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R E L AT Ó R I O  A N U A LO BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 

Entenda como o BNDES trabalha e  
os resultados que entrega para a sociedade. 

DESEMPENHO 

Foram R$ 88,3 bilhões de desembolsos em 
597.565 operações com 144.912 clientes.

Saiba mais sobre as principais ações em 
indústria, infraestrutura, mercado de 
capitais, exportação e para MPMEs.

FAZ DIFERENÇA NA SUA VIDA 

Conheça os projetos apoiados pelo BNDES  
que fazem diferença na vida dos brasileiros.



MISSÃO
Promover o desenvolvimento sustentável e competitivo 

da economia brasileira, com geração de emprego e 
redução das desigualdades sociais e regionais.

VISÃO
Ser o Banco do desenvolvimento do Brasil, 

instituição de excelência, inovadora e pró-ativa 
ante os desafios da nossa sociedade.

VALORES
Ética

Compromisso com o desenvolvimento
Espírito público

Excelência

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

AUDITORIA INTERNA (AT)

ÁREA DE DESESTATIZAÇÃO (AD)

OUVIDORIA

PRESIDÊNCIA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA (GP)

SECRETARIA DA COMISSÃO DE 
ÉTICA PROFISSIONAL (SECET)
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Leia mais detalhes em: 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE 

  INDICADOR GRI NESTA SEÇÃO
102-14

Recessão e desemprego elevado 
tornaram 2016 um ano desafiador  
para todos os brasileiros. Com  
esperança e confiança, buscamos 
garantir a continuidade da missão 
institucional do BNDES de promover 
o desenvolvimento sustentável e 
competitivo da economia brasileira,  
em meio a grandes mudanças no país.

Foram meses de muito trabalho da 
nova Diretoria e de toda a equipe do 
Banco para encaminhar os problemas 
mais urgentes, como a revisão 
dos critérios para financiamento 
da exportação de bens e serviços 
de engenharia e as concessões 
interrompidas de infraestrutura, 
sem deixar de lado as questões de 
médio e longo prazos. Iniciamos uma 
reflexão sobre o futuro: qual será o 
papel do BNDES em uma economia 
estável? Como será sua atuação?

Entre os destaques do ano está 
a revisão das políticas operacionais, 
guia de atuação do Banco. Definimos 
novas diretrizes, entre as quais, o 
incentivo a investimentos com retorno 
social maior do que privado, a partir 
de uma seleção dos critérios para 
financiamentos em Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP). A sustentabilidade 
é estratégia transversal, e o equilíbrio 
entre os resultados econômicos, 
sociais e ambientais, nossa meta.

As mudanças nas condições de 
financiamento eliminaram superposições 
de programas, produtos e linhas, 
promovendo a simplificação e reforçando 
a transparência dos critérios de apoio 
financeiro. Motivados pelas fronteiras 
cada vez mais tênues entre indústria, 
comércio e serviços, reorientamos o foco 
do Banco, de setores para projetos.

Definimos qualificadores prioritários 
para receberem as melhores condições 
de financiamento, independentemente 

de seu setor de origem – como 
educação, saúde, inovação, meio 
ambiente, exportação, micro, 
pequenas e médias empresas (MPME) e 
infraestrutura – em virtude do elevado 
grau de externalidades que geram. 

Em um ano marcado pelo elevado 
endividamento de empresas e famílias 
e pela restrição de crédito no país, 
adotamos medidas importantes para 
auxiliar as empresas. Ampliamos 
significativamente o apoio financeiro  
para capital de giro, especialmente  
para as MPMEs, e lançamos uma linha  
de revitalização de ativos, para que  
empresas saudáveis possam adquirir  
ativos de outras, em dificuldade.  
O objetivo foi contribuir para amortecer 
a crise econômica, estimulando a 
manutenção da atividade produtiva 
e a preservação do emprego. 

As MPMEs, mais impactadas pela atual 
conjuntura, foram – e continuarão a ser – 
o grande foco do Banco. Precisamos 
nos aproximar ainda mais desse 
segmento, conhecer seus problemas 
e ampliar canais de distribuição, pois 
é o mais fortemente afetado pelo 
processo de concentração bancária. 
Com esse objetivo, buscamos aumentar 
a capilaridade do BNDES por meio de 
novos distribuidores e da automação de 
processos. Iniciamos um plano de ação 
voltado a plataformas digitais, visando 
o contato direto com esse público. 

Atuamos em outras frentes para 
estimular a retomada do crescimento, 
como a estruturação de projetos de 
investimentos com participação da 
iniciativa privada em serviços públicos. 
Atuamos como agente do Programa 
de Parcerias de Investimentos (PPI) 
do Governo Federal e estruturamos e 
definimos como prioritário o programa 
de concessões estaduais do setor de 
saneamento, que teve a adesão de  

17 estados até o fim do ano. Colaboramos 
com a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas 
e Energia na elaboração de condições 
de maior atratividade nos leilões de 
transmissão de energia, resultando 
em recorde de comparecimento e 
investimento, e em maior deságio – o que 
trará benefícios ao consumidor final. 

Procuramos dar mais transparência 
às ações do BNDES e melhorar práticas 
e processos. Também nos empenhamos 
na aproximação e no aprimoramento do 
relacionamento com os órgãos de controle 
e com os demais públicos de interesse. 

Lançamos o novo site do Banco, 
facilitando o acesso dos internautas e 
aumentando a oferta de informações. 
No fim de 2016, disponibilizamos 
um grande conjunto de dados sobre 
as operações de renda variável e 
continuamos a incorporar conteúdos 
relevantes e de interesse público.

Criamos as diretorias jurídica 
e de controladoria (aglutinando 
as áreas de gestão de risco e 
tecnologia da informação), com 
o objetivo de dispormos de um 
arcabouço sólido e consistente para 
trabalharmos e encaminharmos 
questões de forma institucional.

Avançamos na boa governança ao 
definirmos e levarmos à aprovação do 
Conselho de Administração diversas 
políticas importantes para o bom 
funcionamento do Banco. Discutimos 
com o Tesouro Nacional as bases de uma 
política de dividendos para o BNDES, 
regulamentada em 2017, que destina 
pelo menos 40% do lucro da instituição 
a sua capitalização, fortalecendo o 
patrimônio e o futuro da instituição. 

Na área de mercado de capitais, 
trabalhamos para a melhor governança 
das empresas investidas, com uma nova 
política de indicação de conselheiros 
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independentes para os conselhos de 
Administração e Fiscal. Com o intuito de 
desenvolver o mercado de capitais e ter 
fontes alternativas de financiamento de 
longo prazo para projetos, trabalhamos 
para promover e fortificar os mercados 
primário e secundário de debêntures.

Com o objetivo de promover maior 
integração das equipes e economizar 
recursos, iniciamos a devolução de nove 
dos 13,5 pavimentos locados no edifício 
Ventura Corporate Towers, no Rio de 
Janeiro. A mudança implicou alterações 
de leiaute no edifício-sede para receber 
as equipes vindas do Ventura, entre as 
quais a instalação de toda a Diretoria 
num único salão. A reunião da maior 
parte do corpo funcional em um 
único prédio resultou em economia 
da ordem de R$ 4 milhões por mês. 
Também estão previstas obras nos 
escritórios de Brasília e São Paulo que 
permitirão a redução da área ocupada.

Ainda em 2016, alinhados com o 
esforço do Governo Federal para a 
redução da dívida pública, realizamos  
o pagamento antecipado de R$ 100 
bilhões ao Tesouro Nacional.  
A medida foi tomada após parecer 
favorável do Tribunal de Contas  
da União (TCU) e aprovação do 
Conselho de Administração do BNDES. 

Em 2017, será realizado um ciclo 
de planejamento estratégico, com 
discussões internas e externas, trazendo 
uma visão de longo prazo, até 2030. 
Temos consciência da responsabilidade 
do BNDES com o país e estamos 
comprometidos com o fortalecimento 
da instituição, para que continue 
sendo um importante agente do 
desenvolvimento e fazendo ainda mais 
diferença na vida de todos os brasileiros.

Maria Silvia Bastos Marques
Presidente do BNDES



SOBRE ESTE RELATÓRIO 

Apresentamos nas próximas 
páginas os destaques de nossa 
atuação em 2016, nas dimensões 
econômica, social e ambiental. 

O período reportado vai de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2016 e 
diz respeito a todo o Sistema BNDES, 
que inclui o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social; 
bem como nossas subsidiárias BNDES 
Participações S.A. (BNDESPAR), que 
atua no mercado de capitais; e Agência 
Especial de Financiamento Industrial 
(FINAME), dedicada ao fomento 
da produção e comercialização 
de máquinas e equipamentos.

A definição do conteúdo deste 
relatório envolveu pesquisas on-line 
com públicos de interesse, análise 
dos assuntos recorrentes em nossos 
canais de relacionamento em 2016 
e priorização dos temas por nossos 
executivos e pela alta administração. 

A primeira pesquisa, direcionada 
para o público em geral (interno e 
externo), ficou disponível em nosso 
portal na internet de agosto a 
dezembro de 2016. Entre as perguntas, 
solicitava que o respondente 
selecionasse, dentre 32 temas, os dez 
mais relevantes para divulgação nos 
relatórios do BNDES. Havia espaço 
também para que fosse incluído 
livremente algum tema adicional. 
Os temas mais citados foram, nesta 
ordem: transparência; informações 
sobre o processo de concessão de 
financiamento; avaliações das ações 
do Banco (efetividade); resultados 
financeiros; inovação; desenvolvimento 
regional; visão de futuro; planejamento 
estratégico; atuação nos diversos 
setores da economia; benefícios 
sociais e ambientais gerados pelas 

operações apoiadas; e contribuição 
para as políticas públicas.

A segunda pesquisa, divulgada 
em 16 de novembro de 2016 em 
parceria com a Comissão Brasileira 
de Acompanhamento do Relato 
Integrado, foi direcionada aos 
membros dessa comissão e ficou 
disponível até o fim de dezembro. 
As respostas, também relacionadas 
à forma do relato e aos elementos 
de conteúdo, contribuíram para 
melhorias que buscamos desenvolver 
nesta edição, como parte de nosso 
esforço em avançar na adoção do 
paradigma do Relato Integrado (RI).

Este relatório também dá 
continuidade ao uso dos indicadores de 
sustentabilidade do Global Reporting 
Initiative (GRI), passando a reportar 
54 indicadores, mais que o dobro dos 
anos anteriores. Cientes da transição 
da versão GRI4 para o GRI Standards, 
que vigorará a partir de 1º de julho 
de 2018, optamos por apresentar 
os indicadores já nesse formato. No 
entanto, para efeito de comparação, 
será possível encontrar a correlação 
entre as duas versões na tabela 
remissiva ao fim desta publicação.

De periodicidade anual, nosso relato 
procura atender de forma simples e 
direta todos os públicos interessados 
em nossa atuação e servir de porta 
de entrada para aqueles que buscam 
conhecer como o BNDES gera valor 
para a sociedade. Assim como em 
2015, o relatório conta também com 
uma versão em inglês, além de com 
um hotsite contendo os destaques 
principais e link para o PDF completo.

As palavras sublinhadas são 
definidas no glossário ao fim do 
relatório. No início de cada seção 

são apontados os indicadores GRI 
contemplados. Eles também podem ser 
pesquisados na lista da página 64. No 
índice remissivo da página 63 é possível 
encontrar referências a todas as 
aparições de determinado tema. Como 
mais uma facilidade, nosso modelo de 
valor, na página 10, também pode ser 
usado como sumário, identificando a 
localização de assuntos a partir dele.

Para mais informações  
sobre este relatório e seu 
conteúdo, envie um e-mail para 
relatorioanual@bndes.gov.br. 

  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
102-1 | 102-45 | 102-46 | 102-47 | 102-50 | 102-51 | 102-52 | 102-53

Em consequência de arredondamentos, 
a soma dos números nos gráficos pode 
não ser exata, assim como a soma dos 
percentuais dos gráficos pode não 
totalizar cem. Pelo mesmo motivo, pode 
haver pequena variação entre valores 
apresentados ao longo do relatório.
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O BRASIL E O MUNDO EM 2016 

O ano de 2016 foi marcado por 
grandes desafios políticos e econômicos, 
nacional e internacionalmente. A guerra 
na Síria e a migração de refugiados 
para a Europa, a saída do Reino 
Unido da União Europeia e a eleição 
de Donald Trump para a presidência 
dos Estados Unidos da América (EUA) 
foram alguns dos acontecimentos 
de maior destaque externamente. 

No Brasil, o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, com a 
posse de seu vice, Michel Temer, 
trouxe novos direcionamentos para 
a política econômica. Investigações 
da Polícia Federal e do Ministério 
Público Federal impactaram o cenário 
político brasileiro e diversas empresas 
nacionais. A continuidade da queda 
da atividade econômica e a restrição 
fiscal traçaram um novo panorama 
para a atuação do BNDES. 

Em contrapartida, a Olimpíada e a 
Paralimpíada no Brasil foram um sucesso, 
com o país alcançando sua melhor marca 
de medalhas em ambas. A abertura dos 
Jogos Olímpicos explorou a discussão 
sobre o aquecimento global, questão 
que avançou na 22ª Conferência  
das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP 22), em Marrakech, 
no Marrocos, evento considerado um 
ponto de partida para a implantação 
das obrigações do Acordo de Paris.

O cenário doméstico, de forma 
geral, foi marcado pela dificuldade para 
reverter o processo recessivo iniciado em 
2015. Os indicadores de confiança, que 
exibiram resultados positivos expressivos 
em boa parte do ano, mostraram sinais 
de arrefecimento no fim do ano.  
Os segmentos de varejo e de serviços 
continuaram a demonstrar fragilidade, 

refletindo tanto o processo de  
distensão no mercado de trabalho –  
alta do desemprego e queda de salários 
reais –, quanto as condições restritivas 
do mercado de crédito bancário.  
Como consequência, o produto  
interno bruto (PIB) registrou nova  
queda em 2016, acumulando 7,2%  
de retração no biênio 2015-2016.  
A inflação, por sua vez, desacelerou, e 
o Banco Central pôde iniciar um ciclo 
de flexibilização monetária, com duas 
reduções de 0,25 ponto percentual da 
taxa básica de juros no fim do ano.  

No lado fiscal, o ano de 2016  
caracterizou-se pelo início da  
implantação de reformas estruturais – 
aprovação da proposta de emenda 
constitucional (PEC) do teto dos  
gastos públicos e apresentação das 
reformas previdenciária e trabalhista –, 
bem como pelo agravamento da crise 
financeira dos estados. Do ponto 
de vista conjuntural, a queda na 
arrecadação tributária, iniciada ainda 
em 2015, aliada ao aumento de gastos 
obrigatórios, deteriorou o resultado 
primário e a trajetória de endividamento, 
que permanecem desfavoráveis em uma 
perspectiva de curto/médio prazo.

Por fim, as contas externas mostraram 
intenso processo de ajustamento em 
2016, reflexo, fundamentalmente, da 
queda da absorção doméstica e dos 
efeitos defasados da depreciação  
cambial de 2015. Boa parte da reversão 
do déficit em conta-corrente decorreu do 
robusto superávit comercial. 

O BNDES EM 2016

Como empresa pública federal, 
também passamos por mudanças.  
Maria Silvia Bastos Marques e uma  
nova diretoria assumiram a liderança  

da instituição. Ajustes na estrutura 
foram realizados, como a criação das 
diretorias jurídica e de controladoria. 
Foi um ano de adaptações e novos 
direcionamentos, com a busca por 
uma atuação com mais foco e impacto 
social. Ao mesmo tempo, como parte 
do esforço de redirecionamento da 
política econômica, com vistas a 
mitigar a trajetória de crescimento 
da dívida pública, em dezembro, o 
BNDES fez a devolução ao Tesouro 
Nacional de R$ 100 bilhões, parcela 
dos empréstimos recebidos ao 
longo dos últimos anos. As políticas 
operacionais, que regulamentam e 
orientam nossos instrumentos de 
apoio financeiro, foram revistas, dando 
ênfase a projetos com maior retorno 
social do que privado. Priorizamos o 
apoio a micro, pequenas e médias 
empresas, principais afetadas em 
momentos de crise. Elevamos a 
dotação orçamentária e prorrogamos o 
prazo de vigência do BNDES Progeren, 
destinado ao financiamento para 
capital de giro. Linhas e programas 
foram simplificados, visando maior 
agilidade e transparência.

O BNDES também recebeu a 
incumbência de conduzir o processo 
de concessões e outras formas de 
desestatização de ativos dentro 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) do Governo 
Federal, priorizando o programa  
de concessões estaduais do setor de 
saneamento, em função de seus 
potenciais impactos positivos na 
qualidade de vida da população 
brasileira. Ano de transição, 2016 
trouxe novas diretrizes e mudanças 
estruturais cujos resultados serão 
mais bem percebidos a longo prazo.
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O BANCO DO  
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 
O QUE É UM BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO (BD)?

Não existe definição única. BDs 
podem diferir quanto a: estrutura 
de capital (integral ou parcialmente 
controlado pelo governo); funding 
(fiscais e parafiscais, captações com 
clientes ou em mercado, retorno 
dos ativos); variedade de setores 
apoiados; porte dos clientes (há 
instituições que atuam apenas com 
micro e pequenas empresas e outras 
com portes diferenciados); modelos 
de empréstimo (operações diretas e/
ou indiretas); condições de crédito; 
regulação e supervisão (regime especial 
ou autoridade monetária); e governança 
corporativa (independente ou controlada 
pelo Estado). Há igualmente diversos 
instrumentos de apoio creditício: 
oferta de financiamento, garantias, 
seguros, resseguro, participação 
acionária, equalização de juros, 
fundos não reembolsáveis, apoio a 
elaboração de projetos, entre outros. 

Os primeiros BDs surgiram em meados 
do século XIX, na Europa. Desde então, 
eles vêm cumprindo papel relevante 
para o desenvolvimento socioeconômico 
dos países e regiões onde atuam, 
conforme os diferentes estágios em 
que se encontram, em cenários tanto 
de estabilidade quanto de crise.

Além do Brasil, vários países 
(desenvolvidos e em desenvolvimento) 
mantêm BDs fortes, como Alemanha, 
China, Coreia, Espanha, Japão, México, 
França e Rússia. Cada instituição tem sua 
forma de operar, mas, em comum, todas 
auxiliam a implementação de políticas 

públicas, complementam as ofertas de 
apoio financeiro do sistema financeiro 
privado e contribuem para que os 
setores privado e público assumam 
riscos e desafios em investimentos 
estratégicos de longo prazo. Destaca-
se, nas últimas décadas, a crescente 
atenção desses entes com a integração 
das dimensões econômica, social e 
ambiental do desenvolvimento.

QUEM SOMOS?

Somos uma empresa pública 
federal vinculada ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, sendo o principal instrumento 
do Governo Federal para financiamento 
de longo prazo e investimento nos 
segmentos da economia brasileira. 
Com sede oficial em Brasília (DF) 
e concentração de atividades no 
Rio de Janeiro, atuamos em todo o 
território nacional, com escritórios 
também em São Paulo, Recife e Belém. 
Operamos desde 1952 e somos hoje 
um dos maiores BDs do mundo.

 Nossas ações são orientadas pelo 
Conselho de Administração, nosso 
mais alto órgão de governança, 
pelo Comitê de Auditoria e pelo 
Conselho Fiscal. Prestamos contas 
para diversas instâncias de governo: 
Ministério da Fazenda, Banco Central, 
Congresso Nacional, Ministério 
da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União (CGU) e 
Tribunal de Contas da União (TCU).

São muitos os públicos com 
os quais nos relacionamos, 
de órgãos de governo, como os 

  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | 102-7 | 102-16

citados acima, a cidadãos brasileiros, 
passando por fornecedores de bens, 
serviços e itens financiáveis, clientes, 
agentes financeiros, formadores 
de opinião, parceiros institucionais, 
comunidade acadêmica, entre outros.

QUAIS SÃO NOSSAS  
FONTES DE RECURSOS 
FINANCEIROS?

Contamos com diversas fontes  
de recursos para conceder apoio  
financeiro a investimentos de longo  
prazo na economia brasileira.  
O retorno de nossas próprias 
operações em conjunto com os 
recursos dos fundos FAT e PIS-Pasep 
e do Tesouro Nacional representam 
parcela significativa de nossa estrutura 
de financiamento. Outros fundos 
governamentais, captações no exterior 
(via organismos multilaterais ou 
emissão de bonds), emissões públicas 
de debêntures da BNDESPAR e Letras 
de Crédito do Agronegócio (LCA) 
complementam essa estrutura. 

Tesouro Nacional
Entre 2008 e 2014, recebemos 

expressivos aportes do Tesouro Nacional 
para realização de nossas operações. 
A partir de 2015, não houve mais 
captação de recursos dessa fonte. 

Em 23 de dezembro de 2016, 
concluímos o pagamento antecipado 
de dívida de R$ 100 bilhões, logo após 
a operação ter sido considerada legal 
pelo TCU – tendo em vista o objetivo 
de reduzir a dívida pública – e aprovada  
por nosso Conselho de Administração. 
No início do ano, foi concluído  

Saiba mais na seção  
Gestão de riscos e 

sustentabilidade financeira

Leia mais na seção  
Nossos relacionamentos

Saiba mais na seção 
Governança, controle 

e transparência
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pagamento de aproximadamente  
R$ 28 bilhões, iniciado no ano anterior. 

Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) e  
Fundo PIS-Pasep

Por determinação da Constituição 
Federal de 1988, 40% da arrecadação 
do PIS-Pasep é destinada ao 
financiamento de programas de 
desenvolvimento econômico por meio 
do BNDES, de modo a não apenas 
proteger o trabalhador desempregado, 
mas também gerar oportunidades de 
emprego. Em 1990, com a extinção 
do PIS-Pasep e a criação do FAT, este 
passou a constituir uma de nossas 
principais fontes de recursos. 

Esses recursos são chamados FAT 
Constitucional, cabendo ao BNDES 
a decisão sobre sua aplicação desde 
que empregados em programas de 
desenvolvimento econômico. São 
remunerados pela Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP), no caso de 
financiamentos em reais, ou pela 
Libor mais variação do dólar, no caso 
de financiamentos à exportação. 

Também captamos recursos do 
FAT na forma denominada FAT 
Depósitos Especiais, para serem 
aplicados em programas e setores 
específicos, previamente determinados 
e aprovados pela Secretaria Executiva 
do Conselho Deliberativo do FAT. 

Emissão de títulos  
externos (bonds)

Desde 1953, captamos recursos no 
mercado internacional por meio de 
operações de emissão de bonds.  

Os bonds emitidos têm juros 
prefixados, determinados em processo 
de bookbuilding, e amortização de 
principal em parcela única. Nesse 
caso, a destinação dos recursos 
não é determinada, permitindo 
ampliar nosso escopo de atuação. 

Operações com instituições 
multilaterais e agências 
governamentais

As captações com organismos 
multilaterais e agências 
governamentais são realizadas 
com instituições parceiras.

Diferentemente das emissões de 
bonds, os recursos captados com 
essas instituições têm, geralmente, 
destinação específica a setores 
ou segmentos empresariais e 
devem atender às condições 
da instituição credora.

As principais vantagens dessas 
fontes são custo estável e prazo de 
financiamento mais longo em relação 
às demais captações de mercado, 
além de seu caráter anticíclico.

Outros empréstimos  
no exterior

São operações realizadas com 
outras instituições no exterior que não 
organismos multilaterais e agências 
governamentais, geralmente bancos 
comerciais ou grupo de bancos 
comerciais e/ou outras instituições. 

Outras fontes 
governamentais

Os valores mais representativos 
referem-se ao Fundo da Marinha 
Mercante (FMM), cujos recursos 

destinam-se ao financiamento a 
empresas nacionais de navegação, 
construtores navais brasileiros e à 
Marinha do Brasil; e ao FI-FGTS, 
cujos recursos foram captados 
em 2008 para aplicação em 
projetos de infraestrutura.

Debêntures BNDESPAR
Por meio de emissões públicas 

de debêntures da BNDESPAR, 
contribuímos para o desenvolvimento 
do mercado brasileiro de renda 
fixa e buscamos a diversificação 
de fontes de recursos.

Letras de Crédito do 
Agronegócio (LCA)

Realizamos leilões de Letras  
de Crédito do Agronegócio (LCA) 
perante instituições habilitadas em 
plataformas eletrônicas de negociação. 

R
E

LA
T

Ó
R

IO
 A

N
U

A
L 

B
N

D
E

S 
2

0
1

6

9



PR
IN

CI
PA

IS 

RE
SU

LTA
DOS 

IM
ED

IA
TO

S

Apoio a plantas 
industriais com 

características inéditas, 
segmentos difusores de 
tecnologia e intensivos 

em conhecimento. 

Apoio à 
exportação de 
bens e serviços 
nacionais de 
maior valor 
agregado.

Incentivo a 
melhores práticas 
de governança e 
responsabilidade 
socioambiental  
das empresas.

Maior acesso 
a crédito para 
empresas de  
menor porte.

Apoio a projetos 
de infraestrutura 

com destaque para 
saneamento e 

transporte.

Estímulo à 
ampliação da 

proteção ambiental 
e da oferta e 

uso de energias 
alternativas.

Apoio a projetos 
que aprimoram 
infraestrutura 
e gestão da 

educação, saúde 
e cultura.

Estruturação 
de projetos de 
desestatização 

e modernização 
da administração 

pública.

Estruturação 
de fundos de 

investimento e 
alavancagem de 

recursos de demais 
investidores.

Investimentos 
em P&D e 

infraestrutura  
voltada para 

inovação.

Apoio à 
formulação, 

aprimoramento 
e maior 

alinhamento de 
políticas públicas.

COMO GERAMOS VALOR?
Uma instituição gera valor transformando os insumos de que dispõe em benefícios para a 

sociedade. Conheça nosso modelo de criação de valor, à luz do alinhamento estratégico de 
2016, que mostra, de maneira simplificada, como utilizamos nossos capitais, transformando 
nossos insumos em resultados e grandes entregas em prol do desenvolvimento brasileiro.

PRINCÍPIOS
(p. 20 e 21)

TRANSPARÊNCIA

NOSSOS INSUMOS

RECURSOS FINANCEIROS
(p. 8 e 9, 34 a 36, 44 a 47)

CONHECIMENTO
(p. 18, 19 e 24)

PROCESSOS
(p. 12 a 17, 29 a 37)

RELACIONAMENTOS
(p. 18, 26 a 28, 31 a 33)

PESSOAS
(p. 22 a 25)

NOSSAS ATIVIDADES
APOIO FINANCEIRO
(p. 12 a 17, 20 e 21, 48 a 59)

ESTRUTURAÇÃO  
DE PROJETOS
(p. 18, 20, 38, 49 e 50)

FORMULAÇÃO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 
(p. 18 e 20)

PRODUÇÃO DE  
CONHECIMENTO
(p. 18 e 19)

FINANCEIRO
(p. 8 e 9, 34 a 36, 44 a 47)

MANUFATURADO 
(p. 25 e 42)

NOSSOS 
CAPITAISO

 B
A

N
C

O
 D

O
 D

ES
EN

V
O

LV
IM

EN
TO

 D
O

 B
R

A
SI

L

 EFETIVIDADE EFICIÊNCIA 

R
E

LA
T

Ó
R

IO
 A

N
U

A
L 

B
N

D
E

S 
2

0
1

6

10



Desenvolvimento 
sustentável da 

economia nacional, 
considerando suas 
diversas regiões.

Inserção das 
empresas nacionais 

nas cadeias 
produtivas  

globais 
(exportação). 

Crescimento  
e resiliência  

de empresas de 
menor porte.

Ganhos de 
produtividade, 

competitividade, 
eficiência operacional  

e desenvolvimento  
de capital humano  

em empresas  
apoiadas. 

Fortalecimento  
do mercado de 

capitais brasileiro e 
expansão do número 

de empresas com 
capital negociado  

em bolsa.

Melhoria  
da qualidade  

e ampliação da 
infraestrutura 
econômica, 

urbana  
e social.

Melhoria da 
qualidade  

de prestação de 
serviços públicos 

essenciais e do uso 
do recurso público.

EF
ET

IV
ID

ADE

Mais e 
melhores 

empregos.

HUMANO
(p. 22 a 25)

SOCIAL E DE 
RELACIONAMENTO

(p. 18, 26 a 28, 31 a 33, 37 a 43)

INTELECTUAL
(p. 8, 18 e 19)

NATURAL
(p. 37 a 39, 42 e 43) O
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BNDES 

RECEBE, 
CONSULTA E 
ENQUADRA

O pedido, com informações 
da empresa e do projeto a 
ser financiado, é enviado 
para consulta ao BNDES.
No Banco, a consulta 
é avaliada a partir de 
parâmetros previamente 
estabelecidos (ver box sobre  
seleção dos projetos).  
As avaliações são 
encaminhadas ao  
Comitê de Enquadramento, 
Crédito e Mercado de 
Capitais (CEC), que delibera 
sobre o acolhimento  
do pedido.

ANALISA  
E APROVA 

Acolhido o pedido, equipes 
técnicas multidisciplinares 
especializadas no setor do 
projeto fazem uma análise 
do mercado e avaliam mais 
profundamente as garantias 
oferecidas, sua viabilidade 
econômico-financeira, os 
aspectos sociais e ambientais 
do projeto e a estratégia e 
governança da empresa.  
A análise técnica é submetida 
à aprovação de nossa 
Diretoria. Cada projeto 
é avaliado por mais de 
cinquenta pessoas antes  
de sua aprovação.

CONTRATA, 
DESEMBOLSA E 
ACOMPANHA

Os pedidos aprovados  
são contratados. 
Os recursos são liberados 
em etapas, conforme a 
realização do projeto. 
O BNDES analisa os 
documentos de comprovação 
financeira do uso do  
financiamento e faz visitas 
ao projeto apoiado.
 

O QUE FAZEMOS?

1. APOIO FINANCEIRO

Nossa principal atividade é 
o apoio financeiro a projetos 
de investimentos em todo o 
Brasil, a aquisição e exportação 
de bens e serviços e a outros 
tipos de empreendimentos em 
diversos setores, por meio de 
financiamentos de longo prazo e 
operações no mercado de capitais. 

Como funciona o apoio?
Ao chegar ao BNDES, um 

pedido de apoio financeiro passa 
por diversas fases de avaliação, da 
solicitação à liberação dos recursos. 
Cada uma dessas etapas envolve 
diferentes equipes, com decisões 
tomadas de forma colegiada.  
As etapas do processo de concessão 
do apoio financeiro variam de acordo 
com o valor do crédito pretendido e 
da participação ou não de um agente 
financeiro credenciado na operação. 
Conheça melhor como funciona 
esse processo e nossas formas de 
apoio nos infográficos ao lado.

Quem são os agentes  
financeiros? 

Para estar presente em todo o 
território nacional e facilitar o acesso 
a nossas linhas de financiamento, 
atuamos de forma indireta, ou seja, 
por meio de agentes financeiros 
credenciados. O segmento de 
micro, pequenas e médias empresas 
(MPME) é o principal demandante 
dessa modalidade de operação. 

Atualmente há mais de cinquenta 
agentes financeiros operando 
nossas linhas de financiamento: 
bancos comerciais privados, bancos 
comerciais públicos, bancos de 
cooperativa, bancos de montadora, 
bancos de desenvolvimento e 
agências de fomento. A lista 
completa dos agentes financeiros 
credenciados no BNDES pode 
ser acessada em nosso site.

OPERAÇÕES DIRETAS
Pedido de financiamento a partir de R$ 20 milhões

OPERAÇÕES INDIRETAS AUTOMÁTICAS

Pedido de financiamento até R$ 20 milhões

BNDES AGENTE FINANCEIRO

RECEBE, 
ENQUADRA 
E ANALISA 

A análise do financiamento 
é feita pela instituição 
financeira credenciada, 
que assume o risco de não 
pagamento da operação. 
Por isso, ela pode incluir 
taxas próprias e aceitar ou  
não o pedido de crédito.

Aprovando a solicitação, 
o agente negocia com o 
cliente as condições do 
financiamento, como prazo 
de pagamento e garantias 
exigidas, respeitando 
algumas regras e limites 
impostos pelo BNDES.

