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Resumo
-

timentos voltados para o desenvolvimento sustentável. Este artigo visa 

elaborar um levantamento de elementos para a contribuição das institui-

sustentável, em particular para o atingimento dos Objetivos do Desen-

 Financiamento do desenvolvimento. Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Bancos de desenvolvimento.
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Introdução

-

-

-

-

-

Nesse contexto, o presente texto tem o objetivo de elaborar um 

levantamento de estudos técnicos e propostas relativamente ao 

-

-

rios institucionais.

dos BDs na agenda do desenvolvimento sustentável. Esse foco não 

geral de ODS, não sendo objetivo do presente trabalho a segmenta-

-

-

seguintes reportam elementos do marco institucional nacional das 
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Para tanto, a metodologia envolveu a revisão da literatura cientí-

do desenvolvimento e bancos de desenvolvimento, no contexto dos 

do banco nacional de desenvolvimento do país, o BNDES, procu-

A agenda global de 
financiamento dos ODS

A promoção da agenda dos ODS, no mundo, requer o aumento dos 

investimentos voltados para o desenvolvimento sustentável. Há 

estimativas de que esse aumento de investimentos represente um 

global que, em maior medida, seria destinado aos projetos de in-

-

tiva, a ordem de grandeza dos investimentos requeridos segundo 

alguns temas-chave para o desenvolvimento sustentável.



Financiamento do desenvolvimento sustentável: elementos para  

a contribuição dos bancos de desenvolvimento

39R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 35-66, dez. 2019

 

Oceanos

Florestas

Biodiversidade

Mitigação das
mudanças climáticas

Adaptação às
mudanças climáticas

Acesso universal
à energia

Energia renovável

Eficiência energética

Terra e agricultura

Infraestrutura
(sem energia)

Objetivos de
Desenvolvimento

do Milênio

10 100 1000 10000

-

-

sobre o Financiamento para o Desenvolvimento, em Adis Abeba 

-

mento sustentável, envolvendo mais de cem medidas acerca de 

esse acordo, reconhecendo que a mobilização de recursos domés-

ticos é central, os países concordaram com uma gama de medidas 
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para ampliar a base de arrecadação, melhorar a cobrança de im-

-

cial ao desenvolvimento – principalmente com os países menos 

desenvolvidos – e com o aumento da cooperação Sul-Sul. Além 

-

vado com o desenvolvimento sustentável, com políticas públicas 

e quadros regulatórios, para estabelecer os incentivos corretos. 

para energia, transporte, água e saneamento e outras áreas para 

A Agenda de Ação Adis Abeba também reconhece o papel que 

BDs1 -

senvolvimento sustentável. Esse papel é particularmente destacado 

nos segmentos do mercado de crédito em que os bancos comerciais 

não estão totalmente engajados e nos quais existem grandes  de 

estruturas sólidas de empréstimos e de conformidade com salva-

guardas sociais e ambientais adequadas. Nesse escopo, foram consi-

deradas áreas como infraestrutura sustentável, energia, agricultura, 

BDs estão presentes em diversos países em diferentes estágios de desenvolvimento, 

-

-
tégicas, micro, pequenas e médias empresas e inovação tecnológica, seja qual for o grau 

desenvolvidos e em desenvolvimento, com destaque para o apoio a investimentos em in-
fraestrutura, economia verde e economia digital.
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-
-

presas. Além disso, o documento reconheceu que os BDs nacionais e 
regionais também desempenham um valioso papel anticíclico, espe-

-
ceiras privadas se tornam altamente avessas ao risco.

Nesse contexto, a Agenda de Ação Adis Abeba formalizou um 
chamamento para que os BDs nacionais e regionais expandam 

para os países em desenvolvimento, que enfrentam maiores de-

o acordo da ONU quanto aos ODS pode ser uma oportunidade 
2 Além disso, a mes-

uma abordagem para os recursos naturais que os considere parte 
da solução para uma missão maior e não como pertencentes a um 
setor particular.

