
GOVERNANÇA

MUDANÇA DE GESTÃO

Em 1º de junho de 2017, o economista Paulo 
Rabello de Castro assumiu a Presidência do 
BNDES, após a saída de Maria Silvia Bastos 
Marques, que esteve à frente da instituição 
até 26 de maio de 2017.

Rabello de Castro é formado em Economia 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e em Direito pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), além de 
doutor em economia pela Universidade de 
Chicago. Com atuação nos setores público 
e privado, é também autor de livros nessas 
áreas de conhecimento.

Após 11 meses, deixou o cargo, dando lugar 
a Dyogo Oliveira, que assumiu a Presidência 
do Banco no dia 9 de abril de 2018. 
Formado em Economia pela Universidade 
de Brasília (UnB), Dyogo é especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 
pela Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap); em Comércio Exterior, 
Negociações Internacionais e Câmbio 
pela FGV Brasília; e mestre em Ciências 
Econômicas pela UnB. É servidor público 
desde 1998 e foi ministro de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão antes de assumir 
a Presidência do BNDES.

NOSSA ESTRUTURA

Estamos organizados em diretorias,  
cada uma responsável por áreas, que são 
comandadas pelos superintendentes. 
Em 2017, entre as alterações em nossa 
organização interna, merece destaque o 
redesenho da área de Mercado de Capitais, 
desmembrada em duas para possibilitar uma 
melhor dedicação das equipes aos processos 
e ao acompanhamento da carteira.

Em 2018, foi conduzida readequação 
da estrutura com base na nova 
estratégia da instituição.

MODELO DE GOVERNANÇA

Nossa estrutura de governança tem como 
princípio o tratamento dos assuntos de 
forma colegiada, privilegiando a tomada 
de decisão de maneira transparente 
e coletiva. Ela é composta por: 
Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Comitê de Auditoria, Diretoria 
Executiva e comitês específicos.

O Conselho de Administração (CA) é nosso 
mais alto grau de governança. Entre suas 
atribuições estão opinar sobre questões 
relevantes do desenvolvimento econômico e 
social do país mais diretamente relacionadas 
às ações do BNDES; aconselhar a Presidência 

COMO SÃO SELECIONADOS OS MEMBROS DO CA?

O CA é composto por 11 membros, sendo uma indicação do Ministério do Trabalho, uma do Ministério da 

Fazenda, uma do Ministério das Relações Exteriores, uma do Ministério do Comércio Exterior, três do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, um representante dos empregados do BNDES eleito por voto 

direto e três membros independentes, indicados pelo Ministério do Planejamento. 

A Lei 13.303/16 e o Decreto 8.945/16 indicaram requisitos específicos para o preenchimento da função, como 

ter notório conhecimento e formação acadêmica compatíveis com o cargo, e determinaram que o processo de 

indicação deve ser avaliado por um comitê estatutário da empresa pública, o Comitê de Elegibilidade. 

A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) faz uma análise prévia dos 

documentos comprobatórios do indicado e consulta a Casa Civil da Presidência da República para confirmar a 

indicação. Cumprida essa fase sem objeções, o Ministério do Planejamento envia a documentação para análise 

do Comitê de Elegibilidade do BNDES. 

Tendo o Comitê, por maioria absoluta, verificado a presença de todos os requisitos e ausência de vedações 

para que o indicado integre o Conselho de Administração do BNDES, o ministério responsável pela indicação 

do conselheiro deverá encaminhar sua decisão final para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A 

indicação deve ser, então, submetida à Assembleia Geral do BNDES, a quem compete privativamente deliberar 

sobre a eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração.

Os trabalhos da assembleia serão liderados pelo presidente do BNDES, que, em caso de ausência, deve 

indicar um diretor para tal. Deverão comparecer à assembleia ao menos um membro do Conselho Fiscal e um 

procurador da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, representante da União, acionista único do BNDES.

do Banco sobre as linhas gerais orientadoras 
de suas ações; aprovar as políticas gerais do 
Banco, inclusive de governança corporativa; 
e manifestar-se sobre as demonstrações 
financeiras da instituição. O presidente do 
Conselho de Administração do BNDES não 
acumula outra função executiva no Banco.

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 
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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. A figura a seguir ilustra 

a organização e a composição dos 

principais elementos da estrutura de 

colegiados que vigorou em 2017, com 

um resumo de suas principais atribuições.

A autoridade para tratamento 

de questões relacionadas ao 

desenvolvimento econômico, 

social e ambiental é delegada 

para superintendentes e chefes 

de departamento, conforme 

atribuições definidas na Organização 

Interna Básica do BNDES.

GOVERNANÇA NAS  
EMPRESAS ESTATAIS

Obtivemos nota 9,5, alcançando o 
nível 1 de governança no primeiro 
ciclo de avaliação do IG-Sest, índice de 
governança das empresas estatais federais, 
elaborado pela Sest. Esse resultado 
representa o melhor grau entre os quatro 
níveis de classificação existentes. 

O objetivo do indicador é avaliar o 
cumprimento dos requisitos exigidos pela 
Lei 13.303/16 (Lei das Estatais) e das 
diretrizes estabelecidas nas resoluções da 
Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União (CGPAR). 

O IG-Sest será apurado trimestralmente 
até 30 de junho de 2018, conforme 

Conselho de Administração

• Comitês de superintendentes e/ou chefes de departamento e gerentes

Análise 
Setorial

Apoio à 
Inovação

Padronização de 
Procedimentos Jurídicos

Gestor do Processo 
de Concessão de 
Apoio Financeiro

Relacionamento 
Externo

• Comitês de superintendentes

Enquadramento, 
Crédito e Mercado 
de Capitais

Gestor de 
Tecnologia  
da Informação

Assuntos 
Financeiros

Gestão  
de Pessoas

GerencialSustentabilidade 
Socioambiental e 
Desenvolvimento 
Territorial

Subcomitês:
Gestão de Risco de Crédito
Gestão de Risco de Mercado
Gestão de Risco Operacional
Controles Internos

• Comitês de diretores e superintendentes • Comitês de diretores 

Gestão da 
Estratégia

Gestão de RiscosExecutivo de Tecnologia 
da Informação

Planejamento  
de Operações

• Diretoria

Comitê de Elegibilidade

Conselho Fiscal

• Comitê de Remuneração • Comitê de Auditoria

Com base em análise preliminar, não 
são esperadas alterações relevantes 
na classificação de nossos ativos 
financeiros. Entretanto, poderemos 
ter o resultado financeiro em IFRS 
impactado em função da aplicação dos 
requisitos que tratam da constituição 
de provisão para perdas esperadas.

