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MENSAGEM DO PRESIDENTE

A publicação deste quarto Relatório de Efetividade do BNDES reforça mais uma vez nosso compromisso 
com a transparência e o impacto das ações da instituição. Neste documento, para além da divulgação 
de nossos resultados, focamos em demonstrar como podemos melhorar a vida do cidadão brasileiro. 
Não basta quantificar desembolsos. É preciso indicar quantas pequenas empresas acessaram nossas 
linhas de crédito, quanto de energia nosso apoio gerou, quantos hospitais, escolas e saneamento 
foram proporcionados pelos projetos apoiados pelo BNDES e, acima de tudo, o quanto nós fizemos 
de diferença para o desenvolvimento do país.

No fim de 2019, divulgamos o Plano Trienal, no qual estabelecemos nossas principais agendas 
de atuação e definimos um conjunto de entregas transformadoras para a sociedade. Como será 
visto nas próximas páginas, o reposicionamento do BNDES já começa a dar frutos. Entre janeiro de 
2019 e fevereiro de 2020, foram alienadas participações de diversos ativos, somando cerca de R$ 40 
bilhões, os quais poderão ser utilizados para financiamento de novos projetos de investimento em 
infraestrutura, preservação do meio ambiente e crescimento dos negócios das pequenas e médias 
empresas. Compartilhamos a visão daqueles que prezam pela melhor alocação dos recursos públi-
cos: nosso foco deve ser nas ações com maior potencial de melhorar a vida dos brasileiros, realizadas 
sempre em parceria com o setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil.

Reforçamos nosso papel de banco de serviços do Estado brasileiro, prestando serviços, para a União, 
estados e municípios, de estruturação de projetos para desestatização em todas as modalidades, incluindo 
concessões, parcerias público-privadas (PPP) e privatizações.  No fim de 2019, o BNDES contava com 67 proje-
tos de desestatização em sua carteira de estruturação, com destaque natural para os projetos do setor de 
saneamento, uma vez que cerca de 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso ao serviço de 
coleta de esgoto.

A divulgação do Plano Trienal representa um compromisso claro com a sociedade e este relató-
rio avança na mensuração do impacto não financeiro de nossa atuação, que tem de ser percebido no 
dia a dia de cada um de nós brasileiros. É por isso que a efetividade do apoio do BNDES precisa ser 
monitorada e avaliada constantemente. Esse princípio é um pilar fundamental para a boa gestão do 
dinheiro do contribuinte, sobretudo quando prezamos o equilíbrio das contas públicas combinado 
com um projeto de desenvolvimento sustentável. Convidamos todos a trabalhar juntos nessa jornada.

Gustavo Montezano

Presidente do BNDES
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INTRODUÇÃO



Este documento é o quarto Relatório de  

Efetividade do BNDES. O primeiro relatório 

cobriu o período 2007-2014; o segundo abor-

dou o biênio 2015-2016, e o terceiro sintetizou o 

biênio 2017-2018. A divulgação ativa de informa-

ções detalhadas sobre os resultados das ações 

do Banco é consequência de um longo pro-

cesso, já relatado em documentos anteriores, 

de maior transparência e reafirmação de seu 

compromisso com a efetividade de suas ações. 
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Na última década, o BNDES desenvolveu projeto corporativo 
para tratar do tema, criou unidade dedicada a monitoramento 
e avaliação, foi objeto de duas auditorias operacionais do  
Tribunal de Contas da União (TCU) e ampliou sobremaneira a 
transparência sobre suas operações.1

Ao longo de todo esse período, o contexto econômico e insti-
tucional no qual as ações do BNDES estão inseridas foi marcado 
por alterações substanciais. O ciclo econômico ficou caracte-
rizado por uma fase inicial de ascensão, com o concomitante 
crescimento dos desembolsos do Banco. Em um momento subse-
quente, observou-se grave crise econômica, com importante 
redução dos  desembolsos. Note-se, assim, que a atuação do 
BNDES, a partir de 2016, tornou-se bem distinta daquela que 
se observou até o início da década. Outros fatores constatados 
em período mais recente foram:

• um novo patamar de desembolsos do BNDES, em torno de 
R$ 70 bilhões, bem distantes dos R$ 190 bilhões de 2013; 
a adoção da Taxa de Longo Prazo (TLP), em substituição 
à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), referenciando 
o custo dos financiamentos do Banco a uma taxa de 
mercado; e

• a implementação de um novo planejamento estratégico da 
instituição, com forte direcionamento para estruturação 
de projetos e configuração do BNDES como um banco 
de serviços do Estado brasileiro.

No âmbito do planejamento estratégico do BNDES, foi elabo-
rado, no segundo semestre de 2019, o Plano Trienal 2020-2022 
(disponível em www.bndes.gov.br/planotrienal), que define as agen-
das estratégicas da instituição para esse período. Seu processo de 
construção envolveu elementos externos, como entrevistas com 
clientes, alinhamento com planos de governo e entrevistas  
com conselheiros e elementos internos, a exemplo da elaboração 
de diagnósticos setoriais, dinâmicas com executivos e pesquisa 
com funcionários do Banco.

1 Em 2018, o BNDES, em parceria com o TCU, abriu uma consulta à sociedade para 
coletar sugestões de melhorias na divulgação dos detalhes dos financiamentos e 
aportes em empresas feitos pelo Banco. Houve contribuições de cidadãos, servido-
res, profissionais liberais, entidades privadas, organizações não governamentais, 
Receita Federal, Controladoria Geral da União, além de outras instituições federais 
e financeiras, o que culminou com o lançamento da plataforma de transparência 
do BNDES.  

Introdução
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O mapa estratégico do BNDES passou a contar com oito missões 
estratégicas que respondem a desafios do desenvolvimento 
brasileiro, pautando as grandes agendas da instituição. São elas:  
(i) infraestrutura; (ii) estrutura produtiva; (iii) educação, saúde 
e segurança; (iv) difusão tecnológica e inovação; (v) mercado de 
capitais; (vi) sustentabilidade; (vii) modernização do Estado e 
desenvolvimento territorial; e (viii) desestatização (parcerias públi-
co-privadas, concessões e privatizações). Como se verá adiante, 
grande parte dos dados apresentados neste relatório está orga-
nizada segundo essas missões.

Um avanço muito importante dessa revisão estratégica foi 
o estabelecimento de indicadores corporativos de resultado 
que traduzem entregas para a sociedade previstos tanto pelo 
apoio via crédito quanto pela atuação do Banco como prestador 
de serviços e fábrica de projetos. São exemplos desses indica-
dores para 2022 a estruturação de projetos que ampliem em 
20 milhões o número de pessoas com acesso a saneamento e 
a aprovação de aumento de capacidade instalada de energias 
renováveis em 2,0 GW.

Diante de toda a transformação do Banco, o Sistema de 
Promoção da Efetividade foi peça fundamental no aumento  
da transparência e do aprendizado organizacional. Esse sistema 
está dividido em três grandes camadas: (i) monitoramento 
dos indicadores de eficácia e efetividade de cada operação ou 
programa; (ii) avaliações de impacto; e (iii) uso da informa-
ção, com disseminação de dados e conhecimentos gerados ao 
longo do processo. É nesta última camada que este relatório  
está inserido.

Os resultados desse sistema são mais palpáveis nesta edição. 
As diferentes formas de atuação do BNDES contam com a defi-
nição ex ante de indicadores explícitos de eficácia e efetividade, 
contribuindo para uma atuação cada vez mais calcada na lógica 
de efetividade. Neste relatório, apresentam-se não só os dados de 
resultados esperados em operações aprovadas em 2019, como 
também um balanço sobre as entregas realizadas por projetos 
aprovados em anos anteriores.

Os dados compilados mostram um banco com forte enfo-
que em infraestrutura e que já conta com entregas relevantes 
em prestação de serviços para o setor público.

Destaca-se ainda o crescimento relevante de estudos 
externos feitos para mensurar os impactos do BNDES sobre o 
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desenvolvimento nacional. Há claro predomínio de avaliações 
externas entre aquelas consideradas neste documento: mais de 
70% das avaliações foram feitas por pesquisadores externos. A 
maior transparência dos dados sobre as operações do Banco 
permitiu que avaliações independentes surgissem, contribuindo 
para a geração de conhecimento sobre a atuação do BNDES e 
garantindo maior independência nos resultados encontrados.

Além desta introdução, o presente relatório é composto por mais 
cinco capítulos. O segundo capítulo retrata o contexto macroe-
conômico do país em 2019. O terceiro capítulo mostra os dados 
do esforço do Banco relativos a desembolso, empresas atendidas 
e empregos gerados ou mantidos. O quarto capítulo apresenta 
um extenso panorama sobre indicadores de resultados da atua-
ção do BNDES em 2019. Já o quinto capítulo faz uma breve análise 
das avaliações de impacto produzidas sobre sua atuação. Por fim, 
o último capítulo conclui o relatório com recomendações para 
garantir a efetividade das ações da instituição.

Introdução
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A ECONOMIA 
BRASILEIRA EM 2019



Em 2019, a economia brasileira seguiu buscando 

se recuperar da grave recessão observada no 

biênio 2015-2016, que fez o produto interno 

bruto (PIB) do país recuar quase 7% no acumu-

lado desses dois anos. Em 2019, o PIB cresceu 

1,1%, valor inferior ao de 2017 e 2018, quando 

avançou 1,3%. Apesar de ser um número positivo, 

o resultado evidencia a dificuldade da economia 

em acelerar sua trajetória de crescimento.
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De acordo com o Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos 
(Codace) da Fundação Getulio Vargas (FGV), a recessão brasileira 
teve início no segundo trimestre de 2014 e terminou no quarto 
trimestre de 2016.2 No entanto, depois de 23 trimestres, o PIB 
registrou valor de 3% abaixo de seu nível do primeiro trimestre 
de 2014. Este é o ritmo de recuperação mais lento, na compara-
ção com outros períodos de recuperação da economia brasileira 
depois de crises (Gráfico 1).

GRÁFICO 1. EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO EM RETOMADAS PÓS-RECESSÕES (NÚMERO ÍNDICE)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponíveis em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?edicao=26998&t=resultados. Acesso em: 13 mar. 2020. 

Nota: Pico pré-crise = 100.

Na análise dos principais componentes do PIB, verifica-se que o 
consumo das famílias, impulsionado pelo crédito e leve melhora na 
taxa de desemprego, continuou a liderar os fatores de crescimento, 
variando 1,8% em 2019. Contudo, observou-se uma desaceleração 
em relação às taxas obtidas em 2017 (2,0%) e 2018 (2,1%).

O investimento, depois de apresentar um bom desempenho em 
2018 (crescimento de 3,9%), também perdeu fôlego e desacelerou 
em 2019, crescendo 2,2%. Entre 2014 e 2017, a queda acumulada 
da formação bruta de capital fixo (FBCF) foi da ordem de 30%, 
e esse indicador ainda se encontrava, em 2019, 26% menor que 
o patamar pré-crise. Com a alta observada em 2019, a taxa de 
investimento, a preços correntes, voltou a subir, atingindo 15,4% 
ao fim de 2019 (Gráfico 2), embora tenha se mantido em níveis 
bastante deprimidos.

2 https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-03/comite-de-data_o-de-ciclos-
econ_micos-comunicado-de-30_10_2017-_1_.pdf. Acesso em: 13 mar. 2020.

A economia brasileira em 2019
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GRÁFICO 2. TAXA DE INVESTIMENTO (FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO/PRODUTO INTERNO BRUTO), A PREÇOS 
CORRENTES, 2003-2019 (%)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, disponíveis em:  
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?edicao=26998&t=resultados. Acesso em: 13 mar. 2020.
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As exportações, que dependem, em boa medida, do nível de 
atividade global, foram impactadas tanto pela guerra comercial 
entre Estados Unidos da América (EUA) e China, como pela forte 
crise na Argentina, caindo 2,5% no ano. Os gastos do governo, 
limitados em função do pouco espaço de crescimento pela restri-
ção fiscal existente, tiveram contração de 0,4%. É a terceira taxa 
negativa anual para essa conta depois de 2014.

A indústria cresceu 0,5% em 2019, o mesmo número observado 
em 2018. Entretanto, houve uma mudança significativa na compo-
sição do crescimento. Destaca-se negativamente o desempenho 
da indústria extrativa, com retração de 1,1% no ano, enquanto o 
segmento de construção, depois de cinco anos consecutivos de 
retração, apresentou alta de 1,6%, puxada pela construção imobiliá-
ria. Já a indústria de transformação teve crescimento praticamente 
nulo, de 0,1%, sofrendo o impacto da crise argentina, que afetou 
as exportações, sobretudo do setor automotivo.

O Gráfico 3 evidencia que, apesar da alta em 2019, a cons-
trução ainda está 32% abaixo de seus níveis de produção 
pré-recessão. O Gráfico 4 mostra que, desde o primeiro tri-
mestre de 2014, a construção civil se contraiu em 18 dos 24 
trimestres. No último trimestre de 2019, foi obtido novo valor 
negativo de 2,5% na série dessazonalizada.