HOMOLOGA, 
CONTRATA E 
DESEMBOLSA 

Caso a proposta esteja 
adequada às condições do 
BNDES, o financiamento é 
contratado. 
Os recursos são liberados 
em etapas, conforme a 
realização do projeto. 
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EXCEÇÃO

EXCEÇÃO

OPERAÇÕES INDIRETAS 
NÃO AUTOMÁTICAS 

São operações com financiamento 
de mais de R$ 20 milhões em que 
o cliente prefere solicitar o apoio 
pelo banco com o qual já possui 
relacionamento ou por outro 
agente financeiro. Nesse caso,  
o processo de concessão segue o 
mesmo fluxo das operações 
diretas. Como a análise do 
financiamento também é feita pela 
instituição financeira credenciada, 
que assume o risco de não 
pagamento da operação, ela pode 
incluir taxas próprias e aceitar ou 
não o pedido de crédito, antes de 
encaminhar ao BNDES.

COMO SÃO SELECIONADOS  
OS PROJETOS APOIADOS? 

Ao chegar ao BNDES, o pedido de solicitação 

de apoio financeiro é avaliado com base em 

alguns parâmetros de enquadramento, regulados 

por nossas políticas operacionais (PO), tais 

como se a empresa apresenta as condições 

necessárias para assumir o financiamento e os 

impactos esperados do projeto nas dimensões de 

desenvolvimento econômico, social, ambiental 

e regional. Nesse momento também são 

averiguados quais são os instrumentos mais 

adequados para atender à solicitação (renda fixa, 

renda variável ou produtos combinados) e o perfil 

de risco ambiental das operações passíveis de 

classificação. Todas essas informações são então 

encaminhadas ao Comitê de Enquadramento, 

Crédito e Mercado de Capitais (CEC).

Com a revisão de nossas POs em 2016, para 

fins de enquadramento passa a estar prevista 

a aplicação de metodologia de avaliação dos 

benefícios esperados do investimento, utilizando 

a tese do impacto do investimento em projetos 

(Tiip). Essa metodologia visa mensurar os 

impactos positivos e negativos do investimento 

em diferentes dimensões, a partir de uma 

avaliação multicritério do mérito das operações. 

No que tange à análise da dimensão regional 

e territorial nessa etapa, a equipe de avaliação 

do enquadramento pode ainda utilizar análises 

territoriais preliminares (ATP), documentos 

produzidos internamente por uma equipe 

especializada, com vistas a caracterizar os locais 

de implantação de projetos de investimento 

em suas diversas dimensões (social, econômica, 

ambiental, demográfica etc.) e, no caso de 

projetos de relevante impacto local, propor 

os investimentos sociais necessários.

A partir de 2016, por meio da consulta 

prévia eletrônica, nossos clientes podem enviar 

pedidos de financiamento diretamente, via 

internet, o que trouxe vantagens como melhoria 

da comunicação com o cliente, redução dos 

trâmites operacionais em papel e automatização 

de procedimentos de digitação das informações. 

O sistema também dá maior visibilidade 

externa ao processo e permite que o cliente 

acompanhe os prazos de enquadramento.

BNDES E 
AGENTE FINANCEIRO

ACOMPANHAM

O agente financeiro 
desempenha a atividade de 
acompanhamento detalhado 
(análise dos documentos de 
comprovação financeira) 
e o BNDES monitora as 
operações por amostragem.

Em alguns casos específicos, 
como no apoio a alguns 
projetos de inovação, 
eficiência energética, 
reflorestamento, 
recuperação e uso 
sustentável das florestas, 
entre outros, é possível 
solicitar o apoio direto, ou 
seja, sem intermediação 
de agente financeiro, 
para financiamentos 
abaixo de R$ 20 milhões. 
Nesse caso, o processo de 
concessão segue o fluxo das 
operações diretas.
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Responsabilidade 

socioambiental

Saiba mais na seção 
Nossa estratégia
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Quais são nossos 
instrumentos de  
apoio financeiro?

Financiamentos 
Podem ser concedidos diretamente 

a clientes ou realizados por intermédio 
de instituições financeiras credenciadas, 
tais como bancos comerciais. São 
oferecidos a empresas de todos os 
portes, de acordo com a finalidade 
do investimento, como a aquisição 
de máquinas ou um projeto de 
modernização ou expansão de negócios. 

Mercado de capitais
Por intermédio da BNDESPAR, 

realizamos subscrição, em emissão 
pública ou privada, de ações ou 
outros valores mobiliários conversíveis 
ou permutáveis em ações ou de 
qualquer modo transformáveis, 
resgatáveis ou lastreados em 
ações. Como investidor em ofertas 
públicas primárias de debêntures 
simples, atuamos nas modalidades: 
debêntures de mercado e debêntures 
de projetos de infraestrutura.

Também selecionamos 
periodicamente, por meio de chamadas 
públicas, gestores para fundos de 
investimento com foco em regiões, 
setores ou portes de empresa específicos 
que desejamos estimular. Após a 
seleção, nos tornamos quotistas do 
fundo, com outros investidores que 
deverão ser atraídos pelo gestor. 

Outros fundos
Existem também fundos para 

financiamento de setores específicos, 

em que a origem dos recursos e 

a regulamentação para o apoio 

são externas. Nesse caso, somente 

aplicamos os recursos por meio 

de produtos específicos, como 

ocorre com o Fundo da Marinha 

Mercante (FMM) e o Fundo Clima.

Também apoiamos financeiramente, 

por meio de fundos de recursos não 

reembolsáveis, projetos de caráter 

social, cultural, ambiental, científico 
e tecnológico, complementando o 
apoio financeiro reembolsável para 
projetos de investimento. Os recursos 
têm origem em parte de nosso lucro, 
como é o caso do Fundo Social, ou 
em doações externas, como o Fundo 
Amazônia, do qual somos gestores. 

Há ainda fundos garantidores que 
complementam garantias de nossos 
financiamentos, como o Fundo de 
Garantia à Exportação (FGE) e o 
Fundo Garantidor para Investimentos 
(FGI), importante instrumento para 
ampliar o acesso ao crédito das micro, 
pequenas e médias empresas. Nesse 
caso, não há desembolsos para as 
operações, apenas pagamentos ao 
agente financeiro que assumiu o risco 
de crédito nos casos de inadimplência.

Cartão BNDES 
Um dos instrumentos mais 

importantes em nosso apoio às MPMEs 
(inclusive a microempreendedores 
individuais) é o Cartão BNDES. Trata-
se de crédito rotativo, pré-aprovado, 
para aquisição de bens e serviços 
credenciados no portal de operações 
do cartão. Funcionando como um 
cartão de crédito, tem taxa de juros 
prefixada (em 31.12.2016 era de 
1,19% a.m.), prazo de parcelamento 
para pagamento de três a 48 
meses, e limite de crédito de até 
R$ 1 milhão para cada cliente, por 
banco emissor (condições vigentes 
em 31.12.2016). O limite do Cartão 
BNDES está sendo revisto para 2017.

O cartão é emitido por agentes 
financeiros credenciados pelo BNDES e 
a emissão se dá por meio de bandeiras 
de cartão de crédito parceiras. É 
do banco emissor (escolhido pelo 
cliente) a responsabilidade pela 
análise e aprovação do crédito, a 
cobrança de prestações, a aplicação 
de tarifas, a solicitação de garantias, o 
fornecimento de extratos, a renovação 
e a emissão da segunda via do Cartão 
BNDES, entre outras atividades. 

Ao permitir, de forma simples e 
rápida, o financiamento de bens  
e serviços necessários às atividades 
das micro, pequenas e médias 
empresas, o Cartão BNDES contribui 
para a geração de empregos e, 
sobretudo, para a pulverização 
de nossos recursos, estando 
presente em 98% dos municípios 
brasileiros e tendo sido responsável 
por aproximadamente 85% dos 
clientes que atendemos em 2016.
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CREDENCIAMENTO  
DE EQUIPAMENTOS 

Para que possamos financiar a 

comercialização de máquinas, equipamentos, 

sistemas e componentes de forma 

automática, trabalhamos com a habilitação 

dos fornecedores desses produtos 

no Credenciamento de Fornecedores 

Informatizado (CFI) do BNDES. Para se habilitar, 

o fornecedor deve exercer no país atividade 

industrial compatível com seus concorrentes no 

setor e comprovar o índice de nacionalização 

exigido. A qualidade ou o desempenho 

técnico-operacional do produto não é avaliado.

Realizamos de tempos em tempos o 

recredenciamento de fornecedores e produtos 

de modo a atualizar as bases de informações 

e manter no CFI apenas os fabricantes 

que cumprem os requisitos de fabricação 

local e que efetivamente comercializam e 

financiam produtos nacionais com apoio 

do BNDES Finame. Até novembro de 2016, 

foram cerca de 13 mil credenciamentos 

e recredenciamentos realizados.

Em relação ao índice de nacionalização, 

nossos critérios estão sendo revistos, para 

evitar que empresas fiquem desenquadradas 

das regras de financiamento como efeito 

da variação cambial. Assim, reduzimos 

de 60% para 50% o índice mínimo de 

conteúdo nacional em valor exigido para 

o credenciamento. A alteração, de caráter 

conjuntural e transitório, é válida para 

todos os setores da indústria brasileira 

até 30 de junho de 2017. Para o próximo 

ano está prevista ampliação da discussão 

sobre o tema, buscando a definição de 

uma nova política de conteúdo local.
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OBJETIVOS DE NOSSA ATUAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL

TI
PO

S 
D

E 
AT

UAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL E COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM
 2016

Renda variável

CONTRIBUIR  
para o desenvolvimento 
do mercado de capitais 
promovendo outras  
fontes de financiamento  
de longo prazo

REALIZAR  
investimentos 
com foco em 
inovação e  
em pequenas  
e médias 
empresas

INCENTIVAR  
boas práticas  
de gestão e 
governança pelas 
empresas apoiadas

SUPRIR  
falhas de mercado, 
investindo em empresas 
e setores que não têm 
acesso a investidores

CONTRIBUIR  
para a concretização dos 
planos de investimento 
das empresas brasileiras, 
fortalecendo sua 
estrutura de capital

 
AMPLIAR 
nossa 
sustentabilidade 
financeira, uma  
vez que os retornos 
financeiros em 
renda variável 
auxiliam na 
composição  
da rentabilidade  
do Banco

COMBINAR  
renda fixa e 
renda variável 
para oferecer 
mecanismos de 
apoio flexíveis a 
nossos clientesDEBÊNTURES*

Aquisição de 
debêntures 
conversíveis em 
ações de empresas 
de capital aberto  
ou fechado

27,1%

4,8%

Aquisição de  
cotas de fundos 

de investimentos – 
em empresas de 
capital aberto ou 
fechado –, como 
venture capital e  
capital semente

FUNDOS
PARTICIPAÇÃO 
ACIONÁRIA
Aquisição de 
participação 
acionária em 
empresas de 
capital aberto 
ou fechado

68,1%

BNDESPAR
é nosso braço 

de atuação em 
renda variável.

TRANSPARÊNCIA
Divulgamos em dezembro de 2016 em nosso site todos 
os investimentos de nossa carteira de renda variável de 
2007 a 2016. Saiba mais na seção Nossos relacionamentos.

*Não inclui operações de renda fixa com debêntures não conversíveis. 
Sobre isso, consulte seção Mercado de capitais em Nosso desempenho. 
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Exportação
Entenda nosso apoio à exportação

Os nossos recursos são sempre:

desembolsados 
no Brasil, ou seja, 
não há remessa de 
divisas ao exterior

em reais

 para  
exportadores 
brasileiros

Financiamos exportação de bens e serviços brasileiros,  
com prioridade para aqueles de maior valor agregado.  

PRÉ-EMBARQUE é o financiamento destinado à 
produção para exportação, que segue estas etapas: 

PÓS-EMBARQUE é o financiamento destinado 
à comercialização de bens e serviços, que 
segue estas etapas:

Exportador brasileiro solicita financiamento  
a agente financeiro parceiro do BNDES

Como todas as nossas operações indiretas,  
o agente financeiro assume o risco de crédito e 
repassa nossos recursos ao exportador

Exportador produz bens e os 
exporta, cumprindo o compromisso 
de exportação assumido 

Exportador brasileiro negocia venda de bem ou serviço 
com importador estrangeiro e solicita ao BNDES apoio 
nessa comercialização, seguindo os trâmites de nossas 
operações diretas 

Importador emite títulos de crédito  
ou autorização de desembolso no  
valor correspondente à exportação 

Após aprovação do BNDES,  
bem ou serviço é comercializado

Na data de vencimento das prestações, o importador realiza os 
pagamentos ao banco mandatário, que os repassa ao BNDES

Estando a documentação em boa ordem, o BNDES desembolsa 
o valor correspondente a um banco mandatário que, por sua 
vez, libera os recursos para o exportador brasileiro

Oferecemos dois tipos de apoio à exportação: pré-embarque e pós-embarque.

1

2

3

1

2

3

4

5

BNDES

BNDES

BNDES

BNDES
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Investimentos  
no Brasil

Exportação

12%

88%

Acumulado 1998-2016

Para a sociedade brasileira, os benefícios são muitos. 

BNDES

Nosso financiamento à exportação não prejudica o financiamento 
a investimentos no Brasil. Nosso objetivo é assegurar às empresas 
brasileiras condições financeiras compatíveis com a prática internacional.

Para o exportador brasileiro, 
o financiamento é, muitas 
vezes, decisivo. Isso porque 
o comércio internacional é 
muito disputado, e envolve 
fatores fora do controle do 
exportador, como o câmbio 
e a atuação da diplomacia 
comercial e de instituições 
de fomento estrangeiras em 
favor das exportações das 
empresas de seus países. 

Nossas operações de apoio à exportação seguem todos os trâmites do financiamento 
comum, apenas com a diferença de contar com a participação de outros atores, 
pertencentes ao Sistema Brasileiro de Apoio a Exportações.

Câmara de Comércio Exterior (Camex)
Formula políticas e coordena atividades de promoção 
do comércio exterior.

Comitê de Financiamento e  
Garantia das Exportações (Cofig)
Enquadra e aprova as operações do Seguro de Crédito 
à Exportação (SCE) e do Programa de Financiamento 
às Exportações (Proex), instrumentos que podem ser 
usados pelo BNDES. O Banco é convidado para as 
reuniões do comitê, sem direito a voto.

Agência Brasileira Gestora de  
Fundos Garantidores e Garantias (ABGF)
Analisa os riscos das operações de exportação, inclusive 
daquelas apoiadas pelo BNDES, e precifica a cobertura 
do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), instrumento 
que pode ser usado em operações do Banco.

Banco do Brasil
Agente financeiro do Programa Proex-Equalização.  
Analisa e submete os pleitos do exportador para 
aprovação do Cofig. Por meio da equalização, o 
governo arca com parte dos encargos incidentes no 
financiamento à exportação, tornando as taxas de juros 
equivalentes às praticadas internacionalmente.

SISTEMA  
BRASILEIRO 
DE APOIO A 

EXPORTAÇÕES

CAM
EX

BANCO 

DO B
RASIL

COFIG

ABGF

Exportadores 
movimentam  
a economia, 
fazendo pedidos 
a fornecedores, 
muitas vezes, 
micro, pequenas e 
médias empresas

Fortalecimento da exportação 
de bens e serviços de maior 
valor agregado

Elevação do produto 
interno bruto (PIB)

Entrada de divisas 
em moeda forte, 
contribuindo para saldos 
positivos na balança 
comercial nacional

Aumento da 
produtividade e da 
competitividade no país 

Emprego e renda
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Financiamentos 
concedidos pelo BNDES

Saiba mais sobre nossa atuação 
em exportação em 2016 na  

seção Nosso desempenho
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O QUE FAZEMOS?

2. ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Apoiamos projetos de 
desestatização, sob diversas 
formas, como concessões públicas, 
parcerias público-privadas ou 
privatizações, de qualquer esfera 
de governo, participando das várias 
etapas do processo, tais como, a 
contratação de estudos e pesquisas 
de viabilidade, o lançamento de 
edital e a efetiva licitação pública 
e outorga à iniciativa privada. 

O Governo Federal tem atuado para 
fomentar parcerias de longo prazo 
entre o setor público e a iniciativa 
privada para o desenvolvimento 
de projetos destinados à prestação 
de serviços públicos e para a 
disponibilização de infraestrutura 
adequada aos usuários dos serviços. 
Nesse contexto, foi criado o Programa 
de Parcerias de Investimentos (PPI), 
para o qual o Banco contribui por 
meio da análise da financiabilidade e 
estruturação dos projetos qualificados 
no programa e da disponibilização, 
após a licitação do projeto, de 
eventuais linhas de financiamento. 

3. FORMULAÇÃO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Como banco de desenvolvimento 
vinculado ao Governo Federal  
buscamos o constante aprimoramento 
de nossas políticas operacionais a fim  
de melhor contribuir para as políticas 
públicas brasileiras. Por meio de nossa 
atuação, induzimos a implementação 
de projetos com benefícios sociais 
relevantes, oferecendo-lhes condições 
de financiamento mais favoráveis. 
Utilizamos nosso conhecimento  
técnico e setorial de modo a  
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contribuir para a formulação  
e o aperfeiçoamento das políticas  
públicas do país. 

Temos sido convocados com 
frequência a apoiar tecnicamente a 
elaboração de políticas públicas  
em diversos setores. No setor  
de infraestrutura, merece destaque 
o aconselhamento técnico para a 
modelagem de concessões no âmbito 
do PPI. Outras contribuições ocorrem 
nos mais variados setores, sob diferentes 
formas. Assim, em 2016, participamos 
da elaboração de planos, programas 
e políticas governamentais em setores 
como biocombustíveis, indústria química, 
mineração, petróleo e gás, e manufatura 
avançada. Também em parceria com 
ministérios, participamos de discussões 
para identificação de políticas prioritárias 
para saúde, defesa e iniciativas de 
cunho socioambiental, como o 
desenvolvimento de veículo de baixo 
impacto ambiental e compartilhamento 
veicular, e a estruturação de política 
industrial para o setor de energia solar.

Participamos de colegiados, 
conselhos, delegações e consultas 
públicas, bem como de discussões 
de marcos regulatórios (como de 
telecomunicações) e da estruturação de 
instrumentos de garantias (como os de 
infraestrutura e de comércio exterior).

4. PRODUÇÃO DE  
CONHECIMENTO

Produzimos regularmente análises 
da economia, dos setores econômicos 
e do desenvolvimento nacional, que 
servem como base para nossa atuação 
e como referência para os interessados 
no tema. Também apoiamos, com 
recursos não reembolsáveis, estudos 
técnicos ou pesquisas de terceiros 

sobre temas específicos relacionados ao 
desenvolvimento econômico e social do 
Brasil e de outros territórios que ofereçam 
oportunidades para empresas brasileiras.

Cientes ainda de que nossa história 
está diretamente relacionada à do 
desenvolvimento do Brasil desde nossa 
criação, trabalhamos continuamente 
para a preservação da memória 
institucional e compartilhamos com 
a sociedade as informações e o 
conhecimento produzidos internamente. 

Estudos, seminários e eventos
Em 2016, produzimos pesquisas 

voltadas para os setores industrial 
e de infraestrutura e participamos 
de fóruns de discussão sobre temas 
como o aumento do acesso ao crédito 
a pequenas e médias empresas e o 
fomento à inovação, design e geração 
de propriedade intelectual. Promovemos 
workshops e eventos importantes, 
como os seminários “Indústria brasileira: 
desafio de políticas para o aumento 
da competitividade”, “Economia 
compartilhada e impactos no setor 
automotivo”, “Seminário de manufatura 
avançada”, e um workshop para 
discutir novas possibilidades de atuação 
do BNDES no setor de educação.

O livro Preservação do patrimônio cultural brasileiro 
foi um dos destaques das publicações de 2016
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Publicações
 O livro Preservação do 

patrimônio cultural brasileiro 
trouxe uma apresentação de 
monumentos como igrejas, 
teatros e museus que receberam 
nosso apoio para restauração, 
revitalização e conservação, ao 
longo de quase vinte anos. 

O livro foi lançado com uma 
exposição em nosso edifício no 
Rio de Janeiro, que exibiu, durante 
cinco meses, fotos de alguns dos 
monumentos ilustrados no livro 
e uma linha do tempo completa 
de nossa atuação no setor.

Em nossos periódicos, podemos 
destacar em 2016 artigos sobre 
temas como o Cadastro Ambiental 
Rural, debêntures de projetos de 
infraestrutura e títulos e garantias 
de impacto social, publicados nas 
duas edições da Revista do BNDES; 
e, nos números 43 e 44 do BNDES 
Setorial, assuntos como biorrefinarias, 
empresas aéreas de baixo custo, 
desenvolvimento e inovação em 
mineração e metais, e estruturação de 
operações com empresas âncoras.

Dois textos para discussão sobre 
infraestrutura foram editados 
no ano: Infraestrutura no Brasil: 
ajustando o foco, de Fernando 
Puga e Alexandre Gomes; e A 
infraestrutura de transporte nos 
Estados Unidos: em busca do funding, 
de Fernando Puga e Nelson Siffert.

Seção Conhecimento  
no novo site

Criamos uma seção específica no 
novo site do BNDES para divulgar 
nossa produção de conhecimento. 
Por meio de resumos, resenhas, Leia mais na seção 

Nossos relacionamentos

Acesse  
www.bndes.gov.br/conhecimento

Acesse  
www.bndes.gov.br/bibliotecadigital

infográficos, vídeos, artigos inéditos, 
leituras recomendadas, entre outros, 
buscamos compartilhar com a 
sociedade os estudos, análises e 
pesquisas produzidos por nosso 
corpo técnico. São abordados temas 
diversos, que vão desde medicina 
personalizada até geração de energia 
eólica. Interessados no conteúdo 
podem assinar uma newsletter 
semanal que traz as novidades da 
seção, além de lançamentos de 
publicações em primeira mão.

Biblioteca digital 
O conhecimento produzido pelo 

Banco pode ser encontrado também 
em nossa biblioteca digital, que 
agrupa as publicações editadas, 
patrocinadas ou financiadas pelo 
BNDES, além de obras sobre 
nossa atuação, nossa história e 
assuntos relacionados à temática 
do desenvolvimento econômico 
e social. Em 2016, a biblioteca 
manteve o número de acessos de 
2015, obtendo mais de 480 mil 
visualizações de itens, figurando 
uma média de quarenta mil acessos 
mensais. Foram cerca de quatrocentos 
novos documentos incluídos e 
disponibilizados integralmente em 
versão digital para acesso público, além 
da integração com redes sociais para 
compartilhamento de conteúdos.

Gestão da informação
Com o objetivo de promover a 

difusão de práticas de gestão da 
informação e do conhecimento, 
promovemos, em 2016, o  
III Seminário de Gestão da Informação 

e do Conhecimento da seção 
brasileira da Rede de Informação 
da Associação Latino-americana 
de Instituições Financeiras para o 
Desenvolvimento (Rialide-BR), que 
contou com 95 participantes de 
43 instituições brasileiras. Foram 
tratados temas como centro de 
informação e cultura, planejamento 
estratégico, gestão documental e 
gestão do conhecimento pessoal.

Gestão de acervo
Em 2016, nossa Política Corporativa 

de Arquivos foi revista e atualizada. 
Ela consiste em um conjunto de 
princípios, ações, procedimentos e 
responsabilidades necessários à gestão, 
preservação e acesso aos documentos 
de arquivo do BNDES. O objetivo da 
atualização foi disciplinar questões de 
preservação e custódia de registros 
arquivísticos digitais decorrentes 
da modernização de soluções de 
tecnologia da informação. Houve ainda 
revisão da composição das comissões 
de avaliação de documentos nela 
previstas, com o objetivo de propiciar 
maior agilidade e participação direta 
das unidades no processo decisório.

Memória
Dando continuidade à consolidação 

do programa Memória BNDES, 
foi aprovada em 2016 a Política 
Corporativa de Acervo de Memória, 
que define regras para tratamento do 
nosso acervo de memória, garantindo 
a seleção, a guarda, a conservação 
e o acesso a nossos documentos 
históricos. Mais de cinco mil itens foram 
selecionados e estão sendo organizados 
e digitalizados, facilitando sua 
disponibilização para toda a sociedade. 
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Em 2016, em função da 

mudança de gestão e da 

necessidade de alinhamento 

organizacional, realizamos  

um workshop interno 

envolvendo a Diretoria  

e os superintendentes, 

responsáveis por nossas 

diferentes áreas, com  

o objetivo de refletir 

conjuntamente sobre  

princípios, diretrizes 

estratégicas e desafios  

para o período 2017-2018.

Foram apontados, como princípios  
da instituição, atributos que em 
conjunto com nossos valores pautam 
nossas atividades e relacionamentos: 
transparência, efetividade (impacto e 
sustentabilidade, e monitoramento  
e avaliação de resultados), eficiência 
(controle de custos, agilidade, 
simplificação de políticas e processo),  
foco, senso de urgência e visão de cliente.

Nossas novas diretrizes (veja o 
quadro ao lado) servirão de orientação 
para escolha dos projetos apoiados, 
captação e aplicação de nossos 
recursos, nosso papel a desempenhar 
e nossos modelos de atuação ao 
longo dos próximos dois anos. 

CRITÉRIO SELETIVO  

DE APOIO FINANCEIRO 

Incentivo a projetos com retorno 
social maior do que privado por meio 
de uma seleção criteriosa dos tipos 
de financiamentos a serem realizados 
com TJLP.

ALAVANCAGEM NO  

USO DE RECURSOS 

Além de atuarmos em financiamento, 
ampliaremos nossa atuação para  
outros modelos de negócio, provendo 
garantias, estruturando operações ou  
coordenando processos de desestati-
zação, aproveitando nossa expertise.

AMPLIAÇÃO DE  

ACESSO AO CRÉDITO  

Fomentaremos o empreendedorismo 
ao focar o aumento de competitividade 
das micro, pequenas e médias empresas 
(MPME) brasileiras e a inclusão econômica 
e social por meio do microcrédito.

INFRAESTRUTURA 

Concentraremos nossos maiores esforços 
neste setor, em projetos de saneamento 
e transporte, por sua capacidade de 
gerar grande externalidade e impacto 
no aumento da competitividade e 
produtividade do país.

INDÚSTRIA 

Priorizaremos iniciativas voltadas 
para o aumento da produtividade  
e competitividade.

EXPORTAÇÃO 

Buscaremos contribuir para a inserção 
de empresas brasileiras em cadeias 
globais de valor.

DESESTATIZAÇÃO 

Daremos suporte pró-ativo a estados, 
municípios e ao Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) do Governo 
Federal, de modo a complementar nossa 
atuação em infraestrutura, agindo na 
articulação e estruturação de operações 
de concessão ou privatização de  
ativos estatais.

FORTALECIMENTO DO MERCADO  

DE CAPITAIS E DA GOVERNANÇA  

DAS EMPRESAS 

Estimularemos o desenvolvimento do 
mercado brasileiro de capitais por meio de 
instrumentos como debêntures e fundos 
de participação no apoio a projetos e 
atuaremos na promoção de melhores 
práticas de governança corporativa.

INOVAÇÃO 

Fomentaremos o desenvolvimento e 
a difusão de tecnologias e capacita-
ções, apoiando operações associadas  
à formação de ambientes inovadores.

DESENVOLVIMENTO 

SOCIOAMBIENTAL 

Atuaremos com ênfase em energias 
alternativas, proteção ambiental, 
saúde e educação, reforçando nosso 
compromisso com projetos de alta 
efetividade e que preferencialmente 
combinem as dimensões de impacto e 
sustentabilidade econômica, social  
e ambiental.

PAPEL DE FORMULADOR 

E INFLUENCIADOR DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Reforçaremos nosso papel de pensador 
e indutor de políticas voltadas para o 
desenvolvimento nacional.

NOSSA ESTRATÉGIA  
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Com base nas diretrizes estabelecidas, 
definimos alguns projetos corporativos aos 
quais nos dedicamos institucionalmente 
por meio de grupos interdisciplinares de 
trabalho. Consistem em atividades 
temporárias, com produtos claros e 
predefinidos, desenvolvidos com o  
objetivo de alcançar uma diretriz 
estratégica, enfrentar um desafio interno, 
ou melhorar o desempenho de um  
indicador corporativo. 

Os temas que receberam atenção 
especial em 2016 foram: melhoria 
de acesso das MPMEs ao Banco, 
transparência, economicidade, 
desenvolvimento territorial e integridade. 
Em 2017, além de continuarmos 
os projetos de transparência e de 
economicidade, pretendemos abordar 
temas como estruturação de novos 
canais de distribuição, estruturação 
do produto Garantias/Fianças, revisão 
das políticas de crédito, ampliação 
do uso do BNDES FGI e educação.

Esse último tema foi foco de um 
grupo de trabalho em 2016, que contou 
com diversos empregados de diferentes 
áreas do Banco. Foram consultados 
especialistas em educação e avaliadas as 
possibilidades de atuação no setor. Já em 
2017 espera-se avançar nessa agenda, 
com o estabelecimento do projeto 
estratégico corporativo que permitirá a 
definição mais clara das possibilidades 
de atuação e gargalos existentes.

POLÍTICAS OPERACIONAIS (PO)

Nossas POs especificam os critérios 
adotados para a aprovação de 
financiamentos e determinam as 
condições para futuros empréstimos. 
Elas refletem nossa missão, visão e 
valores, princípios e diretrizes, razão 
pela qual passaram por criteriosa revisão 
ao longo de 2016, resultando em um 

novo grupo de regras colocado em 
prática a partir de janeiro de 2017.

Por meio da definição de 
qualificadores dos projetos (inovação, 
educação e saúde são alguns 
exemplos), migramos de uma análise 
por setor para uma análise por tipo 
de projeto. Dessa forma, quanto mais 
prioritários forem considerados os 
qualificadores do projeto, melhores  
as condições do financiamento 
concedido, ou seja, maior o percentual 
que pode ser financiado em TJLP, 
respeitando os limites máximos 
de participação do Banco.

O estabelecimento de prioridades 
levou em conta a possibilidade de 
geração de retorno social dos projetos 
e seus impactos em produtividade, 
geração de empregos, benefícios 
ambientais, inovação e melhoria na 
qualidade de vida da população. 
Nesse contexto, infraestrutura, 
educação, saúde e meio ambiente são 
prioritários, assim como as MPMEs. 

O processo de reestruturação das  
POs considerou, além de pesquisas  
e discussões internas, discussões 
externas, na forma de seminários,  
por exemplo, em que foram abordados 
possíveis papéis do Banco no estímulo 
ao desenvolvimento nacional.

As novas regras também levam em 
conta a necessidade da retomada do 
crescimento econômico e o cenário 
de restrição fiscal, afetando os 
apoios diretos e indiretos do Banco 
e simplificando os instrumentos 
de financiamento, eliminando 
sobreposições de linhas e programas.

As novas POs contêm ainda regras 
para estimular boas práticas de 
governança das empresas e avanços na 
metodologia de avaliação de impacto 
e monitoramento de projetos.

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO (M&A)

Fortalecendo nosso sistema de M&A, as novas 

POs preveem, para fins de enquadramento, 

a aplicação de metodologia de avaliação dos 

benefícios esperados para o investimento: a tese 

do impacto de investimentos em projetos (Tiip). 

A metodologia permitirá a maior compreensão 

do retorno social que pode ser gerado e 

maior transparência dos benefícios esperados 

a partir dos financiamentos concedidos. 

Para que esse impacto previsto possa ser 

mensurado posteriormente, está programada 

a introdução gradual em todas as operações 

diretas e indiretas não automáticas da ferramenta 

quadro de resultados (QR). O QR descreverá de 

forma clara e concisa os indicadores de resultados 

esperados para o projeto, permitindo uma análise 

individual de cada um e servindo de guia para o 

alcance dos objetivos almejados na concessão. 

Esses resultados serão mensurados por meio 

de indicadores de eficácia e indicadores de 

efetividade. Os primeiros sinalizam quantitativa 

ou qualitativamente a capacidade da ação de 

prover os bens e serviços previstos, estando 

vinculados às entregas decorrentes da execução dos 

investimentos apoiados. Já os segundos buscam 

mensurar a influência da ação na vida de terceiros, 

indo além da entrega imediata para captar os 

efeitos decorrentes dos financiamentos realizados.

Outra ferramenta utilizada complementarmente 

ao QR é o quadro lógico (QL). Seu objetivo é 

descrever a cadeia de impactos prevista no apoio 

a um conjunto de operações, possibilitando 

uma visão de carteira e não apenas restrita a 

uma operação pontual. O QL permite conectar 

as atividades de implementação das ações, seus 

produtos e serviços e os efeitos deles esperados.

Além disso, para medir impactos de projetos  

de infraestrutura acima de R$ 1 bilhão e de  

demais projetos acima de R$ 500 milhões, 

será contratada avaliação externa.

