
Oferecemos um portfólio 
de produtos de crédito 
voltado às necessidades de vários 
segmentos de clientes, de todos 
os setores da economia

Participamos como sócios 
de empresas de todos os 
portes com grande potencial 
inovador e de promoção do 
desenvolvimento

FINANCEIRO

 » Recursos privados para fundos geridos pelo BNDES

 » Garantias e seguros
 » Recursos públicos

 » Garantias e seguros
 » Captações no mercado de capitais  
(nacionais ou internacionais)

 » Patrimônio líquido

SOCIAL E RELACIONAL

 » Necessidades e  demandas sociais
 » Relacionamento com públicos de interesse

 » Fiscalização e controle de entes públicos
 » Parceria com órgãos do governo

 » Empresas com potencial de investimento
 » Parcerias com associações de classe
 » Parcerias com sistema de fomento
 » Acordos internacionais
 » Confiança na atuação do BNDES

 » Reputação
 » Capacidade de influência e articulação
 » Tradição em pensar e propor temas e agendas  
de desenvolvimento

NATURAL

 » Recursos naturais
 » Ecossistemas e biodiversidade

MANUFATURADO

 » Escritórios de parceiros regionais

 » Rede de postos e agências dos agentes 
financeiros repassadores de recursos

 » Escritórios regionais

INTELECTUAL

 » Estudos e publicações diversas
 » Serviços terceirizados especializados

 » Políticas públicas

 » Plataformas de distribuição digital
 » Projetos com impactos para o desenvolvimento

 » Processo de decisão colegiado
 » Plataforma de acesso digital
 » Metodologias de avaliação de projeto e empresas
 » Conhecimento setorial e regional

HUMANO

 » Executivos para a alta gestão do BNDES

 » Equipes dos agentes repassadores de recursos

 » Corpo funcional altamente especializado

FINANCEIRO

 » Crescimento da renda per capita nacional
 » Geração de emprego e renda

 » Juros sobre funding público
 » Dividendos
 » Impostos pagos pelo BNDES
 » Impostos gerados pelas atividades apoiadas  
pelo BNDES

 » Resultados financeiros para empresas (retornos, 
redução de custos, ampliação de prazos, redução 
de exposição a risco cambial)
 » Juros sobre capital
 » Aumento da produtividade e da competitividade
 » Ampliação das exportações brasileiras
 » Desenvolvimento do mercado de capitais 
 » Incentivo à formalização (pequenos negócios)

 » Resultados financeiros para o BNDES
SOCIAL E RELACIONAL

 » Ampliação do acesso e melhoria da qualidade 
dos serviços de saneamento ambiental, saúde, 
educação e segurança
 » Conexão territorial e redução de distâncias
 » Serviços de infraestrutura
 » Inclusão social e produtiva
 » Apoio ao fortalecimento da cidadania

 » Políticas públicas coordenadas e articuladas

 » Ampliação do ecossistema de negócios e inovação
 » Oportunidades de internacionalização
 » Adoção de boas práticas de responsabilidade social 
 » Melhora da governança das empresas
 » Apoio à modernização da gestão pública

 » Reconhecimento institucional
 » Negócios articulados com demandas e 
necessidades da sociedade

MANUFATURADO

 » Infraestruturas

 » Instalações fabris financiadas
 » Equipamentos e máquinas financiados

INTELECTUAL

 » Conhecimento compartilhado
 » Publicações, relatórios e bases de dados setoriais

 » Contribuições para formulação de políticas 
públicas
 » Agendas e estratégias de desenvolvimento 
sustentável

 » Modernização da capacidade produtiva
 » Inovações
 » Processos produtivos
 » Melhor e maior inserção na economia  
do conhecimento

 » Conhecimento adquirido

HUMANO

 » Mais e melhores empregos 
 » Aumento do respeito aos direitos humanos

 » Empregados mais qualificados e mais produtivos

 » Desenvolvimento profissional
 » Realização em contribuir para o desenvolvimento 
do país