A economia brasileira em 2019
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GRÁFICO 3. EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO E DO PRODUTO INTERNO BRUTO DA CONSTRUÇÃO, 2014-2019 
(NÚMERO ÍNDICE)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, disponíveis em:   
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?edicao=26998&t=resultados. Acesso em: 13 mar. 2020.

Nota: Primeiro trimestre de 2014 = 100.

GRÁFICO 4. VARIAÇÃO TRIMESTRAL DO PRODUTO INTERNO BRUTO DA CONSTRUÇÃO, 2014-2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, disponíveis em:  
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=resultados. Acesso em: 13 mar. 2020.

Nota: Variação percentual T/T-1, com ajuste sazonal.

Os serviços, que representam 73% do valor adicionado da eco-
nomia, tiveram alta de 1,3% em 2019. Como no caso da indústria, 
houve uma mudança na composição do crescimento no ano. O 
destaque positivo ficou por conta do segmento de serviços de 
informação e comunicação, que avançou 4,1%. Já as atividades de 
transporte, armazenagem e correio, que são muito influenciadas 
pelo comportamento da indústria, tiveram resultado praticamente 
nulo de 0,2%, acompanhando o movimento observado na indús-
tria de transformação.
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No mercado de trabalho, embora a taxa de desemprego siga 
em trajetória de queda, fechando o ano em 11,0% (Gráfico 5), 
diante de 11,6%, em 2018, as medidas mais amplas – que conjugam 
subocupação por insuficiência de horas trabalhadas com a força 
de trabalho potencial – ainda mostram um quadro preocupante. 
Em dezembro de 2019, 23% da força de trabalho brasileira estava 
subutilizada (Gráfico 6). Uma boa notícia, no entanto, é a melhora 
na composição de geração de vagas ao longo do ano, com cres-
cente participação do setor formal.

GRÁFICO 5. TAXA DE DESEMPREGO MENSAL, 2017, 2018 E 2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnadc) do IBGE, disponíveis em:  
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=resultados  

Acesso em: 13 mar. 2020.

GRÁFICO 6. TAXAS AMPLIADAS DE DESEMPREGO, MAR. 2012-SET. 2019 (%)
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A economia brasileira em 2019

RELATÓRIO DE EFETIVIDADE 2019 | BNDES20



Em 2019, o crédito continuou sendo o motor de curto prazo da 
economia brasileira. Na análise dos dados dos gráficos 7 e 8, verifica-se 
que as concessões continuaram tendo alguma robustez, lideradas 
pelas concessões para pessoa física, que, em 2019, cresceram 10,3% 
em termos reais. Já o crédito para pessoas jurídicas subiu 7,7%.

A melhoria tem sido comandada pelo segmento de crédito livre, 
que aumentou 10,4%, enquanto o crédito direcionado, pelo sexto ano 
consecutivo, continuou a apresentar contração, desta vez de 2,8%.

GRÁFICO 7. VARIAÇÃO DAS CONCESSÕES REAIS DE CRÉDITO: TOTAL, PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS, 
JAN. 2015-OUT. 2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, disponíveis em:  
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries. Acesso em: 13 mar. 2020.

Nota: Variação percentual real, acumulado em 12 meses.

GRÁFICO 8. VARIAÇÃO DAS CONCESSÕES REAIS DE CRÉDITO: TOTAL, LIVRE E DIRECIONADO, JAN. 2015-DEZ. 2019 (%)
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Nota: Variação percentual real, acumulado em 12 meses.
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Quanto à atuação do BNDES, detalhada no capítulo “Esforço 
do BNDES e o emprego”, percebe-se uma grande influência do 
cenário macroeconômico, em relação tanto à estrutura quanto 
à conjuntura. A carteira de crédito se contraiu pelo quinto ano 
consecutivo, e a participação do Banco no saldo de crédito total 
atingiu 12,6%, o menor valor desde 2000 (gráficos 9 e 10).

GRÁFICO 9. VARIAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BNDES, 2001-2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, disponíveis em:  
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries. Acesso em: 13 mar. 2020.

Nota: Variação percentual real, ao ano.

GRÁFICO 10. PARTICIPAÇÃO DO BNDES NO CRÉDITO TOTAL, JUN. 2000-DEZ. 2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, disponíveis em:  
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries. Acesso em: 13 mar. 2020.
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A lenta recuperação da economia, o baixo nível de investimento 
e a mudança de foco de atuação do BNDES fizeram os desem- 
bolsos em 2019 somarem R$ 55,3 bilhões, valor 20% inferior 
ao observado em 2018. A redução observada nas taxas de juros 
enseja desafio adicional ao Banco. Um cenário inflacionário 
benigno possibilitou que a taxa de juros básica atingisse seus 
níveis mínimos históricos, afetando também as taxas de juros 
de cinco anos (novo referencial de custos do BNDES), bem 
como toda a gama de estrutura a termo de taxas de juros reais 
no Brasil (gráficos 11 e 12).

GRÁFICO 11. TAXA DE JUROS DAS NOTAS DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B DE CINCO ANOS,  
2.1.2018-2.11.2019 (% A.A.)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Dados disponíveis 

apenas para associados, em: http://www.anbima.associados.rtm/titulos-publicos/estrutura-a-termo/tp-estrutura-termo.asp. Acesso em: 13 mar. 2020.

GRÁFICO 12. ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DAS NOTAS DO TESOURO NACIONAL – SÉRIE B (% A.A.)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Anbima. Dados disponíveis apenas para associados, em: 
http://www.anbima.associados.rtm/titulos-publicos/estrutura-a-termo/tp-estrutura-termo.asp. Acesso em: 13 mar. 2020.
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 ESFORÇO DO 
BNDES E O EMPREGO



Desde 2016, o BNDES vem promovendo uma 

reorientação em sua atuação, em decorrência 

das substanciais alterações na formulação de 

política econômica do país. A crise econômica 

e a posterior lenta retomada do crescimento 

reduziram drasticamente a demanda por recur-

sos para investimentos. Além disso, o custo das 

linhas de financiamento do Banco passou por 

mudanças com a introdução da Taxa de Longo 

Prazo (TLP), aprovada em setembro de 2017. 

Tal contexto moldou os resultados que serão 

apresentados neste capítulo.
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PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO 
INTERNO BRUTO E NO INVESTIMENTO

Ao analisar os números do último quadriênio, observa-se uma 
queda relevante nos desembolsos do BNDES de 2016 para 2017, 
uma estabilização em 2018 e uma nova queda em 2019. Em 
valores correntes (Gráfico 13), em 2017 houve um desembolso 
de cerca de R$ 71 bilhões, o que representa uma queda de 20% 
em relação a 2016. Esse número mudou pouco em 2018, quando 
os desembolsos somaram R$ 69 bilhões. Já em 2019, os desem-
bolsos totalizaram R$ 55,3 bilhões, caracterizando uma nova 
queda anual de 20%.

GRÁFICO 13. EVOLUÇÃO DOS DESEMBOLSOS, 2016-2019 (R$ BILHÕES CORRENTES)
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Fonte: Elaboração própria.

A redução dos desembolsos do BNDES seguiu alterando o tama-
nho relativo do Banco ao longo do período (Gráfico 14). Em 2019, os 
desembolsos do BNDES representaram 0,76% do PIB, uma queda 
de 24% perante o valor apurado de 1,01%, em 2018.3

3 A diferença do indicador de participação no PIB de 2017 e de 2018 em relação aos 
valores informados no Relatório de Efetividade 2018 – 1,08% e 1,02%, respectiva-
mente – deve-se a atualizações promovidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nas estimativas do PIB.
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GRÁFICO 14. COMPARAÇÃO DOS DESEMBOLSOS COM O PRODUTO INTERNO BRUTO, 2016-2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2019).

O indicador de participação dos desembolsos do BNDES no 
financiamento da FBCF, como mostra o Gráfico 15, caiu de 6,9% 
em 2016 para 4,6% em 2019. Essa queda (33%) é proporcional-
mente menor que a queda da razão desembolso-PIB no mesmo 
período (46%), refletindo taxas de crescimento menores do inves-
timento que as taxas de crescimento do PIB e o reposicionamento 
do BNDES no mercado de crédito no país. Se, por um lado, o Banco 
vem desembolsando menos ao longo dos últimos anos, por outro, 
os desembolsos estão mais focalizados em viabilizar investimentos 
fixos. Em 2019, estima-se que 70% dos recursos foram destinados 
à formação de capital fixo (R$ 38,8 bilhões), enquanto, em 2018, 
essa parcela havia sido de 63% do total desembolsado.

GRÁFICO 15. DESEMBOLSOS E INVESTIMENTO TOTAL PARA INVESTIMENTOS FIXOS COMPARADOS COM A FORMAÇÃO 
BRUTA DE CAPITAL FIXO, 2016-2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2019).

Nota: Os valores da FBCF de 2018 e de 2019, exceto construção residencial, foram estimados com base no total da FBCF desses anos e na média 
entre 2015 e 2017 da participação da construção residencial no total do investimento.
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No caso dos valores do investimento total apoiado pelo BNDES 
como razão da FBCF, aos desembolsos do Banco são somadas as outras 
fontes de recursos que financiaram o investimento. Nota-se, então, 
uma queda desse indicador de 17,7% em 2016 para 6,6% em 2019.

A COMPOSIÇÃO DO DESEMBOLSO

Quando se observa a participação de cada setor no total desem-
bolsado pelo BNDES (Tabela 1), é possível notar o crescimento do 
setor de infraestrutura nos últimos quatro anos, chegando a 44% 
de participação em 2019. A maior alteração em 2019 em relação 
ao ano anterior proveio de uma redução na participação do setor 
de comércio e serviços (passou de 17% para 11%), compensada 
por um incremento de oito pontos percentuais na participação 
do setor de agropecuária (de 21% para 29%).

TABELA 1. COMPOSIÇÃO DE DESEMBOLSOS POR SETOR, 2016-2019 (%)

SETOR 2016 2017 2018 2019

Agropecuária 16 20 21 29

Comércio e serviços 21 20 17 11

Indústria 34 21 18 16

Infraestrutura 29 38 44 44

Fonte: Elaboração própria.

O aumento da participação do setor agropecuário se sobres-
sai ainda mais à luz de sua participação em 2016, ano em que 
atingia 16% do total de desembolsos. Tal trajetória é explicada 
principalmente pela atuação do Banco por meio dos financiamen-
tos indiretos (realizados por intermédio de agentes financeiros) 
do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas 
e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), do 
Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para 
Investimentos Fixos (Pronaf Investimento). Destaca-se ainda que, 
em 2019, cerca de 92% dos desembolsos para a agricultura desti-
naram-se a micro, pequenas e médias empresas (MPME).
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Em relação à composição do desembolso total por porte, a 
participação das MPMEs (Gráfico 16) avançou positivamente 
durante todo o período analisado, saindo de 31% em 2016 para 
48% em 2019. Chama a atenção, também, a queda do volume 
total desembolsado para grandes empresas em valores nominais, 
de R$ 38,3 bilhões em 2018 para R$ 28,5 bilhões em 2019 (26%).

GRÁFICO 16. COMPOSIÇÃO DOS DESEMBOLSOS POR PORTE DE EMPRESA, 2016-2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria.

A distribuição regional dos valores desembolsados (Tabela 2) 
mostra uma redução de participação da região Sudeste (de 45% 
para 37%), compensada por um aumento da região Nordeste (de 
13% para 16%) e da região Sul (de 25% para 29%).

TABELA 2. EVOLUÇÃO DE DESEMBOLSOS POR REGIÃO, 2016-2019 (%)

REGIÃO 2016 2017 2018 2019

Centro-Oeste    12 12 14 13

Nordeste     13 20 17 16

Norte      5 5 5 5

Sudeste     45 38 38 37

Sul      25 25 26 29

Fonte: Elaboração própria.
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O Gráfico 17 representa a concentração dos desembolsos do 
BNDES em seus dez, cinquenta e cem maiores clientes em volume 
de desembolsos nos últimos anos. As linhas apontam uma suave 
tendência de queda, na direção de maior desconcentração do 
crédito do BNDES.

Em 2016, os cem maiores tomadores concentraram 45% dos 
desembolsos, contra 42% em 2019. Na comparação entre esses 
mesmos anos, a queda é de 17% para 16% em relação aos dez 
maiores clientes apoiados. Essas trajetórias refletem a conti-
nuidade do movimento de maior pulverização dos recursos do 
Banco e reforçam o aumento do acesso a crédito a empresas de 
menor porte.

GRÁFICO 17. PARTICIPAÇÃO DOS CLIENTES QUE RECEBERAM MAIS RECURSOS NOS DESEMBOLSOS DO BNDES, 
2016-2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria.

O NÚMERO DE EMPRESAS APOIADAS

O número de empresas que receberam desembolso do BNDES em 
determinado ano também é considerado um indicador de esforço 
da atuação, uma vez que os benefícios com os investimentos que 
serão realizados pelas empresas é que serão considerados resul-
tados. A queda dos desembolsos em 2019 também se refletiu no 
número de empresas apoiadas, conforme Gráfico 18.

Esforço do BNDES e o emprego
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GRÁFICO 18. NÚMERO DE EMPRESAS APOIADAS PELO BNDES, 2016-2019 (MILHARES)
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Fontes: Elaboração própria, com base em dados internos e da Rais.