A norma passou a ser aplicável desde  
1º de janeiro de 2018 para a elaboração das 
demonstrações financeiras consolidadas, 
mas a expectativa é de que o Banco Central 
do Brasil adote o IFRS9 apenas em 2019.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Em 2017, avançamos no escopo do Plano 
Plurianual de Implantação da Política de 
Responsabilidade Social e Ambiental (PRSA) 
2015-2017. Merecem destaque o acordo 

estabelecido pela referida lei, com base nas 
seguintes dimensões: (i) gestão, controle e 
auditoria; (ii) conselhos, comitês e diretoria; 
e (iii) transparência das informações. 

ADEQUAÇÃO À NORMA IFRS9

Iniciamos um plano de adequação aos 
requerimentos da nova norma internacional 
de instrumentos financeiros (International 
Financial Reporting Standards – IFRS9). Todas as 
etapas do plano de trabalho e seus resultados 
parciais foram apresentados aos órgãos de 
governança do Sistema BNDES (Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal, Comitê de 
Auditoria e demais comitês internos). 

Estão sendo analisados os modelos de 
negócios do Banco e as características 
de seus ativos financeiros quanto a 
seus fluxos de caixa contratuais.

Conselho Fiscal: composto por três membros, dois 
designados pelo Ministério do Planejamento e um pelo 
Ministério da Fazenda. Tem a atribuição de fiscalizar 
os atos dos administradores e verificar o cumprimento 
de seus deveres legais e estatutários; analisar as 
demonstrações contábeis trimestrais do Banco;  
examinar e emitir parecer sobre as demonstrações 
financeiras semestrais do BNDES; entre outras.

Comitê de Auditoria: composto por três membros, 
designados pelo CA, tem a atribuição de opinar sobre 
a contratação e destituição de auditor independente; 
revisar as demonstrações contábeis semestrais, inclusive 
notas explicativas, relatório de administração e parecer 
do auditor independente; avaliar a efetividade das 
auditorias independente e interna; entre outras.

Comitê de Elegibilidade: composto pelos mesmos 
membros que integram o Comitê de Auditoria, tem 
a atribuição de auxiliar o acionista controlador na 
indicação dos membros da Diretoria e dos Conselhos de 
Administração e Fiscal e verificar a conformidade  
do processo de avaliação desses membros.

Comitê de Remuneração: integrado por três membros 
nomeados pelo CA, é responsável por elaborar e 
supervisionar a implementação e a operacionalização  
da política de remuneração de administradores do 
BNDES e de suas subsidiárias.

Comitê de Gestão da Estratégia (CGE): direciona  
a estratégia corporativa e monitora o desempenho  
dos principais indicadores de gestão estratégica.

Comitê de Planejamento de Operações (CPO): 

acompanha assuntos operacionais, o desempenho  

dos indicadores de gestão interna e as principais  

variáveis do ambiente externo que afetam direta  

ou indiretamente a gestão do Banco.

Comitê Executivo de Tecnologia da Informação 

(Ceti): delibera sobre prioridades e alocação de recursos 

de TI; assegura a adoção de práticas de governança de TI; 

assegura a adoção das práticas de governança de  

TI estabelecidas, entre outras responsabilidades.

Comitê de Gestão de Riscos (CGR): acompanha 

o ambiente regulatório relativo à gestão de riscos 

e controles internos do Banco e conta com quatro 

subcomitês específicos: o de Risco de Crédito,  

o de Risco de Mercado, o de Risco Operacional  

e o de Controles Internos.

Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de 

Capitais (CEC): discute e delibera sobre os assuntos 

operacionais de enquadramento, crédito  

e mercado de capitais. 

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI): 

acompanha a carteira de projetos de TI e delibera sobre 

suas alterações; estabelece temas prioritários de TI; 

monitora os níveis de serviço de TI e propõe melhorias, 

quando necessário, entre outras responsabilidades.

Comitê de Assuntos Financeiros (CAF): aprecia questões 

financeiras, contábeis e patrimoniais e zela pela consistência 

entre as dimensões operacionais, financeiras e de crédito.

Comitê de Gestão de Pessoas: apoia e orienta as 

atividades desempenhadas pela área de Recursos 

Humanos, zelando pela adequação e otimização: 

das políticas de gestão de pessoas; do processo de 

movimentação interna de pessoal; dos processos de 

treinamento dos empregados; e do processo  

de adequação organizacional.

Comitê de Sustentabilidade Socioambiental e 

Desenvolvimento Territorial (CSS): lidera processos 

de revisão, acompanhamento, avaliação e disseminação 

da PRSA e das políticas de desenvolvimento regional; 

zela pela incorporação das dimensões social, ambiental 

e territorial na estratégia corporativa; coordena a 

elaboração do Plano Plurianual de Ações destinado  

à implementação da PRSA; e fortalece e dissemina  

a cultura relativa aos dois temas internamente.

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 Gestão da Estratégia, 

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 à Diretoria e às demais esferas 

de nossa governança.

de cooperação com a International Finance 
Corporation (IFC), visando aprimoramentos 
no sistema de gestão socioambiental do 
BNDES; o benchmarking sobre a atuação 
socioambiental de instituições financeiras 
de desenvolvimento internacionais; e a 
construção de uma política socioambiental 
para atuação em mercado de capitais, em 
fase de aprovação pelas instâncias decisórias 
do Banco. O novo plano plurianual, contendo 
as atividades a serem executadas no triênio 
2018-2020, foi aprovado em 2018.

Outra ação importante no ano foi a adesão 
à iniciativa Mainstreaming Climate Action 
in Financial Institutions, cujo objetivo 
é promover a integração da dimensão 
climática no centro da atuação de 
instituições financeiras, para identificação 
de oportunidades, fortalecimento da gestão 
de riscos e melhor alocação de capital.