NATURAL

 » Preservação e conservação da natureza
 » Pegada de carbono

 » Contribuição para o cumprimento dos objetivos 
da COP21

 » Inserção na economia verde
 » Melhorias no entorno de projetos apoiados

 » Instalações ecoeficientes

 » Sociedade

 » Governo Federal

 » Ecossistema de negócios

 » BNDES

 » Sociedade

 » Governo Federal

 » Ecossistema de negócios

 » BNDES

Atuamos com títulos de 
dívida transacionáveis 
para complementar o 
financiamento de projetos

Participamos e gerimos  
fundos de terceiros

Estruturamos projetos e 
prestamos serviços de 
assessoria para  
entes públicos

CAPTURA DE INSUMOS

NOSSAS ATIVIDADES

APOIO A:

COMPARTILHAMENTO DE VALOR

Apoiamos com recursos não 
reembolsáveis projetos  
sociais, culturais, de 
inovação e voltados  
para o meio ambiente

Produzimos conhecimento 
sobre temas do desenvolvimento

Apoiamos tecnicamente a 
formulação e execução  
de políticas públicas

Dada a natureza de nossa atuação, agregamos nossas partes interessadas em quatro 
grandes blocos: sociedade, Governo Federal, ecossistema de negócios e BNDES.

Conheça nosso modelo de negócios, à luz da estratégia 2018-2030, que mostra como vamos 
transformar, por meio de nossas atividades e produtos, os insumos de que dispomos em 
resultados para nossas principais partes interessadas, em prol do desenvolvimento do país.

Educação,  
saúde e segurança

Exportação de bens e 
serviços brasileiros

Mercado de capitais

Socioambiental

Indústria, agropecuária e 
comércio e serviços

Infraestrutura

Cultura e esporte
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O SCE foi criado em 1965 para constituir-se como uma garantia da União ao financiamento das exportações. 

Como todo seguro, cobra prêmios relacionados ao risco assumido e paga indenizações ao financiador quando 

há atrasos ou inadimplementos. Os prêmios refletem os riscos e a existência de contragarantias.  

O SCE é lastreado pelo Fundo de Garantia à Exportação (FGE), um fundo público, orçamentário e contábil, 

vinculado ao Ministério da Fazenda. Até 2017, o FGE arrecadou US$ 1,3 bilhão em prêmios e pagou em 

indenizações US$ 51 milhões, tendo recuperado US$ 18,9 milhões.

O fluxo de análise das operações de exportações pelo BNDES somente tem início após estas passarem por: 

Câmara de Comércio Exterior (Camex)

Responsável pela formulação, adoção, 

implementação e coordenação de 

políticas e atividades relacionadas 

ao comércio exterior no Brasil.

APROVA MÉRITO E CONDIÇÕES DE APOIO

Comitê de Financiamento e  
Garantia das Exportações (Cofig)

Comitê interministerial que aprova a concessão de equalização de 
taxas de juros aos financiamentos à exportação e a cobertura da 

União por meio do Seguro de Crédito à Exportação.

APROVA COBERTURA DO SCE E CONDIÇÕES DE EQUALIZAÇÃO

Seguro de Crédito  
à Exportação (SCE): 
protege as exportações brasileiras de 

bens e serviços de alto valor agregado 

contra os riscos comerciais, políticos 

e extraordinários, arrecadando 

prêmios em função do risco e 

pagando indenizações quando 

há atraso ou inadimplemento.

Proex Equalização: 
mecanismo operado pelo Banco 

do Brasil, por meio do qual o 

governo brasileiro equaliza os 

encargos financeiros incidentes 

no financiamento à exportação, 

a fim de tornar as taxas de 

juros compatíveis com as 

praticadas internacionalmente. 

SCE E FGE

que o detentor – o debenturista – passa a 
ser credor da empresa. Podem ser simples, 
quando o resgate ou a amortização se 
dá exclusivamente em moeda corrente, 
ou conversíveis, quando o valor de 
resgate pode ser trocado por ações. 

Um destaque são as debêntures incentivadas 
ou debêntures de projetos, títulos de dívidas 
emitidos por empresas no intuito de financiar 
seus projetos de infraestrutura ou de outra 
natureza. Essas debêntures são emitidas com 
o benefício tributário da Lei 12.431/2011, 
que as torna isentas de Imposto de Renda. 