Nota: Para cada ano, consideraram-se empresas que receberam algum desembolso de qualquer dos instrumentos de apoio financeiro do BNDES 
no ano. No caso de uma empresa ter recebido mais de um apoio em um determinado ano, é contada uma vez nesse ano. Contudo, as empresas 

podem ser contadas em anos diferentes.

Apoiaram-se, aproximadamente, 65,4 mil empresas, em 2018, e 
53,2 mil empresas, em 2019. Isso configura uma queda de 18,7%, rela-
tivamente inferior à observada nos desembolsos no mesmo período 
de comparação, o que reforça a tendência de desconcentração dos 
recursos em mais empresas e de menor porte. Segundo dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), disponíveis somente 
até 2018, o volume de empresas apoiadas nesse ano representou 
2,1% do total de empresas formais existentes do Brasil (Gráfico 19), 
uma queda de cerca de 25%, denotando a perda de participação 
em relação à dinâmica de criação e destruição de empresas no país.

GRÁFICO 19. COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS APOIADAS COM EMPRESAS EXISTENTES NA RELAÇÃO 
ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, 2016-2018 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos e da Rais.

Nota: Excluíram-se empresas que não tiveram nenhum empregado formal durante o ano (Rais negativa).
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A Tabela 3 relata a evolução da composição das empresas 
apoiadas pelo BNDES, segundo critério de porte Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
baseado em número de empregados, cujo valor foi obtido na 
Rais. Em 2018, 96,7% das empresas apoiadas pelo BNDES eram 
micro, pequenas ou médias, e essa proporção quase não se 
alterou em relação a 2017. Entretanto, houve um ganho de 
participação das microempresas, de 54,3% para 59,2%, acom-
panhado por proporcional queda na participação das empresas 
de pequeno porte, de 33,7% para 29%.

TABELA 3. COMPOSIÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS APOIADAS POR PORTE, 2016-2018 (%)

PORTE 2016 2017 2018

   Microempresas  57,5  54,3  59,2 

   Pequenas  33,3  33,7  29,0 

MPEs       90,8  88,0  88,2 

   Médias      7,0  8,8  8,6 

MPMEs       97,8  96,8  96,7 

   Grandes      2,2  3,2  3,3 

Total  100  100  100 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos e da Rais.

Nota: Porte segundo classificação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Da mesma forma que a análise anterior demonstra o alcance 
do apoio do BNDES no universo das empresas brasileiras, pode-se 
verificar como esse alcance está distribuído entre os portes de 
empresas (Gráfico 20). Em 2018, houve queda na participação do 
Banco em todos os portes em relação ao ano anterior, e a varia-
ção foi maior entre as pequenas empresas, conforme pode ser 
notado pela maior inclinação da linha do gráfico. Em 2018, 10,9% 
das grandes empresas brasileiras foram apoiadas, enquanto o 
percentual foi de 8,5% para as médias, 4,5% para as pequenas e 
1,5% para as microempresas.
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GRÁFICO 20. COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS APOIADAS POR PORTE COM AS EXISTENTES NA RELAÇÃO 
ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, 2016-2018 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos e da Rais.

Nota: Excluíram-se da Rais as empresas que não tiveram nenhum empregado formal durante o ano (declararam Rais negativa).

A Tabela 4 aponta o comportamento do grau de cobertura, no 
período 2016-2018, das empresas clientes do BNDES Finame, um 
produto para financiamento de aquisição isolada de máquinas e 
equipamentos. Esse indicador compara o número de empresas 
financiadas pelo BNDES Finame com a população de empresas 
formais do país. Em média, 0,5% das empresas existentes vêm 
sendo apoiadas pelo produto. A maior cobertura é alcançada no 
setor agropecuário, com 3,1% das empresas formais desse setor 
atendidas em 2018.

TABELA 4. EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS PELO BNDES FINAME  
NO TOTAL DE EMPRESAS NO BRASIL POR GRANDE SETOR, 2016-2018 (%)

SETOR 2016 2017 2018

Agropecuária 3,0 3,2 3,1

Indústria 0,8 0,8 0,7

Comércio 0,3 0,3 0,2

Serviços 0,7 0,7 0,6

Total BNDES Finame 0,5 0,5 0,5

Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos e da Rais.

Nota: Para cada ano e grande setor, foi considerado o número de empresas que receberam algum desembolso das linhas do produto BNDES Finame. 
Esse valor foi dividido pelo número de empresas, por setor e ano, obtido na Rais. Excluíram-se da Rais as empresas que não tiveram nenhum empregado 

formal durante o ano (declararam Rais negativa).
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A lógica de desenvolvimento do BNDES Finame é fundamen-
tada no apoio à comercialização de máquinas e equipamentos 
fabricados nacionalmente, mediante análise e credenciamento 
desses bens. Dessa forma, é importante observar qual o alcance 
do BNDES nos fabricantes de bens de capital que comercializam 
suas mercadorias por meio desse produto do Banco.

GRÁFICO 21. EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE FABRICANTES DE BENS DE CAPITAL APOIADOS PELO BNDES FINAME  
NO TOTAL DE FABRICANTES DE BENS DE CAPITAL NO BRASIL, 2016-2018 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos e da Rais.

Nota: Para cada ano, foi considerado o número de empresas que receberam algum desembolso do BNDES Finame. Esse valor foi dividido pelo 
número de empresas fabricantes de bens de capital obtido na Rais. Excluíram-se da Rais as empresas que não tiveram nenhum empregado formal 

durante o ano (declararam Rais negativa).

O Cartão BNDES é outro instrumento financeiro que merece 
investigação quanto ao número de empresas apoiadas, pois é 
voltado exclusivamente para empresas de menor porte (MPMEs). 
Ele financia bens de capital, insumos e alguns serviços, mas 
vem apresentando desempenho decrescente nos últimos anos. 
Conforme Tabela 5, a quantidade de empresas apoiadas em 2018 
representou 1,6% de todas as empresas formais existentes, uma 
queda em relação aos 2% calculados para 2017. A queda foi locali-
zada nos setores industriais e de comércio, pois as participações  
de agropecuária e serviços se mantiveram no mesmo patamar, de 
0,7% e 1,4%, respectivamente.

Esforço do BNDES e o emprego

RELATÓRIO DE EFETIVIDADE 2019 | BNDES 35



TABELA 5. EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS PELO CARTÃO BNDES  
NO TOTAL DE EMPRESAS NO BRASIL POR GRANDE SETOR, 2016-2018 (%)

SETOR 2016 2017 2018

Agropecuária 1,4 0,7 0,7

Indústria 6,2 3,2 2,4

Comércio 4,4 2,1 1,6

Serviços 3,0 1,5 1,4

Total Cartão BNDES 4,1 2,0 1,6

Fonte: Elaboração própria, com base em dados internos e da Rais.
Nota: Para cada ano e grande setor, foi considerado o número de empresas que receberam algum desembolso do Cartão BNDES. Esse valor foi dividido 

pelo número de empresas por ramo e ano obtido na Rais. Excluíram-se as empresas que não tiveram nenhum empregado formal durante o ano 
(declararam Rais negativa).

EMPREGO, VALOR ADICIONADO  
E MASSA SALARIAL

Para estimar a quantidade de postos de trabalho gerados ou 
mantidos durante a fase de implantação dos investimentos 
apoiados, o BNDES utiliza um modelo insumo-produto para a 
economia brasileira (Modelo Gerador de Empregos), que utiliza 
dados do Sistema de Contas Nacionais e da Matriz Insumo-
-Produto compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O modelo utilizado para gerar as estimativas presentes neste 
relatório foi atualizado para os valores do Sistema de Contas 
Nacionais e da Matriz Insumo-Produto de 2015, o que traz a 
vantagem de gerar estimativas mais próximas da atual estrutura 
produtiva brasileira. A Matriz de Absorção de Investimentos (MAI), 
que distribui o investimento setorial em demanda por produtos 
da FBCF, também foi atualizada para 2015. Essa matriz permite 
estimar quais setores têm sua demanda aquecida em virtude dos 
investimentos realizados pelos setores apoiados. Nesta última 
versão, o Modelo Gerador de Empregos estima também a gera-
ção ou manutenção de valor adicionado (PIB) e massa salarial 
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(volume de salários pagos) na economia. Em razão das atualizações 
metodológicas, os resultados desse modelo não são comparáveis 
com os resultados reportados nos relatórios de efetividade ante-
riores. Optou-se por apresentar, assim como nas outras seções 
deste capítulo sobre o esforço da atuação do BNDES, os dados 
relativos aos anos de 2016 a 2019, de modo a permitir a análise 
da evolução dos resultados em bases comparáveis.

Como o interesse recai sobre efeitos na fase de implan-
tação dos investimentos, somente gastos com investimentos 
fixos são considerados nas estimativas geradas para os desem-
bolsos do BNDES, por exemplo, recursos para a implantação e 
modernização de unidades industriais, construção de infraes-
truturas e aquisição e instalação de máquinas e equipamentos. 
Desconsideraram-se, por exemplo, desembolsos para a aquisi-
ção de equipamentos importados e operações de mercado de 
capitais sem investimento fixo associado. Capital de giro asso-
ciado a projetos de investimento foi considerado, enquanto as 
operações de giro puro foram desconsideradas.

As estimativas de emprego devem ser interpretadas como o 
número médio de postos de trabalho requerido para viabilizar 
a implantação dos investimentos apoiados pelo BNDES. Esse 
montante de postos de trabalho não corresponde à geração 
líquida de empregos da economia, pois o modelo não é capaz de 
estimar quais postos de trabalho teriam sido preenchidos por 
pessoas que se encontravam previamente empregadas e foram 
alocadas na implantação dos investimentos apoiados pelo BNDES 
e quais postos teriam sido preenchidos por pessoas previamente 
desempregadas. Dessa forma, utiliza-se o conceito de emprego 
gerado ou mantido.

Os resultados para a fase de implantação dos investimentos 
podem ser decompostos em dois tipos de emprego: (i) emprego 
direto, que ocorre nos setores que fornecem produtos da FBCF 
para os projetos apoiados pelo Banco, como na construção civil, 
na fabricação de máquinas e equipamentos e nos serviços pres-
tados às empresas; e (ii) emprego indireto, que corresponde 
aos postos de trabalho nas cadeias produtivas que atendem aos 
setores afetados diretamente pelos investimentos apoiados.

O Gráfico 22 contém os resultados das estimativas de empre-
gos formais gerados ou mantidos obtidas com base em simulações 
do modelo para cada ano no período 2016-2019. O Gráfico 23, por 
sua vez, mostra o comportamento dos desembolsos do BNDES no 
mesmo período.
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GRÁFICO 22. ESTIMATIVAS DE EMPREGO FORMAL GERADO OU MANTIDO, POR TIPO DE EMPREGO, ASSOCIADO  
AOS DESEMBOLSOS DO BNDES, 2016-2019
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Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 23. EVOLUÇÃO DOS DESEMBOLSOS DO BNDES A PREÇOS CONSTANTES DE 2019, 2016-2019 (R$ BILHÕES)
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Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Desembolsos corrigidos pelo deflator implícito do PIB.

Na análise dos dois gráficos, é possível notar que a quanti-
dade de empregos estimada acompanha, em grande medida, a 
evolução dos desembolsos do BNDES. Em 2016, os desembol-
sos somaram R$ 98,4 bilhões (em valores constantes de 2019, 
segundo o deflator implícito do PIB), e estima-se que cerca de  
1 milhão de trabalhadores estiveram associados à implantação dos 
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investimentos apoiados pelo BNDES. Os desembolsos caíram para 
entre R$ 72,2 bilhões e R$ 76,1 bilhões, em 2018 e 2017, respec-
tivamente, e os resultados de emprego foram reduzidos para o 
patamar de 900 mil empregos no mesmo período.

Em 2019, foco deste relatório, os desembolsos de R$ 53,3 bilhões 
geraram ou mantiveram quase 800 mil empregos. A queda do indi-
cador de emprego (14%) em relação a 2018 foi proporcionalmente 
menor do que a queda real dos desembolsos (20%) no mesmo 
período, pois houve aumento significativo da parcela destinada a 
investimentos fixos nos desembolsos totais do Banco. Em 2018, 
estima-se que foram destinados a investimentos fixos 84% dos 
desembolsos, enquanto em 2019 esse percentual passou a 93%.

Quanto à composição por tipo de emprego, o período 2016-
2019 apresenta grande estabilidade na divisão entre os empregos 
diretos e os indiretos, com cerca de 59% para o primeiro e  
41% para o segundo em 2019. Esses resultados não tiveram altera-
ções significativas em relação à versão anterior do modelo. Segundo 
o Relatório de Efetividade 2018, os resultados de 2017-2018 foram 
de 57% de empregos diretos e 43% de indiretos.

Em 2019, para cada R$ 1 milhão do BNDES aplicados em ativi-
dades que exercem influência sobre o emprego, foram estimados 
15,4 postos de trabalho associados à fase de implantação, uma 
queda em relação ao parâmetro de 15,8 postos por milhão calcu-
lado para 2018. Ou seja, se por um lado o BNDES vem destinando 
parcelas cada vez maiores de seu desembolso para viabiliza-
ção de investimentos fixos, por outro, estão perdendo espaço 
no desembolso setores que, ao investir, demandam produção 
de setores mais intensivos em mão de obra.