MERCADO DE CAPITAIS –  
STEWARDSHIP

Aderimos, por meio da BNDESPAR, ao 
Código Amec de Princípios e Deveres dos 
Investidores Institucionais – Stewardship, 
desenvolvido pela Associação dos Investidores 
do Mercado de Capitais (Amec).

Por meio da adesão, esperamos demonstrar o 
compromisso da BNDESPAR em adotar boas 
práticas de gestão de recursos; nos alinhar a 
importantes gestores de recursos, assumindo 
papel relevante na defesa da sustentabilidade 
dos mercados financeiros e de capitais; 
atender à demanda de informações sobre a 
forma de atuação da BNDESPAR por parte 
da sociedade e dos órgãos de controle; e 
contar com o apoio qualificado da Amec 
e dos demais signatários na elaboração 
de nosso programa de Stewardship.
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RECOMENDAÇÕES DA CPI 

1. Criar comissão interna para apurar eventuais irregularidades na aplicação por parte dos estados 

federados de recursos concedidos por meio de financiamentos do BNDES, sobretudo no tocante à 

fiscalização direta da aplicação desses recursos e da qualidade dos investimentos realizados, bem 

como estabelecer mecanismos para que mudanças na finalidade ou uso pretendido para cada obra 

seja previamente acordado com o BNDES.

2. Regulamentar a possibilidade de os estados e municípios oferecerem como garantia dos empréstimos 

os direitos referentes aos fundos de participações.

3. Definir, nos casos dos empréstimos a estados e municípios, que o Tesouro Nacional avalize as 

operações de crédito.

4. Adotar como padrão de conduta a análise e divulgação, em cada financiamento, de quais os objetivos 

a serem atingidos, bem como se esses objetivos foram atingidos após a execução do projeto.

5. Para efeito da concessão de participação no lucro a diretores e empregados do BNDES, por ocasião 

da celebração do acordo coletivo (Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000), levar em conta não 

apenas o lucro contábil, mas também o cumprimento das metas (externalidades positivas) dos 

financiamentos concedidos.

O documento também propõe a elaboração de um projeto de lei com novas regras para empréstimos do 

Banco, com três objetivos:

I.  disciplinar o financiamento por bancos de desenvolvimento criados ou mantidos pela União para 

aquisição de ativos no exterior ou de participação em empresa estrangeira;

II.  criar a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD);

III. estabelecer regras de transparência e delimitar a atuação de agentes de relações governamentais 

ou de grupos de pressão em face dos bancos de desenvolvimento mantidos pela União.
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ÉTICA E INTEGRIDADE

A ética é um dever de nossos 
administradores, empregados e prestadores 
de serviço. Nosso compromisso com a 
ética está expresso em nossa declaração de 
valores e em nosso código de ética, que 
também é aplicável a todos que interagem 
com o BNDES, inclusive clientes e instituições 
financeiras credenciadas para repasse de 
recursos. Em 2017, não há registro de perdas 
decorrentes de fraudes internas ou externas.

GESTÃO DE ÉTICA

A gestão de ética é conduzida pela 
Comissão de Ética do BNDES (CET/
BNDES) e por sua secretaria executiva, 
vinculadas a nossa presidência. Em 2017, 
abrimos 93 procedimentos preliminares 
e concentramos esforços em ações 
preventivas internas de disseminação 
dos valores éticos, como a realização de 
campanhas de comunicação e a organização 
de cursos e eventos sobre o tema.

Em 2017, assumimos, por meio do 
presidente da CET/BNDES, a coordenação 
do Fórum Nacional de Gestão da Ética 
nas Empresas Estatais, em conjunto com a 
Petrobras Distribuidora S.A. Dessa forma, 
será possível indicar temas que consideramos 
relevantes para serem inseridos na agenda 
das discussões perante a Comissão de Ética 
Pública da Presidência da República (CEP), 
fortalecendo a gestão da ética no Banco e 
a segurança na atuação da CET/BNDES.

CPMI, CPI E COMISSÕES 
INTERNAS DE APURAÇÃO

Em 2017, foram constituídas uma 
comissão parlamentar mista de inquérito 
(CPMI) e uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) no Senado Federal a fim 
de investigar possíveis irregularidades 
em operações do BNDES. 

A CPMI iniciou suas atividades em maio 
com o objetivo de investigar a existência de 
irregularidades envolvendo a empresa JBS 
em operações realizadas com o BNDES. Seu 

relatório final foi aprovado em dezembro e 
não contém qualquer indício ou evidência 
das suposições relacionadas a fraudes ou 
ilicitudes, nem faz recomendações ao Banco. 

Recentemente foi autorizada a assinatura de 
um termo de adesão ao acordo de leniência 
celebrado entre o Ministério Público Federal 
e a J&F Investimentos S.A., com o intuito de 
permitir o acesso a informações de interesse 
do BNDES em relação a suas operações.

A CPI foi instalada em agosto para 
investigar a existência de irregularidades nos 
financiamentos concedidos pelo BNDES no 
âmbito do programa de globalização das 
companhias nacionais, bem como eventuais 
irregularidades nas operações de apoio à 
administração pública. Concluída em março 
de 2018, seu relatório final reconhece a 
importância do BNDES para o Brasil e não 
apresenta nenhum elemento que desabone 
nossas operações. O parecer traz cinco 

AUDITORIA INTERNA

Nossa unidade de auditoria interna, vinculada 
diretamente ao Conselho de Administração, 
tem como missão fortalecer a governança 
corporativa, a gestão de riscos e o sistema 
de controle interno, por meio de avaliações e 
consultorias objetivas e da interlocução com os 
órgãos externos de controle: TCU, CGU e BCB.  

Em 2017, recebemos diligências e passamos 
por auditorias dos órgãos de controle que, 
juntas, totalizaram 2.228 itens de demandas, 
todos devidamente tratados. Ao longo do 
ano, foram monitorados 177 processos ou 
auditorias em curso nos órgãos de controle. 

Em resposta aos apontamentos decorrentes 
dos trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna em 2017, foram apresentados 
128 planos de ação, dos quais 85 foram 
implementados ainda no exercício. Os 
demais têm prazos para implementação 
posteriores a 2017 e continuarão a ser 
monitorados e reportados pela Auditoria 
Interna aos órgãos de governança.