EXEMPLO 
Eficácia e efetividade no setor de aeroportos

OBJETIVO 
Ampliar a capacidade de 
tráfego nos aeroportos brasileiros

INDICADOR DE EFICÁCIA 
Extensão de pistas construídas 
e reformadas, em quilômetros

INDICADOR DE EFETIVIDADE 
Movimentação total de passageiros 
(passageiro/ano) 
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NOSSA EQUIPE E ESTRUTURA 

ADMISSÕES 
Por idade

11%
0%

89%

DESLIGAMENTOS 

69%

29%

2%

Abaixo de 30 anos 

De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

Abaixo de 30 anos 

De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

Abaixo de 30 anos 

De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

EM 2016 

Por gênero

67%

33%

54%

46%

Feminino Masculino

Por unidade operacional

11%
17%

0%0%

72%

20%
9%

0%
2%

69%

Recife Belém

Rio de JaneiroSão Paulo Brasília

Entre nossos valores está  

a excelência, resultado da 

combinação de competência 

técnica, conhecimento 

aplicado, foco na relevância 

e capacidade inovadora, 

impulsionados por incansável 

esforço de superação. Para 

tanto, contamos com uma 

equipe comprometida, 

admitida por concurso público, 

que está sempre em busca  

do aperfeiçoamento necessário 

ao trabalho de promoção  

do desenvolvimento  

sustentável do Brasil.

PERFIL DO  
CORPO FUNCIONAL

Nossa equipe encerrou 2016 
com a seguinte composição: 2.798 
contratados por tempo indeterminado, 
por meio de concurso público (1.805 
do sexo masculino e 993 do sexo 
feminino), e dez contratados de 
forma transitória, para exercício de 
cargos em comissão vinculados à alta 

  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
102-4 | 102-8 | 102-16 | 102-38 | 102-39 | 102-41 | 201-3 | 401-1 | 401-3 | 403-1 | 403-2 | 403-3 | 403-4 | 404-1 | 404-2 | 405-1 | 405-2

administração, nos termos de nosso 
estatuto (sete do sexo feminino e três 
do sexo masculino), totalizando 2.808 
empregados. Em ambos os casos, o 
contrato de trabalho é baseado na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Desde 2014, em consonância com 
as diretrizes do Governo Federal, não 
têm ocorrido novas seleções públicas 
para cadastro de reserva de pessoal.

Além do quadro de pessoal próprio, 
mantemos alguns contratos de 
terceirização, apenas para serviços não 
relacionados a nossas atividades-fim, 
tais como limpeza, suporte técnico, 
segurança e mensageria, celebrados 
com base nos normativos pertinentes. 
Para mitigar os riscos trabalhistas 
e previdenciários dos terceirizados, 
realizamos acompanhamento com as 
empresas contratadas para verificar o 
cumprimento da legislação associada.

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

Na contratação por tempo 
indeterminado, não há diferenciação 
na admissão de homens e mulheres – 
todos participam de concurso público 
e são selecionados em função de seu 
desempenho. Ao serem contratados, 
ingressam obrigatoriamente no primeiro 
nível do plano de cargos e salários, 
independentemente de experiência 
prévia, gênero ou colocação na seleção, 
recebendo a mesma remuneração.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO   
DE EMPREGADOS POR GÊNERO

FEMININO 
35%

MASCULINO

 

65%

COMPOSIÇÃO DO QUADRO  
DE EMPREGADOS POR RAÇA

81%

13%
3% 2% 1%

Branca
Parda
Não informada
Amarela
Negra
Indígena

0%

A progressão salarial ocorre pelos 
reajustes no dissídio, pela evolução 
nível a nível no plano de cargos e 
salários (composto por 23 níveis) de 
acordo com processo de promoção 
anual, ou pela ocupação de cargo 
executivo. Empregados do mesmo 
nível, ou de mesma função executiva, 
recebem remuneração igual.

Todos os nossos empregados são 
assistidos por acordo coletivo de R
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mãe acompanharem seus filhos de 
até seis anos em consulta médica.

O acordo coletivo de trabalho de 
2016 acrescentou um benefício para 
os empregados. Em caso de bebês 
prematuros, nascidos antes de 36 
semanas e seis dias de gestação, 
que necessitem de hospitalização, é 
concedido à empregada um afastamento 
maternidade especial, imediatamente 
após o término da licença-maternidade 
assegurada pela legislação vigente.  
No caso dos empregados, concede-se 
afastamento paternidade especial, 
imediatamente após o término da 
licença-paternidade. A duração do 
afastamento especial corresponde ao 
mesmo número de dias de internação 
do bebê, entre o nascimento e a 
alta, limitado ao máximo de 120 
dias para mães e 30 dias para pais. 
Todos esses benefícios também se 
aplicam nos casos de adoção.

Foram 55 licenças-maternidade, 
com 100% de taxa de retorno ao 
trabalho; e 99 licenças-paternidade, 
com um desligamento após retorno, 
totalizando taxa de retenção de 98,99%. 
Nossas políticas de remuneração e 
benefícios e de desenvolvimento 
de pessoal são pontos fortes para a 
retenção de talentos, demonstrada 
pela taxa de rotatividade de 2,6%. 

A proporção entre a remuneração anual 
total* do indivíduo mais bem pago da 
organização e a remuneração média anual 
total de todos os empregados (excluindo 
o mais bem pago) é de 263%. Já a 
proporção entre o aumento percentual da 
remuneração total anual do indivíduo mais 

trabalho, com direito ao mesmo índice de 
reajuste salarial, assim como a benefícios 
de assistência médica e odontológica, 
seguro de vida, programa de assistência 
educacional (modalidades auxílio-
babá, auxílio-creche, e auxílio ensino 
fundamental e ensino médio), auxílio-
refeição e auxílio-alimentação, além de 
participação nos lucros e resultados e 
remuneração compatível com o mercado. 

Oferecemos ainda licença-paternidade 
de vinte dias corridos, opção pela 
extensão da licença-maternidade até  
180 dias, salas de apoio à amamentação 
e abono diário de uma hora para a  
mãe até que o filho complete um  
ano de idade. Em atendimento à  
Lei 13.257/2016, passamos a 
disponibilizar, em 2016, até dois dias para 
que o pai possa acompanhar consultas 
médicas e exames complementares 
durante o período de gravidez de sua 
esposa ou companheira; e também 
abono de um dia por ano para pai ou 

OCUPAÇÃO POR GÊNERO

Alta administração 
(presidente, diretores  
e superintendentes)

Feminino 
24%

Masculino

 

76%

COMPOSIÇÃO DA CARREIRA   
DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO

Administrador 
15,5%

Engenheiro 
17,2%

Contador 
15,5%

 Economista 
15,4%

Advogado
18,5%

Demais cargos 
4,7%

Analista de sistemas 
13,2%

COMPOSIÇÃO DO QUADRO   
DE EMPREGADOS POR  
CARREIRA/FORMAÇÃO

Ensino médio 

Universitário 

Ensino fundamental

17%

2%

81%

Sem função

Feminino 
35%

Masculino

 

65%

Média gerência 
(chefes de departamento e gerentes)

Feminino 
32%

Masculino

 

68%

Outras funções 
(coordenadores, encarregados,  
secretários e outros)

Feminino 
42%

Masculino

 

58%

*A remuneração total anual é composta por salário base, gratificação 
mensal, gratificação natalina, adicional de férias, abono pecuniário, 
gratificação por exercício de função executiva, adicional por tempo 
de serviço, sobreaviso, horas extras, adicional noturno, adicional por 
risco de quebra de caixa, ajuda de custo, adicional de transferência, 
auxílio-moradia e benefícios como vale-refeição, auxílio-alimentação, 
vale-transporte, programa de assistência educacional (modalidades 
auxílio-babá, auxílio-creche, e auxílio ensino fundamental e ensino 
médio) e participação nos lucros e resultados (PLR). R
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bem pago da organização e o aumento 
percentual médio da remuneração anual 
total de todos os demais empregados 
(excluindo o mais bem pago) é de 80%. 

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E PESSOAL

Foram realizadas 3.810 ações 
de capacitação, resultando 
na média de 49,45 horas de 
treinamento por empregado, 
além do apoio a 56 participantes 
em cursos de pós-graduação.

No segmento de treinamentos 
internos customizados, foram 
realizadas 79 turmas sobre os mais 
diversos temas, com grande aderência 
entre conteúdo programático e 
demandas de trabalho. Foram 
computadas, ao todo, 1.549 inscrições 
em cursos. Ao longo de 2016, dentro 
desse segmento, algumas iniciativas 
se destacaram, como a ampliação 
no desenvolvimento e oferta de 
treinamentos com instrutoria interna, 
com aumento de 61,2% no número de 
turmas oferecidas e 50,3% no número 
de inscrições em relação a 2015; 
o início de um projeto de ensino a 
distância (EAD), com homologação de 
uma plataforma específica e começo 
de produção dos primeiros cursos; e a 
conclusão das cinco primeiras turmas e 
início da sexta turma do Programa de 
Desenvolvimento Gerencial (PDG), 
totalizando a participação de 
206 gerentes em 2016.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Temos o compromisso 
permanente com a eliminação de 
todas as formas de desigualdade e 
discriminação em nosso ambiente 
de trabalho e nas instituições de 
nossa cadeia de relacionamento. 

Como ações específicas 
desenvolvidas em 2016, destacam-se: 
palestra interna de sensibilização para 
a inclusão de pessoas com deficiência 
com os atletas Mari Christina Santilli e 
Fernando Cowboy Rufino, da equipe 
brasileira de paracanoagem; visita à 
exposição “Diálogos no escuro” como 
ação de sensibilização de gestores de 
pessoas com deficiência especialmente 
de natureza visual; realização do painel 
“Questões de gênero e educação” que 
promoveu um espaço de reflexão sobre 
os desafios que perpassam o ambiente 
escolar quanto às questões de gênero, 
a partir da decisão do Colégio Pedro II 
de abolir a distinção dos uniformes 
escolares femininos e masculinos; 
realização de “Capacitação em 
Direitos Humanos para Minorias” 
em parceria com a Subsecretaria de 
Direitos Humanos do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, tendo como 
objetivo sensibilizar, conscientizar 
e capacitar empregados do BNDES 
que trabalham ou estão envolvidos 
com as temáticas das minorias e dos 
direitos humanos; entre outras.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Foram realizadas diversas ações 
de comunicação voltadas ao público 
interno, visando informar, propagar 
as diretrizes estratégicas e minimizar 
ruídos, facilitando, dessa forma, a 
gestão da mudança ocorrida em 
razão da troca de administração. 

Em setembro, realizamos uma 
pesquisa de opinião sobre nossa 
comunicação interna, buscando captar 
a visão dos empregados sobre veículos, 
temas de interesse, ferramentas e 
processos de comunicação, tanto 
institucionais como interpessoais. 

MÉDIA DE HORAS DE  TREINAMENTO  
POR EMPREGADO

NÍVEL UNIVERSITÁRIO

44H

FEMININO MASCULINO

NÍVEL MÉDIO

FEMININO

28H 22H

MASCULINO

77H

Os resultados serviram de base 
para a melhoria de práticas e 
procedimentos e para a sensibilização 
dos executivos para a importância 
da comunicação face a face.

Outra iniciativa foi a organização 
de um ciclo de conversas com a 
presidente voltado aos chefes de 
departamento, com o intuito  
de abrir um canal de comunicação 
direto para ouvir dúvidas, críticas 
e sugestões, informá-los sobre as 
principais iniciativas em andamento 
e reforçar a importância do papel 
do gestor na comunicação com as 
equipes. Também foram realizadas 
conversas com a presidente 
abertas a todos os empregados.

PLANEJAMENTO  
DA APOSENTADORIA

Oferecemos a nossos empregados 
um plano de previdência complementar 
estruturado na modalidade de benefício 
definido administrado pela Fundação 
de Assistência e Previdência Social 
do BNDES (Fapes). Seu principal 
objetivo é complementar os benefícios 
previdenciários concedidos pelo 
Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS). O custeio do plano, 
definido atuarialmente, é paritário 
entre patrocinadores e participantes. 

Visto que, em 2015, o resultado 
técnico do plano apresentou um déficit 
acima do limite máximo permitido pela 
legislação, será instituída contribuição 
extraordinária para seus participantes 
ativos e assistidos, bem como para os 
patrocinadores, de forma paritária, 
a partir do exercício de 2017, para 
equacionamento do excedente ao  
limite permitido, em cumprimento  
à Resolução do Conselho de Gestão  
de Previdência Complementar 26, de 
29 de setembro de 2008.

Com o objetivo de proporcionar 
aos empregados em condições de se 
aposentar a oportunidade de fazer 
uma reflexão sobre o significado dessa 
fase, analisar as diversas dimensões 
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envolvidas e elaborar seu novo projeto 
de vida, mantemos uma ação de 
preparação para a aposentadoria – 
o Programa Novos Tempos. 

SAÚDE E SEGURANÇA  
NO TRABALHO

Mantemos três comitês formais 
voltados a saúde e segurança no 
trabalho (SST), que representam 
100% dos empregados em suas 
ações. São eles a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa), as 
Equipes Auxiliares de Escape (EAE) e 
as equipes de socorristas. Além disso, 
os acordos coletivos de trabalho têm 
englobado temas dessa natureza, 
tais como a realização de simulações 
regulares de evacuação do prédio 
principal do Banco no Rio de Janeiro 
(onde se concentram mais de 95% dos 
empregados); o repasse de informações 
sobre acidentes e doenças profissionais 
ao sindicato; e a constituição do 
Serviço Especializado de Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) comum com a Fapes.

Cumprimos todos os requisitos das 
normas regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho no que diz respeito a SST, 
como manter atualizado o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
e realizar o Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). 
Todas essas iniciativas colaboram 
para que registremos taxas reduzidas 
de absenteísmo (ver tabela ao lado), 
bem como ausência de atividades que 
representem aos empregados alta 
incidência ou alto risco de doenças 
relacionadas a sua ocupação.

NOSSA ESTRUTURA

Temos representações nas seguintes 
cidades: Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), 
São Paulo (SP), Recife (PE) e Belém (PA). 
Nossa sede oficial é em Brasília, mas 
a maior parte dos empregados está 
lotada no Rio de Janeiro, em edifício 
próprio – o Edifício de Serviços 
Juvenal Osório Gomes (Edserj).

A partir de junho, conduzimos 
estudos para modificações e adaptações 
dos escritórios do BNDES, a fim de 
viabilizar a diminuição da área ocupada 
e, consequentemente, reduzir despesas 
com locação, condomínio e IPTU, 
em consonância com a nova diretriz 
dada pela União à política fiscal.

Após a realização de todas as 
adaptações planejadas para os dois 
prédios ocupados pelo BNDES no Rio 
de Janeiro, serão devolvidos nove 
pavimentos de um total de 13,5 locados 
no edifício Ventura Corporate Towers, o 
que resultará em uma economia mensal 
na ordem de R$ 4 milhões. Tal valor se 
somará à economia mensal de cerca de  
R$ 1,3 milhão alcançada com a 
devolução de outros três pavimentos 
desse mesmo edifício no início de 2016.

Os escritórios regionais em São Paulo 
e Brasília também irão passar por obras 
de adaptação que permitirão a entrega 
de 1.010 m2 do total de 1.936 m2 da  
área locada em Brasília e 893,34 m2 

do total de 1.966,68 m2 da área 
ocupada em São Paulo, gerando  
uma economia mensal na ordem de  
R$ 196 mil e R$ 134 mil, 
respectivamente.

Ainda em razão das condições 
dos ambientes político e econômico, 
houve necessidade de se reavaliar a 
construção do prédio anexo ao BNDES, 
apesar do sólido embasamento técnico 
e econômico-financeiro do projeto. 
Compreendendo que a iniciativa 
atende a demandas internas que vão 
além da alocação de pessoal – com 
destaque para a resolução de questões 
relativas a seu datacenter – e comporta 
diversas externalidades positivas 
para a comunidade, a nova Diretoria 
optou por não cancelar o projeto, 
mas por suspender, por seis meses, 
as ações não iniciadas até então. 

Além disso, encerramos nossas 
atividades nas representações 
internacionais de Montevidéu 
e Joanesburgo e iniciamos os 
procedimentos para dissolução da 
subsidiária BNDES PLC, em Londres.  
A ação está alinhada à nova orientação 
estratégica ratificada pelo Conselho de 
Administração de continuar apoiando 
a internacionalização de empresas, 
assim como acessar o mercado 
financeiro internacional visando 
diversificar nossas fontes de recursos, a 
partir da estrutura existente no Brasil.

Taxa de lesões (TL) 2

7,44 (Região Sudeste – RJ e SP)

14,70 (Região Centro-Oeste – DF)

zero (Região Nordeste – PE)

zero (Região Norte – PA)

Taxa de doenças 
ocupacionais (TDO) zero

Taxa de dias perdidos (TDP) 3

6,30 (Região Sudeste – RJ e SP)

52,27 (Região Centro-Oeste – DF)

zero (Região Nordeste – PE)

zero (Região Norte – PA)

Taxa de absenteísmo (TA) 4

3,79 (Região Sudeste – RJ e SP)

3,65 (Região Centro-Oeste – DF)

2,33 (Região Nordeste – PE)

1,30 (Região Norte – PA)

Óbitos decorrentes de 
acidente de trabalho ou 
doença ocupacional

zero

TAXAS DE SST – 20161

1  Os dados são referentes ao período 
entre 1.1.2016 e 31.12.2016. O BNDES 
não possui empregados na Região Sul.

2   Frequência de acidentes com lesão. 
Consideram-se duas mil horas de 
exposição anual por trabalhador (NBR 
14280), ou seja, 2.000 horas x nº 
empregados por região, com a base 
de empregados de 31.12.2016. Houve 
um total de 45 acidentes (6 típicos e 39 
de trajeto). 

3   Dias civis, considerados do dia seguinte 
da lesão até o dia anterior ao retorno. 
Total de dias perdidos em decorrência 
de acidentes de trabalho (típico e de 
trajeto). O total de dias programados 
é 5 dias/semana x 44 semanas/
ano (considerando férias) para cada 
empregado envolvido. TDP = dias 
perdidos/dias programados x 100.

4   Ausências médicas. Exclui feriados, 
licenças para estudo, licença-
maternidade/paternidade, prorrogação 
e antecipação, luto, gala e abono 
acompanhamento. O total de dias 
programados é 5 dias/semana x 44 
semanas/ano (considerando férias) x nº 
de empregados por região, com a base 
de empregados de 31.12.2016. TA = 
dias ausentes/dias programados x 100.
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NOSSOS RELACIONAMENTOS

Trabalhamos continuamente 

para implementar melhorias 

nos canais e veículos de 

interação com nossos diversos 

públicos. Conhecer e entender 

as demandas da sociedade 

possibilita que cumpramos de 

modo mais pleno nossa missão 

de promover o desenvolvimento 

sustentável e competitivo  

da economia brasileira. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Em 2016, fizemos 785 atendimentos 
presenciais a empreendedores 
em nossos escritórios, oferecendo 
orientações sobre as linhas de 
financiamento mais adequadas a 
suas necessidades. No Rio de Janeiro, 
registramos 286 atendimentos, 
dos quais 38% foram avaliados 
espontaneamente pelo público, que 
lhes conferiu uma média de 4,98 pontos 
em uma escala de 0 a 5. Em São Paulo 
foram realizados 242 atendimentos; em 
Brasília, 149; no Recife, 65; e em Belém, 
43. A maioria dos atendimentos foi 
realizada com micro, pequenas e médias 
empresas (MPME), cujo interesse esteve 
concentrado em capital de giro isolado 
para atravessar o período de ajuste da 
economia brasileira. Outro segmento 
relevante foi o de microempreendedores 
individuais (MEI) e pessoas físicas 
interessadas em conhecer as 
linhas do BNDES para abertura de 
pequenos negócios e franquias.

Também registramos reclamações 
sobre redução do limite de crédito 

das empresas no Cartão BNDES, 
motivada pela preocupação dos 
agentes financeiros com a alta 
inadimplência de suas carteiras.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Nossa central oferece ao público 
externo atendimento telefônico, por 
correspondência ou por formulário 
eletrônico sobre assuntos relativos 
às atividades operacionais do 
Sistema BNDES. Em 2016, foram 
realizados aproximadamente 454.200 
atendimentos, sendo 88% por meio 
telefônico. Em pesquisa de satisfação 
realizada no pós-atendimento, 95% 
dos respondentes consideraram 
o serviço excelente ou bom.

PORTAL RECLAME AQUI

Durante o ano, foram registradas 
55 manifestações sobre o BNDES 
no Portal Reclame Aqui. Nossa 
reputação ao fim de 2016 atingiu 
o inédito nível “Ótimo”, quando 
adotamos a prática de telefonar para 
o reclamante para escutar, entender 
o motivo da reclamação e apresentar 
caminhos que mitiguem a questão.

SIC

Nosso Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) funciona de acordo com 
as determinações da Lei de Acesso à 
Informação. As demandas são recebidas 
pelo sistema e-SIC, presencialmente (no 
Rio de Janeiro), por correspondência 
ou por e-mail. Em 2016, recebemos 
718 pedidos de informação, todos 
respondidos dentro dos prazos legais. 
Alguns dos temas mais solicitados no 
ano foram exportação de serviços, 
acompanhamento socioambiental 
dos projetos apoiados, governança do 
BNDES, além de informações sobre 

operações, com recortes setoriais, 
regionais e por porte de empresas.

OUVIDORIA

Em 2016, passamos a publicar 
em nosso site relatórios semestrais 
sobre as atividades mais relevantes 
desempenhadas pela Ouvidoria, 
canal designado a receber denúncias 
de descumprimento das normas 
internas ou da legislação do país. Ao 
longo do ano, recebemos e demos 
tratamento a 1.376 manifestações 
(5,9% a menos que em 2015), das 
quais 76,5% foram registradas por 
pessoas jurídicas e 23,5%, por pessoas 
físicas, distribuídas da seguinte forma:

  INDICADOR GRI NESTA SEÇÃO
102-17

1,7%
AGRADECIMENTOS/ELOGIOS

1,2%
SUGESTÕES

3,1%
COMPLEMENTARES

9,4%
SOLICITAÇÕES

13,7%
DÚVIDAS

14,4%
DENÚNCIAS

56,4%
RECLAMAÇÕES

Saiba mais na seção 
Governança, controle 
e transparência
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https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsistema%2f
mailto:sic%40bndes.gov.br?subject=
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-atendimento/ouvidoria/por-dentro-da-ouvidoria-do-bndes/


COMISSÃO DE ÉTICA 

Denúncias e orientações a respeito  
de condutas éticas podem ser enviadas, 
conforme o caso, por meio do Sistema 
Eletrônico de Prevenção ao Conflito de 
Interesses do Governo Federal ou da 
Comissão de Ética do Sistema BNDES 
(por e-mail, atendimento presencial, 
contato telefônico ou correspondência). 

Em 2016, foram abertos 82 
procedimentos preliminares, entre os 
quais, destacam-se os seguintes temas: 
apurações de condutas; autorização para 
exercício de atividades paralelas; presentes 
e brindes; relacionamento interno; e 
transação com valores mobiliários.

FÓRUM DE DIÁLOGO  
COM A SOCIEDADE CIVIL

O Fórum de Diálogo com a  
Sociedade Civil é um canal de 
comunicação estruturado e 
direto, voltado a organizações 
não governamentais (ONG) e 
movimentos sociais de relevância 
no contexto brasileiro. Em função 
da revisão de sua estrutura em 
2016, não realizamos reuniões. 

PALESTRAS INSTITUCIONAIS

Realizamos 22 palestras institucionais 
(cinco em português, 14 em inglês 
e três em espanhol) durante o ano, 
para um público de 492 pessoas. Tais 
eventos são direcionados a grupos 
de professores e estudantes do Brasil 
e do exterior, representantes de 
instituições financeiras, diplomatas e 
representantes de governos estrangeiros.

EVENTOS DIRECIONADOS  
A MPMES

Desde 2005, mais de 32 mil 
pessoas participaram das palestras 

O BNDES Mais Perto de Você, cujo 
objetivo é informar e orientar micro, 
pequenos e médios empresários 
sobre as linhas de financiamento do 
BNDES. Em 2016, foram realizadas 
12 palestras distribuídas por todas 
as regiões do país, com a presença 
de 1.693 pessoas. Desse total, 57% 
avaliaram espontaneamente as 
palestras, atribuindo uma média de 
8,9 pontos (numa escala de 0 a 10).

Outra iniciativa voltada a esse público 
são os Seminários de Crédito, realizados 
em parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), que também divulgam nossas 
formas de apoio e possibilitam o 
contato entre empresários e agentes 
financeiros. Em 2016, foram realizadas 
154 palestras em cidades de 19 estados 
e do Distrito Federal, reunindo um total 
de mais de nove mil participantes.

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS

Estivemos presentes em 15 feiras 
de negócios no Brasil nesse ano. Em 
nossos estandes, realizamos cerca de 
3.600 atendimentos, principalmente 
para orientação e esclarecimento de 
dúvidas sobre linhas de financiamento. 

Os micro, pequenos e médios 
empreendedores representaram a 
ampla maioria do público atendido.

POLÍTICA DE PORTA-VOZES

Em 2016, aprovamos a política de 
porta-vozes, que estabelece diretrizes 
e distribui competências para a 
participação da alta administração e 
dos empregados em entrevistas para a 
imprensa e na comunicação com outros 
públicos de interesse. O objetivo é zelar 
pela transparência e contribuir para a 
correta transmissão das informações.

IMPRENSA

Ao longo do ano, atendemos a 712 
demandas dos veículos de comunicação 
e contabilizamos na imprensa 57.531 
matérias com menção ao BNDES, um 
crescimento de 138% em relação a 
2015. Parte desse número é resultado 
da proposição de pautas e temas pelo 
Banco, que produziu 190 releases, 
notas, comunicados e avisos de pauta. 

Foram realizados, ainda, diversos 
encontros de relacionamento com 
jornalistas, com o objetivo de esclarecer 
dúvidas, informar sobre ações em 
curso e buscar aproximação. 

Saiba mais na seção 
Governança, controle 

e transparência

Estande do BNDES na feira Plástico Brasil, em São Paulo. Foto: Luce Barbosa/Acervo BNDES
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https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Login/Externo.aspx?ReturnUrl=%2fseci
https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Login/Externo.aspx?ReturnUrl=%2fseci
https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Login/Externo.aspx?ReturnUrl=%2fseci
mailto:etica%40bndes.gov.br?subject=
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NOVO SITE

Em setembro de 2016, lançamos 
nosso novo portal. Com uma 
arquitetura de informação reformulada 
e leiaute mais dinâmico, o novo 
site tem como objetivo facilitar o 
acesso às informações do Sistema 
BNDES e agregar mais transparência 
à instituição, bem como aproximar 
o Banco de seus diferentes públicos, 
especialmente aqueles que mais 
acessam a ferramenta: clientes MPMEs, 
sociedade civil, imprensa e acadêmicos.

Uma das melhorias alcançadas 
pelo novo site foi ampliar e simplificar 
o conteúdo divulgado e tornar mais 
acessíveis os dados sobre operações 
de renda variável. Nele também é 
possível consultar séries históricas de 
desembolsos e comparar os números 
ao longo do tempo. Outro ganho 
possibilitado pela nova estrutura 
foi a simplificação da pesquisa por 
linhas de crédito. Após informar as 
características de seu projeto, o usuário 
interessado em apoio financeiro 
recebe a indicação das opções de 
financiamento mais adequadas e 
pode simular valores de prestações.

REDES SOCIAIS

Verificamos um aumento de presença 
em nossos canais e perfis oficiais nas 
redes sociais. Nosso perfil no Twitter 

Homepage do novo site, mais dinâmico e simples de navegar. Foto: Acervo BNDES

ultrapassou a marca de 100 mil 
seguidores, registrando 166 mil no 
fim de 2016. Nosso canal no YouTube, 
por sua vez, encerrou o ano com 
mais de meio milhão de visualizações 
acumuladas (503.548 no total) e 2.239 
inscritos. Apenas em 2016, houve 
281.576 visualizações no canal, o que 
representa alta de 134% em relação ao 
ano anterior. Registramos ainda 53 mil 

curtidas em nossa fan page no Facebook 
(crescimento de 123% em relação 
aos 24 mil do fim de 2015). Nessa 
plataforma, começamos a transmitir ao 
vivo, em 2016, as principais entrevistas 
coletivas realizadas, ampliando e 
democratizando o acesso à informação.

PUBLICIDADE

Os temas de destaque das 
campanhas de publicidade foram o 
apoio à cultura e ao esporte, além de 
linhas de financiamento. Também foram 
exploradas outras frentes relacionadas 
a nossa atuação, como a divulgação 
da programação cultural do Espaço 
BNDES e das palestras O BNDES mais 
perto de você. No total, nossas ações 
publicitárias representaram investimento 
de cerca de R$ 23 milhões em 2016.

Nosso apoio à canoagem foi tema de campanha publicitária veiculada durante as Olimpíadas. Foto: Acervo BNDES 
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A natureza de nossa atuação 

exige um criterioso processo 

de gestão, envolvendo diversos 

comitês; relacionamento com 

órgãos de fiscalização e controle 

externos; e o comprometimento 

e a responsabilidade dos 

gestores e empregados com a 

integridade e a transparência na 

condução de suas atividades.

GOVERNANÇA

Mudança de gestão
Em 1º de junho de 2016, Maria 

Silvia Bastos Marques tomou posse 
como presidente do BNDES, sendo a 
primeira mulher na história do Banco 
a assumir o cargo. Maria Silvia, que já 
havia sido diretora do BNDES em 1992, 
é mestre e doutora em Economia pela 
Fundação Getulio Vargas, graduada 
em Administração Pública e tem 
uma longa carreira como executiva 
nos setores público e privado. 

A presidente constituiu uma nova 
diretoria, composta por oito diretores, 
entre empregados de carreira, profissionais 
de mercado e do setor público.

Nosso organograma
Estamos organizados em diretorias, 

cada uma responsável por áreas, que são 
comandadas pelos superintendentes. 

Com a fusão de algumas áreas e a 
criação de outras, houve uma redução 
de 25 para 19 superintendências.

  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
102-16 | 102-17 | 102-18 | 102-19 | 102-20 | 102-22 | 102-23 | 102-26 | 102-30 | 102-31 | 102-33 | 205-2 | 205-3 | 419-1 

Veja a seguir algumas das 
principais mudanças em nossa 
organização interna, ocorridas no 
segundo semestre de 2016:

Diretoria jurídica
A busca por uma intensificação da 

independência do serviço jurídico do 
BNDES motivou sua reestruturação e 
a criação de uma diretoria específica, 
à qual a Área Jurídica está vinculada. 
Procuramos assim, internamente, 
incrementar a necessária segurança 
jurídica às atividades e a nosso corpo 
funcional, ao mesmo tempo que, do 
ponto de vista externo, objetivamos 
aprimorar a relação institucional 
com os órgãos de controle.

Diretoria de controladoria
Visando maior agilidade e 

independência na geração de 
informações, reunimos em uma 
única unidade diversas atribuições 
típicas de controladoria, até então 
distribuídas por outras unidades 
internas. Tal decisão possibilitou 
o aproveitamento de sinergias, 
buscando melhoria da qualidade 
e maior eficiência na geração de 
informações relevantes para a tomada 
de decisão pela alta administração.

Monitoramento e avaliação
A criação de um departamento 

para cuidar de monitoramento e 
avaliação (antes atribuição de uma 
gerência) reforçou a importância 
que damos ao assunto. Entre as 
atribuições da unidade, podemos 
destacar o desenvolvimento de 
metodologias e a coordenação da 
implantação e gestão dos resultados 
do Sistema de Monitoramento e 
Avaliação da efetividade do apoio 
financeiro concedido pelo BNDES. 

Compliance 
Em alinhamento com as melhores 

práticas de mercado, estruturamos um 
departamento dedicado à temática de 
compliance, que, para nós, abrange 
as dimensões de conformidade 
(cumprimento de qualquer norma, 
interna ou externa, e dos acordos 
que incidam sobre o BNDES) e 
integridade (atuação pautada em 
valores e princípios éticos, além de 
normas e procedimentos relacionados 
com a promoção de boas práticas 
corporativas e prevenção de práticas 
ilegais, ilegítimas ou antiéticas).

Modelo de governança
Nossa estrutura de governança 

tem como fundamento o tratamento 
dos assuntos de forma colegiada, 
privilegiando a tomada de decisão 
transparente e coletiva. É composta por: 
Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Comitê de Auditoria, Diretoria 
Executiva e comitês específicos. 