O mercado de trabalho nos últimos anos tem se caracte-
rizado por manutenção de altas taxas de desemprego e baixa 
criação de postos de trabalho. No Gráfico 24, é possível ver que, 
entre 2016 e 2018 (último ano disponível da Rais), criaram-se 
571 mil postos de trabalho no país, um avanço de 1,2% em rela-
ção ao total da força de trabalho formal. O financiamento do 
BNDES a investimentos aquece a economia e gera emprego e 
renda, contribuindo para suavizar a recessão. Entretanto, a 
queda dos desembolsos do Banco nos últimos anos engendrou 
um resultado também inferior de empregos estimados. Assim, 
a participação dos empregos estimados durante a implantação 
dos investimentos caiu de 2,3%, em 2016, para 2% do total de 
pessoas empregadas formalmente, em 2018.
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GRÁFICO 24. ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS NO PAÍS SEGUNDO A RAIS, 2016-2018 (MILHARES DE EMPREGOS)
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Fonte: Elaboração própria.

GRÁFICO 25. PARTICIPAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE EMPREGO DOS DESEMBOLSOS DO BNDES NO ESTOQUE  
DE EMPREGO FORMAL DO BRASIL, 2016-2018 (%)
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Fonte: Elaboração própria.

Os mecanismos da modelagem insumo-produto também pode 
ser utilizado para estimar efeitos sobre outras variáveis macroe-
conômicas. Conforme dito anteriormente, a versão atualizada 
do Modelo Gerador de Empregos realiza estimativas do efeito do 
BNDES sobre o volume de valor adicionado e sobre a massa salarial 
da economia. Ressalte-se que, assim como no caso do emprego, 
os valores estimados de valor adicionado ou massa salarial não 
significam ganhos líquidos para a economia, pois não se sabe, a 

priori, a adicionalidade do crédito do BNDES; isto é, a parcela 
de investimentos que não ocorreria na ausência do instrumento 
financeiro. Esse assunto é tratado em profundidade pelas chama-
das avaliações de impacto, apresentadas no capítulo “Avaliações 
de impacto sobre o BNDES”.
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Valor adicionado consiste na criação de valor que cada setor 
ou etapa produtiva promove durante a produção de um bem ou 
prestação de um serviço, em relação aos custos anteriores. O 
somatório de todo o valor adicionado de uma economia também 
é conhecido como PIB pela ótica da oferta.

As estimativas para valor adicionado são mostradas no Gráfico 26. 
Acompanhando a tendência de queda dos desembolsos, os resul-
tados de valor adicionado gerado ou mantido pelos investimentos 
apoiados pelo BNDES durante a fase de implantação apresentam 
comportamento de queda ao longo do período 2016-2019. Para 
2016, estima-se que R$ 46,5 bilhões de valor adicionado tenham 
ocorrido no âmbito das atividades de implantação dos investimen-
tos, ao passo que esse indicador atinge R$ 33,7 bilhões para 2019. 
A composição do valor adicionado entre o que se estima ter sido 
gerado nas atividades influenciadas diretamente pela implanta-
ção e o que advém de setores impactados indiretamente não teve 
alterações relevantes entre 2016 e 2019. Em 2019, 55% do valor 
adicionado estimado ocorreu nas atividades diretamente impac-
tadas e 45% nas atividades indiretamente impactadas. Ainda em 
relação a 2019, para cada R$ 1 milhão desembolsados pelo BNDES 
em financiamento de gastos com investimentos fixos considerados 
no modelo, foram gerados ou mantidos R$ 0,65 de valor adicio-
nado. Por fim, como aponta o Gráfico 27, essas estimativas de valor 
adicionado representaram 0,46% de todo o PIB brasileiro de 2019.

GRÁFICO 26. ESTIMATIVAS DE VALOR ADICIONADO ASSOCIADO AOS DESEMBOLSOS DO BNDES, 2016-2019 (R$ BILHÕES)
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Fonte: Elaboração própria.
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GRÁFICO 27. COMPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE VALOR ADICIONADO DOS DESEMBOLSOS DO BNDES  
COM O PRODUTO INTERNO BRUTO, 2016-2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria.

A última variável de resultado do modelo diz respeito ao 
somatório de salários pagos que se estima estarem associados 
à implantação dos investimentos financiados; isto é, a chamada 
massa salarial. Assim como nas variáveis anteriores, as estimativas 
não representam criação líquida de salários e devem ser interpre-
tadas como salários pagos durante um ano ao número estimado 
de empregados que ajudaram a implantar os investimentos. Os 
gráficos 28 e 29 exibem os resultados desse efeito.

GRÁFICO 28. ESTIMATIVAS DE MASSA SALARIAL ASSOCIADA AOS DESEMBOLSOS DO BNDES, 2016-2019 (R$ BILHÕES)
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Fonte: Elaboração própria.
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GRÁFICO 29. COMPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE MASSA SALARIAL ASSOCIADA AOS DESEMBOLSOS DO BNDES  
COM O PRODUTO INTERNO BRUTO, 2016-2019 (%)
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Fonte: Elaboração própria.

A massa salarial estimada para 2019 foi de R$ 13,8 bilhões, 
o que representa uma queda de cerca de 14% em relação aos  
R$ 16,1 bilhões calculados para 2018. Naturalmente, é a mesma 
queda proporcional que se constatou nas estimativas de quan-
tidade de empregos. As análises dos resultados também são 
similares às variáveis anteriores, com 53% de salários pagos 
em atividades impactadas diretamente pela construção dos 
investimentos e 47% em atividades impactadas indiretamente. 
O indicador de comparação de salários com o PIB também é 
declinante no decorrer do período 2016-2019, alcançando 0,19% 
no último ano da série. Por fim, pode-se afirmar que, a cada  
R$ 1 milhão desembolsados para investimentos fixos pelo BNDES, 
estima-se que se paguem R$ 0,27 milhão por ano a trabalhadores 
que viabilizam a construção desses investimentos e trabalha-
dores de suas cadeias de fornecimento.
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 MONITORAMENTO  
DOS RESULTADOS DA 

ATUAÇÃO DO BNDES



Na cadeia lógica de apresentação dos dados 

sobre o desempenho do BNDES em 2019, o 

passo seguinte ao esforço de desembolsar, 

apoiar empresas, financiar o investimento 

fixo e gerar ou manter empregos durante a 

implementação consiste no levantamento 

de quais são os entregáveis imediatos dos 

apoios concedidos. Essas informações são 

consolidadas principalmente com base nos 

indicadores dos quadros de resultados.
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Desde 2017, o BNDES usa como como ferramenta de avaliação 
ex ante no processo de análise do apoio não automático o quadro de 
resultados, que dispõe os objetivos de desenvolvimento buscados 
pelo Banco com os investimentos e indicadores de entregas (eficá-
cia) e de efeitos (efetividade) que permitem sinalizar os benefícios 
esperados. Essa ferramenta integra o processo de monitoramento 
e autoavaliação de resultados do sistema de monitoramento e 
avaliação do BNDES. O avanço da implantação desse processo 
permitirá produzir informações cada vez mais detalhadas sobre 
as entregas da instituição. Atualmente, cada operação não auto-
mática conta com valores previstos para indicadores de eficácia e 
efetividade, preenchidos no sistema de informações no momento 
da análise da operação.

Neste capítulo, são apresentadas, para o apoio não automático 
do BNDES, as entregas previstas por projetos aprovados exclusi-
vamente em 2019, conforme os valores previstos dos indicadores 
de seus quadros de resultados.4 Esse tipo de informação confere 
mais concretude aos benefícios para a sociedade do apoio finan-
ceiro concedido. São exemplos de indicadores dessa natureza: 
(i) número de ligações de esgoto a serem implantadas; (ii) número de 
embarcações de apoio ao setor de petróleo e, gás (P&G) em reparo; 
(iii) extensão, em quilômetros, de vias de Bus Rapid Transit (BRT) 
a serem implantadas; e (iv) horas de trabalho apoiadas para desen-
volvimento de softwares.

Este capítulo de monitoramento cobriu, nos relatórios de  
efetividade anteriores, períodos superiores a um ano (2007 a 2014 
no primeiro, 2015 a 2016 no segundo e 2017 a 2018 no terceiro). 
Nesta edição, como o período de análise será de apenas um ano 
(2019), naturalmente a quantidade de projetos e entregas será 
menor, ainda que a variedade setorial e de tipos de indicadores 
esteja mantida. Em muitos casos, serão apresentados também 
indicadores de efetividade que ajudam a ilustrar a lógica do apoio 
e trazem mais resultados esperados com o apoio.

Mostram-se, ainda neste capítulo, alguns indicadores de entre-
gas relativas a apoios automáticos, como o número de equipamentos 
comercializados via BNDES Finame ou o valor de exportações de 
bens de capital viabilizadas com o BNDES Exim.

4 O enfoque deste capítulo são os indicadores de entregas ou eficácia, mas eventual-
mente alguns indicadores de efetividade podem estar inseridos na compilação, sem 
prejuízo à apresentação dos resultados de monitoramento.
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Os indicadores são dispostos em temas que correspondem às 
missões finalísticas de atuação do BNDES constantes do Plano 
Trienal 2020-2022,5 aprovado em dezembro de 2019, conforme 
a Figura 1.

FIGURA 1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PERSPECTIVA “MISSÕES DO DESENVOLVIMENTO”  
DO PLANO TRIENAL 2020-2022

  MISSÕES  

Infraestrutura
Estrutura  
produtiva

Educação, saúde  
e segurança

Difusão 
tecnológica  
e inovação

 Mercado  
de crédito  

e de capitais Sustentabilidade

Modernização 
do Estado e 

desenvolvimento 
territorial

Desestatização

Fonte: Elaboração própria.

Conforme registrado no Relatório de Efetividade anterior, as 
primeiras operações que contaram com a ferramenta do quadro 
de resultados para estruturar os resultados esperados foram apro-
vadas em 2017 e ainda era necessário transcorrer um período 
de implantação dos investimentos para que a efetividade fosse 
verificada. A comparação dos resultados realizados com os resul-
tados previstos de uma operação deve ser elaborada pela equipe 
operacional do apoio em um relatório de autoavaliação. No último 
capítulo, são mostradas estatísticas dos primeiros relatórios de 
autoavaliação produzidos pelo BNDES assim como os principais 
resultados alcançados e as lições aprendidas.

INFRAESTRUTURA

As orientações estratégicas da atuação do BNDES no apoio à 
energia elétrica consistem em modernizar, descentralizar e des-
carbonizar a matriz energética, mediante promoção do mercado 
livre, de geração distribuída e da transição energética.

5 Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/
planejamento-estrategico/plano-trienal-2020-2022/.
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Geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica

Nas edições anteriores do Relatório de Efetividade do BNDES, os 
dados de entregas relativos à geração e à transmissão de energia 
elétrica foram consolidados com base na identificação, nos rela-
tórios de acompanhamento do Ministério de Minas e Energia, dos 
projetos que entraram em operação em um determinado período 
e que haviam sido apoiados pelo Banco. Assim, foram reporta-
dos para esses segmentos de atividade econômica indicadores 
de eficácia entregues em determinado período. Neste relatório, 
os indicadores de geração e de transmissão de energia elétrica 
têm o conceito de entregas previstas por projetos aprovados em 
2019. Isso permite associar as entregas dos projetos apoiados ao 
esforço do BNDES de analisar e aprovar operações dentro de um 
determinado período, além de padronizar a apresentação de indi-
cadores de resultado com os demais segmentos.

O objetivo específico perseguido pelos projetos apoiados pelo 
BNDES de geração de energia elétrica é, em grande medida, a 
expansão de oferta para suportar crescimento econômico com 
sustentabilidade em relação ao uso de fontes renováveis. Os indi-
cadores compilados por tipo de fonte no segmento de geração são 
mostrados na Tabela 6.

TABELA 6. CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PREVISTA POR PROJETOS APROVADOS PELO BNDES 
EM 2019

FONTE Entrega Métrica

Hidrelétricas* 78 Megawatts

Termelétricas** 566 Megawatts

Eólicas 1.263 Megawatts

Total 1.906 Megawatts

Fonte: Elaboração própria.

Notas: * Hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. Não inclui geração distribuída. ** Não inclui energia nuclear.

Aprovaram-se dez projetos de geração de energia elétrica 
em 2019, que preveem a instalação de 1.906  megawatts (MW) de 
potência, divididos em quatro projetos de energia hídrica somando 
78 MW, um projeto de térmica com capacidade de 566 MW e cinco 
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projetos de eólicas perfazendo 1.263 MW. O apoio do 
BNDES ao segmento é focado em viabilizar projetos 
de geração de energia elétrica por meio de fontes 
renováveis, que correspondem a 70% da capacidade 
total a ser adicionada, com 1.341 MW, energia sufi-
ciente para abastecer o consumo médio de 2,7 milhões 
de domicílios, ou aproximadamente 8,9 milhões de 
pessoas. Para compreender melhor a ordem de gran-
deza, essa quantidade de pessoas é um pouco inferior 
à população total do estado do Ceará, onde, segundo 
as estimativas da população do IBGE para 1º de julho 
de 2019, residem 9,1 milhões de pessoas.