COMBATE À CORRUPÇÃO E 
PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

Em 2017, revisamos nossa política corporativa 
de prevenção à lavagem de dinheiro e 
combate ao financiamento do terrorismo 
(PPLD), visando aprimorar os procedimentos 
e controles internos relativos ao tema, de 
forma compatível com o porte e o volume 
das operações empreendidas pelo Banco. 
Constituem diretrizes da política questões 
como: compromisso da alta administração 
com o tema; adoção de regras, procedimentos 
e controles internos para a PPLD consistentes 
com os riscos associados ao Sistema 
BNDES, com base na abordagem baseada 
em risco; procedimentos de Conheça seu 
Cliente, Conheça seu Parceiro, Conheça 
seu Fornecedor e Conheça seu Empregado; 
fortalecimento da cultura de prevenção 
à lavagem de dinheiro e combate ao 
financiamento do terrorismo (PLD/CFT) e 
monitoramento e comunicação de operações 

recomendações ao Banco, as quais estão 
em fase de acompanhamento interno para 
tomada de providências. O documento ainda 
propõe a elaboração de um projeto de lei 
com novas regras para financiamentos.

As investigações de ambas as comissões 
nos proporcionaram oportunidades de 
demonstrar a lisura de nossas práticas e o 
efetivo compromisso com o desenvolvimento 
do país. Internamente, constituímos 
comissões de apuração para verificar a 
ocorrência de irregularidades nos processos de 
determinados financiamentos e participações 
societárias. Das comissões abertas nos 
últimos dois anos, três já foram concluídas 
e outras duas estão em andamento. Nas 
comissões finalizadas foram apontadas 
oportunidades de melhorias em processos 
e controles, bem como foram elencadas 
sugestões de providências específicas em 
relação a alguns dos seus achados.

ou situações suspeitas ao Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Incluímos na análise dos pedidos de 
financiamento a aplicação de um questionário 
sobre o programa de integridade do cliente, 
para que possamos conhecer o perfil 
de cada empresa e avaliar os controles 
para prevenção à lavagem de dinheiro e 
combate a fraudes adotados por ela.

Colocamos em prática uma série de 
iniciativas para reforçar a importância do 
tema e fortalecer a cultura de integridade no 
Banco, como a participação de empregados 
do BNDES em treinamento do Coaf; 
organização de seminário para debater a 
visão dos órgãos reguladores sobre PLD/CFT 
e os procedimentos de prevenção adotados 
por bancos de desenvolvimento nacionais 
e internacionais; produção de um guia e 
treinamento de todos os empregados e 
membros da alta administração sobre PLD/
CFT; e elaboração do Guia de Conduta e 
Integridade do BNDES, que consolida as 
principais regras e diretrizes para uma tomada 
de decisão alinhada aos preceitos éticos que 
regem o Banco e a visão prática das condutas 
esperadas no cotidiano da instituição. 

No âmbito da Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), 
assumimos compromisso com as seguintes 
iniciativas do plano de ação a ser executado 
pela rede em 2018: elaborar e aprovar o Plano 
Nacional de Combate à Corrupção; elaborar 
propostas de medidas voltadas ao combate à 
corrupção privada; consolidar a estratégia para 
fortalecer a prevenção primária à corrupção; 
implementar medidas de restrição e controle 
do uso de dinheiro em espécie; e aprofundar 
os estudos sobre a utilização de moedas 
virtuais para fins de lavagem de dinheiro e 
eventualmente apresentar propostas para 
regulamentação ou adequações legislativas.

Como parte da programação da Semana  
de Integridade e Ética, realizada na  
semana do dia 9 de dezembro – Dia 
Internacional contra a Corrupção –,  
organizamos uma ação, em parceria com 
a CGU, a Alliance for Integrity e o Instituto 

Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, 
dedicada a micro, pequenas e médias 
empresas. Foram debatidos, entre outros 
assuntos, o papel das MPMEs no combate à 
corrupção e a implementação de programas 
de integridade nessas empresas. 

Materiais sobre integridade para MPMEs 
foram divulgados em nossas redes sociais, 
reforçando nosso papel de indutor de boas 
práticas no tema. 

RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

Dedicamos especial atenção ao tema dos 
direitos humanos. Em 2017, realizamos a 
adequação de normativos e procedimentos 
internos à Lei Brasileira de Inclusão e, no 
contexto externo, participamos de iniciativa 
do Ministério dos Direitos Humanos relativa 
ao Protocolo de Ações para Proteção dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes no 
Contexto de Obras e Empreendimentos. 

Participamos desde 2007 do Programa 
Pró-Equidade de Gênero e Raça. Neste ano, 
avançamos no 1º Plano de Trabalho (2016-
2018) da Política de Equidade de Gênero e 
Valorização da Diversidade do Sistema BNDES. 

Introduzimos a equidade de gênero como 
critério de seleção em chamadas públicas 
do Fundo Amazônia para projetos do 
terceiro setor. Nas chamadas públicas voltadas 
à promoção das “Atividades produtivas 
sustentáveis” e ao “Fortalecimento da gestão 
territorial e ambiental das terras indígenas”, os 
projetos propostos tinham de apontar em que 
medida considerariam os diferentes interesses 
de homens e mulheres e integrariam ações 
de promoção da equidade de gênero em 
suas intervenções. Para os projetos aprovados 
foram estabelecidos indicadores de resultados 
e de impacto com o objetivo de medir, por 
exemplo, a participação ativa das mulheres nas 
tomadas de decisão. Nas avaliações ex post 
de efetividade de projetos, consideramos 

Leia em:  
www.bndes.gov.br/codigodeetica

Saiba mais em  
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?1&codcol=2110

Leia mais em: www.bndes.gov.br/pld-cft
Leia mais em:  www.bndes.gov.br/condutaeintegridade

Saiba mais na seção Nosso desempenho > Socioambiental
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desde 2015 como o projeto contribuiu 
para a promoção da equidade de gênero.

O Comitê Orientador do Fundo Amazônia 
(COFA) estabeleceu como foco de 
atuação para o biênio 2017-2018 o 
apoio a terras indígenas. As diretrizes e 
os critérios para aplicação dos recursos 
do fundo estabelecem regras de tutela e 
promoção de direitos dos povos indígenas 
e comunidades tradicionais, como a 
obrigação de apresentação de documento 
que comprove o consentimento prévio 
dessas comunidades ou de suas instituições 
representativas para apoio ao projeto. 