Por meio das debêntures de infraestrutura, 
por exemplo, o financiamento de longo 
prazo do BNDES e o funding do mercado 
de capitais se complementam.

3. Participamos como sócios de 
empresas de todos os portes com 
grande potencial inovador e de 
promoção do desenvolvimento

O mercado de capitais exerce um papel 
de grande importância no desenvolvimento 
econômico de um país, canalizando recursos 
dos investidores para as oportunidades de 
investimento, ampliando as alternativas de 
capitalização das empresas e o portfólio 
de investimentos para os poupadores. 

Por intermédio da BNDESPAR, nosso braço 
de atuação em renda variável, investimos em 
empresas brasileiras. Realizamos subscrição 
de ações de empresas de capital aberto 
ou fechado, constituídas como sociedades 
anônimas, em ofertas públicas ou privadas.

Um dos objetivos é complementar 
a atividade financiadora do BNDES, 
especialmente o apoio a projetos mais 
desafiadores – isto é, que envolvam riscos 
mais altos –, mas também com maior 
potencial de retorno financeiro e social.

As operações de renda variável, por sua 
natureza e propósito, estão sujeitas a diversos 
fatores de riscos derivados das características 
dos negócios apoiados e das flutuações 
de mercado, que são compensados pela 
expectativa de retorno desses investimentos.
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O QUE FAZEMOS?

Com o planejamento estratégico 
corporativo 2018-2030, reestruturamos 
nosso modelo de negócios e 
reorganizamos nossas atividades, 
conforme descrito a seguir:

1. Oferecemos um portfólio  
de produtos de crédito voltado 
às necessidades dos vários 
segmentos de clientes de todos 
os setores da economia

Nossos financiamentos podem ser 
concedidos diretamente a clientes ou 
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.

Oferecemos também, na forma do  
Cartão BNDES, crédito rotativo, pré- 
aprovado, para aquisição de bens, insumos 
e serviços credenciados, pré-cadastrados, 
fabricados total ou parcialmente no 
país, necessários às atividades das micro, 
pequenas e médias empresas (MPME). O 
cartão é emitido por agentes financeiros 
credenciados por nós com uma das 
bandeiras de cartão de crédito parceiras.

Adicionalmente, com a criação do Cartão 
BNDES Agro, no fim de 2017, passamos 
a oferecer aos pequenos produtores 
rurais as mesmas vantagens oferecidas 
pelo Cartão BNDES aos empresários e 
empreendedores de menor porte.

Também atuamos para complementar 
garantias de operações de financiamento, 
por meio do Fundo Garantidor 
para Investimentos (BNDES FGI). 
Nosso objetivo principal é facilitar 
a obtenção de crédito por MPMEs, 
além de empreendedores individuais e 
caminhoneiros autônomos, incentivando-
os a crescer e a se modernizar.

Ao complementar as garantias oferecidas aos 
agentes financeiros, sem isentar as empresas 
de suas obrigações financeiras, o BNDES 
FGI aumenta as chances de aprovação dos 
pedidos de crédito das empresas. A garantia 
do BNDES FGI, por ser bem avaliada pelas 
instituições financeiras, também permite que 
elas aprovem o financiamento em melhores 
condições, por exemplo: com prazos mais 
longos, menos exigências de entrada e 
até mesmo com menores taxas de juros.

Os desembolsos desse fundo não 
são destinados às operações de 
financiamento, mas a pagamentos ao 
agente financeiro que assumiu o risco 
de crédito no caso de inadimplência.

Apoiamos a exportação de bens e serviços 
brasileiros, com prioridade para aqueles 
de maior valor agregado. No mercado 
internacional, o financiamento em condições 
equânimes às dos concorrentes é uma 
parte tão essencial quanto a qualidade do 
bem embarcado ou do serviço prestado, 
na decisão de compra pelo importador. 
Oferecemos dois tipos de apoio à exportação: 
o pré-embarque (destinado à produção para 
exportação) e o pós-embarque (destinado 
à comercialização de bens e serviços). Saiba 
mais no infográfico na página ao lado.