O Conselho de Administração 
do BNDES é nosso mais alto grau 
de governança. Seus membros são 
nomeados por decreto do presidente da 
República. Entre suas atribuições estão 
opinar sobre questões relevantes do 
desenvolvimento econômico e social  
do país mais diretamente relacionadas 
às ações do BNDES; aconselhar a 
presidente do Banco sobre as linhas 
gerais orientadoras de suas ações; 
examinar e aprovar, por proposta 
da presidente do Banco, as políticas 
gerais e programas de atuação de 
longo prazo; e aprovar os balanços 
patrimoniais e as demonstrações 
financeiras da instituição. 

Conheça nosso 
organograma na segunda 
capa deste relatório

Veja a composição do 
Conselho de Administração 

na Ficha técnica

GOVERNANÇA, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 
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A Diretoria Executiva tem 
poder deliberativo e conta com 
uma ampla estrutura de comitês 
de assessoramento específicos 
que atuam como instrumento de 
alinhamento estratégico, congregando 
diversas instâncias hierárquicas, 
como diretores, superintendentes 
e chefes de departamento, de 
acordo com a finalidade. 

Todos esses comitês analisam a 
eficácia dos processos pertinentes a sua 
esfera de atuação e se reportam, direta 
ou indiretamente (em alguns casos a 
matéria é previamente abordada no 
Comitê Gerencial), à Diretoria, que 
se reúne semanalmente. Dessa forma, 
os aspectos econômicos, sociais e 
ambientais são abordados em todas 
as esferas de nossa governança.

Ao longo de 2016, foram feitos 
alguns ajustes na composição dos 
comitês do BNDES, em boa medida 
como reflexo da reestruturação 
organizacional ocorrida na instituição  
no segundo semestre do ano. 

A figura a seguir ilustra a 
organização e a composição dos 
principais elementos da estrutura de 
colegiados que vigorou em 2016.

SUPERINTENDENTES

SUPERINTENDENTES 
E/OU CHEFES DE 
DEPARTAMENTO

COMITÊ DE 
ORÇAMENTO

2 3 DIRETORES E 
SUPERINTENDENTESCOMITÊ DE 

PLANEJAMENTO

PRESIDENTE
E DIRETORES

COMITÊ DE 
ENQUADRAMENTO, 

CRÉDITO E MERCADO 
DE CAPITAIS

4
COMITÊ DE 
ASSUNTOS 

FINANCEIROS

6

COMITÊ DE 
ANÁLISE 
SETORIAL

COMITÊ DE 
RELACIONAMENTO 

EXTERNO

COMITÊ DE 
GESTÃO 

DE PESSOAS

COMITÊ DE 
SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL

COMITÊ DE 
APOIO À 

INOVAÇÃO

COMITÊ DE 
PADRONIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS 

JURÍDICOS

COMITÊ DE 
GOVERNANÇA 

DE TI

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA
EXECUTIVA

CONSELHO
FISCAL

COMITÊ DE  
AUDITORIA

COMITÊ DE 
GESTÃO DE RISCOS

1

COMITÊ 
GERENCIAL

5

COMITÊ DE GESTÃO 
DO PROCESSO DE 
CONCESSÃO DE 

APOIO FINANCEIRO

1  Comitê de Gestão de Riscos: acompanha o 
ambiente regulatório relativo à gestão de riscos 
e controles internos do Banco e conta com três 
subcomitês específicos: o de Risco de Crédito, o 
de Risco de Mercado e o de Risco Operacional.

2  Comitê de Orçamento: tem como principal 
atribuição realizar o monitoramento da execução 
de nosso orçamento de desembolsos.

3  Comitê de Planejamento (CP): debate os assuntos 
estratégicos; zela pelo cumprimento das normas 
relativas ao macroprocesso de planejamento 
e gestão da estratégia; coordena os processos 
de definição, formalização, monitoramento 
e aprendizado da estratégia corporativa; e 
direciona o processo de execução da estratégia 
corporativa. O CP conta com o Subcomitê Diretor 
de Projetos para acompanhar mensalmente 
os projetos estratégicos corporativos.

4  Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado 
de Capitais (CEC): discute e delibera sobre os 
assuntos operacionais de enquadramento, 
crédito e mercado de capitais.

5  Comitê Gerencial (CG): atua na uniformização 
do padrão de gestão, promove o fortalecimento 
das relações entre nossas unidades fundamentais 
e zela pela implementação das orientações 
estratégicas definidas pela Diretoria e pelo 
Comitê de Planejamento, expressas em nosso 
plano corporativo e aprovadas pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria. O CG conta com 
oito subcomitês para aprofundar as discussões 
e apoiar a tomada de decisões. Representa 
também o primeiro nível de debates de temas 
relevantes para posterior encaminhamento a 
Diretoria e demais esferas de nossa governança. 

6  Comitê de Assuntos Financeiros (CAF): aprecia 
questões financeiras, contábeis e patrimoniais 
e zela pela consistência entre as dimensões 
operacionais, financeiras e de crédito.

Veja a composição dos comitês em  
www.bndes.gov.br/colegiados-bndes
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http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/governanca-controle/estrutura-de-gestao-do-sistema-bndes/colegiados-bndes/!ut/p/z1/fc_BTgIxEAbg-z4FHnpspqBBrw0mEiNu4FR6IcNuLUW2w7Zd1Le3rquGmHDp3ybzzUxBF6NRUYDKkS_D8ZOgPZ6cxeTI4wEUrPV0c7t8mM3lzfipvJ9Phbwul_Ju9TwuVwIeezj4vza_AfqyV0PxucpuPQmL2cKCPmLacedfCFRFB2Md1hT51tcmXtBu37Zagq7IJ_OeQPVg43xMLnVV_zsmdtQYJtrONDxSQ5EJSycTPPoK-RcNeSITJqbQpS4grw23-YXEo4vJNPi9CBP_Vju-6u3Hm7z6BDK5VHk!/


Lei das estatais
A Lei 13.303, de 30 de junho de 

2016, também conhecida como Lei das 
Estatais, trouxe importantes mudanças 
para o Sistema BNDES e para as 
demais empresas públicas, podendo-se 
destacar novas regras para nomeação 
dos dirigentes e membros do Conselho 
de Administração; observância de 
requisitos mínimos de transparência, 
como a divulgação anual de relatório 
integrado ou de sustentabilidade; 
obrigatoriedade de divulgação de 
toda e qualquer remuneração dos 
administradores; e definição de que os 
órgãos de controle devem ter acesso 
irrestrito às informações necessárias para 
suas atividades, inclusive as sigilosas.

A Lei das Estatais também fixou um 
regime próprio de licitações e contratos 
para as empresas estatais, afastando o 
regime geral de licitações previsto na  
Lei 8.666/1993. Esse novo regime, já 
incorporado às normas internas do 
BNDES, apresenta regras mais flexíveis, 
assegurando a competitividade das 
empresas públicas exploradoras 
de atividade econômica.

Com a nova lei, tornou-se necessário 
realizar a revisão e adaptação dos 
estatutos sociais do BNDES, da 
BNDESPAR e da FINAME, bem 
como dos regimentos internos dos 
conselhos Administrativo e Fiscal. 

Em linha com essa mudança, duas 
novas políticas foram estruturadas:

Política de indicação do  
Sistema BNDES em colegiados

Em agosto de 2016, concluímos a 
atualização dos critérios adicionais, 
para além dos requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis, que 
consideramos na indicação de 
conselheiros para os conselhos de 

administração e fiscal das empresas 
das quais somos acionistas. Entre tais 
critérios, o profissional indicado deverá 
possuir experiência prévia de, no mínimo, 
três anos como conselheiro ou como 
membro da diretoria executiva de 
empresas privadas e não poderá, entre 
outras restrições, estar enquadrado em 
hipóteses de inelegibilidade previstas 
na Lei Complementar 64/90, exercer 
alguns cargos na Administração Pública 
ou ter atuado em estrutura decisória 
de partido político ou em trabalho 
vinculado a campanhas eleitorais.

Política de dividendos 
A distribuição de resultados do BNDES 

tem sido feita, historicamente, nos termos 
de nosso Estatuto Social. Com a nova  
Lei das Estatais, discutimos com o Tesouro 
Nacional a implementação de uma 
política de distribuição de dividendos, 
complementar ao Estatuto Social, que 
destina pelo menos 40% de nosso lucro a 
nossa capitalização. Assim, estabelecemos 
condições e limites para a distribuição de 
resultados, possibilitando o fortalecimento 
de nossa estrutura de capital, a redução de 
nossa alavancagem e o atendimento 
às necessidades de capital para fazer 
frente às exigências prudenciais a que 
estejamos submetidos. A Diretoria, o 
nosso Conselho de Administração e o 
Tesouro Nacional aprovaram os termos do 
novo normativo, validado em Assembleia 
Geral do BNDES e com a União em 2017.

Indução de boas práticas  
de governança

Somos signatários do Corporate 
Governance Development Framework, 
compromisso firmado por 34 instituições 
financeiras de desenvolvimento para 
promover conjuntamente ações para 
lidar com riscos e oportunidades 

relacionados à governança corporativa 
de seus clientes e empresas investidas. 
Entendemos que o estímulo a boas 
práticas de governança não só traz 
consequências para a qualidade 
do apoio financeiro fornecido por 
nós, mas também tem impacto no 
fortalecimento do mercado de capitais.

ÉTICA E INTEGRIDADE

Um de nossos valores, a ética é o 
solo sobre o qual o BNDES vem sendo 
construído desde sua criação. Assim, 
exigimos de nossos profissionais uma 
conduta ética irrepreensível no exercício 
de suas atribuições. Acreditamos que 
só há desenvolvimento com ética. 
Em 2016, não tivemos nenhum caso 
de corrupção ou multas por não 
conformidade com leis e regulamentos 
relativos a nossos serviços e práticas.

Gestão de ética
A gestão de ética é conduzida  

pela Comissão de Ética do BNDES  
(CET/BNDES) e pela Secretaria  
da Comissão de Ética, vinculada  
à nossa Presidência. Em 2016, a  
CET/BNDES abriu 82 procedimentos 
preliminares, nos quais se destacam 
os seguintes temas: apurações de 
condutas; pedidos de autorização 
para o exercício de atividades 
paralelas, em especial participação 
em sociedade comercial; presentes 
e brindes; relacionamento interno; e 
transação com valores mobiliários.

Nosso Código de Ética teve sua 
revisão aprovada em abril de 2016, 
contando com participação direta 
de nosso corpo funcional, por meio 
de sugestões enviadas em consulta 
pública interna. A revisão foi  
crucial para adequá-lo a novos  
marcos legislativos, tais como  
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http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-fazemos/relacionamento-colaboradores/gestao-etica/codigo-etica/


Participações e  
adesões a iniciativas

Em 2016, participamos de discussões 
sobre ética e integridade, aderindo 
a diferentes grupos e iniciativas. Um 
deles foi o Grupo Compliance Rio, que 
teve a reunião inaugural em nossas 
dependências e congrega profissionais 
de empresas públicas e privadas, 
bancos, escritórios de advocacia, 
consultorias, universidades e entidades 
do terceiro setor, situados no Rio 
de Janeiro. Reúne-se mensalmente 
e tem por objetivo a disseminação 
de conhecimentos e a troca de 
experiências e informações entre seus 
membros, mediante a realização de 
reuniões, palestras e apresentações. 

Também aderimos à Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), 
uma iniciativa sob a coordenação 
do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, formada por mais de setenta 
órgãos dos poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, além da 
sociedade civil, que atuam, direta ou 
indiretamente, na prevenção e no 
combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro, formulando ações que 
deverão ser executadas a cada ano. 

Em abril, aderimos ao Pacto 
Empresarial pela Integridade e contra a 
Corrupção, iniciativa central do projeto 
Empresa Limpa, que é coordenado 
pelo Instituto Ethos. Constituído de 
sete compromissos fundamentais, com 
procedimentos para a prevenção da 
corrupção e a difusão dos princípios 
entre a cadeia de valor, o pacto 
baseia-se na Convenção da ONU 
Brasil contra a Corrupção, na Carta 
de Princípios de Responsabilidade 

Social, no 10º princípio do 
Pacto Global e nas diretrizes da 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Por último, no âmbito das 
Recomendações de Medidas 
Anticorrupção em Créditos Públicos 
à Exportação da OCDE, participamos 
pela primeira vez do mecanismo de 
divulgação de práticas de prevenção e 
combate à corrupção de funcionários 
públicos estrangeiros por parte das 
empresas exportadoras apoiadas pelo 
Banco. Também tomamos parte na 
iniciativa conjunta com os demais 
países aderentes às Recomendações de 
Medidas Anticorrupção em Créditos 
Públicos à Exportação da OCDE, a 
fim de aprimorar tais medidas com 
base na experiência das respectivas 
agências públicas de crédito à 
exportação e nas contribuições 
de organizações internacionais 
representantes da sociedade civil.

Auditoria
Nossa unidade de auditoria interna, 

vinculada diretamente ao Conselho 
de Administração, coordena nossa 
interlocução com os órgãos externos 
de controle e supervisão, tais como o 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
a CGU e o Banco Central do Brasil.

Em 2016, recebemos diligências 
e passamos por auditorias, 
que, juntas, totalizaram 974 
demandas por informações, 
todas devidamente tratadas. 
Em resposta aos apontamentos 
da auditoria interna, foram 279 
planos de ação apresentados, 
dos quais aproximadamente 62% 
foram totalmente executados 
até o fim do exercício.

a Lei de Conflito de Interesses  
(Lei 12.813/2013), a Lei da Empresa 
Limpa (Lei 12.846/2013) e a Lei de 
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). 
Foram incluídas questões como a 
menção expressa de repúdio ao 
assédio moral e a outros tipos de 
violência psicológica, e também a 
obrigação de cumprir as diretrizes 
sobre combate à corrupção e 
prevenção à lavagem de dinheiro 
e combate ao financiamento 
ao terrorismo, bem como de 
não compactuar com quaisquer 
atos de fraude e corrupção.

Em 2016, destaca-se a reformulação 
do site da Comissão de Ética, que 
buscou tornar a plataforma on-line  
mais acessível aos empregados, 
facilitando a comunicação de eventuais 
desvios éticos para a devida apuração.

Política Corporativa de 
Compliance e Programa  
de Integridade

Foram aprovados pelo Conselho de 
Administração, em 2016, a Política 
Corporativa de Compliance e o 
Programa de Integridade, construídos 
em consonância com as boas práticas 
adotadas pelo mercado e preconizadas 
pelos reguladores, orientando-se, 
sobretudo, pelo Decreto 8.420/2015 
e pelo Guia de Implantação de 
Programa de Integridade nas Empresas 
Estatais, publicado pelo Ministério 
da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União (CGU).

Esses documentos elencam, 
além das medidas tomadas pelo 
Banco, os princípios e as diretrizes 
para fortalecimento da cultura de 
conformidade, ética e integridade em 
todas nossas atividades e operações.
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http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/38abb4b8-20e2-4d45-b292-7160072175df/BNDES_PoliticadeCompliance.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_7QGCHA41LORVA0AHO1SIO51085-38abb4b8-20e2-4d45-b292-7160072175df-lEpA9AC
http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/38abb4b8-20e2-4d45-b292-7160072175df/BNDES_PoliticadeCompliance.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_7QGCHA41LORVA0AHO1SIO51085-38abb4b8-20e2-4d45-b292-7160072175df-lEpA9AC
http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/865cc86b-891a-42ac-a99e-486a086c2f07/BNDES_ProgramadeIntegridade.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_7QGCHA41LORVA0AHO1SIO51085-865cc86b-891a-42ac-a99e-486a086c2f07-lF8wGRx


Relacionamento com  
órgãos de controle

Realizamos planos de trabalho, 
eventos e acordos com os órgãos 
de controle, no intuito de melhorar 
a governança e a transparência 
de nossas ações e reforçar nosso 
comprometimento e responsabilidade 
com a lisura e a probidade na 
condução de nossas atividades. 

Ao longo de 2016, foram 
realizados diversos encontros e 
reuniões específicas da presidente 
e dos diretores com representantes 
dos órgãos de controle. Também 
promovemos atividades de 
prevenção às infrações éticas, com 
participação dos referidos órgãos.

Um dos destaques foi o evento 
“Ética, integridade e transparência 
no BNDES”, realizado no mês de 
março, que contou com a participação 
do então ministro da CGU, Luiz 
Navarro. Na ocasião, foi assinado 
acordo de cooperação técnica com 
o compromisso de ambas as partes 
em ceder insumos para atividades 
de ensino, compartilhamento de 
treinamentos e cursos de capacitação 
e cooperação para aprimoramento do 
programa de integridade do BNDES. 

Como resultado desse acordo,  
foi realizada em dezembro a  
1º Semana de Ética e Integridade 
do BNDES, em homenagem ao Dia 
Internacional contra a Corrupção, 
com um painel sobre conflito de 
interesses, que contou com a 
presença de representantes da CGU 
e do Pacto Global da ONU. Durante a 
semana, também foi realizado evento 
destinado aos altos executivos do 
Banco, com a participação da CGU.

Elaboramos, ainda, um plano de 
trabalho no que concerne ao apoio  
às exportações, definindo ações  
e seus respectivos cronogramas  
de implantação com vistas a  
atender às determinações e 
recomendações do TCU, bem como 
promover outras melhorias no 
processo de concessão de crédito e 
acompanhamento das operações.  
O plano foi apresentado ao TCU em 
setembro de 2016 e será objeto de 
monitoramento regular pelo órgão.

TRANSPARÊNCIA

Projeto corporativo 
Transparência 

O projeto corporativo Transparência 
concentra iniciativas desenvolvidas 
por diversas áreas para conferir maior 
visibilidade, divulgação e compreensão, 
por parte de nossos públicos de 
interesse, de diversos aspectos 
relacionados a nossa atuação. Entre 
as principais iniciativas entregues até 
dezembro de 2016, está o lançamento 
do novo site, com uma seção 
específica dedicada à Transparência. 

Acesso à informação
Nosso site é a principal ferramenta  

de transparência ativa do Banco. No 
portal estão, por exemplo, as informações 
sobre fontes de recursos, relatórios 
de prestação de contas, informações 
sobre compras e contratos e estatísticas 
de desembolso de recursos.

Dispomos ainda do Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC), para 
o recebimento de solicitações de 
informações, amparadas pela  
Lei de Acesso à Informação.

ENTENDA OS TIPOS DE  
SIGILO PREVISTOS EM LEI

Todas as informações do BNDES que  

não são enquadradas como sigilosas são 

disponibilizadas à sociedade, segundo orientações 

da Lei de Acesso à Informação. Veja abaixo os 

tipos de sigilo aos quais estamos sujeitos:

Sigilo bancário

O sigilo bancário deve ser entendido como 

o direito individual de clientes e de terceiros à 

manutenção da confidencialidade de seus dados 

econômicos e financeiros. Assim, as instituições 

financeiras têm o dever de não revelar, fora das 

hipóteses legais, os dados obtidos de seus clientes e 

de terceiros no exercício de sua atividade bancária. 

A observância do sigilo bancário é uma garantia 

de interesse público, em favor da credibilidade, 

estabilidade e solidez do sistema financeiro.

Sigilo empresarial

O sigilo empresarial é uma garantia de 

proteção dos dados e documentos produzidos 

por uma empresa no exercício de sua atividade 

econômica. A finalidade do sigilo empresarial 

é proteger as informações que propiciam 

ao empresário, ou à sociedade empresária, 

vantagens competitivas fundamentais para o 

êxito da atividade, cuja divulgação pode acarretar 

danos materiais ou morais, tais como marcas, 

patentes, know-how e segredos industriais.
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Leia mais na seção 
Nossos relacionamentos

Acesse  
www.bndes.gov.br/transparencia

Saiba mais na seção 
Nossos relacionamentos
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Para realizar nossa missão, 

precisamos ser uma instituição 

financeiramente saudável e 

robusta. Para isso, buscamos 

diversificar produtos, 

fortalecer nossa estrutura 

patrimonial e gerir os riscos 

aos quais estamos expostos.

GESTÃO DE RISCOS 

Um dos principais objetivos de  
nossa gestão de riscos e controles 
internos é contribuir para nossa 
sustentabilidade financeira, por meio 
da mensuração e do monitoramento 
dos riscos aos quais estamos 
expostos (veja o quadro ao lado) e 
da avaliação dos controles internos. 

Um destaque de 2016 foi o 
desenvolvimento de um framework 
de apetite a riscos global, que 
consistiu na proposta de definição 
de limites mínimos aceitáveis 
para nossos principais indicadores 
prudenciais, com previsão de 
desdobramento para os riscos de 
mercado, de crédito e operacional. 
Essa proposta passa por um processo 
de consolidação e será implantada 
em 2017 como um projeto-piloto. 

Outro acontecimento relevante foi  
a implementação de um novo sistema 
de gestão de risco de mercado.  
Os principais ganhos são: (i) possibilidade 
de customização de modelos de 
apreçamento, permitindo a valoração 
mais precisa de instrumentos financeiros 
não padronizados (exóticos); (ii) maior 
resolução, dada a possibilidade de 
mensurar o risco individual de cada um 

PRINCIPAIS RISCOS AÇÕES DE MITIGAÇÃO
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Mudanças na conjuntura macroeconômica

O retorno financeiro de nossas operações 
depende do desempenho da economia 
brasileira, dado que a capacidade de 
pagamento dos clientes é afetada por fatores 
macroeconômicos, como inflação, queda 
do produto interno bruto (PIB), queda do 
nível de renda, aumento do desemprego, 
flutuações nas taxas de câmbio e juros etc.

 ◊  Acompanhamento periódico do desempenho  
da economia e análise de seu impacto em  
nossas operações.

 ◊ Estabelecimento de limites de risco, monitorados  
de forma periódica, para subsidiar o processo 
decisório da alta administração.

 ◊ Diversificação da carteira de apoio financeiro.

 ◊ Atuação do Comitê de Assuntos Financeiros (CAF).

D
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Volatilidade do mercado de ações

Tendo em vista o volume de nossa carteira 
de ações, composta inclusive por alguns dos 
principais ativos listados na BM&FBovespa, 
estamos sujeitos à alta volatilidade do 
mercado acionário brasileiro, o que se reflete 
no comportamento de nosso capital ao 
longo do tempo, oferecendo riscos também 
ao cumprimento de limites regulatórios.

 ◊ Desenvolvimento de metodologia para auxiliar  
a alta administração na definição do apetite a 
risco de mercado.

 ◊ Implantação do módulo de risco de mercado de  
um sistema que irá integrar as atividades da gestão  
da carteira de renda variável e a análise de 
risco e retorno correspondente, desde a etapa 
de negociação de ações e debêntures até a 
contabilização e análise de risco.
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Concentração da carteira de crédito

A carteira reflete a característica de 
concentração observada no mercado 
empresarial brasileiro.

Deterioração do crédito

Redução da qualidade da carteira de  
crédito em momentos de conjuntura 
econômica desfavorável.

 ◊ Estabelecimento de indicador de risco  
de concentração de forma a subsidiar  
o processo decisório.

 ◊ Desenvolvimento de metodologia de 
monitoramento das maiores exposições  
visando antecipar possíveis estados de alerta.

 ◊ Realização de provisionamento adicional para 
créditos de liquidação duvidosa, visando atuar  
de forma preventiva, em função das incertezas  
do mercado.
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Falhas operacionais

Perdas resultantes de falha, deficiência  
ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou de eventos  
externos, inerentes a qualquer negócio.

 ◊ Identificação e análise sistemática dos principais 
riscos operacionais e seus controles internos, com 
o objetivo de implementar ações de tratamento 
e aprimorar as metodologias utilizadas para o 
gerenciamento do risco operacional. 

 ◊ Estruturação de iniciativas para o aprimoramento  
do processo de identificação de riscos de fraude  
e para a identificação e monitoramento de 
indicadores-chave de risco.

 ◊ Aperfeiçoamento da estrutura de contingência 
para suportar a indisponibilidade de sistemas 
de tecnologia da informação. Nesse último ano, 
essa estrutura foi testada pela perspectiva tanto 
tecnológica quanto de negócios, sendo que os 
resultados apresentaram evolução em aspectos 
relevantes do processo de recuperação de dados.

LE
G

A
IS

Não observância de ordenamento  
jurídico e normas internas

Por causa da complexidade da estrutura legal 
e normativa, além de alterações nas leis ou 
regulamentação aplicáveis a nossa atuação.

 ◊ Tratamento no âmbito das metodologias de gestão 
do risco operacional, enfatizando a conformidade 
a leis e normas aplicáveis a nossa atuação e 
especial atenção às determinações das cortes 
administrativas e judiciais.

SO
C

IO
A

M
B

IE
N

TA
IS

Risco de imagem e crédito  
associados a operações que gerem  
danos socioambientais

Possibilidade de ocorrência de perdas 
decorrentes de danos socioambientais 
associadas à deterioração da imagem  
da instituição.

 ◊ Verificação da conformidade legal e da observância 
de critérios estabelecidos em nossas políticas 
e processos de análise e acompanhamento, de 
acordo com as especificidades de cada operação.

 ◊ Avanços na execução do Plano Plurianual de 
Implementação e Monitoramento da nossa 
Política de Responsabilidade Social e Ambiental 
sob a gestão do Comitê de Sustentabilidade 
Socioambiental (CSS). 

  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
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GESTÃO DE RISCOS E  
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
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dos cerca de três milhões de  
contratos ativos de nossa carteira; e  
(iii) automação de rotinas, demandando 
menos tempo de acompanhamento 
por parte de nossos empregados.

Aprimoramos, ainda, a gestão 
dos riscos operacionais, com o 
desenvolvimento de uma metodologia 
específica para avaliação de 
riscos associados à fraude.

Concluímos a configuração de todas 
as metodologias de classificação de 
risco de crédito na plataforma Financial 
Analysis and Credit Tools (FACT), dando 
continuidade à automação do processo 
de elaboração das classificações de risco 
e integração a nossos demais sistemas, 
iniciada em 2015. Entre esses sistemas, 
destaca-se mais uma fase do sistema de 
risco de crédito, entregue no começo 
do ano, que possibilita o controle 
informatizado e descentralizado dos 
limites de crédito de nossos clientes. 

Também cabe mencionar o novo 
sistema de garantias, que entrou em 
atividade em 2016 e está integrado ao 
sistema de risco de crédito, permitindo 
que alterações à estrutura de garantias 
das operações sejam prontamente 
refletidas na exposição e margem 
para operar de nossos clientes. 

As metodologias de monitoramento 
de risco de crédito avançaram em 
duas frentes importantes: grandes 
exposições e autoavaliação de capital. 
A primeira permitirá identificar fatores 
externos que possam contribuir para a 
deterioração da qualidade do crédito 
das principais exposições e, com isso, 
propor medidas mitigadoras com 
alguma antecedência. A segunda 
permitirá avaliar de forma mais realista 
o risco a que nossa carteira de crédito 
está exposta e também atender 

às crescentes exigências de órgãos 
reguladores de estimar e informar tais 
medidas em relatórios regulamentares.

Nossa adesão ao Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB) é outro tema 
importante. Desde nossa integração, em 
junho de 2014, o retorno financeiro já 
superou significativamente o investimento 
inicial para aderir ao sistema. 

A entrada no SPB permite a 
manutenção de nossa própria conta 
Reservas Bancárias no Banco Central 
do Brasil e a comunicação direta com 
os demais participantes via Rede do 
Sistema Financeiro Nacional (RSFN). 
A mudança hoje possibilita liquidar 
diretamente nossas transações 
financeiras, prescindindo, assim, de 
intermediação de outras instituições para 
realizar pagamentos, receber notificações 
de crédito, entre outras atividades. 

Com isso, temos maior agilidade 
para processar pagamentos e 
recebimentos, maior autonomia para 

gerir as disponibilidades financeiras 
do Sistema BNDES e possibilidade 
de administrar diretamente nossa 
carteira de hedge cambial. 

Vale destacar ainda que divulgamos, 
trimestralmente, informações qualitativas 
e quantitativas sobre a estrutura e 
os processos de gerenciamento 
dos riscos de crédito, mercado e 
operacional da instituição, por meio 
do Relatório de Gestão de Riscos. 

Dentre os indicadores utilizados em 
nossa gestão de riscos, destaca-se 
o acompanhamento dos índices de capital 
exigidos pelo Banco Central. Conforme 
os normativos emitidos pelo regulador, 
devemos manter capital – denominado  
de patrimônio de referência – 
suficiente para cobrir o total de nossos 
ativos ponderados pelos riscos de 
crédito, de mercado e operacional. 

Conforme a tabela abaixo, é 
possível perceber que a parcela de 
ativos ponderados pelo risco de 

Leia no site:  
www.bndes.gov.br/gestao-de-riscos

RECURSOS PRÓPRIOS E ATIVOS  
PONDERADOS PELO RISCO  
(R$ MILHÕES)

DEZ. 2014 DEZ. 2015 DEZ. 2016

Patrimônio de Referência (PR) 97.851 94.997 135.620

(+) Capital Nível I 65.234 63.331 90.413

     Capital Principal (CP) 65.234 63.331 90.413

     Capital Complementar (CC) - - -

(+) Capital Nível II 32.617 31.665 45.207

(-) Deduções do PR -  - -

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 615.706 644.331 624.850

(+) de Crédito 575.861 601.621 534.199

(+) de Mercado 28.055 16.981 58.312

(+) Operacional 11.790     25.729 32.339

Índice de Basileia + ACP (PR/RWA)
(mínimo regulatório = 10,5%)

15,89% 14,74% 21,70%

Índice de Capital Nível I + ACP (NI/RWA)
(mínimo regulatório = 6,625%)

10,59% 9,83% 14,47%

Índice de Capital Principal + ACP (CP/RWA)
(mínimo regulatório = 5,125%)

10,59% 9,83% 14,47%
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crédito é a mais expressiva em 
nossa instituição e que nossos 
índices de capital encontram-se 
confortavelmente acima dos valores 
mínimos exigidos pelo regulador.

SUSTENTABILIDADE  
FINANCEIRA

Do ponto de vista financeiro,  
um dos principais acontecimentos  
do ano foi a liquidação antecipada de 
R$ 100 bilhões em dívidas 
com a União. O objetivo foi 
alinhar nossa atuação à política 
econômica do Governo Federal, 
sem prejudicar nossa capacidade 
operacional nos próximos anos.

Para dirimir dúvidas jurídicas acerca 
de possível infração ao artigo 37,  
inciso II, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), o TCU julgou o assunto 
em novembro de 2016 e concluiu pela 
legalidade do pagamento antecipado 
ao Tesouro Nacional, inclusive 
considerando-o meritório, desde que os 
recursos sejam usados exclusivamente 
para a redução da dívida pública.

De acordo com os fluxos de caixa 
projetados até 2019, a devolução 
antecipada dessa quantia não 
comprometerá a capacidade de 
liquidez e de atendimento da 
demanda por desembolsos prevista. 
A expectativa é de que os fluxos 
de desembolsos voltem a seus 
padrões históricos anteriores à 
crise mundial iniciada na segunda 
metade da década passada.

Ainda a respeito de nosso 
funding, é preciso registrar que 
demos continuidade a parcerias 
institucionais com organismos 
multilaterais e agências oficiais de 
crédito para viabilizar investimentos 
em desenvolvimento sustentável. 

Destacamos a mais recente 
operação de empréstimo aprovada 
com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), nosso principal 

credor externo, no valor de  
US$ 750 milhões, com o objetivo de 
apoiar projetos de energias renováveis, 
como eólica, solar e biomassa, e 
projetos de eficiência energética. 

A operação já foi aprovada pelas 
instâncias competentes de ambas 
as instituições, que aguardam a 
autorização da prestação de garantia 
pelo Senado Federal brasileiro para dar 
sequência à assinatura do contrato. 

Em 2016, alteramos a metodologia 
de definição do spread básico de 
nossas operações de crédito, 
tendo sido excluídas do modelo 
as rentabilidades das carteiras de 
renda variável e de tesouraria. 

Como resultado, a meta de 
rentabilidade sobre nosso ativo 
total, a ser buscada pela meta 
global de spread básico, passou a 
ser incidente apenas para o total 
de ativos da carteira de crédito. 

Dessa forma, a meta global de 
spread básico passou a ser definida 
como a margem necessária para 
cobrir as despesas operacionais e 
garantir uma meta de rentabilidade 
sobre os ativos do consolidado do 
Sistema BNDES, independentemente 
do patrimônio líquido e do montante 
de dividendos distribuídos à União. 