TRANSPARÊNCIA

PROJETO CORPORATIVO 
TRANSPARÊNCIA

O projeto corporativo Transparência 
concentra iniciativas para ampliar a 
visibilidade e a compreensão, por parte de 
nossos públicos de interesse, de diversos 
aspectos relacionados a nossa atuação. As 
principais iniciativas referentes ao projeto 
entregues em 2017 foram a elaboração da 
Política de Divulgação das Informações, 
da Política de Transações com Partes 
Relacionadas e da norma de governança 
de nosso site; a revisão da estrutura de 
notas explicativas das demonstrações 
financeiras do Banco e de suas subsidiárias; 
e a divulgação trimestral dos dados das 
séries históricas de dados financeiros.

ACESSO À INFORMAÇÃO

Nosso site é o principal instrumento de 
transparência ativa do Banco, com uma seção 
específica dedicada a esse fim. É possível 
consultar, por exemplo, informações sobre 
fontes de recursos, relatórios de prestação de 
contas, informações sobre compras e contratos 
e estatísticas de desembolso de recursos.

Em 2017, foram incluídos na seção 
Transparência nossa nova Política de 

Divulgação de Informações, os contratos 
de financiamento à exportação de bens e 
serviços de engenharia e um documento 
com perguntas e respostas visando 
esclarecer questões sobre as operações 
do BNDES com a empresa JBS. Dispomos 
ainda do Serviço de Informação ao 
Cidadão para recebimento de solicitações 
amparadas pela Lei de Acesso à Informação.

LIVRO VERDE

Em comemoração a nossos 65 anos, 
lançamos em 2017 o Livro verde: 
nossa história tal como ela é, com o 
objetivo de prestar contas à sociedade 
brasileira de nossa atuação ao longo 
do atual século, entre 2001 e 2016.

O livro atende a um duplo propósito: 
expor o conjunto de temas controversos 
que cercaram nossa atuação no 
período; e apresentar uma espécie de 
relatório, na forma de um balanço, de 
maneira integrada e abrangente, de 
nossas atividades em diversos campos 
nesses 16 anos. A publicação apresenta 
também dois apêndices que incluem 
uma abordagem histórica do papel 
do Banco, que remonta às origens do 
BNDES em 1952, e um levantamento 
dos principais financiamentos.

A versão digital do Livro verde está 
disponível em nosso site, no qual também 
é possível solicitar um exemplar impresso.

TIPOS DE SIGILO

Todas as informações do BNDES 
não enquadradas como sigilosas 
são disponibilizadas à sociedade, 
conforme dispõe a Lei de Acesso à 
Informação. Os principais tipos de sigilo 
que temos dever de manter são:

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

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, tais como marcas, 
patentes, know-how e segredos 
industriais, cuja divulgação pode 
acarretar danos materiais ou morais.

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
BNDES-CGU

Celebramos com a CGU um acordo de 
cooperação com o intuito de ampliar 
os mecanismos de participação social 
e acesso à informação, por meio de 
ações integradas e do intercâmbio de 
experiências entre as duas instituições.

Entre as ações do plano de trabalho 
esteve a execução de atividades para 
viabilizar o financiamento do Hackfest 
2017 – a terceira edição da maratona 
de programação organizada pela CGU 
em parceria com o Ministério Público do 
estado da Paraíba, o Tribunal de Contas 
do estado da Paraíba e outros parceiros 
locais. O Hackfest tem como finalidade 
envolver a sociedade no combate à 
corrupção, por meio do desenvolvimento 
de soluções tecnológicas.

Saiba mais em:  
www.bndes.gov.br/transparencia

Acesse em: 
www.bndes.gov.br/livroverde

Saiba mais na seção Nossos relacionamentos

Mensuramos e monitoramos 

os riscos aos quais estamos 

expostos e avaliamos 

nossos controles internos 

periodicamente.

Realizamos alguns avanços importantes 
na gestão de risco de mercado no ano, 
como a implantação de rotinas de 
monitoramento de operações de day 
trade, o início do acompanhamento 
do risco de mercado de debêntures 
com opcionalidade embutida de 
características exóticas e a introdução de 
testes de estresse mais abrangentes.

A concentração da carteira de crédito 
é um dos riscos que monitoramos 
atentamente. Observamos a 
exposição ao risco de concentração 
da carteira de crédito, seguindo uma 
metodologia própria que visa prever 
possíveis situações de alerta e ensejar 
medidas mitigadoras. Além disso, 
desenvolvemos uma metodologia de 
quantificação do risco de concentração 
individual e estamos desenvolvendo 
outra para quantificação do risco de 
concentração setorial. Essas métricas 
serão acompanhadas e periodicamente 
informadas ao Banco Central.

Em 2017, foram aprovadas a revisão 
e atualização de diversas normas que 
compõem nossa política de crédito, 
com o objetivo de alinhá-la à estratégia 
do Banco, aprimorando as formas de 
apoio, as metodologias e a precificação 
do risco de crédito. Entre as normas 
propostas, destaca-se a definição 

Saiba mais na próxima página

PRINCIPAIS RISCOS AÇÕES DE MITIGAÇÃO
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S 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 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.
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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 B3 (antiga 
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.

Implantação do módulo de riscos 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.

•  Desenvolvimento de metodologia de quantificação 
do risco de concentração individual.

•  Aplicação da 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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Perdas resultantes de eventos externos ou 
de falha, deficiência ou inadequação de 
processos internos, pessoas ou sistemas, 
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.

LE
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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.
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Possibilidade 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 CSS.

 INDICADORES GRI: 

102-15 | 102-30
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da Política de Crédito de Operações 
Incentivadas com MPMEs, que simplifica e 
padroniza a diferenciação de tratamento 
que é dada ao segmento; a revisão da 
precificação de risco, a qual passou a 
diferenciar, pelo prazo da operação, a 
cobrança do spread de risco; a revisão 
e simplificação das regras de concessão 
de limites de crédito para intermediários 
financeiros; e o aprimoramento das 
metodologias de classificação de 
risco de entidades no exterior. 

