
O QUE É UM BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO (BD)?

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

Os BDs podem diferir quanto a: estrutura 
de capital; funding; variedade de setores 
apoiados; porte dos clientes; modelos 
de financiamento; condições de crédito; 
regulação e supervisão; e governança 
corporativa. Há igualmente diversos 
instrumentos de apoio creditício: oferta de 
financiamento, garantias, seguros, participação 
acionária, fundos não reembolsáveis, apoio 
à elaboração de projetos, entre outros. 

Além do Brasil, vários países (desenvolvidos 
e em desenvolvimento) mantêm BDs fortes, 
como Alemanha, China, Coreia, Espanha, 
Japão, México, França e Rússia. Cada 
instituição tem sua forma de operar, mas 
todas auxiliam a implementação de políticas 
públicas, complementam as ofertas de crédito 
do sistema financeiro privado e contribuem 
para que os setores privado e público assumam 
riscos e desafios em investimentos estratégicos 
de longo prazo. Em geral, recebem alguma 
forma de apoio do governo: isenção de 
impostos, garantias da União, acesso a fundos 
constitucionais e parafiscais ou subsídios 
para implementação de políticas públicas.

Dentre os desafios recentes dos BDs, 
destacam-se a promoção da agenda da 
infraestrutura sustentável, o fomento à 
inovação, os serviços de estruturação de 
projetos e consultoria, a agenda relacionada 
aos desafios do emprego e questões 
relativas ao crescimento das cidades.

QUEM SOMOS?

Somos o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), uma empresa pública federal 
vinculada ao Ministério da Economia, 
sendo o principal instrumento do Governo 
Federal para financiamento de longo prazo  
e investimento nos diversos segmentos  
da economia brasileira. Operamos 
desde 1952 e somos hoje um 
dos maiores BDs do mundo.

O Sistema BNDES é formado por três 
empresas: o BNDES e suas subsidiárias –  
a BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), 
que atua no mercado de capitais, e 
a Agência Especial de Financiamento 
Industrial (FINAME), dedicada ao fomento 
da produção e da comercialização de 
máquinas e equipamentos.

Atuamos por meio de financiamento 
e crédito a investimentos; participação 
em empresas; estruturação de projetos; 
prestação de garantia; concessão de 
recursos não reembolsáveis a projetos 
de caráter social, cultural e tecnológico; 
além de produção de conhecimento. 
Disponibilizamos produtos, programas 
e fundos, conforme a modalidade e 
a característica das operações.

Avaliamos a concessão de cada apoio 
com foco em seu potencial de geração 
de externalidades, isto é, no impacto 
socioambiental e econômico gerado 
direta ou indiretamente para o país. A 
inovação, o desenvolvimento regional e a 
sustentabilidade são prioridades para nós.

Nossa governança é composta de regras  
e padrões de gestão criteriosos, e envolve 
o relacionamento entre instâncias 
internas, como Conselho de Administração, 
Diretoria, Conselho Fiscal e demais comitês; 

e externas, como Congresso Nacional, 
Ministério da Transparência, Fiscalização 
e Controladoria-Geral da União (CGU), 
Banco Central do Brasil (BCB), Tribunal 
de Contas da União (TCU) e Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM).

COMPARAÇÃO BNDES E BDS INTERNACIONAIS 
(DADOS DE 30.6.2018)

 

INDICADORES GRI: 
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BNDES
Média BDs 

internacionais1

ROE (% a.a.)2 14,0 6,5

ROA (% a.a.)3 1,1 0,6

Créditos em atraso/
carteira de crédito 
bruta (%)

0,16 0,47

Índice de Basileia (%) 29,0 20,2

Total de empregados 2.711 6.364

Despesas 
administrativas e 
de pessoal/ativo 
total médio (%)

0,3 0,3

Despesas 
administrativas e de 
pessoal/resultado 
operacional4 (%)

15,3 41,1

1  Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Banco Mundial, KfW, China Development Bank (CDB) 
e European Investment Bank (EIB). Dados do CDB, do 
KfW e do EIB referem-se à data-base de 31.12.2017, 
última disponível. Os saldos referentes ao balanço 
patrimonial foram convertidos para reais pela taxa de 
câmbio do fim do período; e os saldos de resultado, 
pela taxa de câmbio média. Subsidiárias não incluídas. 

2 ROE (retorno sobre o patrimônio líquido). 

3 ROA (retorno sobre o ativo).

4  Resultado operacional, sem as despesas administrativas 
e de pessoal e a provisão para risco de crédito.

Até 2018, éramos vinculados ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foi 
unificado em 2019 ao Ministério da Fazenda, ao  
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
e ao Ministério do Trabalho, formando o Ministério  
da Economia.
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ONDE ESTAMOS 
LOCALIZADOS?