-

-

mas pode haver mais oportunidades nos países em desenvolvimento. A abordagem orien-

-

”.
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-

-

-

mendou, portanto, a adoção de estratégias com perspectiva mais 

autônoma em relação ao quadro internacional, em face da fragili-

dade da recuperação econômica mundial e da incerteza quanto à 

demanda dos países desenvolvidos.

Por sua vez, o 

-

vimento sustentável requer uma perspectiva de longo prazo, entre-

tanto, as incertezas mundiais levam a um comportamento de mais 

curto prazo.3

-

dos que possam estabelecer uma base para políticas de longo prazo 

para além dos ciclos políticos. Particularmente, aos investidores e 

administradores privados, será preciso uma mudança para a pers-

pectiva de longo prazo com a sustentabilidade como uma preocupa-

ção principal, o que demanda o alinhamento de incentivos públicos 

por isso apresentam maior hesitação. Por sua vez, as famílias focam necessidades imediatas 
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e privados com o desenvolvimento sustentável e melhor mensura-

com uma abordagem de curto prazo e avessa ao risco é observada 

-
mia verde. Nesse contexto, ressaltam que o mais importante não é 

-
-

tam os investimentos realizados e os resultados observados.

No que segue, contextualiza-se a contribuição dos BDs para o de-
senvolvimento sustentável.

Experiência internacional de BDs

-
to da infraestrutura sustentável. Em particular, os BDs nacionais 

-
vimento e, dado seu espaço de atuação em projetos, estão prontos 
para desempenhar um papel de liderança na promoção e expansão 
da infraestrutura sustentável, como propagado no International 

4 Os mesmos autores apon-

O IDFC é uma parceria de bancos de desenvolvimento nacionais e regionais, criada 

-
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sustentável em suas estratégias de desenvolvimento para que os 
BDs nacionais realizem seu potencial de promover essa infraes-

-

mentos de atuação desses BDs nesse sentido:

apoio ao desenvolvimento, fortalecimento e aumento de esca-

 internacional. 

colocam tanto para economias em desenvolvimento quanto para as 

como objetivo a maximização do bem-estar social e o desenvolvi-

mento econômico e ambientalmente sustentável, ao mesmo tem-

po que servem a segmentos que não conseguem, no setor privado, 

o crédito que precisam, são atores relevantes e indispensáveis na 

agenda de desenvolvimento.

5 que concluem que, para a sus-

Artigo que foi desdobramento de uma pesquisa realizada para a Associação Brasileira 
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fontes de recursos estáveis e sustentáveis e, de outro, garantir que 

haja gestão adequada de risco da carteira de empréstimos e boa go-

vernança, sem engessá-las de forma a inviabilizar o cumprimento 

de seus mandatos. Em economias emergentes e com histórico de 

Tomando como exemplo o modelo de sucesso alemão, os mesmos 

-

cáveis ao caso brasileiro:

-

revisão das regras de regulação e supervisão para adequação a 

-

cessidade de adotar práticas de boa governança e de gestão 

de riscos. 

Acrescentam que seria desejável, também, o não pagamento de di-

videndos ao acionista ou seu reinvestimento, com a perspectiva 

As IFDs, no mundo, apresentam uma grande variedade de arran-

apenas o BNDES não conta com garantia explícita do governo 
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de Alemanha, Rússia, Japão e Canadá) e ao pagamento de divi-

Alemanha, Rússia, México, entre outros).6 Do conjunto analisado, 

BNDES, que conta com recursos do Fundo de Amparo ao Traba-
7 

Em se tratando de projetos de economia verde, tem destaque o 

-

indiretos. Entre os benefícios indiretos estão o não pagamento 
de impostos e dividendos e a captação via emissão de títulos com 
incentivos ante a regulação de capital bancária, que os considera 
com risco zero e maior nível de liquidez ao mesmo tempo que pos-

-

do lucro para capitalização, apontando como perspectiva o fortalecimento da estrutura 
de capital. 