No ano, o Banco passou por um novo ciclo 
de identificação de riscos operacionais, com 
mapeamento daqueles mais relevantes e dos 
controles já existentes. Foram mensurados a 
probabilidade de ocorrência desses riscos e o 
impacto financeiro decorrente dela, e foram 
estabelecidos planos, quando necessário.

GESTÃO INTEGRADA 
DE RISCOS

O Conselho de Administração é 
responsável pela aprovação das políticas 
corporativas de gestão de riscos e 
controles internos, que formalizam o 
processo de gestão dos riscos de crédito, 
de mercado, de liquidez e operacional, 
bem como o processo de gestão de 
controles internos no BNDES. Cabe 
também ao CA a definição do nível 
global de apetite ao risco e a aprovação 
do programa de testes de estresse.

Compete ainda ao CA determinar 
a implementação e supervisionar 
os sistemas de gestão de riscos e 
de controle interno estabelecidos 
para a prevenção e a mitigação dos 
principais riscos aos quais o Banco 
está exposto, inclusive aqueles 
relacionados à integridade das 
informações contábeis e financeiras e 
à ocorrência de corrupção e fraude. 

O conselho é continuamente informado 
sobre a gestão de riscos praticada no 
BNDES por meio de boletins periódicos 
e apresentações de temas específicos. 

As principais atividades e os destaques 
do exercício relacionados aos temas 
de risco operacional, controle interno 
e compliance são apresentados no 
relatório anual de gestão de riscos, 
que é aprovado pela Diretoria e 
pelo Conselho de Administração.

Além disso, ao longo do exercício 
foram submetidos à aprovação 
da alta administração normas e 
documentos relevantes para a gestão do 
compliance no BNDES, como a norma 
sobre procedimentos de apuração 
interna, a política de prevenção à 
lavagem de dinheiro e combate 
ao financiamento do terrorismo 
e o programa de conformidade. 

Com o objetivo de sinalizar a necessidade 
das instituições financeiras de gerir capital 
e riscos relevantes de forma integrada 
e contínua, o Banco Central do Brasil 
publicou a Resolução CMN 4.557/2017. 
Ao longo do ano, incorporamos a nossa 
gestão de riscos importantes conceitos 
trazidos por essa resolução, como: 

• risco de concentração, incorporado 
na definição de risco de crédito;

• contrapartes conectadas e 
critérios de identificação;

• instrumentos financeiros reestruturados 
e critérios de identificação;

• ativos problemáticos e 
critérios de identificação.

A mais recente iniciativa do BNDES 
para a gestão integrada de riscos foi a 
criação de limites integrados de riscos, 
baseados em indicadores regulatórios de 
capital. Esses limites estão formalizados 
na Política de Monitoramento de Riscos 
Integrados (PMRI), aprovada em fevereiro 
de 2018 pelo Conselho de Administração 
do BNDES. Essa política reforça nosso 
comprometimento com o controle dos riscos 

por meio da atribuição de responsabilidades 
aos gestores e da atribuição de uma 
estrutura de monitoramento e reporte 
às unidades operacionais do Banco.

TESTES DE ESTRESSE 
INTEGRADOS

Em linhas gerais, os testes de estresse 
integrados consistem em simular o balanço, 
o resultado, o capital e os riscos (crédito, 
mercado, liquidez e operacional) do BNDES a 
partir de modelo de simulação desenvolvido 
internamente, o ALM@Risk, com o objetivo 
de avaliar de forma dinâmica e prospectiva 
a capacidade de capital do BNDES ante 
uma série de restrições de negócios, de 
mercado e regulatórias. Os resultados 
dos testes são reportados periodicamente 
à alta administração do Banco.

Executamos dois testes de estresse 
integrados ao longo de 2017. O primeiro 
foi realizado no início do ano no contexto 
do processo interno de avaliação da 
adequação de capital (Icaap). O segundo 
foi o projeto piloto do Teste de Estresse 
Bottom-Up (Tebu), coordenado pelo BCB, 
que avalia o impacto nos indicadores 
financeiros dos bancos resultante de 
cenários econômicos adversos fornecidos 
pelo BCB para os três anos seguintes. 

Além de atender às demandas regulatórias 
associadas ao Icaap e ao BCB, os resultados 
dos testes também podem ser utilizados 
gerencialmente como insumo para outras 
análises, por exemplo, na alteração do 
perfil das operações e das estratégias de 
rolagem, das políticas de hedge etc.

AUMENTO DOS 
INDICADORES DE CAPITAL 

Os principais indicadores prudenciais (índice 
de Basileia, índice de Capital Nível I 
e índice de Capital Principal) subiram em 
função do aumento de 7,9% do capital 
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principal (de R$ 90.413 milhões para  
R$ 97.579 milhões) e, principalmente, 
da queda de 14,8% do valor total 
dos ativos ponderados ao risco 
(RWA) (de R$ 624.850 milhões 
para R$ 532.011 milhões).

APETITE A RISCO

Em 2017, realizamos um piloto do 
framework de apetite a riscos, que 
culminou com o encaminhamento de uma 
proposta para apreciação dos colegiados 
do BNDES para efetiva implantação em 
2018. Essa iniciativa foi ao encontro da 
exigência do Banco Central (Resolução 
CMN 4.557/2017) de definição do apetite 
a risco pelas instituições financeiras.

A declaração de apetite a risco do BNDES 
contempla aspectos quantitativos e 
qualitativos, bem como a relação do 
risco com o planejamento estratégico 

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

DEZ. 2015 DEZ. 2016 DEZ. 2017

Patrimônio de Referência (PR) 94.997 135.620    146.368 

(+) Capital Nível I 63.331 90.413        97.579 

       Capital principal (CP)  63.331 90.413      97.579 

       Capital complementar (CC)     -   -        -   

(+) Capital Nível II 31.666 45.207 48.789 

(-) Deduções do PR -   -   -   

Ativos ponderados pelo risco (RWA) 644.332 624.850 532.011 

(+) de crédito 601.621 534.199 478.161 

(+) de mercado 16.981 58.312 18.465 

(+) operacional 25.730 32.339 35.385 

Índice de Basileia + ACP (PR/RWA)
(mínimo regulatório – 10,5%) 14,74% 21,70% 27,51%

Índice de Capital de Nível I + ACP (NI/RWA) 
(mínimo regulatório – 7,25%) 9,83% 14,47% 18,34%

Índice de Capital Principal + ACP (CP/RWA) 
(mínimo regulatório – 5,75%) 9,83% 14,47% 18,34%

do Banco. Ela é destinada ao nosso 
público interno, com o intuito de 
orientar a atuação de todos os 
empregados, e aborda os diferentes 
riscos da instituição, em especial os de 
crédito, de mercado e operacional.