Visando mais eficiência, 
outra mudança em 2016 foi o 
aperfeiçoamento de nosso modelo 
de orçamento, que possibilitará 
maior conhecimento sobre a 
rentabilidade das linhas e programas 
que operamos e, consequentemente, 
obtenção de informações de melhor 
qualidade para gestão de custos 
e para tomada de decisões.

Além de planejar as despesas 
administrativas por unidade, com 
o acompanhamento mensal dos 
desvios, como já fazíamos até 2016, 
a partir de 2017 passaremos a fazer a 
projeção para todo nosso resultado, 
e com detalhamento por área e 

departamento. Dessa forma, as 
unidades terão um planejamento de 
lucro para o ano, com a decomposição 
desse resultado por rubrica contábil.  

INADIMPLÊNCIA, CAUSAS  
E COMO MITIGAMOS

A inadimplência dos créditos 
que concedemos atingiu 2,81% 
em 31.12.2016. Apesar dessa taxa 
ser superior à observada no fim 
de 2015, ainda está 0,9 ponto 
percentual abaixo da taxa do 
Sistema Financeiro Nacional, que 
alcançou 3,71% no período.

Tal aumento se deve, 
principalmente, ao prolongamento 
do ciclo recessivo e a casos 
específicos de grandes exposições. 

É importante ressaltar que estamos 
continuamente aperfeiçoando nossa 
política de crédito, buscando, no 
tocante à inadimplência, minimizar a 
perda esperada por meio da adoção 
de mecanismos consagrados, como 
a obrigatoriedade de constituição de 
garantias nos créditos concedidos. 

Além disso, conforme exigência 
do Banco Central do Brasil, 
constituímos provisões de acordo 
com a classificação de risco 
das operações e com o período 
de atraso de pagamentos de 
obrigações financeiras. Analisamos 
periodicamente a necessidade 
de constituição de provisão 
complementar em função de outros 
fatores, como risco setorial  
por exemplo. Dessa maneira,  
mantemos capital suficiente para  
absorver eventuais perdas.  
O cenário econômico desfavorável e o 
aumento do risco de crédito em 2016 
implicou a constituição de provisões 
regulatórias da ordem de  
R$ 9,49 bilhões, com recuperação  
de créditos de R$ 0,33 bilhão,  
resultando em uma despesa de  
R$ 9,16 bilhões no fim do exercício.
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Saiba mais na seção O Banco do 
desenvolvimento do Brasil

Conheça nosso 
organograma na segunda 

capa deste relatório
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  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
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As questões sociais e ambientais 

sempre estiveram presentes 

em nossa atuação, seja no 

financiamento a projetos com 

objetivos predominantemente 

sociais e/ou ambientais, 

seja na incorporação dessas 

dimensões ao conjunto de 

produtos e instrumentos de 

apoio, inclusive por meio de 

condições financeiras mais 

atrativas em função de critérios 

de sustentabilidade. O tema 

também é considerado nas 

atividades e procedimentos de 

análise inerentes ao processo de 

concessão de apoio financeiro, 

bem como no trato de nossas 

atividades administrativas.

A Política de Responsabilidade 
Social e Ambiental (PRSA), aprovada 
pelo Conselho de Administração 
(CA), nosso mais alto órgão de 
governança, traça diretrizes e princípios 
para orientar nossa atuação social e 
ambientalmente responsável. Também 
cabe ao CA a aprovação do Plano 
Plurianual com ações para promover 
uma efetiva implementação da PRSA. 
Complementarmente, dispomos de um 
diretor formalmente designado como 
responsável pela gestão da PRSA.

Temos, ainda, um Comitê de 
Sustentabilidade Socioambiental e 

Desenvolvimento Territorial (CSS), cujo 
objetivo é promover a integração das 
dimensões social, ambiental e territorial 
em nossas políticas, processos, práticas 
e procedimentos. O comitê é constituído 
por superintendentes que se reúnem 
mensalmente e dentre suas atribuições 
destaca-se o monitoramento da 
execução do Plano Plurianual da PRSA.

A gestão da PRSA tem viabilizado 
discussões relevantes para o 
alinhamento das áreas na temática 
e para o progresso da agenda de 
sustentabilidade no BNDES. No fim de 
2016, foi dado início a um processo 
de atualização do plano, em fase 
de aprovação por nossas instâncias 
decisórias, principalmente para refletir 
nossa nova estrutura organizacional.

Já as orientações práticas para o 
trato socioambiental nas operações 
de apoio financeiro estão descritas em 
nossa Política Socioambiental. A diretriz 
transversal meio ambiente também dá 
ênfase a energias alternativas e proteção 
ambiental, com direcionamento para 
apoio a projetos de alta efetividade, que 
idealmente combinem as dimensões de 
impacto e sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. Além disso, nas novas 
políticas operacionais, meio ambiente 
tornou-se um qualificador para melhores 
condições de apoio. Em relação a 
fontes de energia convencionais (usinas 
hidrelétricas e térmicas), limitamos nossa 
participação a 50% dos itens financiáveis 
com custo em TJLP. Projetos de plantas 
térmicas movidas a carvão e a óleo 
combustível não serão mais apoiados.

Em razão da relevância das questões 
socioambientais para nossa atuação 
e para o desenvolvimento sustentável 
do país, estamos promovendo um 
aperfeiçoamento de nossas condições 
e cláusulas contratuais adotadas 

por padrão. A conclusão dessa 
proposta está prevista para 2017. 

ECONOMIA VERDE  
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Com a definição de indicadores 
de apoio ao desenvolvimento social 
e à economia verde, aferimos 
nossos esforços e aprimoramos 
nossa atuação socioambiental. 

Em 2016, mesmo com queda dos 
investimentos em valores absolutos 
(veja gráficos abaixo), o percentual 
de desembolsos em economia verde 
(16,5%) ficou acima da média dos 
últimos cinco anos. Além disso, 
a participação percentual dos 
desembolsos em desenvolvimento 
social (11%) retornou a patamar 
anterior a 2014, fortemente 
impactada por desembolsos em 
infraestrutura de transportes. 

Saiba mais na seção 
Governança, controle 
e transparência

SÉRIE DE DESEMBOLSOS PARA  
ECONOMIA VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL (R$ bilhões)

Economia verde

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015*

2016

20,8

24,7

28,3

31,3

14,5

18,2

21,9

25,9

18,6

9,7

Desenvolvimento social 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015*

2016

20,8

24,7

28,3

31,3

14,5

18,2

21,9

25,9

18,6

9,7

*O valor de 2015 está divergente em relação ao divulgado no 
Relatório Anual 2015 em razão de aprimoramento do indicador, 
com impacto retroativo.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
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COMPOSIÇÃO DOS DESEMBOLSOS PARA  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM 2016

Inclusão
produtiva
1,6%

Outros – social 
1,2%

Desenvolvimento 
urbano e regional
78,1%

Gestão pública
3,4%

Responsabilidade social
1,6%

Saúde
9,9%

Educação
4,2%

COMPOSIÇÃO DOS DESEMBOLSOS 
PARA ECONOMIA VERDE EM 2016

Transporte público 
de passageiros
25,8%

Florestas 
4,5%

Hidrelétricas 
(acima de 30 MW)
11,0%

Gestão de 
resíduos sólidos

1,2%

Gestão da 
água e esgoto

6,0%

Energias 
renováveis e 

eficiência 
energética

33,0%

Transporte 
de carga
8,3%

Adaptação a mudanças 
climáticas e gestão de 

riscos e desastres
0,6%

Melhorias agrícolas
9,3%

Outros – 
economia verde
0,3%

protagonismo na articulação para 
o desenvolvimento de tecnologias 
de produção de biocombustíveis, 
com o lançamento da Plataforma 
para o Biofuturo, uma aliança 
internacional de vinte países, 
incluindo Estados Unidos e China. 
Essa aliança busca, entre outras 
metas, acelerar o desenvolvimento 
tecnológico para a produção do 
etanol de segunda geração (E2G), 
a partir de qualquer biomassa por 
meio de cooperação internacional. 
Participamos da concepção e do 
desenvolvimento e detalhamento 
da plataforma, em parceria com o 
Ministério das Relações Exteriores.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
EFICIENTE: LUMINÁRIAS LED

Dando continuidade a propostas e 
acordos firmados nos anos anteriores, 
nos mantivemos alinhados às metas 
pactuadas pelo Brasil na COP 21. Nesse 
sentido, estruturamos nossa estratégia 
de incentivo ao setor de iluminação 
pública. O principal foco é a maior 
eficiência energética propiciada por 
novas tecnologias, notadamente a 
iluminação por diodos emissores de luz 
(LED), que alia a redução de consumo 
à proteção ao meio ambiente. 

Lâmpadas produzidas com a 
tecnologia LED economizam entre 
50% e 80% de energia e são 
mais duráveis, se comparadas a 
tecnologias tradicionais. Ademais, 
os diodos emissores de luz são 
isentos de substâncias tóxicas, 
como o mercúrio e o chumbo, e 
não emitem radiação ultravioleta.

Potencialmente, a substituição das 
tecnologias atualmente empregadas 
na iluminação pública no país pelo 
LED oferece outros benefícios, como 
uma melhora significativa no nível 
de serviço oferecido à população, 
com reflexos diretos em áreas como 
segurança pública e qualidade de vida.

Em 2016, começamos a desenvolver 
nossa metodologia de credenciamento 
de luminárias LED de alta potência, 
para diversos segmentos, com 
exigência de nacionalização 
progressiva para os fabricantes 
credenciados. Essa tarefa representa 
uma oportunidade de concretização 
de política pública voltada à inovação 
local, com foco no desenvolvimento 
de produtos e componentes 
de alta tecnologia no país.

Ainda em 2016, apoiamos a 
modelagem da primeira parceria 
público privada (PPP) assinada 
por uma capital do Brasil no setor 
de iluminação pública, em Belo 
Horizonte, e iniciamos a estruturação 
de um programa que levará esse 
apoio ao desenvolvimento de PPPs 
no setor de iluminação pública para 
outras cidades do país. Essa ação 
será uma importante ferramenta para 
que os municípios brasileiros possam 
conjugar, por meio das PPPs, um 
modelo de gestão mais eficiente com 
maior capacidade de investimento na 
expansão e modernização dos seus 
parques de iluminação pública. 

INVESTIMENTOS  
SOCIAIS DE EMPRESAS

A Linha de Investimentos Sociais 
de Empresas (Linha ISE) financia 
projetos e programas sociais 
realizados por empresas, associações 
e fundações de todos os portes.

Saiba mais na seção  
O Banco do desenvolvimento do 
Brasil – Estruturação de projetos

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA ONU

Visando a promoção do 
desenvolvimento sustentável e 
competitivo, dispomos de diversos 
mecanismos de financiamento que, 
direta ou indiretamente, colaboram 
para o alcance de alguns dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Podemos destacar 
o apoio a investimentos em saúde 
(ODS 3), educação e cultura (ODS 4), 
saneamento (ODS 6), energia renovável e 
eficiência energética (ODS 7), mobilidade 
urbana (ODS 11) e florestas (ODS 15).

PARTICIPAÇÃO NA COP 22

Participamos da 22ª Conferência 
das Partes sobre Mudanças Climáticas 
(COP 22), a Cúpula do Clima, em 
Marrakech, quando reforçamos nosso 

EVOLUÇÃO DA LINHA ISE

Valor desembolsado
(R$ milhões)

2012

185,2

88

2014

146

232,6

2015

148

187,6

2016

131

157,9

2013

154,1

104

Número de operações
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rejeitos, entre outros investimentos 
promotores de sustentabilidade 
e produtividade nas indústrias de 
mineração e transformação mineral.

O Inova Mineral já fomentou 
investimentos da ordem de R$ 1 bilhão 
em projetos de inovação, inseridos em 
41 planos de negócios recebidos 
para a primeira rodada de seleção 
em 2016. A segunda rodada está 
programada para abril de 2017.

INCLUSÃO PRODUTIVA NA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Estruturamos em 2016 uma 
parceria com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
por meio do Programa de Apoio à 
Inovação Social e ao Desenvolvimento 
Territorial Sustentável – Inova Social. 
O programa prevê R$ 30 milhões em 
apoio não reembolsável à inclusão 
produtiva na agricultura familiar, 
com transferência de conhecimento 
da Embrapa sobre produção animal 
e vegetal aos produtores. Serão 
beneficiadas 5.530 famílias, em 
203 municípios, espalhados por 
oito estados das regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sul, que têm em 
comum, em sua maioria, um Índice 
de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH-M) baixo ou médio.

ESPORTE E CULTURA

Considerando a cultura e o 
esporte como ações educativas, que 
promovem o desenvolvimento pessoal, 
de uma comunidade ou do país, 
realizamos anualmente o patrocínio 
a atividades nesses segmentos.

Sob o ponto de vista do 
desenvolvimento econômico e 
social sustentado, os projetos 
que apoiamos contribuem para o 
fortalecimento da cadeia produtiva 
de diversos setores da economia, 
para a valorização e disseminação 
da cultura brasileira, e para o 
desenvolvimento do esporte no país. 

DIMENSÃO REGIONAL E 
TERRITORIAL EM NOSSA 
ATUAÇÃO 

Buscamos entender o território no 

qual atuamos e os impactos locais que os 

projetos apoiados podem gerar, por meio 

de uma metodologia de avaliação territorial 

preliminar (ATP), desenvolvida internamente 

em 2015. A ATP entrou efetivamente em 

produção em 2016, fornecendo análises 

sobre as características geodemográficas, 

socioeconômicas e institucionais de 17 

territórios. Com esses estudos, ao realizar 

o enquadramento de projetos, podemos 

identificar possíveis impactos na dinâmica 

local e propor investimentos sociais mais 

aderentes à realidade de determinado 

território. O documento gerado também 

reúne informações sobre os demais projetos 

do BNDES existentes na região e sobre 

novas oportunidades de atuação no local.

Para aprofundar o conhecimento sobre 

determinadas regiões, também reunimos 

núcleos técnicos, grupos formados 

por profissionais de nossas diferentes 

áreas, que atuam de forma estruturada 

em territórios selecionados (entorno 

de projetos), planejando, propondo, 

promovendo, coordenando e monitorando 

nossas ações e operações no local.

Em 2016, realizamos os primeiros 

acompanhamentos de projetos por meio de 

imagens de satélite. A ferramenta se baseia 

na comparação entre os registros fotográficos 

obtidos durante as fases de contratação, 

acompanhamento e conclusão do projeto. 

A análise das imagens permite dimensionar 

a área total do projeto e as alterações 

ocorridas em um determinado período.

Os recursos da Linha ISE podem 
ser aplicados no âmbito da própria 
empresa ou da comunidade. Essa 
última vertente responde por 
cerca de 90% dos investimentos 
realizados desde a criação da linha 
em 2006 e visa o apoio a atividades 
como formação de mão de obra 
especializada nas comunidades, 
investimentos na infraestrutura 
local e estímulo a novas atividades 
econômicas. Em 2016, desembolsamos 
R$ 157,9 milhões para a Linha ISE, 
sendo R$ 56 milhões para 21 ações 
no entorno de projetos de energia.

APOIO À SUSTENTABILIDADE 
NO SETOR DE MINERAÇÃO

Dispomos de uma política 
socioambiental para o setor de 
mineração que formaliza as diretrizes e 
os critérios para a concessão de apoio 
financeiro a empreendimentos do setor. 

Lançamos em 2016 uma linha 
específica de apoio a tecnologias 
voltadas à redução e mitigação de 
riscos e impactos ambientais, por 
meio do Plano de Desenvolvimento, 
Sustentabilidade e Inovação no 
Setor de Mineração e Transformação 
Mineral – Inova Mineral.

O plano foi estruturado em 
parceria com a Finep e contou com 
a participação da Secretaria de 
Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, do Ministério de Minas e 
Energia (MME); do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC); e da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), entre outros agentes 
públicos e privados de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação do setor. 

Por meio do Inova Mineral, 
selecionamos e apoiamos planos 
de negócios em inovação para 
desenvolvimento de materiais de 
alto desempenho, fertilizantes 
agrícolas, transformação de resíduos 
minerais em produtos e aumento 
da segurança de barragens de 

Apoio ao esporte
O ano de 2016 trouxe grandes 

resultados para nossa estratégia de 
apoio à canoagem, iniciada em 2011. 
Pela primeira vez, o Brasil conquistou 
medalhas olímpicas nesse esporte.  
Foram quatro no total, considerando os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos: medalhas 
de prata e bronze, nos 1.000 m 
e nos 200 m (C1), respectivamente, 
conquistadas por Isaquias Queiroz, 
e prata nos 2.000 m C2, ao lado de 
Erlon de Souza. Na canoagem da 
Paralimpíada, Caio Ribeiro ganhou 
medalha de bronze na categoria KL3. 
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O Brasil ainda teve participação inédita 
na final olímpica da modalidade 
slalom (K1), com o canoísta Pedro 
Gonçalves, o Pepê, que terminou a 
competição na sexta colocação.

No último ano, investimos cerca de  
R$ 27 milhões no apoio ao esporte 
nacional, montante distribuído em 
seis grandes projetos, todos relativos 
à canoagem: Circuito de Canoagem 
2016; equipe permanente de 
canoagem slalom; Circuito Copas do 
Brasil de canoagem 2016; compra 
de barcos para a Confederação 
Brasileira de Canoagem; competições 
internacionais de canoagem; centro de 
treinamento de canoagem velocidade.

Apoio à cultura
Investimos em projetos culturais 

estruturantes, via apoio financeiro 
(às indústrias cinematográfica, 
editorial, entre outras) ou recursos não 
reembolsáveis (ações de restauro do 
patrimônio histórico e manutenção 
de acervos, por exemplo). Em 2016, 
incluímos em nosso Edital de Cinema 
uma nova categoria: curta-metragem 
de animação, que objetiva fomentar 
a inovação no segmento. Por meio 

Saiba mais na seção Nosso 
desempenho – Indústria

desse apoio, esperamos estimular 
a experimentação de personagens, 
novas técnicas, narrativas e linguagens, 
visando o desenvolvimento de 
propriedade intelectual própria e 
investimentos em pesquisa dentro 
de uma indústria em formação. 

11º CineOP – um dos festivais de cinema patrocinados pelo BNDES em 2016 | Foto: Leo Lara/Acervo CineOP

R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D

E 
SO

C
IO

A
M

B
IE

N
TA

L 

Um destaque em manutenção de 
acervo foi o projeto “Rede de Arquivos 
do Iphan”, com o lançamento em 2016 
da Plataforma Papaya para acesso e 
integração das informações digitais 
do acervo do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em 
princípio implantada numa rede-piloto, 
poderá ser estendida para as demais 
unidades da instituição nos 27 estados 
brasileiros. Estima-se que o público 
beneficiado direta e indiretamente 
seja de cerca de cem mil usuários/
ano, o que não interromperá eventuais 
acessos físicos aos documentos.

Também realizamos patrocínios 
culturais buscando privilegiar iniciativas 
que promovam a ampliação do acesso 
às variadas formas de manifestação 
artística e à qualificação de plateias e 
profissionais dos diferentes segmentos. 
Nesse sentido, realizamos em 2016 
ações como a transmissão gratuita 
das palestras da Festa Literária de 
Paraty em telões e pela internet; 
oficinas na 11ª CineOP – Mostra de 
Cinema de Ouro Preto e na Mostra 
de Cinema de Tiradentes, bem 

Isaquias Queiroz conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze na Olimpíada do Rio | Foto: Iran Schleder 
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PROJETOS CULTURAIS  
PATROCINADOS, POR REGIÃO 

PROJETOS CULTURAIS  
PATROCINADOS, POR CATEGORIA

Outras
4%

Música
50%

Cinema
34%

Literatura
12%
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dos projetos patrocinados tem relação 
com as diretrizes “indústria” (ênfase 
em produtividade, competitividade, 
inovação e difusão de tecnologia) e 
“recuperação do papel de formulador 
e influenciador de políticas públicas”. 
Foram patrocinados 49 projetos 
técnico-científicos em 2016, com 
um total de R$ 8,2 milhões.

Espaço Cultural BNDES
Durante todo o ano de 2016, 

seguimos contribuindo para 
democratizar o acesso à cultura, 
por meio da recepção de projetos e 
eventos culturais nas dependências 
do Espaço Cultural BNDES, sempre 
de portas abertas ao público em 
geral, com atrações gratuitas. 

Em 2016, o Espaço Cultural BNDES 
ofereceu mais de oitenta atrações – 
78 espetáculos musicais e cinco 
exposições – todas selecionadas por 
meio de editais públicos. Além dessas 
atrações, recebemos em nosso teatro 
festivais de música e cinema por nós 

Exposição “Agricultura da imagem”, de Rodrigo Braga, considerada uma das dez melhores exposições do Rio de Janeiro em 2016, segundo 
críticos de O Globo | Foto: Yan Telles/Acervo BNDES

ESPAÇO BNDES: FREQUÊNCIA  
DE PÚBLICO POR PROJETOS  
OU ATRAÇÕES

Galeria 
BNDES

8.553

Festivais 
de música 
e cinema

6.025

Quartas 
Clássicas / 

Instrumentais

3.739

Quintas 
no BNDES

7.343

como a realização de máster classes 
com músicos renomados no Mimo 
Festival e no projeto Piano Brasil. 

Em 2016, patrocinamos cinquenta 
projetos, com um total de R$ 28,3 milhões.

Por meio dos projetos patrocinados, 
promovemos o setor cultural nas 
cinco regiões do país e viabilizamos 
produtos e manifestações culturais 
em áreas como cinema, música 
e literatura, entre outras. 

Em 2016, demos início à revisão 
de nossa política de patrocínio, com 
o objetivo de reorientar nossas ações 
nesse campo, alinhando ainda mais 
os perfis dos projetos patrocinados a 
nossa missão e plano estratégico. Outro 
efeito será um maior direcionamento 
das ações para privilegiar projetos 
de natureza socioeducativa.

Projetos técnico-científicos
Dos projetos patrocinados em 2016, 

93% abordaram temas diretamente 
relacionados a nossos princípios e 
diretrizes estratégicas. A maior parte 

apoiados, com uma programação de 
concertos, shows e sessões especiais 
de exibição de filmes. Também 
oferecemos, em 2016, nossas 
instalações a eventos como palestras 
e bate-papos, com destaque para as 
presenças do poeta Ferreira Gullar, do 
cineasta Zelito Viana, do curador da 
32ª Bienal de São Paulo, Jochen Volz, 
e de representantes do movimento 
LGBTI durante o Rio Festival de 
Gênero e Sexualidade no Cinema. 

O Espaço Cultural teve mais de 
25 mil visitas ao longo de 2016.

Norte
8%

Sul
8%

Sudeste
52%

Nordeste
25%

Centro-Oeste
7%
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Aterro (ton)

 

Orgânico 167,11 Descarte realizado por empresa contratada

Entulho 70,42 Descarte realizado por empresa contratada

Reciclagem (ton) Geral 169,39 Descarte por meio das cooperativas e/ou 
empresas especializadas, de acordo com as 
características dos materiais/produtos

 Lâmpadas 0,42 Descarte por meio de empresa especializada 
para recuperação do mercúrio e reciclagem 
do material restante

Reutilização (ton)  1,05 Basicamente lixo eletrônico: descarte 
por meio de empresa especializada para 
triagem e posterior reutilização

Outros: infectante (ton)  0,17 Basicamente resíduos do ambulatório: 
descarte por meio de empresa especializada 
que faz a autolavagem (descontaminação) e 
posterior encaminhamento a aterro 

Novos fornecedores selecionados 
considerando critérios ambientais*

Peso total de resíduos discriminado por tipo e método de disposição (2016)

SEDE ECOEFICIENTE:  
CONDOMÍNIO SUSTENTÁVEL

O Edifício de Serviços Juvenal Osório Gomes 

(Edserj), no Rio de Janeiro, prédio em que o Banco 

realiza a maior parte de suas atividades, vem se 

modernizando a cada ano, com impacto positivo 

na gestão e na eficiência no uso de recursos. Em 

2016, destacamos o aperfeiçoamento dos sistemas 

de iluminação e condicionamento de ar do edifício, 

representando nova redução no consumo anual 

de energia (veja gráfico à direita). Gradualmente, 

estamos substituindo a iluminação fluorescente 

por iluminação baseada em LED e instalando 

sensores de presença em várias áreas do prédio, 

além da modernização do sistema de automação. 

Também estamos implantando projeto-piloto de 

iluminação no vigésimo pavimento do edifício, 

aliando tecnologia LED e iluminação de tarefa. 

Após avaliação de resultados, o projeto poderá ser 

ampliado para atender aos demais pavimentos. 

Atualmente, o condomínio do Edserj possui os 

seguintes selos e certificações: etiqueta PBE Edifica 

(Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas) – 

Saiba mais na seção 
Nossa equipe e estrutura

O consumo total de energia elétrica do  

Edserj entre janeiro e dezembro de 2016 foi de  

15.632 MWh, representando redução de 1,26% 

em relação ao mesmo período de 2015, quando 

consumiu 15.831 MWh, em que pese o aumento 

da população fixa do edifício a partir de agosto. 

O consumo de óleo diesel para abastecimento 

dos geradores e dos veículos de serviço foi de 

13.908 litros, 5,36% maior que os 13.200 litros 

consumidos no mesmo período do ano anterior.

CONSUMO DE ENERGIA – série comparativa

2016

15.632
MWH

2014

16.041 
MWH

2015

15.831
MWH

Consumo de água em litros

O consumo total de água potável do Edserj 

proveniente da distribuidora (Cedae) para os 

sistemas de condicionamento de ar, irrigação, 

instalações hidrossanitárias e purificadores, entre 

janeiro e dezembro de 2016, foi de 64.180.000 

litros, 0,38% maior que os 63.940.000 litros 

consumidos no mesmo período do ano anterior. 

O consumo de água mineral adquirida em 

recipientes plásticos entre janeiro e dezembro 

de 2016 foi de 60.286 litros, 6,46% menor 

que os 64.448 litros consumidos no mesmo 

período do ano anterior. O Edserj ainda não 

possui nenhum tipo de tratamento de água 

para reuso ou captação de água de chuva.

água proveniente do 
sistema de distribuição

(+ 0,38% que 2015)

CONSUMO DE ÁGUA EM 2015

64.180.000 litros 60.286 litros
água potável adquirida 
em recipientes plásticos

(-6,46% que 2015)

Inmetro; ENCE Geral Nível B – Procel;  

e certificação BREEAM In-Use. Estamos em 

processo de certificação LEED EBO&M.

Concurso  TotalPregão 
eletrônico

63

17

55

15

4 14 1

Concorrência

Total
Sustentáveis
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*Licitações que adotam algum tipo de critério 
sustentável em seus editais, como certificações, práticas 
e orientações relacionadas a questões socioambientais.
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Criado em 2008, o Fundo Amazônia 
tem por finalidade captar doações para 
investimentos não reembolsáveis em 
ações de prevenção, monitoramento 
e combate ao desmatamento, e 
de promoção da conservação e do 
uso sustentável da floresta e da 
biodiversidade na Amazônia Legal. 

Considerada uma iniciativa pioneira 
de REDD+ (Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação 
Florestal), o fundo é gerido pelo 
BNDES, que capta recursos, contrata 
e monitora projetos apoiados. Sua 
estrutura de governança envolve um 
comitê orientador em que participam 
entidades representativas da sociedade 
civil, de diversos ministérios e órgãos 
do Governo Federal e de todos os 
estados da região amazônica.

De 2008 até o fim de 2016,  
o BNDES captou doações no valor  
de R$ 2,8 bilhões, provenientes do 
governo da Noruega (maior doador), do 
banco alemão de desenvolvimento (KfW), 
e da Petrobras. No mesmo período, foram 
aprovados 86 projetos no total, somando  
R$ 1.397 milhões em investimentos. 

Em outubro, realizamos o  
seminário “Fundo Amazônia: 

desafios e perspectivas”, que reuniu 
representantes do Banco e do Governo 
Federal, os embaixadores da Noruega 
e da Alemanha, o setor privado e a 
sociedade civil, com o objetivo de escutar 
e entender como as ações do fundo 
podem ser mais eficazes e ter ainda 
mais impacto na sua missão de conciliar 
a redução do desmatamento com o 
desenvolvimento sustentável da região.

No mesmo mês, na reunião anual do 
fundo, em Oslo, recebemos aprovação 
da Noruega e da Alemanha para 
estender até 2030 a aplicação dos 
recursos, com novas doações previstas 
no valor de US$ 500 milhões por parte 
da Noruega e €100 milhões por parte 
da Alemanha, por meio do KfW.

Entre as principais ações do Fundo 
Amazônia em 2016, destacamos o 
fortalecimento do apoio aos povos 
indígenas que habitam a região. 
Aprovamos mais três projetos no âmbito 
da Chamada Pública de Apoio à Gestão 
Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, 
somando seis iniciativas no total, com 
R$ 63,3 milhões de apoio do fundo.

Considerando o apoio a atividades 
integrantes de outros projetos, o total 
de recursos destinados aos povos 

indígenas da região amazônica chega 
a R$ 154,6 milhões, distribuídos em 
22 projetos. Em matéria de dimensão 
territorial, já alcançamos mais de 50% 
das terras indígenas da região, que 
representam 23% da Amazônia Legal. 

Em Marrakech, na COP 22, 
apresentamos os resultados do fundo 
no combate ao desmatamento e no 
desenvolvimento sustentável, com 
destaque para o evento que organizamos 
no espaço dedicado ao Brasil, que 
teve como título The Amazon Fund 
as a Financial Instrument for REDD+: 
Fostering Sustainable Development in 
Tropical Forests. O Fundo Amazônia 
foi tema também de exposição 
no Global Landscape Forum.

Outro destaque de 2016 foi o Projeto 
Integrado da Amazônia. Destinamos 
R$ 33,7 milhões para a iniciativa, com 
o objetivo de investir em tecnologias 
e conhecimentos voltados para a 
recuperação, a conservação e  
o uso sustentável do bioma.  
O apoio se destina à execução de 
projetos de pesquisa e transferência 
de tecnologia das diversas unidades 
descentralizadas da Embrapa, que 
atuam como escritórios regionais. 

ALGUNS NÚMEROS DO FUNDO AMAZÔNIA

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS APOIADOS, POR NATUREZA  
DO EXECUTOR – 2008 A 2016

34%

44

Terceiro setor

Projetos apoiados Parcela dos recursos 

União

7
24%

Estados

21
38%

Municípios

7
1%

Universidades

6
1%

Instituição 
internacional

1 2% INTERESTADUAL

AC

AM

RR

BA

CEMA

MT

MS

PR

PA

TO

RO

AP

19%
9

23%
13

11%
7

5%
29

14%
13

5%
2 2%

1

1%
1

8%
3

1%
1

6%
3

2%
1

2%
1

4%
1

2%
1

INTERNACIONAL

Projetos apoiados Participação no valor contratado (%)

Projetos que abrangem 
dois ou mais estados

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS APOIADOS, POR LOCALIZAÇÃO 
2008 A 2016

FUNDO AMAZÔNIA 
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O BNDES EM NÚMEROS

Desempenho operacional
Em 2016, desembolsamos R$ 88,3 

bilhões. Na comparação com o ano 
anterior, houve recuo de 35% nos 
desembolsos. Esse desempenho 
acompanhou a desaceleração da 
demanda por novos investimentos.

Além disso, cabe destacar que 
parte relevante dos desembolsos 
reflete aprovação de operações de 
anos anteriores, uma vez que o ciclo 
do processo de concessão de crédito 
dura cerca de dez meses em média. 
Ressalta-se que estamos revisando nossos 
processos visando a meta de que 50% 
das aprovações ocorram em até 180 dias.

Mesmo diante desse cenário de 
retração, continuamos atuando para 
suprir as necessidades de financiamento 
da economia brasileira, sobretudo nos 
segmentos em que há maior restrição de 
acesso ao crédito. Merecem destaque 
os desembolsos do BNDES Progeren, 
destinado ao financiamento para capital 
de giro das empresas, no valor de R$ 2,7 
bilhões, e a ampliação da participação 
das micro, pequenas e médias empresas 
em nosso desembolso total. Além disso, 
ressaltamos o aumento nos desembolsos 
para exportações, material de transportes 
(fabricação e montagem de automóveis, 
embarcações, equipamentos ferroviários 
e aeronaves) e setor agropecuário.