Na etapa de transmissão de energia elétrica, o 
apoio do Banco visa garantir o suprimento de energia 
para o sistema elétrico com qualidade e segurança. 
Os indicadores relativos à extensão de linhas previs-
tas por projetos apoiados por classe de tensão são 
mostrados na Tabela 7.

TABELA 7. EXTENSÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO PREVISTA POR PROJETOS DE TRANSMISSÃO APROVADOS  
PELO BNDES EM 2019

CLASSE DE TENSÃO Entrega Métrica

230 kV 1.235 Km

345 kV 587 Km

440 kV a 525 kV 4.843 Km

Total 6.665 Km

Fonte: Elaboração própria.

A extensão total de implantação de linhas de transmissão prevista 
por projetos aprovados em 2019 é de aproximadamente 6.665 km, 
expressiva se comparada à extensão de 7.678 km, correspondente 
à soma da que foi efetivamente implantada em 2017 e 2018 (BNDES, 
2019).6 Essa distância de mais de seis mil quilômetros é equivalente a 
ir de carro de Boa Vista (RR) a João Pessoa (PB). As entregas previs-
tas estão concentradas em linhas com maior classe de tensão, com 
73% (4.843 km) no intervalo de 440 kV a 525 kV.

6 BNDES. Relatório de Efetividade 2018. Rio de Janeiro, 2019.

1.341 MW 

de capacidade de geração  

de energia adicionada por  

meio de fontes renováveis

equivalente ao consumo  

médio de cerca de

8,9 milhões
de pessoas
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Projetos de transmissão de energia também envolvem a insta-
lação de equipamentos que realizam a transformação de tensão. 
Esse fenômeno é medido em  megavoltampère (MVA), e os oito 
projetos aprovados em 2019 que realizam esse tipo de investi-
mento somam 12.886 MVA de implantação prevista, conforme 
consta da Tabela 8.

TABELA 8. CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA (TRANSMISSÃO) PREVISTA POR PROJETOS  
DE TRANSMISSÃO APROVADOS PELO BNDES EM 2019

SEGMENTO Entrega Métrica

Capacidade de transformação  
implantada/expandida 12.886 MVA

Fonte: Elaboração própria.

A energia chega aos consumidores finais, sejam eles famí-
lias ou empresas, por meio das distribuidoras de energia. Nesse 
segmento, o objetivo essencial do apoio do BNDES é garantir a 
universalização da energia com qualidade da rede. Dois planos 
de investimento aprovados em 2019 (um em Alagoas e outro no 
Piauí) serão responsáveis pela implementação da extensão de rede 
constante da Tabela 9.

TABELA 9. EXTENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PREVISTA POR PROJETOS APROVADOS 
EM 2019

CLASSE DE TENSÃO Entrega Métrica

Menor do que 2,3 kV 1.580 Km

2,3 kV a 25 kV 2.545 Km

30 kV a 44 kV 556 Km

69 kV 222 Km

88 kV a 138 kV 75 Km

Rede subterrânea 8 Km

Total 4.986 Km

Fonte: Elaboração própria.
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É prevista a implantação ou substituição de quase 5 mil km 
de rede, sendo 83% desse total em classes de tensão que vão até  
25 kV. Com esses projetos, estima-se atender a quase 275 mil novos 
domicílios, o que, considerada a média nacional de 3,3 pessoas 
por domicílio, soma cerca de 907 mil pessoas (ou 14% da popu-
lação combinada dos estados do Piauí e de Alagoas).

Na Tabela 10, apresentam-se os indicadores de dois projetos 
de distribuição de energia, que buscam promover atualizações 
tecnológicas, conter perdas comerciais e melhorar a qualidade do 
fornecimento de energia. Preveem-se a instalação de quase 510 mil 
medidores de energia, a construção de nove novas subestações 
de distribuição e a modernização ou a expansão de 24 subesta-
ções. Quanto à capacidade de transformação, serão implantados 
ou expandidos 63 MVA e substituída a capacidade de 181 MVA.

TABELA 10. DEMAIS ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PREVISTA  
POR PROJETOS APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Instalação de medidores de energia 509.636 Unidade

Instalação de medidores inteligentes 172 Unidade

Construção de subestações de distribuição de energia 9 Unidade

Modernização/expansão de subestações  
de distribuição de energia 24 Unidade

Implantação/expansão de capacidade de transformação 
de energia em distribuição 63 MVA

Substituição de capacidade de transformação de energia 
em distribuição 181 MVA

Fonte: Elaboração própria.

Logística

No segmento de logística, o BNDES busca promover uma matriz 
integrada, sustentável e segura, assim como reduzir custos logísti-
cos e elevar investimentos privados. Entre os objetivos específicos 
perseguidos pelos projetos de apoio a rodovias, podem ser cita-
dos: (i) ampliar a capacidade de fluxo de veículos; (ii) recuperar a 
qualidade do pavimento rodoviário; (iii) aprimorar a prestação de 
serviços aos usuários; e (iv) melhorar a segurança das rodovias.
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TABELA 11. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS APROVADOS EM 2019 
(CAPACIDADE E QUALIDADE DO PAVIMENTO)

INDICADOR Entrega Métrica

Duplicação de rodovias 302 Km

Restauração/reconstrução de rodovias 473 Km

Implantação de terceiras faixas 76 Km

Total 851 Km

Fonte: Elaboração própria.

Aprovaram-se, em 2019, dois projetos de apoio a investimen-
tos de concessionários rodoviários, um relativo a três rodovias 
em Minas Gerais e outro relativo a quatro rodovias no Rio Grande 
do Sul. Em relação aos indicadores de capacidade e de melho-
ria da qualidade do pavimento, estão previstas a duplicação de  
302 km, a restauração ou reconstrução de 473 km e a implantação de  
76 km de terceiras faixas. A extensão prevista de duplicação somada 
com restauração/reconstrução de rodovias é igual a 775 km, 
pouco menos do que a distância rodoviária entre Manaus (AM) e  
Boa Vista (RR), ou entre Natal (RN) e Aracaju (SE), de 785 km  
e 788 km, respectivamente.

A Tabela 12 mostra as entregas previstas relacionadas à melhoria 
de prestação de serviços e de segurança das rodovias. É esperada 
a implantação de mais de 1.100 câmeras, 15 painéis luminosos de 
sinalização e sete postos de atendimento médico e mecânico. 
Serão implantados, ainda, com apoio dos recursos do BNDES, 43 
passagens em desnível, 32 passarelas e um contorno de cidade.

TABELA 12. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS APROVADOS EM 2019 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA)

INDICADOR Entrega Métrica

Implantação de câmeras 1.147 Nº de câmeras

Implantação de painéis luminosos de sinalização 15 Nº de painéis

Implantação de contornos de cidades 1 Nº de contornos

Implantação de passagens em desnível 43 Nº de passagens

Implantação de passarelas 32 Nº de passarelas

Implantação de postos de atendimento médico e mecânico 7 Nº de postos

Fonte: Elaboração própria.
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Saneamento ambiental

Outra atuação relevante do BNDES em infraestrutura diz 
respeito ao apoio a investimentos em saneamento ambiental 
para o qual a estratégia corporativa aponta a orientação de elevar 
e desconcentrar investimentos, ampliando acesso aos serviços  
e reduzindo as desigualdades sociais e regionais.

Os objetivos específicos de projetos de saneamento envolvem: 
(i) a ampliação do fornecimento de água como serviço essencial 
ao bem-estar; (ii) a ampliação da coleta e tratamento de esgoto 
sanitário; e (iii) a promoção de melhorias operacionais dos prove-
dores dos serviços.

Em 2019, o BNDES aprovou financiamento para um projeto de 
implantação de um sistema de captação e tratamento de água bruta 
e ampliação do sistema de abastecimento de água do município de 
Camboriú (SC), cujas entregas previstas encontram-se na Tabela 13.

TABELA 13. ENTREGAS PREVISTAS PELO PROJETO DE SANEAMENTO (ÁGUA) APROVADO EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Capacidade de captação de água bruta 370 Litros/segundo

Capacidade de reservação de água 6.250 Mil litros

Capacidade de tratamento de água 375 Litros/segundo

Extensão de rede e adutora de água 37 Km

Substituição de rede de água 11,4 Km

Substituição de hidrômetros antigos ou obsoletos 26.687 Nº de hidrômetros

Instalação de hidrômetros 1.434 Nº de hidrômetros

Novas ligações de água 1.434 Nº de ligações

Fonte: Elaboração própria.
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Os aumentos esperados são de 370 litros por 
segundo na capacidade de captação de água 
bruta, de 6,25 milhões de litros na capacidade de 
reservação de água, e de 375 litros por segundo 
na capacidade de tratamento. Também se espe-
ram melhorias na rede de distribuição, com 37 km 
previstos de expansão e substituição de outros 
11,4 km. Cerca de 28,1 mil hidrômetros deverão ser 
entregues, aproximadamente 1,4 mil sendo novas 
instalações e 26,7 mil correspondendo a unidades 
antigas ou obsoletas a serem substituídas.

Os investimentos permitirão ainda a realização de quase 
1.434 mil novas ligações de água. Considerando a média de 
3,38 pessoas atendidas por ligação ativa, estima-se que cerca  
de 4,8 mil pessoas sejam beneficiadas com os investimentos 
apoiados pelo BNDES, isto é, 14% da população com acesso à 
rede de água no município de Camboriú.

No segmento de esgotamento sanitário, foi aprovado, em 2019, 
um projeto de implantação de infraestrutura urbana em bairros 
com baixo índice de desenvolvimento humano do município de 
Fortaleza (CE), envolvendo drenagem de águas pluviais e pavi-
mentação de ruas associadas às obras de saneamento. As entregas 
previstas desse projeto encontram-se na Tabela 14.

TABELA 14. ENTREGAS PREVISTAS PELO PROJETO DE SANEAMENTO (ESGOTO E DRENAGEM) APROVADO EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Capacidade de tratamento de esgoto 183 Litros/segundo

Extensão de rede, interceptor e coletores de esgoto 70 Km

Novas ligações de esgoto 13.304 Nº de ligações

Extensão de rede de drenagem 12.211 Km

Área de pavimentação para drenagem 298.689 M²

Fonte: Elaboração própria.

Cerca de

4,8 mil pessoas

do município de Camboriú 
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investimentos apoiados 
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ambiental (água) em 2019
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Esperam-se um aumento na capacidade de tratamento de 
esgoto de 183 litros por segundo, uma ampliação na extensão de 
rede, interceptores e coletores de esgoto de 70 km, a implanta-
ção de 12,2 mil km de rede de drenagem e quase 300 mil m2 de 
área pavimentada associada. As mais de 13 mil ligações de esgoto 
correspondem a 48,3 mil pessoas que passarão a ter acesso à rede.

Para o segmento de saneamento ambiental, em 2019, o BNDES 
aprovou o apoio direto a um projeto que visa aumentar a capa-
cidade de tratamento de resíduos sólidos nos municípios de 
Caieiras (SP) e Curitiba (PR) por meio do aumento de pouco 
mais de 10 milhões de m3 de capacidade em aterros sanitários. 
Considerando a produção diária de 1,039 kg de lixo por pessoa 
e uma densidade de 155 kg de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
por metro cúbico, a capacidade adicional dos aterros apoiados 
poderia receber a produção anual de lixo de 4.168 mil pessoas.

TABELA 15. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS APROVADO EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Capacidade total do aterro sanitário 10.197 Mil m³

Fonte: Elaboração própria.

Mobilidade urbana

O BNDES tem como orientações estratégicas na atuação em 
mobilidade urbana: (i) a redução do hiato de investimentos (volume 
necessário versus investimentos realizados); (ii) a promoção do 
uso de fontes limpas de energia; e (iii) a melhoria da capacidade 
dos gestores públicos.

Em projetos de implantação ou expansão de sistemas de trans-
porte urbano, os objetivos específicos quanto a resultados do apoio 
são ampliar a infraestrutura e aumentar a qualidade de mobili-
dade urbana de alta e de média capacidade.

Em 2019, foi aprovado apoio para um projeto de implantação 
de sistema BRT em Sorocaba (SP), cujas entregas previstas podem 
ser verificadas na Tabela 16. Serão cerca de 17 km de vias duplas e 
12,5 km de extensão de ciclovia nos corredores do BRT, 32 esta-
ções, 110 ônibus e um sistema de tecnologia da informação (TI) 
para gerenciamento do projeto.
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TABELA 16. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETO DE MOBILIDADE URBANA APROVADO EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Implantação de via dupla de BRT 17,1 Km

Construção de estações de BRT 32 Nº de estações

Aquisição de ônibus de BRT 110 Nº de ônibus

Implantação de sistemas de BRT 1 Nº de sistemas

Implantação de ciclovia nos corredores BRT 12,5 Km

Fonte: Elaboração própria.

O BRT de Sorocaba poderá atender a uma demanda de cerca de 
99 mil usuários por dia útil quando estiver plenamente operacional.

