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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.

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.
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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)

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)

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

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

O
 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 FOCO SENSO DE URGÊNCIA VISÃO DE CLIENTE
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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.
 

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.

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

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 AGENTE FINANCEIRO
BNDES E 

AGENTE FINANCEIRO

RECEBE, 
ENQUADRA 
E ANALISA 

ACOMPANHAM

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. 
 

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

APROVA

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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Saiba mais na seção 
Responsabilidade 

socioambiental

Saiba mais na seção 
Nossa estratégia
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http://bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/rede-credenciada-brasil/
http://bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/roteiros/consulta-eletronica/consulta-previa-eletronica/
http://bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/roteiros/consulta-eletronica/consulta-previa-eletronica/


OBJETIVOS DE NOSSA ATUAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL
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UAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL E COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM
 2016

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.

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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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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http://bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicos-online/credenciamento-de-equipamentos/credenciamento-maquinas-equipamentos-sistema
http://bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicos-online/credenciamento-de-equipamentos/credenciamento-maquinas-equipamentos-sistema


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

Investimentos  
no Brasil

Exportação

12%

88%

Acumulado 1998-2016

Para a sociedade brasileira, os benefícios são muitos. 

BNDES

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

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.
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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

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.
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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

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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http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/publicacoes/livros/livros/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/publicacoes/livros/livros/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/publicacoes/periodicos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/publicacoes/periodicos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/publicacoes/periodicos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/publicacoes/periodicos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8T6W3q4eJv4GPu4uPkYGjj6mbgZugX7uJiEG-l76UfgVFGQHKgIAQX-f9w!!/
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/?locale=pt_BR



