augareils@triodos.nl

Muito obrigada por sua atenção!