Petróleo e gás

No setor de petróleo e gás, o foco da atuação do BNDES deve 
se voltar, segundo o Plano Trienal 2020-2022, para a promoção da 
transição energética e para a ampliação da demanda por gás natu-
ral no país. Ao encontro dessa orientação, foi aprovado, em 2019, 
um projeto de ampliação dos serviços de distribuição de gás natural 
canalizado e construção de novas redes de distribuição em diver-
sos municípios do estado de São Paulo. Conforme a Tabela 17, o 
projeto busca expandir em 3.500 km a malha de distribuição de gás.

TABELA 17. ENTREGA PREVISTA POR PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL APROVADO EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Construção ou modernização de rede de distribuição de 
gás natural 3.500 Km

Fonte: Elaboração própria.

Com o projeto, é esperado que mais 14 municípios dentro da 
área de concessão da empresa apoiada tenham acesso a gás natural 
e que 2,2 milhões de residências e cerca de 1,5 mil estabelecimen-
tos industriais possam ser atendidos.
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Ainda no segmento de petróleo e gás, destaca-se o apoio à 
construção e ao reparo de embarcações, que tem como objetivo 
específico fortalecer a frota de apoio às atividades produtivas do 
referido setor. Foram aprovadas, em 2019, três operações dessa 
natureza, e os entregáveis são listados na Tabela 18.

TABELA 18. ENTREGA PREVISTA POR PROJETOS DE EMBARCAÇÕES DE APOIO AO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS 
APROVADOS EM 2019

SEGMENTO Entrega Métrica

Construção de embarcações 2 Nº de embarcações

Conversão de embarcações 2 Nº de embarcações

Reparo de embarcações 22 Nº de embarcações

Total 26 Nº de embarcações

Fonte: Elaboração própria.

Preveem-se a construção de duas embarcações do tipo  
shallow diving support vessel (SDSV) – isto é, embarcações de apoio 
aos serviços de mergulhos rasos offshore – e a conversão de duas 
embarcações platform supply vessel (PSV), que realizam, principal-
mente, o transporte de pessoas e suprimentos entre plataformas 
e bases de operação em SDSV. Adicionalmente, serão realizados 
reparos em 22 embarcações, dos tipos PSV, anchor handling tug 

supply (AHTS) – para manejar âncoras para plataformas de petróleo –, 
well simulation support vessel (WSSV) – para esvaziamento e esti-
mulação de poços – e fast supply vessel (FSV) – embarcações 
rápidas de apoio offshore.

ESTRUTURA PRODUTIVA

As agendas mais relevantes para o BNDES no apoio à indústria, ao 
comércio e aos serviços são promover ganhos de produtividade, de 
competitividade e de emprego, integrando inovação, exportação, 
empreendedorismo e descarbonização.

Para indústrias de base, as agendas de desenvolvimento dizem 
respeito à promoção da mineração sustentável, do emprego 
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qualificado e do uso de materiais avançados. Quanto a objetivos 
específicos, elas são apoiadas visando o aumento de produção ou 
a manutenção de capacidade instalada, a ampliação de eficiência 
operacional, a promoção de ganhos de produtividade e/ou valor 
adicionado na produção, o desenvolvimento de capital humano 
e competências, a viabilização e diversificação de exportações, a 
redução e mitigação de riscos e impactos ambientais e o aumento 
da eficiência energética e cogeração.

Complexo agroalimentar e 
de biocombustíveis

No segmento produtivo agroindustrial, os direcionadores 
da atuação do BNDES consistem em promover a descarboni-
zação, a agricultura de precisão e a competitividade. Em linhas 
gerais, para projetos de produção de açúcar e álcool, os objeti-
vos específicos dos investimentos produtivos são relativos ao 
aumento de capacidade de produção, à obtenção de ganhos de 
produtividade ou valor adicionado, à ampliação da capacidade 
de cogeração de energia e à redução de impactos ambientais. 
Em 2019, foram aprovados na forma não automática seis proje-
tos no segmento.

TABELA 19. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Expansão de canaviais 3.903 Hectares

Renovação de canaviais 22.143 Hectares

Capacidade de moagem de cana-de-açúcar 3.100 Mil toneladas/ano

Capacidade de produção de etanol 60 Mil m³/ano

Fonte: Elaboração própria.

A renovação dos canaviais está positivamente relacionada a 
ganhos de produtividade no setor. Assim, são esperados 3,9 mil 
hectares de novas áreas de plantio e 22,1 mil hectares renovados. 
Está previsto aumento de capacidade de moagem de cana-de-
-açúcar de cerca de 3,1 milhões de toneladas ao ano. Em relação à 
produção de álcool, é esperado um avanço da capacidade produtiva 

Monitoramento dos resultados da atuação do BNDES

RELATÓRIO DE EFETIVIDADE 2019 | BNDES 59



de 60 mil m3 anuais de etanol. Considerando a utilização plena 
dessa capacidade produtiva para produção de biocombustível, o 
avanço previsto anual é capaz de abastecer cerca de 1,1 milhão de 
automóveis (considerando que a capacidade do tanque de combus-
tível, em média, dos modelos de veículos mais vendidos no país 
é de 53,6 litros).

O material orgânico resultante do processamento de gêne-
ros agrícolas como a cana-de-açúcar e o milho tem potencial de 
geração de energia que pode ser usada para o consumo da própria 
atividade industrial ou fornecida ao Sistema Interligado Nacional. 
Em 2019, foram aprovados na forma não automática cinco proje-
tos que previam aumento de 82,2 MW de capacidade de geração 
de energia por biomassa.

TABELA 20. POTÊNCIA INSTALADA PREVISTA POR PROJETOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA POR BIOMASSA 
APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Potência instalada de geração de energia por biomassa 82,2 MW

Fonte: Elaboração própria.

Outro segmento em que o BNDES mostra continuado apoio 
ao longo dos últimos anos é o de armazenagem da produção 
graneleira, visando a redução de custos logísticos, promoção de 
ganhos de valor adicionado, melhorias da qualidade, da segu-
rança e do controle da produção industrial e redução de impactos 
ambientais. Nesse sentido, aprovaram-se quatro projetos em 
2019 que buscarão o aumento da capacidade estática de arma-
zenagem de grãos em 295 mil toneladas, o que corresponde a 
4,5% do aumento da capacidade total de armazenagem obser-
vada entre o primeiro semestre de 2018 e o mesmo período de 
2019, segundo o IBGE.

TABELA 21. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Capacidade de armazenagem de grãos 295 Mil toneladas

Fonte: Elaboração própria.
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Florestas plantadas e papel

No segmento de florestas plantadas, o BNDES aprovou, em 2019, 
o apoio a três planos de investimentos de produtoras de papel e 
celulose que preveem o plantio de 195,6 mil hectares de florestas, 
número que corresponde a 2% do total de florestas plantadas no 
Brasil, de acordo com os dados do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) 
relativos ao fim de 2017. Além disso, foi aprovado um projeto de 
aumento de capacidade produtiva de papel (especificamente do 
tipo kraftliner, usado normalmente para as capas das diferentes 
estruturas do papelão ondulado) de 450 mil toneladas por ano.

TABELA 22. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE FLORESTAS PLANTADAS E PAPEL APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Área de florestas plantadas 195.580 Hectares

Capacidade de produção de papel 450.000 Toneladas/ano

Fonte: Elaboração própria.

Setor naval

A fim de promover o fortalecimento da frota nacional para o 
transporte aquaviário, o BNDES aprovou financiamento em 2019 
para dois projetos de reparo e modernização de 120 embarcações 
no total. Um projeto prevê manutenção e reparo de 34 reboca-
dores, isto é, embarcações de pequeno porte e alta capacidade 
de manobra utilizadas para mover embarcações maiores em 
portos ou canais, no município de Guarujá (SP). O segundo projeto 
consiste na modernização (substituição de coberturas visando 
ganhos operacionais no processo de carregamento e descarre-
gamento) de 86 barcaças, responsáveis pelo transporte de grãos 
ao longo da hidrovia Madeira-Amazonas, na região Norte do país.

TABELA 23. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DO SETOR NAVAL APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Reparo de embarcações de apoio portuário 34 Km

Modernização de embarcações de cabotagem 86 Km

Total 120 Km

Fonte: Elaboração própria.
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Bens de consumo, comércio e serviços

O setor de serviços tem um peso cada vez maior na geração de 
riquezas no mundo e é responsável pela geração de muitos postos  
de trabalho. Nos segmentos de produção de bens de consumo, comér-
cio e prestação de serviços, a estratégia do BNDES aponta para a 
geração de empregos e a promoção da competitividade, produtivi-
dade e desenvolvimento regional como direcionadores da atuação.

Em adição a esses efeitos, o apoio ao comércio varejista busca, 
mais especificamente, fomentar a geração ou manutenção de 
empregos, desenvolver capital humano e competência nas firmas 
e promover redes de empresas e cooperação interfirmas.

TABELA 24. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE COMÉRCIO VAREJISTA APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Abertura de lojas comerciais 4 Nº de lojas

Abertura de lojas comerciais 60.000 M²

Fonte: Elaboração própria.

Foram aprovados, em 2019, financiamentos na forma direta 
para um projeto de expansão de rede de farmácias e um projeto de 
supermercados, que preveem a abertura de quatro lojas, totalizando 
uma área adicional de 60 mil m2, o que equivale a aproximada-
mente 8,4 campos de futebol como o Maracanã (RJ). As empresas 
beneficiárias estimam gerar 1,3 mil novos postos de trabalho.

Ganhos de eficiência no setor de comércio são calcados cada 
vez mais em investimentos relacionados ao processo de distribui-
ção das mercadorias. O BNDES aprovou, em 2019, três projetos de 
centros de distribuição e condomínios logísticos que expandirão 
e/ou modernizarão aproximadamente 72,4 mil m2, área corres-
pondente a cerca de dez campos de futebol.

TABELA 25. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS 
APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Ampliação e modernização de centros de distribuição e 
condomínios logísticos 72.369 M²

Fonte: Elaboração própria.
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Esses projetos preveem, ainda, uma geração de 1,1 mil empre-
gos diretos para operacionalizar os novos empreendimentos.

Economia criativa e tecnologias da 
informação e comunicação

Universalizar as telecomunicações e promover a econo-
mia criativa e a sociedade digital são os direcionadores da  
atuação do BNDES nessa temática. O apoio do Banco a segmen-
tos intensivos em informação e conhecimento é naturalmente  
centrado no financiamento a ativos intangíveis, o que se reflete 
nos tipos de indicadores de entregas associados a esses projetos. 
No segmento de produção audiovisual, por exemplo, os objeti-
vos específicos são a promoção da sustentabilidade do conteúdo 
audiovisual nacional, o estímulo ao reconhecimento da produ-
ção audiovisual brasileira, a promoção da competitividade da 
indústria nacional de animação, a viabilização da exportação 
do conteúdo audiovisual nacional e a promoção de um parque  
exibidor moderno e desconcentrado.

TABELA 26. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETO DO SEGMENTO AUDIOVISUAL APROVADO EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Desenvolvimento e produção de filmes 4 Nº de filmes

Desenvolvimento e produção de animações 1 Nº de filmes

Horas de trabalho apoiadas de funcionários  
de núcleos criativos 40.640 Homem-hora

Massa salarial apoiada de funcionários  
de núcleos criativos 329 R$ mil

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 26 mostra que o apoio do BNDES a um projeto do 
segmento audiovisual aprovado em 2019 prevê o desenvolvi-
mento de quatro filmes e uma animação. Para se chegar a esses 
resultados, são estimadas mais de 40 mil horas de trabalho 
de funcionários em núcleos criativos que serão apoiados com  
R$ 329 mil em pagamentos de salários. Considerando um contrato 
de trabalho semanal de 40 horas, o total de trabalho previsto em 
núcleos criativos seria suficiente para manter aproximadamente 
19 pessoas trabalhando exclusivamente no projeto durante 
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um ano. São estimados, ainda, por conta dos investimentos,  
12 novos postos de trabalho.

O BNDES é um importante apoiador de projetos de desenvol-
vimento de softwares como vetores de ganhos de competitividade 
empresarial, de esforço e resultados de inovação, de desenvol-
vimento de capital humano e competências e de viabilização 
e diversificação de exportações. Em 2019, foi aprovado apoio 
direto a um projeto que busca desenvolver localmente sete novos 
softwares em um esforço que tomará mais de 760 mil horas de 
trabalho (equivalente a 367 pessoas trabalhando 40 horas por 
semana durante um ano) e que consumirá R$ 46 milhões em salá-
rios de programadores.

TABELA 27. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DOS SEGMENTOS DE SOFTWARE E HARDWARE APROVADOS 
EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Atualização de softwares desenvolvidos localmente 7 Nº de softwares

Horas de trabalho apoiadas para desenvolvimento  
de softwares 764.544 Homem-hora

Massa salarial apoiada para desenvolvimento  
de softwares 46.000 R$ mil

Capacidade de produção de cabos de fibra ótica 698.000 Km/ano

Fonte: Elaboração própria.

Destaca-se também o projeto de construção de uma fábrica 
para produção de cabos de fibra ótica, com vistas a atender ao 
consumo crescente desse insumo por parte dos provedores regio-
nais de internet. O apoio viabilizará a entrada de um novo player 
no país (único de médio porte) com capacidade de fabricação de 
quase 700 mil km de fibra ótica por ano e permitirá a geração  
de 45 empregos diretos.