-
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IFDs Benefícios indiretos Benefícios 
diretos

Pagamento 
de 

dividendos 
ao Estado?

Pagamento 
de dividendo 

mínimo 
obrigatório?

Recolhimento 
de impostos?

Garantia 
estatal 

explícita 
para as 

obrigações?

Utiliza 
recursos 
(para)
fiscais?

KfW (Alemanha) N N N S S6

Vnesheconombank 
(Rússia) 

N N N N1 S

Nacional Financiera 
(México)

N N S Parcial2 N

Japan Finance 
Corporation (Japão)

S N N S S

Japan Bank of 
International 
Cooperation* (Japão)

S N N S S

Business 
Development Bank 
of Canada (Canadá)

S N N S N

Caisse des Dépôt 
et Consignations  
(França)

S N S S N

Cassa di Depositi e 
Prestiti (Itália)

S N.D. S Parcial3 N

China Development 
Bank (China)

S N.D S Parcial4 N

Korea Development 
Bank (Coreia do Sul)

S N S Parcial5 S

Instituto de Credito 
Oficial (Espanha)

S N S S S

BNDES (Brasil) S S S N S

-

programas previamente estabelecidos, sendo parte pequena do total.



Rodrigo Mendes Leal e Marconi Edson Ferreira Viana

48  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 35-66, dez. 2019

No que se refere ao porte dos BDs, como exemplo de ampla capa-

de desenvolvimento da Alemanha e da China, com carteira de ati-
-

-

há as regionais e outras. De fato, assim como no Brasil, Alemanha 
e China possuem bancos nacionais de desenvolvimento integrando 

de desenvolvimento distribuídas em todos os estados da Alemanha, 

Financiamento para o 
desenvolvimento sustentável 

no Brasil

-

-

8

-

devem compor um efetivo sistema. Em suma, dependem de uma política que determine a 
-

nais sob a égide de uma política efetiva de desenvolvimento regional.
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Recentemente, a ABDE divulgou Carta de Posicionamento, em se-

para apoiar o crescimento sustentável, o que geraria aumento da 

o compromisso com uma boa governança, a capacitação de seu cor-
po técnico para o exercício da função de agentes de desenvolvimen-



Rodrigo Mendes Leal e Marconi Edson Ferreira Viana

50  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 35-66, dez. 2019

to e a alocação de recursos a projetos que, a par de sua viabilidade 
-

dades positivas.

Com essa perspectiva, a Carta de Posicionamento apresentou as se-
guintes propostas de medidas a favor do desenvolvimento: 

do SNF oferecer crédito, sobretudo para projetos de maior 

regime tributário especial que possibilite a capitalização, 

controladores, o que garantiria maior disponibilidade de re-

-
-

retirada dos entraves à atuação do SNF em mercado de ca-
pitais, permitindo a utilização de instrumentos inovadores, 
que potencializem sua participação em projetos de investi-
mento produtivo.

Ainda sobre as medidas pleiteadas, a ABDE registra que está atenta 
a exitosos exemplos internacionais e focada nas diretrizes e metas 

-
-

térios, entre outros órgãos do Estado, para estabelecer uma política 
transparente, a favor do desenvolvimento do Brasil.
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Nesse sentido, são apresentados a seguir elementos de políticas pú-

-
nanciamento dos ODS.

e implementação da Política de Responsabilidade Socioambien-

bem como a obrigação de divulgação da PRSA.

-
das no ciclo formal de planejamento público. Assim como todas as 
estatais no país, devem apresentar para aprovação de seu Conselho 
de Administração, em que normalmente estão presentes represen-
tantes do Poder Executivo, seu plano de negócios anual e a estraté-
gia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades 

sociedades de economia mista, devem seguir os requisitos previstos 
-

blicação anual da análise de metas e resultados na execução do plano 

Anual de Políticas Públicas, com a explicitação dos compromissos 

corporativa, relativamente ao desempenho, políticas e práticas de 
-

do ou de sustentabilidade.

