
O BNDES está presente em todo o território nacional  

e atua nos mais diversos setores da economia.  

Veja a distribuição de nossos desembolsos em 2017.

DESEMBOLSO POR SETOR (2017)

INDÚSTRIA

41,2% dos municípios  
brasileiros contemplados 

Projetos intermunicipais:  
R$ 1,1 bilhão

DESEMBOLSOS EM  
ECONOMIA VERDE (2012-2017)

57,3% dos municípios brasileiros  
contemplados (3.192 municípios)

 
DESEMBOLSOS EM  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2012-2017)

45,5% dos municípios brasileiros  
contemplados (2.535 municípios)

CAPILARIDADE

Para estar presente em todo o território 
nacional e facilitar o acesso a nossas 
linhas de financiamento, atuamos 
também de forma indireta, ou seja, 
por meio de agentes financeiros 
credenciados. O segmento de micro, 
pequenas e médias empresas 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.

NOSSA ESTRUTURA FÍSICA

Nossa sede oficial é em Brasília 
(DF), no entanto mais de 95% de 
nossos empregados estão lotados 
no Rio de Janeiro (RJ), em edifício 
próprio – o Edifício de Serviços 
Juvenal Osório Gomes (Edserj), e em 
andares alugados no edifício Ventura 
Corporate Towers. Também temos 
representações em São Paulo (SP) e 
no Recife (PE). Em 2017, o escritório 
de Belém (PA) foi fechado por decisão 
da Diretoria. Atualmente, em virtude 
do encerramento das atividades nas 
unidades internacionais, o BNDES tem 
empregados lotados apenas no Brasil. 

MODIFICAÇÕES E 
ADAPTAÇÕES DOS 
ESCRITÓRIOS

Com base em estudos para 

modificações e adaptações de nossos 

escritórios, a fim de viabilizar a 

diminuição da área ocupada e, 

consequentemente, reduzir despesas, 

desocupamos, em 2017, mais cinco 

andares do Edifício Ventura Corporate 

Towers, no Rio de Janeiro. Para os 

próximos dois anos está prevista a 

devolução de mais seis andares.

Ainda não houve nova avaliação sobre 

a retomada do projeto de construção 

de um prédio anexo ao Edserj. Está 

sendo estudado novo modelo para 

construção do empreendimento, 

com parceria da iniciativa privada.

Em São Paulo, o andar do escritório 

próprio passou por reformas 

em 2017, visando a devolução 

do andar locado e uma redução 

projetada de R$ 2,48 milhões/ano. 

Em Brasília, duas salas locadas 

foram devolvidas em 2017, 

representando uma redução de 

31,76% do custo contratual, valor 

equivalente a R$ 978 mil/ano.

Quanto à subsidiária de Londres, 

a BNDES PLC foi transformada em 

BNDES Limited em junho de 2017 

e está em processo de dissolução.
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1,1 - 670,6
670,7 - 19.905,5
19.905,6 - 572.521,4
572.521,5 - 16.449.093
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202,4 - 8.492,4
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349.796,4 - 14.401.360,6

AGROPECUÁRIA

63% dos municípios 
brasileiros contemplados. 

Projetos intermunicipais: 
R$ 365 milhões

INFRAESTRUTURA

39,6% dos municípios 
brasileiros contemplados.

Projetos intermunicipais: 
R$ 13,2 bilhões

COMÉRCIO E SERVIÇOS

71,3% dos municípios 
brasileiros contemplados. 

Projetos intermunicipais:  
R$ 3,0 bilhões

297,98 - 76.888,68
76.888,69 - 321.861,00
321.861,01 - 1.769.592,68
1.769.592,69 - 1.893.639.092,07

R$

Veja mais em  
O Banco do desenvolvimento do Brasil

www.bndes.gov.br/rede-credenciada-brasil

DESEMBOLSO TOTAL 
POR MUNICÍPIO (2017)

85,7% dos municípios brasileiros 
(4.744 municípios) contemplados. 

Projetos intermunicipais:  
R$ 17,7 bilhões

 INDICADORES GRI: 

102-3 | 102-4 | 102-6 | 301-1 | 302-1 
302-4 | 303-1 | 303-3 | 306-2 | 308-1
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http://www.bndes.gov.br/rede-credenciada-brasil


SEDE ECOEFICIENTE: CONDOMÍNIO SUSTENTÁVEL

O Edserj, prédio no centro do Rio de Janeiro em que realizamos a maior 

parte de nossas atividades, vem se modernizando a cada ano, com 

impacto positivo na gestão e na eficiência no uso de recursos. 

Em janeiro de 2017, o condomínio recebeu a certificação LEED EB&OM 

(Edifícios Existentes – Operação e Manutenção) categoria Prata. A 

etiqueta PBE Edifica do Inmetro, obtida em 2016, permanece válida. 