DESEMBOLSO E NÚMERO DE OPERAÇÕES 
TOTAIS, POR FINALIDADE

SÉRIE DE DESEMBOLSOS TOTAIS 
(R$ bilhões)

2012 2013 2014 2015 2016

156,0

190,4 187,8

135,9

88,3

AUMENTOS NOS DESEMBOLSOS 
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450.000
422.268

1,4

Mercado 
de capitais

14,9

Exportação

17,7

Máquinas e
equipamentos

48,1

Projetos de
investimento

5,6

Cartão 
BNDES

Apoio não
reembolsável

0,15

Microcrédito

80.177
94.354

50472
0,4
181 9

Desembolso (R$ bilhão) Operações

2015 2016

R$ 13,7 bilhões R$ 13,9 bilhões

R$ 6,8 bilhões R$ 14,9 bilhõesEXPORTAÇÃO

SETOR 
AGROPECUÁRIO

R$ 10,9 bilhões R$ 12,6 bilhõesMATERIAL DE 
TRANSPORTE

MERCADO DE CAPITAIS
Subscrição de valores mobiliários, títulos 
corporativos em ofertas públicas e fundos 
de investimento (pela BNDESPAR)

EXPORTAÇÃO
Financiamento à produção ou 
à comercialização de máquinas, 
equipamentos e serviços brasileiros  
para exportação

MÁQUINAS E  
EQUIPAMENTOS
Apoio à aquisição, à produção ou 
à comercialização de máquinas, 
equipamentos, bens de informática 
e automação nacionais, inclusive 
destinados a operações de arrendamento 
mercantil e incluindo máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas

PROJETOS DE INVESTIMENTOS
Financiamento a empreendimentos para 
empresas de todos os portes, em diversos  
setores da economia

CARTÃO BNDES
Crédito rotativo, pré-aprovado, para aquisição 
de produtos, insumos e serviços cadastrados

APOIO NÃO REEMBOLSÁVEL
Apoio a fundo perdido para iniciativas de  
caráter social, cultural, ambiental, científico  
ou tecnológico

MICROCRÉDITO
Repasses a operadores de microcrédito para 
que realizem empréstimos de pequeno valor 
a microempreendedores formais e informais, 
normalmente sem acesso ao sistema  
financeiro tradicional

  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
102-2, 201-1

NOSSO DESEMPENHO   
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DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO  
(% valor de desembolsos)

DISTRIBUIÇÃO POR PORTE DE CLIENTE 
(% valor de desembolsos)

Micro
15,3%

Grande
69,1%

Média
7,5%

Pequena
8,0%

DISTRIBUIÇÃO POR PORTE DE CLIENTE  
(% número de operações)

Micro
70,6%

Grande
 4,4%Média

7,1%

Pequena
17,9%

Micro: empresas com receita operacional bruta anual menor  
ou igual a R$ 2,4 milhões.

Pequena: empresas com receita operacional bruta anual entre  
R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões.

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

Infraestrutura
29,4%

Indústria
34,2%

Comércio e serviços
20,7%

Agropecuária
15,7%

NORTE
5,2%

CENTRO-OESTE
11,6%

NORDESTE
12,9%

SUDESTE
45,1%

SUL
25,3%

R$ 14,5 BILHÕES
ECONOMIA VERDE

R$ 3,6 BILHÕES
INOVAÇÃO

R$ 9,7 BILHÕES 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 88,3 BILHÕES

DESEMBOLSADOS EM

597.565
OPERAÇÕES COM

144.912
CLIENTES (não inclui pessoa física)

Média: empresas com receita operacional bruta anual 
entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões.

Grande: empresas com receita operacional bruta anual 
acima de R$ 90 milhões.
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DESEMPENHO FINANCEIRO

Nosso lucro líquido alcançou  
R$ 6,4 bilhões em 2016, registrando 
um aumento de 3,1% em relação 
ao lucro líquido de R$ 6,2 bilhões 
apurado no ano anterior. Essa 
variação decorreu da redução 
nas provisões para perdas em 
investimentos (impairment), 
do reconhecimento de créditos 
tributários e do resultado da 
intermediação financeira.

INFORMAÇÃO POR SEGMENTO  
(R$ bilhões)

Lucro líquido

R$ 6,2 bilhões

13,6 

(6,9)

7,0 

2015

(7,5)

R$ 6,4 bilhões

11,0 

(5,3)

2016

8,3 

(7,6)

SEGMENTOS

  TESOURARIA 
gestão das disponibilidades

  RENDA FIXA  
majoritariamente carteira de crédito  
e repasses, líquida de provisão

  RENDA VARIÁVEL  
majoritariamente participações 
societárias

  NÃO ALOCADO  
basicamente despesas administrativas, 
tributárias, com pessoal, com provisões 
trabalhistas e cíveis, e outras
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877,2
bilhões

R$

57,7%

26,1%

4,7%

3,5%

8,0%

74,2%

7,2%

12,2%

6,4%

2014

930,6
bilhões

R$

56,3%

27,3%

6,1%

3,4%

6,9%

74,8%

5,6%

11,3%

8,3%

2015

876,1
bilhões

R$

50,2%

30,6%

4,5%

6,3%

8,4%

69,7%

8,9%

10,7%

10,7%

2016

782
bilhões

R$

54,8%

26,8%

4,1%

5,8%

8,5%

72,3%

11,2%

11,4%

5,1%

2013

715,5
bilhões

R$

52,6%

27,2%

3,3%

7,0%

9,9%

68,8%

13,6%

11,7%

5,9%

2012

RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA
Resultado da aplicação de recursos nas carteiras de 
crédito e repasses e de títulos e valores mobiliários, 
líquidas de provisão para risco de crédito deduzida 
do custo de captação dos passivos financeiros. 
A redução de 10,7% do resultado de intermediação 
financeira em 2016 decorre, principalmente, do 
crescimento da provisão para risco de crédito, uma 
vez que o produto da intermediação financeira, antes 
de deduzida esta provisão, apresentou aumento de 
28,2% em comparação com 2015.

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS
Resultado de equivalência patrimonial, receita de dividendos 
e juros sobre capital próprio; de alienação de participações 
societárias; e com derivativos de renda variável, despesa 
com impairment e variação no valor das cotas de fundos 
de investimento em participações. O resultado com 
participações societárias em 2016 foi um prejuízo de 
R$ 3,4 bilhões, revelando recuperação diante do prejuízo 
de R$ 5,4 bilhões em 2015. A redução das perdas por 
impairment explica essa melhora, já que as demais 
rubricas apresentaram melhor desempenho em 2015.
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RESULTADOS  
(R$ milhões)

2012 2013 2014

11.578 

2.644 

(3.618)
(2.478)

8.126 

12.457 

2.452 

(4.751)

(2.008)

8.150 

13.384 

2.865 

(5.360)

(2.295)

8.594 

18.691 

(5.407)

(4.439)

(2.646)

6.199 

2015

16.690 

(3.431)

(3.638)

(3.229)

6.392 

2016

Resultado de participações societárias

Resultado de intermediação financeira

Outras receitas e (despesas)

Lucro líquido

Despesas tributárias
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CARTEIRA DE CRÉDITO E REPASSES
Nosso principal ativo compreende os financiamentos realizados diretamente 
pelo BNDES ou por intermédio de instituições financeiras parceiras. A 
queda de 12,1% em relação a 2015 foi influenciada pela queda tanto 
da carteira de operações de crédito quanto da carteira de operações de 
repasses, cujas liquidações superaram em R$ 103,0 bilhões as liberações; 
e pelo crescimento de R$ 8.262 milhões da provisão para risco de crédito. 
Em 2016, créditos classificados entre os níveis AA e C, considerados de 
baixo risco, representaram 96,4% da carteira total, superior à média de 
90,4% do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

INADIMPLÊNCIA BNDES X SFN 

Nossa inadimplência atingiu 2,81% em 31.12.2016, uma alta em relação a 2015 (0,06%), 
mas patamar ainda inferior ao registrado pelo Sistema Financeiro Nacional (SFN), o que reflete 
a gestão e a qualidade de nossa carteira, a consistência das políticas operacionais e nosso 
papel como banco de desenvolvimento. O baixo volume de renegociações, equivalente a 
6,34% da carteira de crédito e repasses em 2016, é mais um indicador de nosso criterioso 
processo de concessão de crédito.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Ações aportadas pela União como capital no BNDES e investimentos de 
caráter minoritário e transitório que representam um instrumento  
de apoio ao processo de capitalização e desenvolvimento de companhias 
nacionais bem como ao fortalecimento do mercado de capitais brasileiro. 
O aumento de 49,8% em 2016 reflete a valorização, da ordem de  
R$ 28.151 milhões, da carteira de participações em sociedades não 
coligadas, puxada pelas ações da Petrobras, Eletrobras e Vale.

OUTROS ATIVOS
Compreendem, basicamente, créditos tributários e direitos a receber do 
Tesouro Nacional e de Eletrobras/Itaipu, que representavam, em 31.12.2016, 
99,1% do saldo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O crescimento de 78,0% do patrimônio líquido reflete tanto os efeitos do 
ajuste de avaliação patrimonial positivo, líquido de tributos, das carteiras de 
participações em sociedades não coligadas e de títulos e valores mobiliários, 
que alcançou R$ 19.500 milhões em 2016, quanto o lucro líquido de  
R$ 6.392 milhões no exercício.

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Composto, basicamente, por títulos públicos e debêntures, que 
representavam, em 31.12.2016, 98,7% do saldo.

OUTROS PASSIVOS
Fundo da Marinha Mercante (FMM), emissões de debêntures e Letras 
de Crédito do Agronegócio (LCA) representavam 40,4% do saldo de 
outros passivos em 31.12.2016.

CAPTAÇÕES NO EXTERIOR
Emissões de bonds, empréstimos de instituições multilaterais e outros 
empréstimos. Em 2016, destacam-se os ingressos de R$ 471 milhões do 
KfW, referentes a contrato assinado em 2015, e R$ 180 milhões da Agence 
Française de Développement (AFD), relativos ao contrato assinado em 2014.

PIS/PASEP E FAT
Desde 1988, o Fundo PIS-Pasep não recebe mais recursos, que passaram 
a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Do total dessa 
arrecadação, 40% são assegurados ao BNDES pela Constituição Federal. 
Custo atrelado à TJLP, majoritariamente, ou a Libor mais variação do dólar. 
Em 2016, ingressaram R$ 16.179 milhões de recursos novos oriundos do FAT, 
um volume 16,1% inferior ao de 2015, sendo 94,8% de fonte constitucional.

TESOURO NACIONAL
Desde 2008, com o crescimento dos repasses de recursos, o Tesouro 
Nacional tornou-se a principal fonte de recursos do BNDES, responsável 
por 50,2% do passivo total em 31.12.2016, participação inferior aos 
56,3% observados em 31.12.2015 em virtude do pagamento antecipado 
de R$ 113.221 milhões de dívida em 2016. 

Para fins comparativos, os instrumentos elegíveis ao capital principal 
estão classificados como passivo com o Tesouro Nacional em todos 
os exercícios.

BNDES (30d)

SFN (90d)

0,06% 0,01% 0,01% 0,06%

2,81%

3,60%
3,00%

2,80%

3,38%
3,71%

2012 2013 2014 2015 2016

Indicadores 2015 2016

Índice de Basileia 14,7% 21,7%

Índice de Capital Principal 9,8% 14,5%

Índice de Capital Nível 1 9,8% 14,5%

Retorno sobre Ativo Total (ROA) 0,7% 0,7%

Retorno sobre o Patrimônio (ROE) 15,4% 14,8%

RIQUEZA GERADA E DISTRIBUÍDA
Importante indicador do papel social, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) apresenta, 
segundo uma visão global de desempenho, a contribuição da empresa na geração de riqueza 
para a economia na qual está inserida e sua efetiva distribuição entre os empregados, o 
governo, os agentes financiadores e seus acionistas. A riqueza gerada e distribuída pelo 
BNDES em 2016 foi de R$ 12,0 bilhões, desempenho 4,6% inferior ao de 2015, provocado 
pela redução de 34,5% do resultado de equivalência patrimonial.

Em dezembro de 2016, houve antecipação de pagamento de R$ 100 bilhões em dívidas 
atreladas à TJLP. Embora a previsão inicial tenha sido de que esse montante seria quitado, a 
partir de 2016, em três parcelas anuais de R$ 40 bilhões, R$ 30 bilhões e R$ 30 bilhões, foi 
decidido pelo pagamento integral de R$ 100 bilhões em 2016, considerando-se a estimativa 
do fluxo de desembolsos líquidos do BNDES para os próximos três anos e o fato de que 
tal antecipação não afetaria a estrutura patrimonial do BNDES e o pleno atendimento às 
regras prudenciais bancárias. 

VALOR ADICIONADO  
DISTRIBUÍDO 2016

Lucros retidos
40%

Remuneração 
ao acionista
13%

Pessoal
14%

Aluguéis
1%

Tributos
32%

Monetização 
de ativos 
(RF + RV)
14,3%

FAT
1,6%

Retorno de 
operações 
de crédito
84,1%

FLUXO DE CAIXA, POR 
FONTES DE RECURSOS 2016
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Saiba mais na seção Gestão de 
riscos e sustentabilidade financeira
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MPMES

Traçamos um plano de ação 
para simplificar, agilizar e ampliar o 
acesso ao crédito às micro, pequenas 
e médias empresas (MPME), com 
o objetivo de colaborar para a 
indução da retomada do crescimento 
econômico e a manutenção e 
geração de emprego e renda.

além de maior facilidade de acesso ao 
crédito e à assistência técnica. Assim, 
contribuímos, indiretamente, para a 
geração de empregos no campo, para 
a produção de alimentos (inclusive com 
maior valor agregado), para o aumento 
das exportações e geração de divisas, 
para o fortalecimento da agricultura 
familiar e para a melhoria das condições 
de vida dos produtores rurais.

Outro destaque do ano foi o 
financiamento a capital de giro por 
meio do BNDES Progeren, que teve 
dotação orçamentária elevada  
para R$ 10 bilhões e prazo de  
vigência prorrogado para 31 de 
dezembro de 2017. Com foco 
nas MPMEs, a linha de crédito 
registrou 87% de suas aprovações 
para esse grupo de empresas.

Buscando realizar maior 
automatização dos processos de 
concessão de crédito das operações 
indiretas automáticas, a fim de reduzir 
os prazos de aprovação, contratação 
e liberação de recursos, realizamos 
uma melhor racionalização e a 
simplificação de linhas e programas, 
principalmente para as MPMEs.

Além disso, avançamos em ações 
para o lançamento de um ambiente 
de relacionamento em nosso site, 
exclusivo para micro, pequenos e 
médios empreendedores. Por meio 
dessa ferramenta, os empresários 
poderão identificar as linhas de 
crédito disponíveis para a finalidade 
desejada, simular financiamentos, 
obter o resultado de consultas 
prévias de certidões exigidas pela 
legislação federal, apontar os agentes 
financeiros de sua preferência e 
encaminhar, de forma ágil, seus 
pedidos de financiamento.

Estamos desenvolvendo, também, 
nova plataforma tecnológica integrada, 
buscando automatizar a maior parte 
das contratações, diminuindo custos 
de transação e atribuindo maior 
confiabilidade aos processos.

A meta é reduzir, até o fim de 2018, 
os prazos médios dos processos internos 
de trinta para até dois dias úteis.

De forma a obter uma melhor visão 
de cliente e agregar mais transparência 
ao mercado, ampliamos os fóruns 
com os agentes financeiros, nos 
quais divulgamos o desempenho 
das linhas de crédito e as ações em 
andamento, bem como colhemos 
sugestões de melhorias e percepções 
do mercado quanto aos processos.

Aprovamos em 2016 a ampliação 
do limite para enquadramento de uma 
empresa como MPME de R$ 90 milhões 
para R$ 300 milhões, com base nos 
valores de receita operacional bruta. 
A mudança reflete um novo conceito 
do BNDES de classificação de porte de 
empresas, em linha com os padrões 
utilizados pelos agentes financeiros e 
com a Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa (Lei 155/2016). Com isso, 
em 2017, aproximadamente 1.500 
empresas passarão a dispor de opções de 
financiamento com melhores condições.

Também para atender a esse público, 
temos trabalhado na estruturação de 
operações de financiamento com a 
participação de empresas âncoras, que, 
ao estabelecerem redes ou alianças 
estratégicas com as MPMEs, podem 
auxiliar na mitigação de um dos 
gargalos típicos para o crescimento 
das empresas de menor porte, que é 
o acesso ao crédito de longo prazo.

Cartão BNDES 
O Cartão BNDES totalizou,  

no fim de 2016, um desembolso de  
R$ 5,6 bilhões, em 422.268 operações. 
Visando ampliar a automatização e 
conferir mais agilidade à atuação do 
cartão, concluímos nesse ano uma 
ação importante de integração com a 
base de dados da Receita Federal. Essa 
solução permite a obtenção de dados 
cadastrais confiáveis para CNPJs e CPFs; 
atualização cadastral de usuários com 
dados da Receita Federal a partir do 
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DISTRIBUIÇÃO REGIONAL  
DE DESEMBOLSOS

Sul
36%

Sudeste 
32%

Norte
6%Nordeste 

10%

Centro-Oeste
16%

MPMES

571.445
OPERAÇÕES

R$ 27,2 BILHÕES 
EM DESEMBOLSOS

Para o público do setor agropecuário, 
lançamos o BNDES Agro, primeiro 
aplicativo do Banco desenvolvido para 
smartphones e tablets. O sistema 
divulga informações sobre condições de 
financiamento, simula as operações de 
crédito mais adequadas às necessidades 
do produtor rural, permite o cálculo das 
parcelas de financiamento e envio da 
simulação por e-mail, além de dispor de 
um calendário com as principais feiras 
de negócios do segmento. O próximo 
plano para o aplicativo é ampliar seu 
escopo, tornando possível a consulta de 
operações já protocoladas no BNDES.

Merecem destaque as operações com 
cooperativas do complexo agroindustrial. 
Cerca de 70% dos associados dessas 
cooperativas são micro e pequenos 
produtores rurais, que encontram nessa 
forma de organização maior poder de 
negociação de preços na aquisição 
de insumos e na venda de produtos, 

Saiba mais na seção  
Nossa estratégia

Saiba mais na seção  
 O Banco do  

desenvolvimento do Brasil

Saiba mais na seção O Banco 
do desenvolvimento do Brasil
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CPF; atualização periódica automática 
de dados de empresas com dados da 
Receita Federal a partir do CNPJ; e 
exibição direta de informações da Receita 
Federal em telas de consulta e análise 
de credenciamento de fabricantes. 

BNDES FGI
Em 2016, atingimos a marca 

de 30 mil operações com garantia 
prestada pelo Fundo Garantidor para 
Investimentos (BNDES FGI), que vem 
se consolidando como um importante 
instrumento de inclusão financeira para 
MPMEs, totalizando mais de R$ 5,7 
bilhões em financiamentos garantidos.

A partir do segundo semestre, 
o BNDES FGI passou a oferecer 
maior percentual de cobertura em 
financiamentos realizados no âmbito 
de linhas próprias dos agentes 
financeiros habilitados, além de 
introduzir opção de garantia para 
operações voltadas exclusivamente a 
capital de giro, em adição à garantia 
para operações de investimento, 
que já era passível de contratação.

Também teve destaque a 
continuidade da atuação do BNDES 
FGI em operações de repasse com 
foco em inovação. Em 2016, o 
Programa BNDES MPME Inovadora 
teve 61% de suas contratações 
viabilizadas com apoio da garantia.

MICROCRÉDITO

Com o objetivo de ampliar os canais 
de distribuição e agilizar a concessão 
do apoio financeiro, no fim de 2016, 
iniciamos a revisão de nosso instrumento 
de apoio a microempreendedores 
formais e informais, geralmente 
sem acesso ao crédito no sistema 
financeiro tradicional. O apoio é 
feito de forma indireta, por meio de 
agentes operadores, que repassam 
os recursos ao microempreendedor.

Desde 2005, desembolsamos mais 
de R$ 1 bilhão para o segmento, 
com um efeito multiplicador, na 

ponta, de R$ 4,5 bilhões. Os recursos 
permitiram a realização de 1,3 milhão 
de operações. Somente em 2016, 
apoiamos cerca de 250 mil pessoas 
físicas e micro e pequenas empresas 
por meio do BNDES Microcrédito.

INFRAESTRUTURA 

Em 2016, desembolsamos  
R$ 25,9 bilhões para projetos de 
infraestrutura. Avanços nesse setor 
promovem a melhoria da qualidade de 
vida da população, integram regiões 
e aumentam a competitividade e 
a produtividade de empresas em 
todas as atividades econômicas.

Além de atuarmos no setor por meio 
de apoio financeiro, também temos 
conduzido o processo de concessões 
e outras formas de desestatização de 
ativos do setor, no âmbito do Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI) estruturando projetos que 
visem atrair a parceria privada, 
oferecendo apoio técnico, identificando 
oportunidades e conduzindo 
todas as atividades envolvidas.

Energia
No último ano, aprovamos 22 projetos 

de apoio à geração, transmissão e 
distribuição de energia, com destaque para 
a usina hidrelétrica de Sinop (MT) e o 
complexo eólico Santa Mônica (CE). 
Os investimentos em geração de energia 
elétrica renovável em 2016 somaram 
2.525 MW. Adicionalmente, aprovamos 
créditos para novos projetos de 

transmissão, representando 3 mil km  
de linhas agregados ao sistema.

Desde 2005, apoiamos inúmeros 
projetos de energia eólica, com 
capacidade de 10.240 MW, atendendo 
21,3 milhões de domicílios. Em cerca 
de dez anos, a fonte eólica atingiu a 
marca de 9.800 MW em expansão de 
capacidade instalada, superando as 
pequenas centrais hidrelétricas (PCH) 
e se aproximando da capacidade 
da geração por biomassa. 

No segundo semestre, reformulamos 
nossas políticas operacionais (PO), 
incluindo orientações específicas para 
o setor elétrico. As melhores condições 
de financiamento foram alocadas 
para projetos de eficiência energética 
e energia solar, com até 80% de 
participação nos itens financiáveis com 
custos em TJLP, e para projetos voltados 
a fontes alternativas de energia, com 
até 70% de participação em TJLP. Desde 
2014, quando teve início nosso fomento 
ao setor de energia solar, colaboramos 
para o sucesso da contratação de 
2.652MW de potência em leilões, ao 
divulgar condições específicas de apoio 
ao setor que podem ser solicitadas 
posteriormente pelos vencedores.

As mudanças aplicadas a nossas POs 
concorrem para que o Brasil cumpra as 
metas voluntárias de redução de emissões 
de gases de efeito estufa e de ampliação 
das fontes renováveis alternativas, 
anunciadas na 21ª Conferência das Partes 
(COP 21), em Paris, e ratificadas pelo 
país no ano passado, em Marrakech.
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Saiba mais na seção  
 O Banco do desenvolvimento do 
Brasil – Estruturação de projetos

Leia mais na seção 
Nossa estratégia

Leia mais na seção Faz 
diferença na sua vida

Leia mais na seção 
Responsabilidade socioambiental

INVESTIMENTO EM GERAÇÃO  
DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEL (2016)

1.247 MW 178 MW 1.100 MW

Em energia 
eólica

Em  
PCHs

Em  
hidrelétricas

Essa capacidade atenderá  
6,3 MILHÕES DE DOMICÍLIOS

SÉRIE DE DESEMBOLSOS  
EM ENERGIA EÓLICA 

2014 2015

R$ 3,4  
BILHÕES

R$ 6,1 
BILHÕES

R$ 3,5 
BILHÕES

2016

R
E

LA
T

Ó
R

IO
 A

N
U

A
L 

B
N

D
E

S 
2

0
1

6

49



N
O

SS
O

 D
ES

EM
PE

N
H

O
 

Além disso, incentivamos, em 2016, 
a maior utilização de debêntures no 
financiamento a projetos de energia. 
Dos projetos aprovados no último ano, 
16 preveem a emissão de debêntures, 
com garantias compartilhadas entre 
nós e os debenturistas. A emissão 
possibilita uma alavancagem adicional 
de 10% em média, criando assim 
uma complementaridade entre nosso 
financiamento de longo prazo e o 
funding do mercado de capitais, por 
meio das debêntures de infraestrutura. 

Concessões no setor

CELG

Em novembro de 2016, foi realizado o 
leilão de privatização da Celg Distribuição, 
empresa de energia elétrica que opera 
no estado de Goiás. O controle acionário 
da distribuidora foi vendido para a 
italiana Enel Brasil S.A. por R$ 2,187 
bilhões, ágio de 28% sobre o preço 
mínimo estipulado, de R$ 1,708 bilhão. 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS

Também em novembro, publicamos 
o aviso de licitação para a contratação 
de serviços de avaliação econômico-
financeira necessários para a venda dos 
controles acionários das seis distribuidoras 
de energia elétrica da Eletrobras. 
Além da avaliação propriamente 
dita, o edital inclui a modelagem de 
venda, os serviços jurídicos, contábeis, 
técnico-operacionais, entre outros 
serviços profissionais especializados.

SEGUNDA ETAPA DO LEILÃO  

DE TRANSMISSÃO 13/2015

Colaboramos diretamente com a 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) para o sucesso das novas 
concessões de transmissão de energia 
elétrica. Fizemos uma avaliação sobre o 
impacto das condições de financiamento 
oferecidas por nós na determinação dos 
preços e das receitas de referência para os 
leilões. Como resultado dessa iniciativa, 
a Aneel determinou novas receitas-teto 
de referência, visando maior viabilidade 
e atratividade para os investidores. Dessa 

forma, na segunda etapa do Leilão de 
Transmissão 13/2015, 21 dos 24 leilões 
de concessão de linhas de transmissão 
obtiveram êxito. No total, foram licitados 
6.126 km de extensão, com deságio 
médio de 12,07% e investimentos 
associados de R$ 11,6 bilhões. Esse 
resultado indica a retomada da 
confiança no segmento de transmissão 
de energia, com o retorno de antigos 
investidores e o surgimento de novos.

Saneamento
Na área de saneamento, em 2016, 

desembolsamos R$ 700 milhões em 
diferentes projetos, com foco 
em intervenções que influenciam 
diretamente a qualidade de vida da 
população brasileira. Esses recursos 
foram distribuídos da seguinte forma:

O programa de concessões estaduais 
do setor de saneamento é uma 
agenda prioritária, com potenciais 
impactos positivos em saúde, 
qualidade de vida, produtividade 
escolar e no trabalho, recuperação 
de corpos hídricos, turismo, atividade 
econômica e geração de empregos.

Atuaremos como escritório de 
projetos dos governos estaduais, 
contratando consultorias para 
diagnóstico da situação de saneamento 
nas unidades da Federação, realização 
de estudos técnicos e proposição 
de modelagens adequadas a cada 
caso. Até o fim do ano, 17 estados 
haviam demonstrado interesse.

Em novembro, publicamos  
o edital de pré-qualificação técnica e 
jurídica para habilitação de consultores 
especializados interessados em elaborar  
estudos técnicos para estruturação  
dos projetos de saneamento.  
As empresas qualificadas estarão 
aptas a disputar as licitações para 
contratação dos estudos técnicos em 
cada estado que aderir ao programa.

Mobilidade urbana e logística
A necessidade de investimentos 

em novas alternativas de transporte 
coletivo de alta capacidade tem sido 
refletida em condições financeiras mais 
favoráveis oferecidas para o segmento. 
Em 2016, nosso apoio a projetos 
de mobilidade urbana teve como 
destaque o Rio de Janeiro, em função 
dos Jogos Olímpicos; Salvador, com o 
apoio ao metrô da Bahia; e São Paulo, 
especialmente com a continuidade 
do apoio às obras do metrô.

Igualmente relevantes são o 
equacionamento da matriz de 
transportes brasileira e o aumento de 
eficiência, as principais metas para a 
logística do país em longo prazo. Temos 
promovido ações que incentivam o uso 
mais intensivo dos modais de menor 
custo unitário (ferroviário e aquaviário), 
bem como o desenvolvimento de 
prestadores de serviço logístico, para 

Resíduos
5%

Município
7%

Cesb*
61%

Estado
14%

    
Privado

13 %

* Cesb: companhias estaduais de saneamento básico.

Conheça os projetos na seção 
Faz diferença na sua vida

Destaca-se a aprovação de 
financiamento no valor de R$ 158,5 
milhões, na forma de aquisição  
de debêntures, em apoio ao plano de 
investimentos que permitirá a expansão 
de redes e a implantação de ligações 
prediais nos sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário nas 
cidades da região metropolitana de Belo 
Horizonte e do interior do estado de 
Minas Gerais, com impacto esperado 
sobre mais de um milhão de usuários.

Parcerias público-privadas 
para projetos de saneamento

Buscamos desenvolver projetos 
de parcerias com a iniciativa privada 
para a realização de investimentos em 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, capazes de aproximar o país 
do objetivo de universalização desses 
serviços em ritmo mais acelerado.  R

E
LA

T
Ó

R
IO

 A
N

U
A

L 
B

N
D

E
S 

2
0

1
6

50



N
O

SS
O

 D
ES

EM
PE

N
H

O
 maior eficiência de operações.

Nossos desembolsos em 
logística e transporte em 2016 
foram de R$ 3,25 bilhões, 
distribuídos conforme o gráfico:

Rodovias
43,1%

Ferrovias
24,9%

Dutos
2,6%

    
Portos e

terminais
29,2%

Transporte aéreo
0,1%

A maior parcela coube ao modal 
rodoviário, segmento em que houve 
grande lançamento de projetos no 
âmbito do Programa de Investimentos 
em Logística (PIL), do Governo Federal. 
Ao todo, aprovamos o financiamento à 
construção de 5.177 km de estradas.

Durante todo o ano, continuamos 
o apoio a projetos de concessões 
rodoviárias integradoras do território 
nacional, localizadas no interior do  
país, fora dos tradicionais eixos  
Sul-Sudeste e litorâneo. São obras de 
melhoria, recuperação, conservação e 
duplicação de estradas, com o objetivo 
de oferecer maior segurança e fluidez 
aos motoristas, passageiros, e 
também aos pedestres.

O segundo em participação foi 
o setor de portos e terminais, com 
apoio a vinte projetos de implantação 
e/ou expansão de capacidade. 
Esse setor engloba o apoio ao 
transporte hidroviário, bem como a 
operadores logísticos. O destaque 
foi o início das operações do projeto 
Hidrovias do Brasil S.A., no Pará. 
O setor de ferrovias, que recebe 
nosso apoio em mais de 21 mil km 
de extensão, teve participação de 
24,9% nos desembolsos do ano. 

INDÚSTRIA

As incertezas políticas e econômicas 
continuaram afetando o desempenho 

da indústria brasileira em 2016. 
Apesar do cenário desfavorável, 
realizamos iniciativas relevantes 
para a promoção do setor.

Dentro desse contexto, passamos 
a disponibilizar, no fim do ano, o 
refinanciamento de parcelas vincendas 
de operações que contavam com 
equalização de recursos pelo Tesouro 
Nacional, com destaque para aquelas 
contratadas no âmbito do Programa de 
Sustentação de Investimento –  
BNDES PSI. Está em discussão, 
ainda, a ampliação de abrangência 
do programa, de modo a abarcar 
parcelas vencidas também.

Em 2016, firmamos um importante 
termo de cooperação com a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
buscando ampliar o acesso das empresas 
(em especial, micro, pequenas e médias) 
a nossas linhas de financiamento e 
fomentar investimentos que aumentem 
a produtividade, a sustentabilidade e a 
competitividade da indústria brasileira.

Tecnologia
Reconhecendo que o crescimento da 

Internet das Coisas (IoT) trará desafios 
para a cadeia produtiva brasileira, 
aprovamos a elaboração de um estudo 
técnico independente para realizar um 
diagnóstico e propor políticas públicas 
relacionadas ao tema. O objetivo 
é permitir que empresas brasileiras 
desfrutem das oportunidades oferecidas 
por essa nova tendência, mantendo-se 
competitivas. O estudo será utilizado 
como insumo para o Plano Nacional 
de IoT, iniciativa a ser lançada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações (MCTIC). 
No dia 12 de dezembro de 2016, a 
presidente Maria Silvia e o ministro 
Gilberto Kassab assinaram Termo de 
Cooperação Técnica entre o BNDES e 
o MCTIC para a construção de uma 
agenda estratégica para o país sobre IoT.

Aprovamos também dois apoios 
a importantes investimentos em 
infraestrutura digital no país: a construção 

de quatrocentas novas torres de telefonia 
móvel em diversas regiões do Brasil para 
melhorar a cobertura e a qualidade 
dos serviços de telecomunicações 
(projeto da empresa T4U Brasil Ltda.) 
e a implantação de mais de 10 mil km 
de fibra ótica na região do semiárido 
nordestino, levando acesso à internet 
banda larga a mais de trinta mil 
domicílios (projeto da empresa Brisanet).