AVALIAÇÃO DO SISTEMA  
DE CONTROLE INTERNO

Com base nos princípios do Committee  
of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (Coso), o BNDES 
considera que seu Sistema de Controle 
Interno (SCI) é aderente às boas práticas 
da estrutura de controle interno, 
internacionalmente aceita. O resultado 
satisfatório da avaliação resultou na 
identificação de oportunidades de 
melhoria que se converteram em planos  
de ação para o contínuo aprimoramento 
da eficácia do SCI do Banco.

INDISPONIBILIDADE DE 
ACESSO E RECUPERAÇÃO 
DE ATIVOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

Desenvolvemos duas estratégias 
complementares para mitigação 
dos riscos de interrupção no acesso 
físico aos prédios onde atuamos no 
Rio de Janeiro. A primeira trata da 
implementação do teletrabalho para 
uso em contingência, permitindo 
que nossos processos mais críticos 
possam ser retomados remotamente 
pelas equipes que não necessitam 
de interação direta. A segunda 
trata da elaboração de um plano de 
contingência para movimentação das 
equipes entre localidades de operação 
do Banco, permitindo a redução do 
tempo para retomada das atividades 
que necessitam de interação presencial.

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

Em maio de 2017, o Comitê de 
Gestão de Riscos aprovou o Plano 
Estratégico de Segurança da 
Informação. Além de buscar maior 
alinhamento das ações de segurança 
da informação (SI) com a estratégia 
do Banco, o documento apresenta 
um diagnóstico da situação da SI no 
BNDES e enumera oito necessidades, 
priorizadas pela alta administração. 
O plano prevê a execução de 35 
ações entre 2017 e 2018, entre elas 
iniciativas para fortalecimento da 
cultura e da governança de SI.

Também em 2017 foi aprovada pela 
Diretoria do Banco a nova versão da 
Política Corporativa de Segurança da 
Informação. Trata-se da quarta versão 
da política, que agora inclui normas 
para disciplinar questões como o uso 
de serviços de computação em nuvem 
e a utilização de dispositivos pessoais 
no ambiente de tecnologia do BNDES. 

Saiba mais na seção  
Governança, ética e transparênciaLeia em: www.bndes.gov.br/gestao-de-riscos

Leia mais na seção Nossa estratégia
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DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Atendendo à solicitação da Secretaria 
do Tesouro Nacional para o pagamento 
antecipado de R$ 180 bilhões da dívida do 
Banco com a União, com a finalidade de 
utilização de tais recursos para abatimento 
da dívida pública, no segundo semestre de 
2017 realizamos liquidações antecipadas 
em três contratos, no valor total de  
R$ 50 bilhões. Nos primeiros meses  
de 2018, foi analisada a possibilidade de 
devolução antecipada dos restantes  
R$ 130 bilhões solicitados, preservados  
os limites prudenciais bancários, entre os 
quais, os de liquidez, e tendo em vista 
outras duas demandas de saída de  
recursos envolvendo recursos do FAT e do 
PIS/Pasep e a perspectiva de retomada  
do crescimento econômico com impacto  
sobre a demanda por financiamentos de 
longo prazo – especialmente projetos  
de infraestrutura, compra de máquinas e 
equipamentos industriais – e por capital 
de giro. A expectativa é que tal devolução 
ocorra entre junho e agosto de 2018.

A devolução de R$ 9,1 bilhões ao PIS-Pasep, 
em outubro de 2017, foi determinada 
pela Resolução 6, de 11 de setembro de 
2017, do Conselho Diretor do fundo. Essa 
norma visou atender à necessidade de caixa 
estimada para pagamento aos cotistas, 
decorrente da Medida Provisória 797/2017, 
que reduziu a idade para saque, sendo 65 
anos para os homens e 62 para mulheres. 

TLP

A Taxa de Longo Prazo substituiu a Taxa 
de Juros de Longo Prazo nos contratos do 
BNDES firmados a partir de 1º de janeiro de 
2018. A nova taxa foi anunciada em 31 de 
março de 2017 pelo Banco Central e pelo 

Ministério da Fazenda e instituída pela Lei 
13.483/2017, em 21 de setembro de 2017. 

Em 2017, foram empreendidos esforços para 
adequar processos internos e sistemas de 
TI, alterar as políticas operacionais, elaborar 
os normativos internos e principalmente 
comunicar de forma transparente as 
alterações para os públicos externo e interno. 

Com a promulgação da nova lei, os 
recursos do FAT, do PIS-Pasep, do FMM 
e os recursos repassados pelo Tesouro 
Nacional após a renegociação dos contratos, 
passarão a ser remunerados pela TLP, no 
caso dos valores aplicados em operações 
de financiamento contratadas a partir de 
1º de janeiro de 2018, e pela Selic, no caso 
dos valores não aplicados. As operações de 
financiamentos às exportações, incluídas 
na modalidade FAT Cambial, continuam 
sendo remuneradas pela Libor mais variação 
do dólar norte-americano ou euro.

Os valores já contratados até dezembro de 
2017 continuarão a ser remunerados pela 
TJLP. Em relação à remuneração dos recursos 
registrados no passivo do BNDES, os cálculos 
serão realizados pelo novo sistema da dívida 
que está em processo de implementação. 

CAPTAÇÃO COM ORGANISMOS  
INTERNACIONAIS

Em 2017, foram contratadas três novas 
operações com organismos internacionais: 
com o New Development Bank (NDB) em  
abril, no valor de US$ 300 milhões, para 
apoio a projetos de energias renováveis; com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) em novembro, no valor de  
US$ 750 milhões, para apoio a projetos 
de energia sustentável; e com o KfW 

em dezembro, no valor de US$ 141,72 
milhões, para apoio a projetos de energias 
renováveis e eficiência energética. 