Federal, Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A., Ban-
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co da Amazônia S.A., Financiadora de Estudos e Projetos –  Finep, e o 

Federal, com horizonte de quatro anos. Os dois instrumentos, a LDO 
e o PPA, são leis aprovadas no Congresso Nacional. 

-
-

sileira abrange também planos setoriais com prazos mais longos, 
como é o caso do Plano Nacional de Educação e do Plano Nacional 
de Saneamento Básico.

Com perspectiva de longo prazo, o Ministério do Planejamento ela-
-

como objetivo ser a base estratégica de governança do sistema de 

e indicadores setoriais. Nesse sentido, a ENDES foi elaborada com 

públicas que se segue nos respectivos planos nacionais, setoriais e 
regionais e no PPA. 

-
go prazo, que requerem, por sua vez, a articulação e a cooperação 
de diferentes atores em prol de objetivos em comum. O documen-
to indica que esse debate deve envolver as agendas globais com 
as quais o Brasil assumiu compromissos, nos quais se destacam a 
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pontuou a perspectiva de não deixar ninguém para trás no longo 
caminho a ser percorrido em direção ao desenvolvimento sustentá-

9

Entre as diretrizes para o desenvolvimento econômico, a ENDES 

-
pacta de forma direta o investimento que necessita ser expandido.

Para o aprimoramento, o fortalecimento e a ampliação dos meca-

-
mento do investimento de longo prazo, propiciando a redu-

estimular a democratização do crédito por meio do aumento 

Nacional, do incentivo a novos entrantes, da racionalização 

, com o 
incremento de recursos para capital semente, incluindo não 
reembolsáveis, e maior prioridade para fundos de 

-
dos doméstico e internacional para o mercado de capitais, de 

A ENDES, para além do desenvolvimento econômico e de infraestrutura, se propôs a 
-

-
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direcionar o foco da atuação dos BDs para projetos e ativi-

dades não atendidos de forma adequada pelo mercado, para 

a transformação da estrutura produtiva e da infraestrutura 

na direção do aumento da produtividade, da competitivi-

dade e da sustentabilidade, sobretudo em áreas portadoras 

de  inovação.

-

sar dos esforços dos governos nacionais, a lacuna de investimentos 

desenvolvidas quanto nas emergentes. Muito embora exista uma 

forte demanda por infraestrutura na maioria das economias, há de-

setor privado. Investimento em infraestrutura, no geral, exige prazos 

-

sição ao risco subjacente não é facilmente compreendida e mitigada.

De fato, o setor de infraestrutura destaca-se no volume de investi-

investimento em infraestrutura deveria mais que duplicar em relação 
10,11 

Recentemente, com a perspectiva de alcançar um estoque de infraes-

-

-
-membros, os investimentos de infraestrutura via governo representam mais de um terço 

terço da origem dos recursos dos investimentos em infraestrutura, com aproximadamente 
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A ENDES utilizou diversos estudos de longo prazo como docu-

mentos orientadores. Dentre eles, cabe destacar uma iniciativa que 

-

-

Esse documento, denominado , 

-

de promover o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, foram 

delineadas as seguintes diretrizes:12

-

privado em créditos de longo prazo, bem como estimular 

-

tulos corporativos e de outros instrumentos de dívida e de 

mercado de capitais domésticos e a inserção estrangeira.

-
-
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Em relação aos atores do SNF, promover sua articulação e 

e efetividade do sistema.