Economia da  
cultura e turismo

O fortalecimento de cadeias  
produtivas intensivas em conhecimento  
é considerado estratégico em função  
dos benefícios relativos à formação de 
mão de obra qualificada e geração  
de propriedade intelectual (PI), por isso, 
empresas da economia da cultura fazem 
parte de nosso escopo de atuação. Nessa 
linha, foi aprovado em 2016 o primeiro 
financiamento destinado a uma empresa 
do segmento de jogos eletrônicos, setor 
identificado como tendo alto potencial 
de crescimento, intensa geração de 
PI brasileira e grande capacidade de 
inserção no mercado internacional. 
O projeto consiste em um plano de 
desenvolvimento de jogos digitais 
multiplataforma, além de investimentos 
corporativos e em marketing da Aquiris 
Games Studio S.A., empresa de pequeno 
porte instalada no parque tecnológico 
da Tecnopuc, em Porto Alegre (RS).

Ainda sobre o apoio à economia 
da cultura, e a fim de buscar novos 
fundings e aumentar a governança das 
cadeias produtivas, temos fomentado 
a formação de fundos patrimoniais 
(endowments), a exemplo do que já é 
feito em outros países. Os endowments 
são baseados em recursos próprios e 
geridos como os fundos de investimento 
disponíveis no mercado financeiro, dentro 
das regras legais, que requerem boas 
práticas de gestão e governança. Seus 
rendimentos são usados pela instituição 
para sua manutenção e desenvolvimento 
de projetos com objetivos alinhados 
às estratégias de cada instituição. 

Conheça o projeto na seção 
Faz diferença na sua vida

Saiba mais na seção 
Responsabilidade socioambiental
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Considerando o potencial de tal 
instrumento, em 2016, patrocinamos 
o Fórum de Endowments, evento 
técnico que reuniu representantes 
do mercado financeiro, governos, 
gestores de equipamentos públicos 
e estudiosos para debater como 
o Brasil pode explorar a utilização 
dos fundos patrimoniais de longo 
prazo para a área cultural. 

Por fim, vale mencionar nosso apoio 
ao setor hoteleiro do Rio de Janeiro 
com vistas à ampliação da oferta de 
quartos por ocasião da realização  
dos Jogos Olímpicos de 2016.  
Os empreendimentos representaram 
investimentos da ordem de  
R$ 2,2 bilhões, dos quais  
R$ 754 milhões foram financiados 
por nós, resultando em um 
acréscimo de 1.836 novas unidades 
habitacionais na cidade.

Agropecuária
Em 2016, nos consolidamos 

como a principal financiadora para 
o investimento no crédito rural 
no Brasil, com destaque para os 
setores de máquinas e implementos 
agrícolas, agricultura sustentável, 
cooperativas de produção rural e 
o apoio à agricultura familiar.

Nesse ano, aprovamos apoio 
a um projeto, em parceria com a 
Embrapa, voltado ao desenvolvimento 
tecnológico necessário ao 
crescimento sustentado do setor de 
aquicultura, cujo aproveitamento 
é restrito, em função da falta 
de uma cadeia produtiva bem 
estruturada, apesar de todas as 
potencialidades naturais do país. 

Indústria de base
Em parceria com a Finep e o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 
lançamos dois planos de fomento para 
o segmento das indústrias de base: o 
Plano de Apoio ao Desenvolvimento e 
Inovação da Indústria Química (Padiq), 
que tem o objetivo de promover 

projetos de inovação nesse segmento 
em que o Brasil apresenta claras 
vantagens competitivas, e o Plano de 
Desenvolvimento, Sustentabilidade 
e Inovação no Setor de Mineração e 
Transformação Mineral – Inova Mineral.

No setor de óleo e gás, fomentamos 
a produção de equipamentos 
submarinos, estimulando a 
absorção de novas tecnologias 
para o país, e contribuímos para 
o aperfeiçoamento de políticas de 
incentivo à cadeia de fornecedores 
local no âmbito do Programa de 
Estímulo à Competitividade da Cadeia 
Produtiva, ao Desenvolvimento e ao 
Aprimoramento de Fornecedores 
do Setor de Petróleo e Gás Natural 
(Pedefor). Também se destacou 
o apoio ao setor naval, por meio 
do repasse de recursos do Fundo 
da Marinha Mercante (FMM) a 
projetos de desenvolvimento e 
construção de embarcações.

Biocombustíveis
No segmento de biocombustíveis, 

nosso apoio permitiu que o Brasil 
assumisse a liderança mundial na 
tecnologia de etanol de segunda 
geração (E2G). Por meio do Programa 
de Apoio à Inovação Tecnológica 
Industrial dos Setores Sucroenergético 
e Sucroquímico (Paiss), lançado em 
2011, apoiamos a implantação de 
plantas de produção de E2G a partir 
do bagaço e da palha de cana-de-
açúcar. Em 2016, após a superação de 
diversos obstáculos inerentes a uma 
inovação tecnológica, duas das plantas 
apoiadas passaram a produzir etanol de 
forma ininterrupta pela primeira vez.

EXPORTAÇÃO

Os desembolsos de nossas linhas  
de apoio à exportação em 2016  
mais que duplicaram em relação  
ao ano anterior, alcançando  
US$ 4,1 bilhões. Os financiamentos  
às exportações de bens de capital foram 

o principal destaque, correspondendo 
a 80% das liberações. Nosso apoio 
representou 11% das exportações 
totais de bens de capital no Brasil. 

No ano, foram desembolsados  
US$ 2,6 bilhões em operações  
pré-embarque e US$ 1,5 bilhão em 
pós-embarque. As amortizações e 
juros dos financiamentos no pós-
embarque a cada ano representam 
uma fonte estável de geração de 
divisas para o Brasil. Apenas em 
2016, foram recebidos US$ 2,1 
bilhões em pagamentos referentes 
a esse tipo de operação.

Alinhada com as diretrizes 
estratégicas de ampliação do acesso 
ao crédito e de inserção qualificada 
das empresas nacionais no comércio 
exterior, em 2016, a linha BNDES Exim 
Automático apoiou maior número de 
exportadores brasileiros, ampliou sua 
rede de bancos parceiros no exterior (11 
novas instituições passaram a operá-la) 
e simplificou a tramitação operacional. 
O valor médio dos financiamentos 
no período foi US$ 600 mil, metade 
da média histórica, o que indica a 
crescente capilaridade do instrumento. 
Os principais setores apoiados foram 
máquinas e implementos agrícolas, 
ônibus, caminhões, máquinas industriais 
e máquinas para construção.

Entre os projetos de destaque, está o 
apoio às exportações de equipamentos 
hidromecânicos da empresa Alstom,  
com operação contratada no valor de 
US$ 111,4 milhões. Esses equipamentos 
serão fabricados no Brasil e destinam-
se à construção da Usina Hidroelétrica 
Ituango, localizada no departamento 
colombiano de Antioquia. 

Também continuamos nosso 
apoio às exportações da Embraer 
para a SkyWest com a contratação 
de duas novas operações de 
financiamento no montante de até 
US$ 1,5 bilhão, correspondente 
a até sessenta aeronaves modelo 
E-175 para entregas entre março 

Saiba mais na seção O Banco 
do desenvolvimento do Brasil

Leia mais na seção 
Responsabilidade socioambiental

Leia mais na seção 
Responsabilidade socioambiental
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 de 2016 e dezembro de 2017. Esse 

número de aeronaves representa, 
aproximadamente, 35% da produção 
esperada da Embraer para o período.

Merece destaque também o Prêmio 
Innovative Trading que recebemos em 
reconhecimento à primeira operação  
de financiamento à exportação de 
aeronaves na modalidade on-
lending (repasse), realizada com o 
The Export-Import Bank of China. 

Apoio a serviços  
de engenharia 

O envolvimento de empresas clientes 
na “Operação Lava Jato” culminou 
em uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito em 2015-2016 e em inúmeros 
procedimentos de auditoria e investigação 
acerca de nossas operações de apoio 
às exportações por órgãos de controle, 
como Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral 
da União (CGU) e Tribunal de 
Contas da União (TCU), e também 
Ministério Público e Justiça Federal. 

Em que pese a ausência de qualquer 
envolvimento do Banco em ilícitos 
no âmbito dessas investigações, 
foi realizada uma reavaliação da 
carteira ativa de operações de pós-
embarque de exportação de bens e 
serviços de engenharia, composta de 
47 projetos em diversos estágios de 
tramitação, dos quais 25 contratados 
tiveram os desembolsos suspensos 
temporariamente em maio de 2016.

Além disso, realizamos um 
aperfeiçoamento no processo 
de concessão de financiamento, 
definindo novos critérios, levando em 
consideração consultas à Advocacia 
Geral da União (AGU) e aos demais 
órgãos do sistema de apoio oficial 
às exportações, bem como as 
recomendações feitas pelo TCU no 
âmbito de suas auditorias. Um dos 
avanços foi tornar obrigatória a 
ratificação formal dos exportadores e 
devedores, por meio de assinatura de 

termo de compliance, do cumprimento 
da finalidade da aplicação dos 
recursos financiados pelo Banco. 

Por último, realizamos, em 
dezembro, seminário com parceria 
da Agência Brasileira de Exportação 
(Apex-Brasil) e da Associação Brasileira 
de Consultores de Engenharia (ABCE), 
para discutir um plano de médio 
prazo para financiar a exportação 
de serviços de consultoria em 
engenharia por empresas brasileiras.

MERCADO DE CAPITAIS 

Uma de nossas prioridades 
estratégicas tem sido a contribuição 
para melhorias na governança 
corporativa das empresas brasileiras. 
Nesse sentido, renovamos no 
último ano o acordo de cooperação 
técnica com o Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC), 
além de realizarmos em parceria 
com a BM&FBovespa a reforma do 
Regulamento do Novo Mercado. 

Outra medida para incentivar 
avanços em governança corporativa 
foi a criação de uma política de 
indicação do BNDES em conselhos de 
administração e fiscal de empresas 
nas quais a BNDESPAR detém 
participação. Entre as mudanças 
mais relevantes está a indicação 
de conselheiros independentes 
para representar o BNDES. 

Conciliando duas outras de nossas 
prioridades estratégicas – a ênfase 
em energias alternativas e o fomento 
ao mercado de capitais –, aprovamos 
a criação do Fundo de Energia 
Sustentável, que terá como objetivo 
investir em debêntures incentivadas 
de projetos de infraestrutura, 
prioritariamente ativos relacionados 
à economia de baixo carbono. 

Esse fundo será incentivado, 
garantindo isenção para investidores 
pessoa física, e contará com 
participação máxima de 50% da 

BNDESPAR como cotista. Trata-se do 
primeiro parceiro do Climate Bonds 
Initiative no Brasil, uma iniciativa 
sem fins lucrativos que busca 
promover a criação de instrumentos 
financeiros de apoio a soluções para 
a questão das mudanças climáticas. 
Esperamos, assim, contribuir para a 
formação de um mercado de títulos 
verdes no Brasil, aumentar a base de 
investidores e incrementar a liquidez 
dos títulos de infraestrutura.

Internamente, desenvolvemos uma 
metodologia para monitoramento 
e avaliação da eficácia e efetividade 
dos resultados das operações de 
renda variável, que será utilizada 
nos próximos investimentos. 

Também aprovamos uma resolução 
interna para estabelecer novas 
regras de acompanhamento das 
participações, em consonância com as 
recomendações do TCU e da CGU, de 
forma a garantir maior transparência e 
eficiência operacional e a demonstrar 
a efetividade e eficácia das operações. 
Esse normativo atende, ainda, à  
Lei 13.303/2016, internalizando as 
normas ali estabelecidas e possibilitando 
o registro do acompanhamento já 
realizado por nossas equipes.

Por fim, uma entrega muito 
relevante que fizemos nesse último 
ano foi a publicação, na página de 
Transparência de nosso site, de 
amplas informações sobre nossos 
investimentos em renda variável − 
abrangendo o período de 2007 a 2016.  

Estão disponíveis gráficos e tabelas 
interativos que mostram empresas 
investidas, ano do investimento, tipo 
de ativo, setor, objetivo da operação, 
descrição e valor desembolsado. 
Também publicamos a relação dos 
ativos que integravam a carteira ao 
fim de cada ano, com percentuais 
de participação nas empresas e nos 
fundos investidos e as quantidades 
de debêntures em carteira.

Leia mais na seção Governança, 
controle e transparência

Saiba mais sobre nossa atuação em 
renda variável na seção O Banco do 
desenvolvimento do Brasil

Saiba mais na seção  
Nossos relacionamentos

Saiba mais na seção Governança, 
controle e transparência
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FAZ DIFERENÇA NA SUA VIDA 

LOGÍSTICA

O ano de 2016 foi marcado pelo 
início das operações do projeto 
Hidrovias do Brasil S.A., no Pará, 
apoiado por nós, com vistas à 
implantação de um sistema logístico 
integrado nos rios Tapajós e Amazonas, 
destinado ao escoamento fluvial de 
granéis sólidos, como soja e milho.  
O sistema constitui-se de um terminal 
de uso privado em Vila do Conde (PA), 
de uma estação de transbordo de 
carga em Miritituba (PA) e de uma 
frota de comboios fluviais. Em  
2016, foram transportadas cerca 
de 800 mil toneladas de grãos. 
A configuração total do sistema 
permitirá sua operação com até  
5,5 milhões de toneladas de 
grãos ao ano em 2018. O projeto 
auxilia a redução da pressão sobre 
os portos do Sudeste do país, 

substituindo modais ferroviários e 
rodoviários pelo hidroviário, mais 
limpo, barato e seguro, além de 
trazer ganhos em relação a custos 
logísticos uma vez que o terminal 
está mais próximo das regiões 
produtoras e também das regiões 
que importam os grãos brasileiros.

SANEAMENTO

O abastecimento de água e a 
coleta e o tratamento de esgoto são 
um dos segmentos prioritários de 
nossa atuação. Como exemplo, em 
uma das operações da Companhia de 
Saneamento do Paraná (Sanepar), que 
apoia 39 projetos em diversos municípios 
do estado, foram acrescidas 5.200 
ligações de água e 1.684 de esgoto, 
com a conclusão de 13 obras em 2016. 

Outra operação que merece 
destaque é a implantação do Sistema 
de Abastecimento de Água do Rio 
das Velhas, em Sete Lagoas (MG). 
Como resultado, 100 mil habitantes, 
de um total de 250 mil, passaram a 
ser atendidos com o fornecimento 
da água tratada desse sistema, 
diminuindo a dependência da 
operação dos poços existentes, que 
vinham manifestando baixa vazão 
e rebaixamento do nível do lençol 
freático. O projeto atenderá à demanda 
local pelos próximos vinte anos.

Destacamos também a importância 
do apoio ao Programa Onda Limpa – o 
Programa de Recuperação Ambiental 
da Região Metropolitana da Baixada 

Santista, com duas operações 
de crédito com a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp). O projeto tem como 
objetivo a melhoria das condições 
sanitárias e ambientais dos municípios 
da Baixada Santista, por meio da 
elevação dos índices de coleta e 
tratamento de esgoto, beneficiando 
uma população aproximada de  
3 milhões, sendo 1,6 milhão fixos e 
1,4 milhão flutuantes. As intervenções 
apoiadas foram concluídas nos 
municípios de Cubatão, Mongaguá, 
Peruíbe, Bertioga, Santos, São 
Vicente e Guarujá, e estão em 
fase de conclusão nos municípios 
de Praia Grande e Itanhaém.

Nossa atuação é norteada 

pelo espírito público, um 

de nossos valores, expresso 

pelo compromisso inarredável 

com os interesses da 

sociedade brasileira, o foco na 

coletividade e o zelo com os 

recursos públicos. Buscamos 

sempre atuar em projetos que 

fazem diferença para a vida dos 

brasileiros, trazendo benefícios 

expressivos para a sociedade. 

Conheça alguns dos projetos 

que se destacaram em 2016.

Estação de transbordo de carga do projeto Hidrovias do Brasil S.A. 
Foto: Rafael Dantas /Acervo Hidrovias do Brasil S.A.

Melhorar as condições de saneamento do Brasil é 
uma de nossas prioridades. Foto: Shutterstock

  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO 
102-2, 102-16
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MOBILIDADE URBANA

Em 2016, apoiamos importantes 
projetos no campo da mobilidade 
urbana, com destaque para o Rio 
de Janeiro, em função dos Jogos 
Olímpicos; Salvador, com o apoio 
ao metrô da Bahia; e São Paulo, 
especialmente com a continuidade 
do apoio às obras do metrô.

A Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, 
que conecta a rede já existente à Barra 
da Tijuca, foi inaugurada em julho de 
2016, com aproximadamente 13 km de 
via e cinco estações já operando (Nossa 
Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero 
de Quental, São Conrado e Jardim 
Oceânico). Segundo a concessionária, 
cerca de 110 mil passageiros são 
transportados por dia útil.

Já o veículo leve sobre trilhos (VLT), 
também no Rio de Janeiro, teve seu 
primeiro trecho inaugurado em junho 
de 2016, operando entre a Rodoviária 
Novo Rio e o Aeroporto Santos Dumont, 
passando pela Praça Mauá, Avenida 

Rio Branco e pelas estações Carioca e 
Cinelândia do metrô, transportando uma 
média de 25 mil a 30 mil passageiros 
por dia, segundo a concessionária. 
Um desdobramento importante é o 
fato de que a Alstom, fornecedora do 
VLT do Rio, está produzindo no Brasil 
composições que até então só eram 
elaboradas na França, com a intenção de 
exportá-las para toda a América Latina. 

O VLT foi considerado elegível pelo 
banco de desenvolvimento alemão  
KfW para receber parte dos recursos  
do contrato de financiamento firmado  
com o BNDES em 2015, no valor de  
€ 265 milhões. O projeto de expansão 
do metrô da Bahia, em Salvador e 
Lauro de Freitas, foi selecionado para 
o mesmo contrato, e também contou 
com o compromisso de desenvolvimento 
de fornecimento local por parte da 
fabricante do material rodante, a 
Hyundai-Rotem. Como resultado, pela 
primeira vez no Brasil haverá trens de 
passageiros com tecnologia driverless, 

que permite a operação remota dos 
trens, sem a presença de condutor.  
A fabricante também está transferindo 
tecnologia para que haja no país um 
fornecedor de sistema de tração elétrica 
para trens de passageiros (WEG). Em 
2016 foram inauguradas todas as  
novas estações da Linha 1, totalizando 
12 km de extensão, e três estações 
da Linha 2. Em dezembro, foram 
transportados em média 70 mil 
passageiros por dia nas duas linhas. Pelo 
projeto, quando finalizada, a Linha 2 
terá 20 km de extensão distribuídos 
por 12 estações que ligarão pontos 
importantes, como o aeroporto e a 
rodoviária, ao centro de Salvador.

Na implantação da Linha 5 – Lilás, 
da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo (Metrô SP), que percorrerá 
aproximadamente 11 km distribuídos 
entre as estações Alto da Boa Vista 
e Chácara Klabin, foi finalizada a 
escavação do túnel. Estima-se que, após 
a conclusão, prevista para 2018, a linha 
atenda 781.300 passageiros por dia. 

Projetos como esses, de mobilidade 
urbana, têm impacto direto na 
qualidade de vida das pessoas, pelo 
aumento da rapidez, segurança e 
conforto no transporte de grande 
volume de passageiros. Também 
contribuem para a redução de emissão 
de poluentes, oferecendo uma 
alternativa limpa ao transporte individual 
motorizado altamente poluente. 

CONSTRUÇÃO DE  
CISTERNAS NO SEMIÁRIDO

Apoiamos a construção de cerca  
de três mil cisternas no semiárido para 
produção de alimentos, em 2016.  
Essas unidades possibilitam que as 
famílias estoquem água para os 
períodos de seca e possam produzir 
alimentos para consumo e venda. Com 

as chuvas de 2015, em algumas  
regiões visitadas em 2016,  
os resultados já podem ser 
observados, como aumento 
de plantações e da criação de 
animais, possibilitando melhorias 
na alimentação dos beneficiários e 
venda do excedente da produção.

O VLT, no Rio de Janeiro, teve seu primeiro trecho inaugurado em junho de 2016. Foto: André Telles/Acervo BNDES

Cisterna no município de Pedro Avelino (RN) possibilita que famílias estoquem 
água para os períodos de seca. Foto: Luciana Chaves/Acervo BNDES
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SAÚDE PÚBLICA

Em 2016, duas operações 
emblemáticas foram apoiadas com 
potencial efeito no combate a epidemias 
que assolaram o país nos últimos anos. 
A primeira consiste no apoio ao plano 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
de enfrentamento da epidemia de zika, 
com impactos positivos também para 
dengue e chikungunya. Os recursos 
no valor de R$ 23 milhões serão 
destinados ao desenvolvimento de kits 
de diagnóstico e ações de combate ao 
vetor de transmissão do vírus. Nossa 
participação viabiliza a antecipação 
de resultados para a saúde pública, 
evitando maiores prejuízos à população, 
principalmente àquela em situação 
de maior vulnerabilidade social.

A segunda operação consiste no apoio 
de R$ 97 milhões à Fundação Butantan, 
para o desenvolvimento de vacina 

tetravalente contra a dengue. Estima-
se que a vacina beneficie cerca de 180 
milhões de pessoas no Brasil. Nossos 
recursos correspondem a 31% do 
investimento total e serão destinados 
ao custeio de ensaios clínicos e à 
construção da planta de escalonamento 
para fornecimento da vacina. Trata-se 
de uma iniciativa extremamente 
importante para a saúde pública, não 
só brasileira, mas de vários outros países 
onde a doença é endêmica. O projeto 
contribuirá ainda para a evolução das 
competências técnicas necessárias para 
o desenvolvimento de vacinas no país 
e a formação de equipes qualificadas 
para condução de estudos clínicos.

O ano de 2016 também registrou 
a inauguração da primeira planta 
produtiva de medicamentos biológicos 
do país, a maior da América Latina, da 
empresa Libbs Farmacêutica, localizada 

em Embu das Artes (SP). Concebida para 
atender aos mais exigentes requisitos 
de órgãos regulatórios, a fábrica de 
anticorpos monoclonais é projetada para 
ser uma plataforma de desenvolvimento, 
produção e exportação de 
biomedicamentos. O portfólio inicial 
contempla, no total, cinco biossimilares, 
todos eles foco de Parcerias para o 
Desenvolvimento Produtivo (PDP), 
programa do Ministério da Saúde  
de estímulo à produção nacional de 
fármacos e medicamentos que prevê 
transferência do conhecimento 
para laboratórios públicos.

MINERAÇÃO E SIDERURGIA

O projeto Ferro Carajás – S11D  
da Vale, que entrou em operação  
em 2016, envolveu um investimento  
total de R$ 37,6 bilhões (com R$ 6,2 
bilhões financiados pelo BNDES) no 
complexo minerário de Carajás (PA) 
e no sistema logístico norte.  
O empreendimento agrega processos 
e tecnologias sustentáveis de ponta, 
baixo custo e alta produtividade, e 
dispensa o uso de barragens de rejeitos. 
Trata-se do maior complexo minerador 
da história da Vale. Com geração 
aproximada de 40 mil empregos diretos 
e indiretos no período de pico das 
obras e investimentos sociais da ordem 

de R$ 30 milhões em comunidades 
do entorno, o projeto possibilitará a 
expansão da produção de minério de 
ferro em 90 milhões de toneladas por 
ano e a expansão da capacidade de 
transporte da Estrada de Ferro Carajás 
para 230 milhões de toneladas por 
ano. Estima-se que essa produção 
implicará aumento expressivo das 
exportações brasileiras de minério, com 
impacto positivo no saldo da balança 
comercial brasileira, promovendo 
maior dinamismo econômico ao país. 

Também em 2016, a Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) entrou 
em operação. Estima-se que terá 
capacidade de produzir três milhões 

de toneladas de placas de aço por 
ano, destinadas à exportação. Com 
um investimento da ordem de R$ 12,7 
bilhões (com R$ 2,3 bilhões financiados 
pelo BNDES), a CSP gerou mais de 17 mil 
empregos diretos e indiretos durante sua 
execução, com significativo acréscimo no 
produto interno bruto (PIB) 
do estado do Ceará. Do montante 
investido, aproximadamente R$ 1 bilhão 
serão destinados a equipamentos e 
processos de controle ambiental, nos 
quais estão incluídos gerenciamento de 
resíduos, monitoramento das emissões 
atmosféricas e lançamentos de efluentes.

As implantações da CSP e do projeto 
Ferro Carajás geraram ainda mais  
334 km adicionais em ferrovias, além de 
infraestrutura portuária. Os investimentos 
contemplam o financiamento de cerca 
de R$ 45 milhões em projetos sociais de 
impacto nas comunidades do entorno, 
entre os quais, a construção de três 
escolas infantis, uma feira coberta para 
mais de 150 produtores rurais e o apoio a 
projetos de geração de renda de grande 
importância para os produtores locais.

Pesquisas de combate a zika, dengue e chikungunya receberam 
nosso apoio em 2016. Foto: Shutterstock

O projeto S11D da Vale possibilitará a expansão da capacidade de transporte 
da Estrada de Ferro Carajás. Foto: Salviano Machado/Agência Vale
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FÁBRICA DE  
CELULOSE KLABIN S.A.

Inaugurada em 2016, a construção da 
nova fábrica de celulose da Klabin S.A., 
no município de Ortigueira, no Paraná, 
foi apoiada por nós. A unidade Puma, 
como é chamada, representa o maior 
investimento da história da Klabin e teve 
financiados pelo BNDES R$ 3,37 bilhões 
dos R$ 7,7 bilhões investidos. Além do 
valor financiado, aportamos também, 
por meio de subscrição de debêntures 
simples emitidas pela empresa, uma 
parcela adicional de R$ 800 milhões 
ao projeto. O município possui um dos 

menores índices de desenvolvimento 
humano (IDH) do estado do Paraná, 
e a nova fábrica proporciona 
desenvolvimento econômico e  
melhorias socioambientais à 
microrregião de Telêmaco Borba, 
Ortigueira, Reserva, Imbaú, 
Tibagi e Ventania. Durante a fase 
de construção, foram gerados 
aproximadamente 11 mil empregos, 
diretos e indiretos. Em operação, a 
nova fábrica, que tem uma capacidade 
de produção de 1,5 milhão de 
toneladas/ano de celulose, emprega 
1,4 mil funcionários diretos. 

ENERGIA

Nosso apoio à energia tem 
contribuído para a diversificação da 
matriz energética brasileira, com fontes 
de energia limpa. Nesse ano, entrou 
em operação o Complexo Itarema, 
composto de nove parques eólicos no 
município de Itarema (CE), com potência 
instalada total de 207 MW, e linha de 
transmissão associada. Também foram 
realizados investimentos sociais em 
ações para a comunidade localizada 
no entorno. O projeto vendeu energia 
em leilão e abastece uma população 
equivalente a 426 mil domicílios.

Também aprovamos duas operações 
importantes em 2016. O Complexo Eólico 
Santa Mônica, composto por quatro 
parques eólicos com financiamento 
de R$ 353,5 milhões, terá capacidade 
instalada de 97,2 MW e está localizado no 
município de Trairi, a noroeste do estado 
do Ceará. O projeto atenderá à demanda 
de energia de 214 mil domicílios.

Já a Usina Hidrelétrica de Sinop, 
com financiamento de R$ 1 bilhão, 
localizada nos municípios de Itaúba 
e Cláudia, no Mato Grosso, tem 
capacidade instalada de 400 MW e 
energia assegurada de 239,8 MW 
médios, o que equivale a demanda 
de energia de 1.083.907 domicílios. Complexo Itarema, no Ceará, composto de nove parques eólicos. Foto: Paulo Del Vale/Acervo Rio Energy

Nova fábrica de celulose da Klabin S.A. traz desenvolvimento ao município 
de Ortigueira, no Paraná. Foto: Marcio Bruno de Oliveira/Acervo Klabin S.A. R
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RESPONSABILIDADE SOCIAL  
NAS EMPRESAS APOIADAS

Lojas Americanas com 
Galpão Aplauso

Merece destaque também o projeto 
realizado pelas Lojas Americanas em 
parceria com o premiado Galpão 
Aplauso, instituição que atua com  
foco na capacitação de jovens em 
situação de vulnerabilidade social.  
O projeto compreende a capacitação 
de jovens em diversas funções 
operacionais da área de logística e 
envolveu a adaptação de um galpão, 
transformando-o em um pequeno 
centro de distribuição (CD), simulando 
a realidade de um verdadeiro CD para 
os treinamentos. A instituição tem 
como objetivo fazer com que os jovens 

Escola Carvalho Hosken 
de Hotelaria

Em junho de 2016, realizou-se a 
cerimônia de formatura dos alunos da 
Escola Carvalho Hosken de Hotelaria, 
instalada no Hotel Hilton, na Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro. O projeto 
social, um investimento de R$ 210 
mil, foi apoiado por nós e teve como 
objetivo transmitir noções básicas 
em hotelaria para jovens de baixa 
renda, de 18 a 24 anos. Durante seis 
meses, os jovens tiveram oportunidade 
de praticar seus conhecimentos 
diretamente nas operações do hotel 

Operação Sorriso
O apoio à Operação Sorriso integra 

o subcrédito social do projeto de 
financiamento para a implantação 
do Complexo Eólico São Miguel do 
Gostoso, quatro parques eólicos no 
Rio Grande do Norte, com capacidade 
instalada total de 108 MW.  
    O projeto consiste no apoio a cirurgias 
plásticas restauradoras para crianças e 
adolescentes com deformidades faciais e 
fissuras labiopalatinas em Mossoró (RN) 
ao longo de quatro anos. A expectativa é 
realizar 214 cirurgias e 440 atendimentos, 
em uma localidade onde há vinte 
anos não se realizavam cirurgias para 
tratar portadores de lábio leporino.

por meio de um programa composto 
por cursos com aulas práticas e 
teóricas, ministradas em workshops. 

Ao todo, 76 alunos concluíram o 
curso e, destes, 35 foram contratados 
pelo próprio Hotel Hilton Barra.

participantes desenvolvam não  
apenas o conhecimento técnico, 
mas também valores e habilidades 
sociais, como dinamismo, atenção, 
responsabilidade e trabalho em 
equipe, tornando-os profissionais 
mais capacitados para o mercado de 
trabalho. Desde o começo  
de nosso apoio à iniciativa até 
dezembro de 2016, 295 jovens 
já haviam sido capacitados, dos 
quais 35% já se encontravam 
empregados. Avaliações das empresas 
contratantes têm mostrado que a 
produtividade desses jovens é superior 
à média dos demais funcionários 
exercendo as mesmas funções.

Alunos e monitor do curso de logística durante treinamento 
Foto: André Telles/Acervo BNDES

Igor Gomes, Barbara Silva e Ana Carla Silva, formados pela Escola Carvalho Hosken de Hotelaria. Foto: Miguel Sá/Acervo Carvalho Hosken

Maria Isis, de quatro meses, no colo de seu pai e do doutor Diogo Franco 
(de óculos), voluntário que realizou a cirurgia plástica restauradora 
Foto: Carla Formanek/Acervo Operação Sorriso
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FAZEM DIFERENÇA

Máquinas e equipamentos
A Carnevalli & Cia., fabricante 

de máquinas e equipamentos de 
extrusão, coextrusão e impressão 
de filmes plásticos, foi uma das 
beneficiadas pelo produto BNDES 
Finame, que há mais de cinquenta 
anos é um dos principais financiadores 
de máquinas e equipamentos da 
economia brasileira. Segundo a 
empresa, fundada em 1962, 90% do 
volume de suas vendas no mercado 
interno deve-se ao BNDES Finame. 

Na outra extremidade da cadeia, 
os beneficiários finais do crédito 
conseguem impulsionar suas 
produções e melhorar a qualidade de 
vida de suas famílias e colaboradores, 
graças à facilidade de acesso aos 
recursos financeiros obtidos por meio 
do produto. É o caso, por exemplo, do 
senhor Hélio Hiroshi Toyoshima, que 
produz café em seu sítio no município 
de Cristais Paulista (SP), em uma área 
de 79 hectares. Com a produtividade 
incrementada com a aquisição de um 
trator Yanmar Agritech 1175 cafeeiro 
por meio do BNDES Finame, o senhor 
Toyoshima hoje alcança a casa dos 
sessenta sacos por hectare plantado. 