O ingresso de recursos, relativos a captações 
já contratadas, totalizaram US$ 613 milhões 
no ano, sendo uma parcela de US$ 13 milhões 
do contrato de apoio à eficiência energética e 
energia renovável com a Agência Francesa de 
Desenvolvimento (AFD), celebrado em 2014; 
uma parcela de US$ 100 milhões referente 
ao contrato Green IV, celebrado com o  
Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC) em 2015; e uma parcela de  
US$ 500 milhões relativa ao contrato assinado 
com o BID em novembro de 2017 para 
apoio a projetos de energia sustentável. 

GREEN BONDS

Em maio de 2017, emitimos US$ 1 bilhão  
em green bonds no mercado 
internacional. Os green bonds têm 
características similares aos bonds 
convencionais, porém os recursos captados 
devem ser destinados a financiar projetos 
ambientalmente sustentáveis, atestados por 
uma empresa verificadora, especializada 
na área ambiental. No caso do BNDES, os 
recursos captados são investidos em projetos 
de geração eólica ou solar. Foi o primeiro 
green bond de uma instituição financeira 
brasileira e eleito entre as três melhores 
emissões de green bonds da América 
Latina em 2017 pela Global Capital.

A operação resultou em uma taxa de retorno 
ao investidor de 4,80% a.a., o que representa 
prêmio de 269,3 pontos-base sobre as taxas 
dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e 
cerca de sessenta pontos-base sobre os títulos 
externos da República Federativa do Brasil.

ATUAÇÃO DO BNDES COMO 
DEALER DO BANCO CENTRAL

Em 2017, fomos credenciados pela primeira 
vez pelo BCB para atuar como dealer 
do Departamento de Mercado Aberto 
(Demab). Os dealers são instituições que, 
ao apoiarem o BCB na execução de sua 
função de administrador da liquidez do 
sistema financeiro, contribuem para que 
ele cumpra seu mandato de responsável 
pela política monetária no Brasil. 

INADIMPLÊNCIA

A inadimplência da carteira de crédito do 
BNDES atingiu 2,08% (90 dias) em 31 de 
dezembro de 2017. Embora essa taxa seja 
inferior à observada no fim de 2016  
(2,43% – 90 dias) e abaixo também da 
taxa do Sistema Financeiro Nacional, que 
alcançou 3,25% no período, ainda se 
encontra acima dos patamares históricos 
observados, em função do prolongamento 
do ciclo recessivo e do agravamento 
de risco em setores específicos.

Buscando sempre mitigar risco e minimizar 
perdas e constantemente estudando 
como aperfeiçoar nossa política de crédito, 
adotamos em nossas operações, como 
padrão, mecanismos mitigadores, tais como 
a constituição de garantias nos créditos 
concedidos, bem como atenção à adequada 
remuneração do risco de crédito incorrido, por 
meio da cobrança da taxa de spread de risco.

Fazemos um monitoramento contínuo do 
risco de crédito de nossos devedores. 
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. 
Também analisamos periodicamente a 
necessidade de constituição de provisão 
complementar em função de outros 
fatores, por exemplo, o risco setorial. Dessa 
maneira, mantemos capital suficiente 
para absorver eventuais perdas.

O cenário econômico desfavorável e o 
aumento do risco de crédito em 2017 
implicaram a constituição de provisões 
da ordem de R$ 7,175 bilhões, com 
recuperação de créditos de R$ 473 
milhões, resultando em uma despesa de 
R$ 6,702 bilhões no fim do exercício.

RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS

Muito embora as operações financiadas 
pelo BNDES sejam submetidas a análises 
criteriosas, como em qualquer instituição 
financeira, ainda assim estamos sujeitos ao 
risco de os devedores enfrentarem dificuldade 
de honrar suas dívidas e outras obrigações. 

Ocorrido o inadimplemento, é comum que 
se parta primeiramente para a tentativa 
de renegociação da dívida, de maneira 
extrajudicial, buscando-se um acordo 
entre as partes. Esse esforço é essencial, 
tendo em vista os objetivos de recuperar 
o crédito e manter o compromisso com 
o desenvolvimento. Dessa maneira, 
sempre que possível, são perseguidas as 
alternativas que busquem preservar não 
somente o crédito detido pelo BNDES, 
como também a viabilidade econômica e 
a continuidade do projeto em questão. 

Se, no entanto, a negociação não alcançar 
bom termo, são tomados os procedimentos 
de cobrança mediante ação judicial, com 
execução das garantias constituídas a  
favor do Banco (imóveis, máquinas, 
equipamentos etc.). Nesses casos,  

mantém-se a observância dos princípios e das 
normas editadas pelos órgãos reguladores, 
visando a alienação dos bens oferecidos 
pelos devedores, nos meios previstos em lei.

O índice de renegociações atingiu 3,62% 
da carteira de crédito e repasses em 2017, 
inferior aos 6,34% registrados em 2016. 

GARANTIAS

A constituição de garantias, de natureza real 
ou fidejussória, é um importante instrumento 
mitigador de risco de crédito amplamente 
adotado por instituições financeiras, 
visando reforçar e dar maior segurança às 
operações de crédito. Além de proporcionar 
maior alinhamento de interesses entre 
o garantidor e o devedor, a constituição 
de garantias permite mitigar perdas no 
âmbito da recuperação de créditos.

Temos como prática a exigência de 
garantias de crédito em nossas operações, 
sendo estas consideradas para fins 
regulatórios e para precificação do risco da 
operação. Nesse sentido, no decorrer de 
2017, as normas relativas a garantias de 
operações de financiamento ao comércio 
exterior foram aprimoradas para refletir 
as atuais condições de mercado. 

PESQUISA PATRIMONIAL

O serviço de investigação de ativos de 
devedores inadimplentes, conhecido como 
pesquisa patrimonial ou busca patrimonial, 
contratado pelo BNDES por meio de licitação 
em 2016, já foi utilizado para pesquisar 
mais de 140 pessoas físicas e jurídicas. 

A utilização do serviço de busca patrimonial 
é mais uma ferramenta para nos auxiliar 
na recuperação de créditos, seja por via 
administrativa, seja por via judicial.Saiba mais na seção  

O Banco do desenvolvimento do Brasil Saiba mais na seção Gestão de riscosSaiba mais em: www.bndes.gov.br/relatorio-green-bonds
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