2. Atuamos com títulos 
de dívida transacionáveis 
para complementar o 
financiamento de projetos

Em nossa atuação para desenvolver o 
mercado de capitais nacional e como forma 
de complementar as opções de financiamento 
para as empresas brasileiras, operamos, desde 
2005, como investidor em ofertas públicas 
no mercado de títulos corporativos de renda 
fixa, especialmente debêntures simples. 

Debêntures são títulos de dívida de médio 
e longo prazo emitidos por empresas em 

BNDES
Viabiliza condições de financiamento compatíveis com o 
mercado internacional para que as empresas brasileiras 
possam exportar sem desvantagem em relação a seus 
competidores internacionais.

O SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO À EXPORTAÇÃO E O BNDES

Inúmeros países dispõem de estrutura para apoiar seus exportadores, por 
meio de instituições oficiais de crédito à exportação, cuja atuação se insere 
nas próprias políticas públicas de seus respectivos governos. Os sistemas 
públicos de apoio às exportações estão presentes em mais de noventa 
países e, no caso do Brasil, o BNDES é apenas um de seus componentes.

APOIO À EXPORTAÇÃO NO BNDES

1991 2017
+ de US$ 96 bilhões desembolsados

LINHA PRÉ-EMBARQUE

em desembolsos para 
financiamento de produção 

de bens para exportação

exportadores atendidos  
(60% MPMEs) principalmente 

no setor de bens de capital

BENEFÍCIOS

Retorno financeiro positivo 
para o BNDES

Contribuição para o ingresso de 
divisas no país

Criação de empregos no Brasil de 
forma direta e indireta

Saiba mais nesta seção, em  
Como funciona nosso apoio financeiro Saiba mais na seção Nosso 

desempenho > Exportação

Saiba mais em Nosso desempenho > MPMEs

Saiba mais na seção  
Nosso desempenho > Mercado de capitais

US$ 37 bilhões retornaram em principal e juros, restando mais 
de US$ 10,3 bilhões de principal para ingressar no país

+ de 1.500US$ 58,3 bilhões

Exportações apoiadas  

destinaram-se a 46 países

US$ 5,9 bilhões
desembolsados para 

comercialização de outros 
bens de capital, como 

máquinas, equipamentos, 
ônibus e caminhões

US$ 22 bilhões
desembolsados para 
comercialização no 
setor aeronáutico

LINHA PÓS-EMBARQUE: US$ 38,5 BILHÕES

US$ 10,6 bilhões
desembolsados para 

comercialização 
de bens e serviços 

de engenharia
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4. Participamos e gerimos 
fundos de terceiros 

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.

A atuação da BNDESPAR por meio dos 
fundos de investimento tem por 
objetivo desenvolver empresas inovadoras 
e cadeias produtivas que consideramos 
prioritárias, bem como estimular o 
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S FUNDOS DE VENTURE CAPITAL

FUNDOS DE CAPITAL SEMENTE

FUNDOS DE PRIVATE EQUITY

CAPITAL  
SEMENTE 

(SEED)

EMPRESAS 
INICIANTES

(EARLY-STAGE)

EMPRESAS
DE RÁPIDO  

CRESCIMENTO
(GROWTH  

STAGE)
• Listagem e  

abertura mercado  
de acesso

IPOs

• Ofertas  
públicas 

primárias e 
secundárias

EMPRESAS 
EMERGENTES

EMPRESAS 
MADURAS

MERCADO 
DE CAPITAIS

5. Estruturamos projetos 
e prestamos serviços de 
assessoria para entes públicos

Apoiamos projetos de desestatização, sob 
diversas formas, como concessões públicas, 
parcerias público-privadas ou privatizações, 
de qualquer esfera de governo.

Participamos das várias etapas do processo, 
desde o planejamento até a assinatura do 
contrato do ente público com o parceiro 
privado (veja infográfico na página ao lado). 

O Governo Federal tem atuado para 
fomentar parcerias de longo prazo entre 
o setor público e a iniciativa privada, 
com o objetivo de desenvolver projetos 

destinados à prestação de serviços 
públicos e de disponibilizar infraestrutura 
adequada aos usuários dos serviços. 