Para o segmento de tecnologia da informação e comunicação, 
o BNDES aprovou, em 2019, apoio a dois projetos de provedo-
res regionais de internet que visam ampliar a infraestrutura e 
a qualidade dos serviços de telecomunicações em suas áreas 
de atuação. O apoio a provedores regionais de internet possi-
bilita a inclusão digital de pessoas que residem em municípios 
onde há déficit na prestação dos serviços de telecomunicações. 
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A expansão dos serviços de internet de banda larga gera maior 
difusão de conhecimento, redução de desigualdades e elevação 
de produtividade corporativa.

TABELA 28. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DOS SEGMENTOS DE SOFTWARE E HARDWARE APROVADOS 
EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Instalação de fibra ótica 7.900 Km

Municípios que passarão a ser atendidos por banda larga 
fixa dedicada acima de 2Mb 37 Nº de municípios

Fonte: Elaboração própria.

Serão instalados quase 8 mil km de rede de 
fibra ótica para atendimento a 37 novos muni-
cípios com banda larga fixa dedicada. Estima-se 
que cerca de 50 mil pessoas serão beneficiadas 
com o serviço e que os investimentos empre-
guem 220 pessoas adicionais.

Comercialização de 
bens de capital

A orientação estratégica dada pelo Plano Trienal 
2020-2022 do BNDES para a atuação no setor de 
bens de capital consiste em difundir a manufatura avançada e 
promover o emprego qualificado e a eficiência no uso de recursos.

A Tabela 29 informa a quantidade de máquinas e equipamen-
tos de operações de comercialização aprovadas entre 2016 e 2019 
para alguns tipos de equipamentos selecionados, considerando 
somente os bens de capital apoiados na forma indireta por meio 
do BNDES Finame. Em razão de aprimoramentos realizados em 
2019 nas classificações de máquinas e equipamentos nos siste-
mas de informação do BNDES, houve avanços na precisão da 
identificação dos itens financiados e optou-se por apresentar 
uma série histórica de entregas desde 2016. Ressalta-se que os 
dados não são comparáveis com aqueles divulgados no Relatório 

de Efetividade anterior (que, para esses dados de bens de capi-
tal, cobriu o período de 2015 a 2018).

Cerca de

50 mil pessoas

serão beneficiadas pelos 

investimentos apoiados  

para expansão de serviços  

de internet de banda larga  

em 37 municípios
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TABELA 29. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APOIADA PELO BNDES FINAME, 2016-2019 
(NÚMERO DE ITENS)

TIPO DE MÁQUINA  
OU EQUIPAMENTO

2016 2017 2018 2019
Variação 

2019/2018 (%)

Caminhões 30.594 38.729 37.244 21.673 (42)

Ônibus 5.284 5.456 4.530 2.836 (37)

Colheitadeiras 5.292 5.741 6.142 6.495 6

Tratores agrícolas 13.503 14.935 13.774 14.911 8

Pulverizadores e 
irrigadores 3.181 3.130 2.866 11.598 305

Fornos e estufas 
industriais 12.829 26.853 2.352 2.580 10

Geradores, 
transformadores e 
motores elétricos

1.161 2.313 719 474 (34)

Refrigeração e  
ar-condicionado 50.912 42.229 7.483 8.047 8

Equipamentos médicos 
e hospitalares 419 158 236 165 (30)

Máquinas-ferramentas 544 741 866 917 6

Robôs industriais 2 4 5 8 60

Fonte: Elaboração própria.

Os desembolsos do produto BNDES Finame caíram cerca de 
13% entre 2018 e 2019 (de R$ 19,2 bilhões para R$ 16,6 bilhões), o 
que se reflete na queda da quantidade de bens de capital financia-
dos em parte das categorias de bens. Por exemplo, em 2019 foram 
comercializados cerca de 24,5 mil ônibus e caminhões financia-
dos com recursos do BNDES, um patamar 41% inferior às 41,7 mil 
unidades vendidas no ano anterior. Esse volume de apoio corres-
pondeu a 20% do total de licenciamentos de ônibus e caminhões 
realizados no país em 2019, diante de uma participação de 46% 
observada em 2018.

Os demais tipos de equipamentos nos quais o financiamento 
do BNDES apresentou queda em 2019 foram os geradores, trans-
formadores e motores elétricos (-34%) e equipamentos médicos 
e hospitalares (-30%).

Em contrapartida, os equipamentos agrícolas tiveram um 
desempenho positivo em 2019 em comparação ao de 2018, com 
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a comercialização de cerca de 33 mil unidades de colheitadei-
ras, tratores e pulverizadores e irrigadores apoiada, volume 45% 
superior ao de 2018. O destaque foi o segmento de pulverizado-
res e irrigadores, que cresceu 305% em 2019. Somando-se apenas 
tratores e colheitadeiras, a participação do apoio do BNDES em 
relação ao total de unidades vendidas de tratores, colheitadei-
ras e colhedoras no país em 2019, conforme dados da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foi 
de 54% (crescimento de 10% em relação aos 44% de participação 
apurado para o ano de 2018). Destaque-se que o BNDES dispõe, 
para o financiamento de equipamentos agrícolas, de procedi-
mento que permite que os fabricantes desses produtos atuem na 
concessão de crédito direto ao comprador final. A simplificação 
dos trâmites creditícios pode ter contribuído para o bom desem-
penho desse segmento.

Outro destaque positivo vai para o crescimento de 6%, em 
2019, nas unidades apoiadas de máquinas-ferramentas em rela-
ção a 2018, alcançando cerca de novecentas unidades. Nessa nova 
classificação de equipamentos, o referido segmento apresentou 
crescimento sustentado entre 2016 e 2019.

Em resumo, considerando apenas essas categorias selecio-
nadas de máquinas e equipamentos, para as quais se espera um 
razoável grau de homogeneidade dos itens apurados, parece haver 
um ganho de relevância do BNDES Finame na comercialização de 
equipamentos usados nos setores agropecuários e uma perda  
de relevância de equipamentos destinados ao uso industrial.

Exportações

O apoio do BNDES a exportações brasileiras tem como foco 
de atuação assegurar às empresas a capacidade de competir no 
mercado internacional. Como objetivos específicos podem ser 
enumerados: (i) aumentar a escala de produção nacional pela 
ampliação dos mercados consumidores; (ii) gerar renda e empre-
gos diretos e indiretos (cadeia de fornecedores de exportadores); 
e (iii) fortalecer o balanço de pagamentos por meio da diversifi-
cação das exportações e da geração de um fluxo de longo prazo 
de entrada de divisas em moeda estrangeira.

Há continuidade na tendência de diminuição do apoio do 
BNDES às exportações brasileiras, ilustrada pela queda de 56% 
nos desembolsos de todos os produtos BNDES Exim de 2018 
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para 2019 (R$ 4,2 bilhões para R$ 1,8 bilhão), o que, por sua vez, 
se reflete nas entregas apuradas nesse tipo de atuação.

À exceção do apoio a exportação de máquinas rodoviárias 
ou agrícolas, que cresceu de US$ 25 milhões em 2018 para  
US$ 77 milhões em 2019, e do segmento de ônibus e caminhões, 
que se manteve estável, os demais tipos de bens de capital com sua 
exportação apoiada apresentaram queda. No total, foram viabiliza-
dos US$ 539 milhões em exportações (valor dos bens exportados) 
em 2019, perante um desempenho de US$ 1.278 milhões em 2018.

TABELA 30. EXPORTAÇÕES DE BENS DE CAPITAL APROVADAS PELO BNDES EXIM NO PERÍODO 2016-2019,  
POR SEGMENTOS SELECIONADOS (US$ MILHÕES CORRENTES)

SEGMENTO 2016 2017 2018 2019
Variação 

2019/2018 (%)

Máquinas industriais ou 
para geração de energia 935 56 40 25 (37)

Máquinas rodoviárias  
ou agrícolas 143 32 25 77 210

Ônibus, caminhões, 
partes e peças 3.286 37 75 81 9

Outros equipamentos  
de transporte 1.611 651 1.136 355 (69)

Demais bens de capital 62 17 2 0 (100)

Total 6.037 793 1.278 539 (58)

Fonte: Elaboração própria.

O apoio à comercialização de aeronaves produzidas pela 
Embraer apresentou expressiva queda em 2019, em relação ao 
apoio dos anos anteriores, totalizando 14 unidades.

TABELA 31. AERONAVES EXPORTADAS PELA EMBRAER COM APOIO DO BNDES, 2016-2019

2016 2017 2018 2019
Variação 

2019/2018 (%)

Aviões apoiados via 
crédito do BNDES 62 25 46 14 (70)

Fonte: Elaboração própria.
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EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA

É uma orientação estratégica no planejamento do BNDES melhorar 
a qualidade e a eficiência na prestação dos serviços de educa-
ção, de saúde e de segurança. Mais especificamente, as agendas 
consistem, adicionalmente, em aumentar qualificação e produti-
vidade do trabalho, promover a inovação de produtos e difundir 
melhores práticas.

Na temática de saúde, o BNDES fomenta investimentos das 
empresas industriais de pesquisa e fabricação de medicamen-
tos e viabiliza melhorias para a prestação de atendimentos por 
hospitais, clínicas etc.

Quanto ao segmento industrial de saúde, os objetivos especí-
ficos recaem sobre:

• a ampliação da oferta de produtos para saúde, a promoção 
de ganhos de produtividade e o aumento da competitivi-
dade empresarial;

• a ampliação da oferta local de produtos estratégicos para 
as necessidades de saúde do Brasil;

• a ampliação da oferta de produtos biotecnológicos para a 
saúde humana;

• a viabilização e diversificação das exportações; e

• a melhoria de qualidade, rastreabilidade e segurança de 
produtos, o atendimento a mudanças regulatórias, melho-
rias de controles ambientais e segurança e controle de 
processos fabris das indústrias de saúde.

TABELA 32. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DA INDÚSTRIA DE SAÚDE APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Capacidade produtiva de medicamentos  
para saúde humana 215.449 Milhares de SKUs*/ano

Novos medicamentos 18 Nº de medicamentos

Fonte: Elaboração própria.

* Stock keeping unit (SKU), ou unidade pronta para venda.
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Aprovaram-se em 2019 cinco projetos de indústrias de saúde, 
que aumentarão a capacidade produtiva de medicamentos em 
pouco mais de 215 milhões de unidades prontas para venda por 
ano. Como medicamentos podem assumir a forma de frascos, 
comprimidos, pomadas etc., a métrica stock keeping unit (SKU) 
agrega essas diferentes formas de comercialização.

Merece destaque um projeto de implantação de nova unidade 
produtiva em Hortolândia (SP), que se dedicará à fabricação de 
18 novos medicamentos genéricos injetáveis para tratamento de 
pacientes diagnosticados com câncer, cujos lançamentos estão 
previstos para ocorrer entre 2024 e 2026.

No apoio à prestação de serviços de saúde, busca-se como 
resultados melhorar a qualidade da gestão dos prestadores, manter 
a prestação de serviços para o Serviço Único de Saúde (SUS) 
em instituições em dificuldades financeiras e ampliar e melho-
rar a oferta de serviços de saúde no país, em especial em regiões 
com número de leitos inferior ao recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

TABELA 33. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Novos leitos não SUS 109 Nº de leitos

Construção de salas cirúrgicas não SUS 3 Nº de salas

Capacidade de atendimentos de internações 16.619 Pacientes-dia/ano

Capacidade de atendimentos cirúrgicos 1.500 Cirurgias/ano

Fonte: Elaboração própria.

Foram aprovados, em 2019, três projetos de investimentos de 
expansão e modernização de hospitais que buscam, em relação 
à infraestrutura, disponibilizar 109 novos leitos não SUS e cons-
truir três novas salas cirúrgicas. Com esse apoio, espera-se que 
a capacidade de atendimento de internações seja ampliada em 
cerca de 16,6 mil pacientes por ano e que possam ser realizadas  
1,5 mil cirurgias adicionais por ano.
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Para dar uma estimativa da dimensão da 
atuação do Banco, no período entre janeiro de 
2018 e janeiro de 2019, foram fechados 3.341 
leitos em hospitais privados no Brasil (FBH; 
CNSAÚDE, 2019). Nesse período, o BNDES apro-
vou projetos que previam a entrega de 109 novos 
leitos não SUS, que correspondem a 3,3% da 
variação no Brasil.

DIFUSÃO TECNOLÓGICA 
E INOVAÇÃO

O direcionamento estratégico dado pelo Plano Trienal 2020-2022 
do BNDES ao tema de inovação é promover a transformação 
para a economia do conhecimento e para a sociedade digital. As 
agendas prioritárias dizem respeito a promover o empreendedo-
rismo, estimular o ecossistema de inovação, apoiar a formulação e 
estruturação de políticas públicas de inovação, aumentar o apoio 
para a transformação digital da administração pública, investir em 
infraestrutura, tratamento de dados e qualificação profissional 
e estruturar e/ou investir em fundos com foco em inovação e 
empreendedorismo.