-
tável, promover  do Sistema Financeiro Nacional 

-
duzir a desigualdade regional no acesso ao crédito e aumentar 

Com a perspectiva de alcançar a visão de futuro almejada, a ini-
-

guintes estratégias:

 – -
senvolver novos instrumentos de , seguros e garantias 

micro, pequenas e médias empresas – MPME, empresas inova-

 – ampliar a colocação de títulos no mercado internacional 

Em relação aos atores do SNF: 

 – propiciar maior integração e alinhamento entre os planeja-

 – criar parcerias entre membros do SNF e destes com o ter-

 – aumentar a captação nos mercados doméstico e internacio-
-

mos, securitização de carteiras etc.).
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 –
-

 – fornecer microcrédito e  para desenvolvimen-
to local com integrantes do SNF como .

 sustentável: 

 –
e conceder para papéis verdes os mesmos incentivos hoje 

 –

 –

 – ampliar os recursos para capital semente, incluindo não 

 – conceder prioridade aos fundos de   para ino-
.

Experiências do  
BNDES replicáveis

BNDES, são apresentados alguns exemplos de práticas que possam 

Em seu  
apresentou, além de um  síntese de sua atuação quanto aos ODS, 
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-

seu mapa de objetivos estratégicos. Com isso, o reporte dos ODS 

 BDC 

(Canadá)

KfW 

(Alemanha)

Nafin 

(México)

ICO 

(Espanha)

JFC 

(Japão)

BNDES 

(Brasil)

Relatórios on-line? S S S S S S

Portal de 
transparência?

S S S N N S

Estatísticas 
detalhadas  
on-line?

N N S N N S

com identificação 
do cliente?

N N N N N S

com taxas de 
juros e prazo?

N N N N N S

Relatório de 
responsabilidade 
socioambiental?

N S N S N S

 do BNDES é integrado com o .

Mais recentemente, o BNDES realizou consulta à sociedade, em 
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-
vendo, dessa vez, de forma voluntária, a realização de uma consulta 

Em seminário realizado no BNDES com outros bancos de desen-
volvimento,13 foi destacado que há muito a fazer para se chegar aos 
ODS aprovados pela ONU e que, para isso, é preciso dispor cada vez 
mais de métricas para a efetividade. Nesse sentido, um exemplo é o 
novo processo de promoção da efetividade, inspirado nas melhores 

-
-

-
pregos por ano.

Também recentemente, na perspectiva de comunicar de forma mais 
ampla sua contribuição para os ODS, o BNDES lançou uma plata-
forma para consulta do valor dos desembolsos por ODS seleciona-
dos, com mapa interativo, segundo os estados brasileiros.14

-
-
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potencial de ampliação no país.

Sobre investimentos em energia renovável, o 15 de seus prin-

também o desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores distri-
buída ao longo do território do país e gerando milhares de empre-
gos de qualidade na indústria.

Essa carteira de projetos eólicos do BNDES permitiu ao Banco se 

-

 convencionais, 
-

tos ambientalmente sustentáveis, atestados por uma empresa veri-
16

-

-

-

-
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des 
 Econômica Federal e Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – 
FunBio).17 Para agir como interface entre o país e o GCF, há uma 

-

do clima, bem como de realizar a indicação de entidades nacionais 
para acreditação na modalidade de acesso direto ao GCF e imple-
mentar o procedimento de não objeção de propostas de projetos a 

da Economia.18

-
zônia consolidou-se como a principal iniciativa mundial do sistema 
de pagamentos por resultados alcançados na redução do desma-

conciliam a conservação ambiental com o desenvolvimento susten-
tável.19

-

-

-
-
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Considerações finais

sua consecução envolver, para além do objeto aqui tratado das ins-

Do contexto internacional, foram apresentadas as principais dire-

-

mento dos ODS.

de fomento ao desenvolvimento no país, bem como os elementos 

fundamentais do marco institucional de sua atuação e integração 

BNDES, foram levantados exemplos de práticas com potencial para 

-

mento do desenvolvimento sustentável.

-

os objetivos e suas metas se traduzem em um importante insumo 

do desenvolvimento. Sem dúvida, trata-se de um tema relevante a 
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ser aprofundado por meio de estudos, além de possibilitar a avalia-

viabilizem a divulgação do montante de recursos destinados para o 

-
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