Nesse contexto, foi criado o Programa 
de Parcerias de Investimentos (PPI), para 
o qual contribuímos 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. 

Fazem parte do PPI os empreendimentos 
públicos de infraestrutura executados por 
meio de contratos de parceria celebrados 
pela administração pública e o setor privado. 
Também entram nessa lista os projetos do 
Programa Nacional de Desestatização.

6. Apoiamos com recursos não 
reembolsáveis projetos sociais, 
culturais, de inovação e voltados 
para o meio ambiente

Aplicamos recursos não reembolsáveis em 
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, a exemplo do 
Fundo Amazônia, do qual somos gestores.

7. Produzimos conhecimento 
sobre temas do desenvolvimento 

Produzimos regularmente análises da 
economia e dos setores econômicos, 
seminários e publicações que contribuem para 
o debate sobre o desenvolvimento nacional. 
Difundimos nossos estudos em publicações 
impressas e digitais, em edições próprias. 

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 

DESESTATIZAÇÃO 

É a venda de ativos públicos (privatização) ou a transferência  da prestação de serviço público à iniciativa privada por prazo determinado (concessão).

O QUE PODE  SER DESESTATIZADO? 

Serviços relacionados aos setores de energia elétrica, saneamento, gás, portos, aeroportos, rodovias, saúde e educação são alguns  
exemplos de serviços públicos que podem ser concedidos, enquanto empresas estatais são exemplos de ativos que podem ser privatizados. 

COMO SÃO REALIZADAS AS  DESESTATIZAÇÕES? 

Há quatro etapas principais,  comuns às modalidades  de privatização  e de concessão: 

PLANEJAMENTO

•  Análise da capacidade 
fiscal do ente público 

•  Análise do quadro jurídico, 
regulatório e institucional 
do ente público 

•  Estruturação dos mecanismos 
de garantia para o projeto 

•  Levantamento da base de 
ativos do ente público 

• Priorização de projetos

ESTRUTURAÇÃO 
 DO PROJETO 

•  Seleção da alternativa de 
estruturação mais adequada 

•  Elaboração de editais 
de chamamento e 
termos de referência 

•  Celebração de parcerias 
 com estruturadores 

•  Acompanhamento dos 
estudos técnicos 

LEILÃO

•  Realização de road show 
com potenciais investidores 

•  Participação em 
 audiência pública 

•  Realização de 
 consulta pública 

•  Resposta aos 
questionamentos dos 
órgãos de controle 

• Realização do leilão

CONTRATAÇÃO

•  Assinatura do contrato entre 
o setor público e o parceiro 
privado vencedor do leilão

1 2 3 4

ATUAÇÃO DO BNDES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

empreendedorismo e a adoção das 
melhores práticas de gestão e governança 
corporativa, assim como difundir a 
cultura de capital de risco no país. 

A BNDESPAR tem uma notável 
atuação histórica como investidora 
em todos os estágios desse mercado, 
realizando desde investimentos 
em startups até ofertas públicas 
de ações de empresas maduras. 

Também gerimos recursos de fundos 
com destinações específicas, como 
é o caso do Fundo Amazônia, do 
Fundo da Marinha Mercante ou 
ainda do BNDES FGI, entre outros.

continuamente para a preservação da 

memória institucional e compartilhamos 

com a sociedade as informações e o 

conhecimento produzidos internamente.

8. Apoiamos tecnicamente 
a formulação e execução 
de políticas públicas

Como banco de desenvolvimento 

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 

implantação de projetos com benefícios 

sociais relevantes, oferecendo-lhes condições 

de financiamento mais favoráveis. 

Em razão de nossa atuação e de nosso 

conhecimento setorial, somos convocados 

com frequência a apoiar tecnicamente 

a elaboração e o aperfeiçoamento de 

políticas públicas em diversos setores.

Saiba mais na seção Nosso desempenho Saiba mais na seção Nossos relacionamentos

Saiba mais na seção  
Nosso desempenho > Mercado de capitais

Saiba mais na seção  
Nosso desempenho > Infraestrutura
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