Cartão BNDES
Editora especializada de pequeno 

porte, a Brasport Livros e Multimídia 
conta com mais de seiscentos títulos 
produzidos e uma comercialização de 
quase dois milhões de exemplares. 
Com o financiamento do Cartão 
BNDES, a empresa dobrou sua 
capacidade de produção. O primeiro 
cartão da Brasport foi emitido pela 
Caixa Econômica Federal em 2005, 
mas atualmente eles contam com 
quatro bancos emissores e estão sendo 
analisados por um quinto. A sócia 
Rosa Oliveira de Queiroz afirma que 
sem o Cartão BNDES não seria possível 
viabilizar a produção e impressão das 
publicações, pois ele financia tanto o 
material utilizado para confeccionar os 
livros quanto os serviços gráficos. Em 
2016, a empresa teve 27 operações 
financiadas, totalizando R$ 123.456,21 
em desembolsos. A Brasport afirma 
que o parcelamento com taxas fixas 
oferecido pelo Cartão BNDES facilita 
o planejamento financeiro da editora, 
que consegue administrar seus cartões 
e o comprometimento de cada limite, 
de forma que esteja sempre colocando 
títulos no mercado, o que é essencial 
para que se torne conhecida e 
respeitada em seu meio de atuação.

Microcrédito
Fundadora da Associação de 

Catadores Resgate Total, que 
desenvolve atividades sociais com 
as famílias dos associados em Itaim 
Paulista, e da Cooperativa Fênix 
Ágape, que hoje recolhe cerca de 
cem toneladas de resíduos por mês e 
gera renda para as famílias dos mais 
de quarenta cooperados, Francisca 
Cosma Gomes Rabelo contratou 
seu primeiro BNDES Microcrédito 
em 2012, no Banco do Povo 
Crédito Solidário, para expandir a 
associação para sua cidade natal. 

Hoje, a empreendedora tem 
suas ideias e trajetória reconhecidas 
e premiadas e se dedica ao 
desenvolvimento do Eco Banco 
Fênix Ágape, que permite trocar 
materiais recicláveis por serviços 
como plano de saúde, cursos de 
informática e de inglês, entre 
outros. Ela também planeja levar 
os projetos da cooperativa e do 
Eco Banco para o Nordeste.

O produto BNDES Finame beneficia produtores de máquinas e 
equipamentos como a Carnevalli. Foto: Acervo Carnevalli

Francisca Cosma Gomes Rabelo, da Cooperativa Fênix Ágape, 
contratou seu primeiro BNDES Microcrédito em 2012.  
Foto: André Telles/Acervo BNDES

Rosa Oliveira de Queiroz, sócia da editora Brasport, dobrou sua 
capacidade de produção com financiamento do Cartão BNDES 
Foto: Acervo BNDES
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O ano de 2016 foi marcado por muitos 
desafios, decorrentes, principalmente, da 
continuidade da crise econômica aliada 
às crises política e fiscal; da mudança 
de orientação da política econômica; 
da redução nos níveis de investimento; 
e da ampliação do risco de crédito.

Um dos objetivos estratégicos 
traçados internamente para 2016 foi 
a ampliação do acesso ao crédito, 
sobretudo para empresas de menor 
porte. Com a deterioração econômico-
financeira das empresas brasileiras, e 
a crescente concentração bancária, foi 
necessário buscar novas soluções para 
perseguir esse objetivo sem afetar a 
qualidade de nossa carteira de crédito. 

A diminuição da atividade econômica 
e a maior aversão ao risco por parte dos 
agentes financeiros levaram a uma queda 
no desempenho de alguns de nossos 
principais programas e linhas automáticas, 
direcionados a empresas de menor porte.

Nesse contexto, passamos a buscar 
novos modelos de atuação, que nos 
aproximem de nossos clientes finais, em 
especial das MPMEs. Para tal, estruturamos 
um plano de ação digital com entregas 
até 2018, como a utilização de canais 
de distribuição alternativos, que possam 
ampliar nossa capilaridade; um ambiente 
no site destinado ao micro, pequeno e 
médio empreendedor; e a aprovação 
automática de operações indiretas. 
Além disso, trabalhamos para simplificar, 
padronizar e aprimorar o tratamento 
a esse segmento, buscando fortalecê-
lo, entendendo sua importância para a 
retomada do crescimento econômico e 
a manutenção e geração de emprego e 
renda. Também estamos estudando formas 
de reduzir os prazos de tramitação das 
operações diretas, com meta de que 50% 
das aprovações ocorram em até 180 dias.

Em meados de 2016, lançamos 
instrumento de incentivo à revitalização de 

ativos produtivos que se destina ao apoio 
da transferência de ativos produtivos, 
detidos por empresas em crise econômico-
financeira, a empresas saudáveis. Em 
resposta às dificuldades financeiras 
enfrentadas pelas empresas nacionais, 
a iniciativa busca estimular a atividade 
econômica e a função social das empresas, 
preservando empregos e gerando renda. 

Buscando estimular a participação 
de outras fontes de financiamento em 
projetos de infraestrutura, a partir de 
setembro de 2016 deixamos de realizar 
empréstimo-ponte. Para os setores 
de energia, ferrovias e aeroportos, 
lançamos novas condições de apoio, 
incorporando critérios importantes de 
governança. Saneamento e mobilidade 
urbana também foram áreas afetadas 
em função do cenário de restrição 
fiscal dos municípios, estados e União. 
Buscando contribuir para essa agenda, 
nos tornamos responsáveis por conduzir o 
processo de concessão e outras formas de 
desestatização de ativos do PPI. Na área de 
saneamento, 17 estados demonstraram 
interesse em participar. Esta atuação está 
sendo estendida para concessionárias 
de gás e iluminação pública.

Nossa missão de garantir, aos 
exportadores brasileiros, apoio compatível 
com o existente no mercado internacional 
também enfrentou desafios em 2016.  
O envolvimento de clientes na Operação 
Lava Jato culminou com a instalação 
de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), concluída em 2016, 
e em inúmeros procedimentos de 
auditoria e investigação por órgão de 
controle. Mesmo sem qualquer indício 
de envolvimento em ilícitos, reavaliamos 
nossa carteira ativa de operações de 
pós-embarque relativas à exportação de 
bens e serviços de engenharia em função 
de determinações e recomendações 
das investigações e auditorias.

Nesse sentido, destaca-se o 
aperfeiçoamento da análise do processo 
de concessão de financiamento, 
abrangendo aspectos do projeto para 
além do conteúdo nacional exportado 
e financiado, tais como o impacto 
sobre a cadeia de fornecedores 
nacionais, principalmente micro, 
pequenas e médias empresas, e a 
estrutura de seu orçamento, envolvendo 
avaliação sobre adequação de custos, 
equacionamento das demais fontes de 
recursos e aspectos socioambientais.

Além disso, nosso apoio a 
exportações também passou a 
estar sujeito a novas medidas de 
compliance voltadas a exportadores 
e importadores, como a exigência de 
celebração de termo de compromisso 
específico para cada operação, que 
assegura mecanismos adicionais 
de controle e de punição.

Aqui, cabe mencionar a ênfase dada 
ao aperfeiçoamento de nossos processos 
e políticas. Nossa atuação para 
adaptar as condições de contratação 
de financiamento ao contexto atual 
do país e ao cumprimento de nossa 
missão institucional não se restringiu 
a nossas operações de apoio à 
exportação. Assim, cláusulas contratuais 
foram revisadas para contemplar 
aspectos não só de compliance, mas 
também socioambientais. Em outra 
frente, temos ainda buscado maior 
aproximação e diálogo com órgãos de 
controle e com entidades setoriais.

Por fim, temos envidado esforços  
para o aprimoramento dos processos  
de monitoramento de resultados  
oriundos de nosso apoio financeiro e  
a disseminação dessas técnicas para 
nosso corpo funcional, o que permitirá 
melhorar a avaliação de nossa atuação e 
nossa prestação de contas à sociedade 
e demais partes interessadas.

DESAFIOS 
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VISÃO DE FUTURO 

Diante do atual desafiador 
contexto econômico, político, 
social e ambiental, reafirmamos 
nosso valor de compromisso com 
o desenvolvimento, buscando o 
fomento e o apoio ao crescimento 
de uma estrutura produtiva 
diversificada, integrada, dinâmica, 
inclusiva, sustentável e competitiva. 

Ainda no primeiro semestre de 
2017, vamos realizar um seminário, 
em parceria com o Banco Mundial, 
com a presença de diversos bancos 
de desenvolvimento, para debate 
do papel de instituições como 
a nossa em economias estáveis. 
Esse evento será o marco inicial de 
um processo participativo para a 
construção de um Plano de Negócios 
2018-2023 e uma ampla reflexão 
estratégica no horizonte 2030. 

Numa visão mais imediata, 
estabelecemos em 2016 alguns 
focos prioritários para nossa 
atuação no biênio 2017-2018.

Como já explícito na mudança 
realizada em nossas políticas operacionais, 
nossos recursos em TJLP serão alocados 
para projetos com maior retorno social 
do que privado, privilegiando em nossa 
análise o projeto em si, e não mais o setor. 

O desenvolvimento socioambiental 
será nossa diretriz transversal, traduzindo 
nosso compromisso com projetos de 
alta efetividade, que combinem impacto 
e sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. Mais diretamente, daremos 
ênfase a energias alternativas, proteção 
ambiental, saúde e educação.

Assumiremos outros papéis além 
daquele de financiador de longo prazo, 
provendo garantias, estruturando 
operações no mercado de capitais 
e coordenando processos de 
desestatização. Nesse sentido, está  
em estudo a ampliação do alcance do 

Fundo Garantidor para Investimentos 
(BNDES FGI), com aumento de seus 
beneficiários potenciais e alteração 
dos limites de dispensa de exigência 
de contragarantias reais. 

Continuaremos nosso trabalho para 
ampliar o acesso ao crédito com foco 
no aumento da competitividade das 
micro, pequenas e médias empresas 
e na inclusão econômica e social por 
meio do microcrédito. Para tal, já em 
2016 começamos estudos e articulações 
para a estruturação de novos canais de 
distribuição. Começamos também a 
desenvolver e implementar mudanças 
nos processos internos de concessão 
de modo a agilizar e facilitar a 
interlocução com nossos clientes, 
buscando a redução drástica do prazo 
de tramitação dos projetos no Banco e 
automatizando processos. Também está 
em desenvolvimento em nosso site 
um ambiente exclusivo para micro, 
pequenos e médios empresários, que 
irá facilitar o acesso e a tramitação 
dos pedidos desse público. Essas 
ações são parte de uma agenda 
digital, com entregas previstas até 
2018. Outros passos importantes são 
a expansão do Cartão BNDES para 
pessoas físicas e a revisão das regras de 
credenciamento do BNDES Finame. 

Outro foco que se mantém prioritário 
em função de suas características 
de grande externalidade e impacto 
no aumento da competitividade e 
produtividade do país é nosso apoio à 
infraestrutura, em especial a projetos 
de saneamento e transporte. Além 
do apoio financeiro, auxiliaremos os 
estados e municípios na articulação 
e estruturação de projetos, e 
conduziremos o processo de concessões 
e outras formas de desestatização de 
ativos do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) do Governo Federal.

No que concerne a indústria e 
serviços, privilegiaremos iniciativas 
voltadas para o aumento da 
produtividade e competitividade, 
colaborando para a inserção das 
empresas brasileiras em cadeias de valor 
global. Operações, como as do plano 
Inova Mineral, associadas à formação 
de ambientes inovadores serão 
fomentadas por nós, e fortaleceremos 
nosso apoio ao desenvolvimento e à 
difusão de tecnologias e capacitações. 
Um exemplo é a contratação de 
estudo sobre internet das coisas 
(IoT), que será utilizado como insumo 
para o Plano Nacional de IoT.

Continuaremos buscando o 
desenvolvimento e o fortalecimento 
do mercado como fonte de acesso de 
capitais, bem como a promoção de boas 
práticas de governança corporativa, 
compliance e responsabilidade 
socioambiental. Com esse objetivo, 
desenvolvemos novos produtos para o 
financiamento de infraestrutura, como 
o Fundo de Energia Sustentável e o 
uso de green bonds, que contribuem 
para mitigação de falhas de mercado, 
como baixa liquidez e alta concentração 
em investidores pessoas físicas. 
Também estruturamos o primeiro 
fundo de venture debt brasileiro para 
apoio a pequenas e médias empresas 
inovadoras e com alto potencial de 
crescimento. Por fim, atuando na 
indução do desenvolvimento sustentável 
nacional, buscaremos recuperar a força 
de nosso papel como pensadores, 
formuladores e influenciadores de 
políticas de desenvolvimento.

Após um ano de transição, com 
mudanças de direcionamentos na 
economia e revisão de processos 
internos, poderemos perceber com 
maior intensidade os resultados 
alcançados a partir de 2017.

  INDICADOR GRI NESTA SEÇÃO 
102-16
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BONDS
Título externo de dívida.

BOOKBUILDING
Sistema de venda de valores mobiliários por 
oferta pública que fixa um preço máximo e 
um preço mínimo para as ordens de compra 
dos investidores. O processo permite adequar 
o preço final da transação às condições 
de procura efetivamente registradas.

CAPITAL SEMENTE 
Modelo de investimento destinado 
ao apoio de empresas e projetos em 
estágio inicial de operação, buscando 
viabilizar seu modelo de negócios.

COMPLIANCE
Aderência a normas, políticas, diretrizes 
e regulamentações.

DEBÊNTURES
Títulos de dívida de médio e longo prazo 
emitidos por empresas, em que o detentor, o 
debenturista, passa a ser credor da empresa. 
Podem ser simples quando o resgate ou 
amortização se dá exclusivamente em moeda 
corrente ou conversíveis quando o valor de 
resgate pode ser trocado por ações. Conhecida 
também como debêntures de mercado.

DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS
São títulos de dívida de médio e longo 
prazo emitidos por empresas, em que o 
detentor (debenturista), passa a ser credor 
da empresa, podendo, sob determinadas 
condições, converter a debênture em 
participação acionária na empresa.

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA
Também conhecidas como debêntures 
incentivadas, são títulos de dívidas emitidos 
por empresas no intuito de financiar seus 
projetos de infraestrutura ou de outra 
natureza. Esse é um investimento de renda 
fixa isento de imposto de renda, o que o 
torna mais atrativo para o investidor. 

FUNDING
Corresponde à mobilização de recursos 
de terceiros via mercado de capitais ou 
mercado bancário com prazo de amortização 
compatível ao prazo de maturação do 
investimento que se pretende implantar.

FUNDOS DE INVESTIMENTO
São estruturas societárias que reúnem as 
aplicações de vários indivíduos e as utilizam para o 
investimento em valores mobiliários, normalmente 
participações acionárias em empresas.

GREEN BONDS 
Títulos de dívida utilizados para financiar projetos 
que seguem certos critérios socioambientais, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

HEDGE CAMBIAL
Operações com derivativos que visam 
prevenir os riscos da oscilação de câmbio.

IMPAIRMENT
Perda decorrente da redução no 
valor recuperável do ativo.

LETRAS DE CRÉDITO DO 
AGRONEGÓCIO (LCA)
É um título de crédito nominativo (promessa 
de pagamento ), de livre negociação, emitido 
exclusivamente por instituições financeiras, 
lastreado em direitos e créditos relacionados com 
a produção, comercialização, beneficiamento 
ou industrialização de produtos ou insumos 
agropecuários ou máquinas e implementos 
utilizados na atividade agropecuária. 
Atualmente, é isento de IR e IOF.

LIBOR
Acrônimo de London Interbank Offered 
Rate, é a taxa de juros para empréstimos 
entre bancos internacionais que operam 
no mercado de Londres e serve como taxa 
referencial em transações internacionais.

OFERTAS PÚBLICAS
São ofertas, perante o público investidor, de certo 
número de títulos e valores mobiliários para venda. 
Quando envolve a emissão e venda de novos 
títulos, as ofertas são chamadas de primárias. 

RENDA FIXA
Operações financeiras em que a remuneração  
é paga de acordo com condições 
preestabelecidas, como títulos públicos, 
poupança, financiamentos e debêntures simples.

GLOSSÁRIO 

RENDA VARIÁVEL
Operações financeiras que utilizam valores 
mobiliários, nas quais a remuneração não 
é conhecida no momento da aplicação.

SPREAD
Diferença entre a taxa de juros que uma 
instituição financeira paga ao captar recursos e 
a taxa de juros que ela cobra ao conceder um 
empréstimo para pessoas físicas ou jurídicas. Essa 
margem financeira varia de banco para banco 
e acresce à habitual taxa de juros cobrada pelo 
empréstimo, uma vez que no valor do spread 
bancário estão embutidos os impostos e o lucro 
a ser obtido pela instituição na operação.

TJLP
A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)  
é fixada trimestralmente pelo Conselho 
Monetário Nacional e é referência para o cálculo 
dos juros dos financiamentos de longo prazo 
realizados pelo BNDES. A TJLP foi criada em 
1994 visando ser a taxa mais atrativa para os 
investimentos de longo prazo se comparada 
a outras taxas da economia brasileira.

VALORES MOBILIÁRIOS
Quaisquer títulos ou contratos de investimento 
emitidos por empresas que gerem direito de 
participação, de parceria ou remuneração, 
inclusive resultante da prestação de serviços, cujos 
rendimentos advêm do esforço do empreendedor 
ou de terceiros. Para o emissor, os valores 
mobiliários são uma forma de captação de recursos 
alternativa a um financiamento tradicional, 
enquanto para o comprador representam um 
investimento com potencial de rentabilidade 
superior a um título de renda fixa. Exemplos: ações, 
debêntures ou cotas de fundos de investimento.

VENTURE CAPITAL
Investimento em empresas de pequeno 
e médio portes já estabelecidas e com 
alto potencial de crescimento.

VENTURE DEBT
Créditos para apoio a pequenas e médias 
empresas inovadoras e com alto potencial de 
crescimento, com o intuito de complementar 
rodadas de investimento para acelerar a 
implantação de seu plano de negócios. Tais 
créditos costumam ser estruturados com 
derivativos como opções de compra e bônus 
de subscrição para uma melhor remuneração, 
tendo em vista o alto risco do investimento.R
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TCU  5, 8, 32, 33, 36, 53

Tesouro Nacional  4, 5, 7, 8, 31, 36, 47, 51

Transparência  4, 6, 7, 10, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 33, 48, 53 R
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TABELA DE INDICADORES GRI

GRI  
STANDARDS GRI4 DESCRIÇÃO SEÇÃO PÁGINA

102-1 G4-03 Relate o nome da organização Sobre este relatório 6

102-2 G4-04 / 
G4-PR06

Relate os principais produtos, marcas e serviços
O Banco do desenvolvimento do Brasil 
Nosso desempenho 
Faz diferença na sua vida

12 a 19, 44,  
48 a 59

102-3 G4-05 Relate a localização da sede da organização O Banco do desenvolvimento do Brasil 8

102-4 G4-06
Relate o número de países onde a organização opera e os nomes dos países onde  
suas principais operações estão localizadas ou que são especialmente relevantes  
para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório

O Banco do desenvolvimento do Brasil 
Nossa equipe e estrutura

8, 25

102-5 G4-07 Relate a natureza da propriedade e a forma jurídica da organização O Banco do desenvolvimento do Brasil 8

102-6 G4-08
Relate os mercados em que a organização atua  
(com discriminação geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes e beneficiários)

O Banco do desenvolvimento do Brasil 8

102-7 G4-09 Relate o porte da organização O Banco do desenvolvimento do Brasil 8

102-8 G4-10 Relate o número total de empregados discriminados por contrato de trabalho e gênero Nossa equipe e estrutura 22

102-14 G4-01
Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização  
(por exemplo: diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) 
sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade

Mensagem da presidente 4 e 5

102-16 G4-56
Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização,  
como códigos de conduta e de ética

O Banco do desenvolvimento do Brasil 
Nossa equipe e estrutura 
Governança, controle e transparência 
Faz diferença na sua vida 
Visão de futuro

10, 11, 22, 31, 
32, 33, 54, 61

102-17

G4-57
Relate os mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar  
orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a legislação,  
como canais de relacionamento (por exemplo: ouvidoria)

Nossos relacionamentos 
Governança, controle e transparência

26 e 27,  
31 e 32

G4-58

Relate os mecanismos internos e externos adotados pela organização para comunicar preocupações 
em torno de comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legislação e as questões relacionadas 
à integridade organizacional, como encaminhamento de preocupações pelas vias hierárquicas, 
mecanismos para denúncias de irregularidades ou canais de denúncias

Nossos relacionamentos 
Governança, controle e transparência

26 e 27, 31 
e 32

102-18 G4-34
Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de 
governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada 
de decisões que tenham impactos econômicos, ambientais e sociais

Governança, controle e transparência 29 e 30

102-19 G4-35
Relate o processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos econômicos, ambientais e 
sociais pelo mais alto órgão de governança para executivos seniores e outros empregados

Governança, controle e transparência 
Responsabilidade socioambiental

29, 30 e 37

102-20 G4-36
Relate se a organização designou um ou mais cargos e funções de nível executivo como responsáveis 
pelos tópicos econômicos, ambientais e sociais e se esses responsáveis se dirigem diretamente ao mais 
alto órgão de governança

Governança, controle e transparência 
Responsabilidade socioambiental

29, 30 e 37

102-22 G4-38 Relate a composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês
Governança, controle e transparência 
Ficha técnica

29, 30 e 66

102-23 G4-39
Relate se o presidente do mais alto órgão de governança é também um diretor-executivo  
(e, nesse caso, sua função na gestão da organização e as razões para esse acúmulo)

Governança, controle e transparência 
Ficha técnica

29 e 66

102-26 G4-42

Relate os papéis desempenhados pelo mais alto órgão de governança e pelos executivos seniores no 
desenvolvimento, na aprovação e atualização do propósito, na declaração de missão, visão e valores e 
na definição de estratégias, políticas e metas relacionadas a impactos econômicos, ambientais e sociais 
da organização

Governança, controle e transparência 29

102-30 G4-46
Relate o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na análise da eficácia  
dos processos de gestão de risco da organização para tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança, controle e transparência 
Gestão de riscos e sustentabilidade 
financeira

29 e 34

102-31 G4-47
Relate com que frequência o mais alto órgão de governança analisa impactos,  
riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, ambientais e sociais

Governança, controle e transparência 
Gestão de riscos e sustentabilidade 
financeira

30 e 34

102-33 G4-49 Relate o processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto órgão de governança Governança, controle e transparência 30

102-38 G4-54
Relate a proporção entre a remuneração anual total do indivíduo mais bem pago da organização 
em cada país onde a organização tem operações significativas e a remuneração média anual total de 
todos os empregados (excluindo o mais bem pago) no mesmo país

Nossa equipe e estrutura 23

102-39 G4-55

Relate a proporção entre o aumento percentual da remuneração total anual do  
indivíduo mais bem pago da organização em cada país onde tenha operações significativas  
e o aumento percentual médio da remuneração anual total de todos os empregados  
(excluindo o mais bem pago) no mesmo país

Nossa equipe e estrutura 23 e 24
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GRI  
STANDARDS GRI4 DESCRIÇÃO SEÇÃO PÁGINA

102-41 G4-11 Relate o percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva Nossa equipe e estrutura 22 e 23

102-45 G4-17
Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou  
os documentos equivalentes da organização cobertos ou não pelo relatório

Sobre este relatório 6

102-46 G4-18 Explique o processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos aspectos Sobre este relatório 6

102-47 G4-19 Liste todos os aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório Sobre este relatório 6

102-50 G4-28 Período coberto pelo relatório (por exemplo: ano fiscal ou civil) para as informações apresentadas Sobre este relatório 6

102-51 G4-29 Data do relatório mais recente (se houver) Sobre este relatório 6

102-52 G4-30 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.) Sobre este relatório 6

102-53 G4-31 Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo Sobre este relatório 6

201-1 G4-EC01 Valor econômico direto gerado e distribuído Nosso desempenho 47

201-3 G4-EC03 Cobertura das obrigações previstas no plano de pensão de benefício definido da organização Nossa equipe e estrutura 24

205-1 G4-SO03
Número total e percentual de operações submetidas a avaliações de riscos relacionados a  
corrupção e os riscos significativos identificados

Gestão de riscos e sustentabilidade 
financeira

34, 35

205-2 G4-SO04 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate a corrupção Governança, controle e transparência 33

205-3 G4-SO05 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas Governança, controle e transparência 31

301-1 G4-EN01 Materiais usados, discriminados por peso ou volume Responsabilidade socioambiental 42

302-4 G4-EN06 Redução do consumo de energia Responsabilidade socioambiental 42

303-1 G4-EN08 Total de retirada de água por fonte Responsabilidade socioambiental 42

303-3 G4-EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada Responsabilidade socioambiental 42

306-2 G4-EN23 Peso total de resíduos discriminado por tipo e método de disposição Responsabilidade socioambiental 42

307-1 G4-EN29
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias  
aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais

O BNDES está em conformidade com 
a regulamentação social e ambiental - 
sem a incidência de multas ou sanções

308-1 G4-EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais Responsabilidade socioambiental 42

401-1 G4-LA01 Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade por faixa etária, gênero e região Nossa equipe e estrutura 22

401-3 G4-LA03 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença-maternidade/paternidade discriminadas por gênero Nossa equipe e estrutura 23

403-1 G4-LA05
Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança, compostos  
por empregados de diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar programas de  
saúde e segurança no trabalho

Nossa equipe e estrutura 25

403-2 G4-LA06
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de  
óbitos relacionados ao trabalho discriminados por região e gênero

Nossa equipe e estrutura 25

403-3 G4-LA07 Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua ocupação Nossa equipe e estrutura 25

403-4 G4-LA08 Tópicos relativos a saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos Nossa equipe e estrutura 25

404-1 G4-LA09
Número médio de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminado por  
gênero e categoria funcional

Nossa equipe e estrutura 24

404-2 G4-LA10
Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua que contribuem para a  
continuidade da empregabilidade dos funcionários em período de preparação para a aposentadoria

Nossa equipe e estrutura 24 e 25

405-1 G4-LA12
Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados por categoria 
funcional, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade

Nossa equipe e estrutura 22, 23 e 24

405-2 G4-LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e homens, discriminada por categoria  
funcional e unidades operacionais relevantes

Nossa equipe e estrutura 22 e 23

415-1 G4-SO06
Valor total de contribuições financeiras para políticos e partidos políticos e discriminado  
por país e destinatário/beneficiário 

O BNDES não contribui financeiramente 
para políticos ou partidos políticos

419-1

G4-PR09
Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e regulamentos  
relativos a fornecimento e uso de produtos e serviços

Governança, controle e transparência 31

G4-SO08
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias  
aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos

Governança, controle e transparência
31 
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FICHA TÉCNICA Composição dos cargos em 31 de dezembro de 2016.

Presidente da República
Michel Temer

Ministro do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão
Dyogo Oliveira

BNDES

Conselho de Administração

Presidente
Esteves Pedro Colnago Junior

Vice-Presidente
Maria Silvia Bastos Marques 

Conselheiros
Daniel Sigelmann

Natália Marcassa de Souza 

Mansueto Facundo de Almeida Junior 

Jorge Saba Arbache Filho

Walter Baere de Araújo Filho

Andrea Sandro Calabi

Carlos Márcio Bicalho Cozendey

William George Lopes Saab (titular)/ 
Carlos Alberto de Souza (suplente)

Conselho Fiscal
Vinícius Mendonça Neiva (presidente)

Christianne Dias Ferreira

Marcos Jorge de Lima

Francisco Arruda Vieira de Melo Filho 
(suplente)

Priscila Grecov (suplente)

Comitê de Auditoria
Eustáquio Coelho Lott

Attilio Guaspari                                                

Paulo Roberto Vales de Souza

Diretoria

Presidente
Maria Silvia Bastos Marques

Diretores
Cláudia Pimentel Trindade Prates

Claudio Coutinho Mendes

Eliane Aleixo Lustosa de Andrade

Marcelo de Siqueira Freitas

Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos

Ricardo Baldin

Ricardo Luiz de Souza Ramos

Vinicius do Nascimento Carrasco

Chefe do Gabinete da Presidência
Solange Paiva Vieira

Subchefe do Gabinete da Presidência
Fatima Regina França Farah

Superintendentes
Álvaro Oliveira de Freitas

Carla Gaspar Primavera

Carlos Renato Pereira Cotovio

Carlos Roberto Lopes Haude

Claudio Figueiredo Coelho Leal

Fabio Giambiagi

Gabriel Rangel Visconti

Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos

Luciene Ferreira Monteiro Machado

Luis Inácio Senos Dantas

Marcelo Porteiro Cardoso

Mauricio dos Santos Neves

Mauricio Elias Chacur

Rodolfo Torres dos Santos

Rodrigo Matos Huet de Bacellar

Selmo Aronovich

Vania Maria da Costa Borgerth

Chefe de Auditoria
Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva

BNDESPAR

Conselho de Administração 
Fernando Antônio Ribeiro Soares  
(presidente)

George Alberto de Aguiar Soares  
(vice-presidente)

Cleiton dos Santos Araújo

Antônio Carlos Paiva Futuro

Maria Silvia Bastos Marques

Conselho Fiscal 
Líscio Fábio de Brasil Camargo (presidente)

Claudio Azevedo Costa 

Mariângela Fialek 

Rodrigo Sampaio Marques  
(suplente)

Germano de Oliveira Farias  
(suplente)

Diretoria

Diretora-presidente
Maria Silvia Bastos Marques

Diretores
Cláudia Pimentel Trindade Prates

Claudio Coutinho Mendes

Eliane Aleixo Lustosa de Andrade

Marcelo de Siqueira Freitas

Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos

Ricardo Baldin

Ricardo Luiz de Souza Ramos

Vinicius do Nascimento Carrasco

FINAME

Conselho de Administração
Gleisson Cardoso Rubin (presidente)

Walter Baere de Araújo Filho 

João Alberto de Negri

Otávio Ladeira de Medeiros

Carlos Buch Pastoriza

Conselho Fiscal
Marcos Jorge de Lima 

Julio Cesar de Araújo Nogueira 

Paula Bicudo de Castro Magalhães 

Fábio Mitsuo Fukujima Goto (suplente)

Franselmo Araújo Costa (suplente)

Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira 
(suplente)

Diretoria-executiva

Presidente
Maria Silvia Bastos Marques

Diretores
Cláudia Pimentel Trindade Prates

Claudio Coutinho Mendes

Eliane Aleixo Lustosa de Andrade

Marcelo de Siqueira Freitas

Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos

Ricardo Baldin

Ricardo Luiz de Souza Ramos

Vinicius do Nascimento Carrasco

  INDICADORES GRI NESTA SEÇÃO
102-22, 102-23
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TELEFONES E ENDEREÇOS

BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social

Edifício de Serviços Juvenal Osório 
Gomes – Edserj
Av. República do Chile, 100 | Centro 
20031-917 | Rio de Janeiro | RJ

Edifício Ventura Corporate Towers
Av. República do Chile, 330 | Centro 
20031-170 | Rio de Janeiro | RJ

Central de Atendimento
0800 702 6337 
www.bndes.gov.br/faleconosco

Ouvidoria
0800 702 6307
Fax: 21 2052 7117
Caixa postal: 15054
20031-120 | Rio de Janeiro | RJ
www.bndes.gov.br/ouvidoria

Escritórios

Brasília
Centro Empresarial Parque Cidade 
Setor Comercial Sul – SCS  
Quadra 9 | Torre C | 12° andar 
70308-200 | Brasília | DF 
Tel.: 61 3204 5600 | Fax: 61 3204 5635

São Paulo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510 
5º andar | Vila Nova Conceição 
04543-906 | São Paulo | SP 
Tel.: 11 3512 5100 | Fax: 11 3512 5199

Recife
Rua Padre Carapuceiro, 858 | 18º e 19º andares 
Centro Empresarial Queiroz Galvão 
Torre Cícero Dias | Boa Viagem 
51020-280 | Recife | PE 
Tel.: 81 2127 5800 | Fax: 81 2127 5806

Londres
BNDES PLC 
6-8 Tokenhouse Yard | 4th floor 
London | United Kingdom  
EC2R 7AS  
Tel.: +44 20 7151 3640   
Fax: +44 20 7151 3674 
bndes.uk@bndes.gov.br

Coordenação
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Camila Braga Medina
Daniel Sáfadi
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Flávia Castellan Braga
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Victor Moreto Silva Tavares
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