Atuamos em todo o território nacional. 
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 
Edserj, e em andares alugados no 
edifício Ventura Corporate Towers. 
Também temos representações em 
São Paulo (SP) e no Recife (PE).

Para estar presente nas demais localidades 
e facilitar o acesso a nossas linhas de 
financiamento, principalmente a micro, 
pequenas e médias empresas (MPME), 
atuamos também de forma indireta,  
ou seja, por meio de bancos parceiros 
que ofertam nossos produtos. Temos 
mais de cinquenta agentes credenciados, 
entre bancos comerciais privados e 
públicos, bancos de cooperativa e de 
montadora, BDs e agências de fomento.

REDUÇÃO DE DESPESAS 
COM ESCRITÓRIOS

Dando continuidade ao planejamento  
de redução de despesas, desocupamos, 
em 2018, mais um andar no  
edifício Ventura, com economia de  
R$ 2,3 milhões no ano. Para viabilizar 
a mudança, concluímos as alterações 
de leiaute no Edserj, aumentando o 
número de empregados alocados por 
andar. As ações em curso permitirão 
desocupar totalmente o edifício Ventura 
até dezembro de 2019, com a devolução 
dos cinco andares ainda utilizados. Em 
São Paulo houve a devolução de andar 
locado, com previsão de redução de 
R$ 2,48 milhões de despesas ao ano.

BNDES LIMITED

A BNDES PLC, subsidiária em 
Londres, foi transformada em BNDES 
Limited em 2017. A empresa está 
em processo de dissolução, que 
deverá ser concluído em 2019.

SEDE ECOEFICIENTE
O Edserj vem se modernizando a cada ano, 
buscando a eficiência no uso dos recursos.  
O edifício conta com certificação  
LEED EB O&M (Edifícios Existentes –  
Operação e Manutenção) categoria Prata  
e etiqueta PBE Edifica nível B, do Inmetro.

Consumo de energia

A energia consumida no prédio não  
é adquirida na distribuidora local,  
mas comprada no mercado privado  
de energia. Parte é gerada a partir de  
fontes incentivadas, tais como solar,  
eólica, biomassa e pequenas centrais 
hidrelétricas (PCH). Em 2018, o consumo  
de energia se manteve praticamente estável, 
aumentando 0,15% em relação a 2017.

2016

15.632 
MWH

2017

15.231 
MWH

2018

15.254 
MWH

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. 

Houve redução de quase 13% no consumo 
de água no Edserj em 2018. Ajustes 
contínuos, sejam de operação ou de 
manutenção, nos sistemas de 
abastecimento de água, possivelmente 
contribuíram para essa queda. Além disso, 
as condições climáticas mais favoráveis 
(temperatura, umidade e regime de chuvas) 
de 2018 em relação ao ano anterior 
também podem ter impactado a redução.

54.760.000 litros 48.210 litros
água proveniente de 

sistema de distribuição
(-12,89% que 2017)

água potável adquirida 
em recipientes plásticos

(-5,41% que 2017)

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 2018, consumimos 19.862 litros de 
óleo diesel, um aumento de 78,13% em 
relação ao consumo de 2017 em razão da 
substituição de todo o óleo armazenado no 
tanque do edifício por óleo novo, a fim de 
garantir a manutenção das propriedades 
do material armazenado em condições 
adequadas para utilização dos geradores.

PESO TOTAL DE RESÍDUOS (EM TONELADAS) DISCRIMINADOS POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO (2018)

Aterro
Orgânico 117,26* Descarte realizado por empresa contratada

Entulho 603,5** Descarte realizado por empresa contratada

Reciclagem

Geral 117,27
Descarte realizado por cooperativas e/ou empresas especializadas, 
de acordo com as características dos materiais/produtos

Lâmpadas 1,44
Descarte realizado por empresa especializada para 
recuperação do mercúrio e reciclagem do material restante

Reutilização  0,42
Basicamente lixo eletrônico: descarte por meio de empresa 
especializada para triagem e posterior reutilização

Outros: 
infectante

 
0,16 Basicamente resíduos do ambulatório: descarte por 

meio de empresa especializada que faz a autoclavagem 
(descontaminação) e posterior encaminhamento a aterro 

*  A partir de setembro de 2017, os resíduos orgânicos passaram a ser pesados em vez de ter o peso estimado (valor predeterminado por saco).

**  Passamos a considerar neste valor não só o entulho produzido nas intervenções realizadas diretamente por nosso condomínio,  
mas também aquele produzido em obras contratadas por ele. Também alteramos a forma do cálculo estimado do peso do  
material sem pesagem.

Saiba mais na seção  
O que fazemos (p. 18)

Veja a lista completa de bancos parceiros em: 
www.bndes.gov.br/rede-credenciada-brasil
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http://www.bndes.gov.br/rede-credenciada-brasil