Consumo de energia
A energia consumida no Edserj é adquirida no mercado livre e parte 

é gerada a partir de fontes incentivadas, tais como solar, eólica, 

biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH). 

A redução do consumo de energia em relação a 2016 foi resultado da 

continuidade da implantação de melhorias (substituição gradual de 

iluminação fluorescente por LED, instalação de sensores de presença 

e modernização do sistema de automação). Também foi concluído 

em março de 2017 o projeto piloto iniciado em 2016 (substituição da 

iluminação fluorescente por LED em um pavimento inteiro), com redução de 

aproximadamente 56% no consumo de energia da iluminação do pavimento 

em relação àqueles com o sistema convencional (fluorescente).

Consumo de óleo diesel 

O consumo de fontes não renováveis pelo Edserj consiste basicamente 

em óleo diesel para alimentação dos geradores de emergência, recurso 

que é utilizado, na maior parte, em testes ao longo do ano. Em 2017, 

consumimos 11.150 litros de óleo diesel, uma redução de 19,83% em 

relação a 2016.

Consumo de água potável

A água potável do condomínio é proveniente de distribuidora e é 

utilizada para os sistemas de condicionamento de ar, irrigação, instalações 

hidrossanitárias e purificadores. Também consumimos água mineral 

em recipientes plásticos. O Edserj ainda não dispõe de nenhum tipo de 

tratamento de água para reúso ou captação de água de chuva.
2015

15.831 
MWH

2016

15.632 
MWH

2017

15.231 
MWH

62.860.000 litros 50.966 litros
água proveniente de 

sistema de distribuição
(- 2,06% que 2016)

água potável adquirida 
em recipientes plásticos
(- 15,46% que 2016)

Peso total de resíduos (em toneladas) discriminados  
por tipo e método de disposição (2017)

Aterro 

Orgânico 168,77
Descarte realizado por 
empresa contratada

Entulho 253,50
Descarte realizado por 
empresa contratada

Reciclagem

Geral 162,74
Descarte por cooperativas e/ou 
empresas especializadas de acordo com 
as características dos materiais/produtos

Lâmpadas 0,48
Descarte por empresa especializada 
para recuperação do mercúrio e 
reciclagem do material restante

Reutilização  1,21
Basicamente lixo eletrônico: descarte 
por empresa especializada para 
triagem e posterior reutilização

Outros: 
infectante 

 0,17

Basicamente resíduos do ambulatório: 
descarte por empresa especializada que 
faz a autoclavagem (descontaminação) 
e posterior encaminhamento a aterro 

Novos fornecedores selecionados considerando 
critérios ambientais*

* Licitações que adotam algum tipo de critério sustentável 
em seus editais, como certificações, práticas e orientações 
relacionadas a questões socioambientais.
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DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

Nossa preocupação com as 
diferenças regionais está 
representada também em um 
conjunto de instrumentos de 
apoio à temática territorial, que 
podem ser utilizados em diferentes 
etapas de um projeto, como 
o enquadramento, a análise 
ou o acompanhamento. 

O Sistema GeoBNDES é uma iniciativa que envolve a utilização de um 
sistema de informações geográficas (SIG) direcionado para a compreensão, 
planejamento e atuação com foco no território. Destina-se à produção e ao 
gerenciamento de informações georreferenciadas e dados socioeconômicos e 
demográficos, relacionados direta ou indiretamente aos projetos financiados 
pelo BNDES, assim como à difusão do conhecimento gerado a partir dessas 
informações. O GeoBNDES é ferramenta básica para os instrumentos a seguir. 

O Acompanhamento de Projetos por 
Imagem de Satélite (Apis) é uma das 
ferramentas utilizadas no acompanhamento 
de projetos que consiste na elaboração de 
relatórios a partir de imagens de satélite, com 
a finalidade de registrar e analisar o avanço 
físico da execução de determinados tipos 
de intervenções em períodos predefinidos. 
Em 2017, foram elaborados 38 relatórios 
para o acompanhamento de 72 projetos 
de financiamento à agricultura, silvicultura, 
restauração ambiental e infraestrutura.

A Avaliação Territorial Preliminar (ATP) 
é uma metodologia de suporte à análise 
de projetos que apresenta as características 
geográficas, demográficas e socioeconômicas  
dos territórios envolvidos, assim como a  
presença de outros projetos financiados ou 
apoiados pelo BNDES nas proximidades.  
Em 2017, elaboramos 11 estudos territoriais 
com base nessa metodologia.

Os Mapas Temáticos auxiliam 
nos processos de planejamento, 
fomento, enquadramento, 
análise e acompanhamento 
das operações financiadas pelo 
Banco. Exemplos deles podem ser 
vistos no início deste capítulo.

Redução de 2,56% em  
relação ao consumo de 2016.

Saiba mais na seção  
O Banco do desenvolvimento do Brasil

Acompanhamento por satélite de pequena central hidrelétrica localizada no município de Campos Novos, 
em Santa Catarina
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