Os projetos apoiáveis pelos instrumentos de inovação do BNDES 
têm como resultados esperados: (i) o aumento da capacidade de 
inovar das empresas, isto é, a promoção de maior esforço inovador 
privado; (ii) a geração de valor para empresa por meio da inova-
ção, que por sua vez consiste na transformação da estratégia de 
inovação contínua empresarial em obtenção de resultados econô-
micos positivos (como ganhos de produtividade); e (iii) a promoção 
da inovação por meio do conhecimento acadêmico aplicado, obje-
tivo este associado à aproximação da pesquisa acadêmica com os 
planos de inovação empresariais, que visa impulsionar o desen-
volvimento de tecnologias com maior propensão a serem levadas 
ao mercado.

Os projetos de inovação aprovados na forma direta em 2019 
têm indicadores de resultados distintos entre si. Por conta disso, 
optou-se por apresentar suas descrições e principais entregas de 
forma individualizada. A primeira operação aprovada visa apoiar o 
conjunto de investimentos em inovação a serem realizados entre 
2019 e 2021 por empresa farmacêutica de São Paulo (SP) com um 

109
novos leitos não SUS + 3 novas 

salas cirúrgicas apoiadas

16.619 pacientes-dia/ano

a mais de capacidade de 

atendimento de internação

1,5 mil/ano

a mais de capacidade de 

realização de cirurgias
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portfólio de cerca de cem medicamentos (inclui projetos em fase 
de viabilidade econômica). O plano envolve pesquisa e desenvol-
vimento de princípios ativos ainda não disponíveis no mercado 
brasileiro, inovações na forma farmacêutica (administração do 
medicamento), mudanças na concentração para fracionamento 
mais adequado, novas associações de moléculas já comercializadas 
de forma independente, novas indicações terapêuticas e promoção 
de melhorias ou diferenciamento em medicamentos existentes.

Para a sociedade, o projeto busca promover a ampliação de 
medicamentos e suplementos disponíveis no país, que, por incor-
porarem inovações de diversos tipos, aumentarão as opções de 
tratamento para a população. Espera-se o lançamento de 44 novos 
produtos e a geração de setenta empregos de alta qualificação.

Outra indústria farmacêutica teve projeto aprovado em 2019 
para viabilização de investimentos em inovação. Em Valinhos (SP), 
serão construídos três centros de pesquisa e desenvolvimento, 
somando 1.250 m² de área, que concentrarão o desenvolvimento 
de novos produtos da empresa. Além de obras civis, o projeto 
contempla a aquisição de máquinas e equipamentos destinados 
às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Estima-se que sejam 
contratados trinta profissionais com alta qualificação para dedi-
cação à expansão das atividades de P&D.

No setor automotivo, destaca-se o projeto de desenvolvimento 
de um caminhão elétrico leve voltado para distribuição urbana 
que será produzido em Resende (RJ), uma inovação no país, uma 
vez que não há caminhão elétrico desenvolvido e fabricado no 
Brasil. O apoio envolve desenvolvimentos relacionados ao motor 
elétrico, softwares para os sistemas do veículo e construção de 
protótipos e testes, entre outros. Serão realizados investimen-
tos em engenharia, serviços, equipamentos, ferramentais e obras 
civis. Estimam-se 145 mil homem-horas de pesquisadores e enge-
nheiros para o desenvolvimento de dois modelos de caminhão.

Espera-se ainda um incremento de 142 empregados na empresa 
apoiada (previsão que considera outro projeto também apoiado 
pelo BNDES de desenvolvimento e nacionalização de tecnologias 
para atendimento às legislações veiculares brasileiras). Esse projeto 
do setor automotivo está alinhado com as principais políticas de 
mobilidade urbana e de meio ambiente, como a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana e a Política Nacional sobre a Mudança 
do Clima. Contribui para a mitigação dos custos ambientais dos 
deslocamentos de carga nos centros urbanos e para a redução do 
material particulado na atmosfera, melhorando a qualidade do ar.
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MERCADO DE CAPITAIS

O desenvolvimento do mercado de capitais é fator fundamental 
para o desenvolvimento econômico de um país. Um mercado de 
capitais desenvolvido significa, em geral, uma economia mais 
dinâmica e transparente, o que propicia a alocação eficiente de 
recursos entre investidores e oportunidades de investimento, 
ampliando as alternativas de capitalização das empresas e o port-
fólio de investimento para os poupadores e funcionando como via 
alternativa ao sistema bancário para acesso e aplicação de recursos.

O desenvolvimento do mercado de capitais ganha ainda mais 
relevância no Brasil, onde o mercado bancário é muito concen-
trado e o crédito de longo prazo é provido essencialmente pelos 
bancos públicos. Nesse sentido, o mercado de capitais constitui-se 
em alternativa para compor o funding necessário para empresas 
e projetos (BNDES, 2017).

Além disso, o mercado de capitais é também um instrumento 
importante para a execução de outras políticas públicas, como a 
de apoio à inovação e à privatização de empresas.

Nesse contexto, o Sistema BNDES atua por meio de operações 
de subscrição de valores mobiliários, cujas diretrizes se pautam 
pelo fortalecimento e ampliação da utilização do mercado de 
capitais por empresas (captação de recursos) e por investidores 
(aplicação de recursos), incluindo estruturação de novos produtos 
e desenvolvimento de novos mercados, incentivo a investimentos 
que apresentem impactos positivos para a sociedade e promoção 
das melhores práticas de gestão, governança e sustentabilidade, 
visando, ao mesmo tempo, o reforço da capacidade do Banco de 
cumprir seu papel institucional e a criação de valor para a carteira 
de renda variável do Sistema BNDES.

Os investimentos do Sistema BNDES realizam-se em todos 
os estágios de crescimento das companhias, o que inclui desde 
pequenas empresas, com forte viés inovador, por meio de fundos 
de investimento, até empresas de capital aberto, com ações nego-
ciadas em bolsa, por meio de ofertas públicas e operações privadas 
de títulos e valores mobiliários, notadamente participações acioná-
rias e debêntures conversíveis. As operações são sempre avaliadas 
por métodos consagrados na teoria financeira, com parâmetros de 
mercado e taxas de desconto normalmente utilizadas por inves-
tidores privados, e devem apresentar perspectivas adequadas de 
retorno para o investimento.
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Apesar disso, a BNDESPAR não é imune a perdas financeiras, 
uma vez que o risco e a incerteza sobre o retorno dos investimentos 
são inerentes aos instrumentos de renda variável e, consequente-
mente, à própria natureza da atividade da BNDESPAR.

A mitigação desses riscos depende de uma adequada forma-
ção de portfólio, que envolve diversificação de ativos, giro dos 
investimentos e flexibilidade no prazo de desinvestimento para 
as participações societárias.

Nesse sentido, mesmo ao analisar um período longo, incluindo 
crises financeiras, a rentabilidade acumulada da carteira de ações 
do Sistema BNDES, de dezembro de 2002 a março de 2020, se 
manteve em linha com a rentabilidade do mercado acionário 
brasileiro, representada pelo Ibovespa, conforme demonstrado 
no Gráfico 30.

GRÁFICO 30. RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE AÇÕES DO SISTEMA BNDES, DEZ. 2003-MAR. 2020
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Fonte: Elaboração própria.

Reposicionamento da carteira

Em 2019, no âmbito do Plano Trienal 2020-2022, estabele-
ceu-se a meta de acelerar a venda de participações acionárias do 
Sistema BNDES. Em linha com essa estratégia, no bojo da revi-
são anual dos limites de risco prevista na Política Corporativa de 
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Gestão de Risco de Mercado (PCGRM) do Sistema BNDES,7 foi 
proposta a redução de aproximadamente 90% no limite de risco 
da Carteira de Mercado de Capitais, que passou de R$ 5,63 bilhões 
para R$ 0,6 bilhão.

Em paralelo, foram propostas alterações na Política de Atuação 
no Mercado de Capitais (PAMC) do Sistema BNDES, para, entre 
outros ajustes (Figura 2), ampliar a governança do processo de 
desinvestimento, conferir maior transparência e flexibilidade 
quanto aos métodos utilizados para precificar os ativos envolvi-
dos nas operações de investimento e desinvestimento e introduzir 
o limite de risco imposto à carteira de mercado de capitais como 
um dos balizadores da atuação do Sistema BNDES.

FIGURA 2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DE REPOSICIONAMENTO DA CARTEIRA DA BNDESPAR EM 2019

Plano de 
reenquadramento

21 outubro 2019

4 novembro 2019 12 dezembro 2019 17 dezembro 2019

13 dezembro 2019 15 janeiro 2020

6 fevereiro 2020

Alienação, via oferta da 
participação em Mafrig 
(R$ 2,1 bilhões)

Fato relevante sobre 
potencial venda de ações

Alienação da 
participação em 

Pricing da oferta

Fato relevante sobre 
potencial oferta pública 
secundária de ações

– Alteração da RAS de 
  alto para baixo
– Alteração do VAR da 
  carteira de R$ 5,6 bilhões         
  para R$ 0,6 bilhão

Alteração da Política de Atuação 
no Mercado de Capitais (PAMC):
– Alçadas e governança;
– Limites de riscos; e
– Metodologia de avaliação

19 novembro 2019

Fonte: Elaboração própria.

Tais decisões, em conjunto, estabeleceram de forma clara a 
diretriz de reposicionamento da carteira de renda variável do 
Sistema BNDES ao novo limite de risco, acelerando o movimento 
de reciclagem dessa mesma carteira.

7 Os limites de risco estabelecidos pela PCGRM estão associados aos riscos de osci-
lação de câmbio, taxas de juros e preço das ações, mensurados pelo Value at Risk 
(VaR), no horizonte de um dia, com um intervalo de confiança de 99% (indicadores 
de risco). A PCGRM estabelece a governança sobre a definição e o acompanha-
mento de limites de risco da Carteira Global e de suas subcarteiras, entre elas, a 
carteira de mercado de capitais.
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Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, foram alienadas 
participações (totais ou parciais) de 21 ativos, somando cerca de 
R$ 40 bilhões, conforme demonstrado no Gráfico 31.

GRÁFICO 31. DESINVESTIMENTOS DA BNDESPAR, JAN. 2019-FEV. 2020 (R$ BILHÕES)

251116167275348398456614
839

2.096

4.631

8.086

22.02640.303

Oferta

Total Outros

Contratual

Pregão

Outros*

Fonte: Elaboração própria.

* Cipher, SBCE, LOG, BR Malls, Cosan, Sinqia, Rossi, Kepler, Eletrobras, Tim e Zenvia.

Dentre os desinvestimentos realizados, destaca-se a oferta 
global de 734.202.699 ações ordinárias de sua emissão da Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras) (ações) e de titularidade do Sistema 
BNDES, incluindo 168.140.000 ações na forma de American 
Depositary Shares (ADS), precificada em fevereiro de 2020. O 
preço por ação foi fixado em R$ 30, perfazendo o montante total 
de R$ 22 bilhões.

Além disso, em junho de 2019, o Sistema BNDES participou 
como vendedor da oferta pública de ações de emissão da Linx, 
tendo alienado aproximadamente R$ 350 milhões.

Tais movimentos, além de cristalizarem um retorno financeiro 
positivo para o Sistema BNDES, estão em linha com os objetivos 
institucionais da BNDESPAR de desenvolver o mercado de capi-
tais, contribuindo para o incremento de ofertas públicas de valores 
mobiliários de renda variável.

Merece destaque ainda a concretização da fusão entre a Fibria S.A. 
e a Suzano Papel e Celulose S.A., que permitiu um desinvestimento 
da ordem de R$ 8 bilhões.
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Incentivo a melhores práticas 
de governança

A BNDESPAR também estimula as companhias em estágio 
mais incipiente a realizar a listagem de suas ações no Bovespa 
Mais, etapa que precede a oferta pública de ações. O objetivo é 
fazer as companhias se acostumarem a um ambiente mais regu-
lado, com prestação periódica de informações, e se preparem 
para o momento da realização de uma oferta pública inicial (IPO). 
Incentiva-se, assim, a adoção progressiva das melhores práticas 
de governança exigidas pelo segmento, permitindo a exposição de 
seus resultados e informações não financeiras a potenciais inves-
tidores. Destaca-se nessa atuação a listagem da Lifemed, empresa 
de desenvolvimento de produtos, dispositivos e equipamentos 
médicos e hospitalares, no Segmento Bovespa Mais B3.

Além disso, a indicação de membros para compor os conselhos 
das companhias investidas também é um dos mecanismos que a 
BNDESPAR utiliza para promover melhores práticas de gestão 
e governança das companhias em questão. Em 2016, o Sistema 
BNDES atualizou sua Política de Indicação em Colegiados, visando 
incorporar os requisitos e vedações da nova legislação em vigor 
(BRASIL, 2016a; 2016b) e adotar práticas de gestão e governança 
recomendadas pelo mercado.8 A nova política buscou priorizar a 
indicação de profissionais experientes, externos e independen-
tes, estabelecer as regras e procedimentos de escolha, além de 
exigir uma avaliação periódica de desempenho.

Destaca-se que, em 29 de fevereiro de 2020, a BNDESPAR 
contava com representantes em 32 conselhos de administração 
e em 14 conselhos fiscais, no universo de 76 empresas em que 
mantinha participação acionária. Adicionalmente, tinha acordos 
de acionistas em 42 dessas empresas, contribuindo para a melho-
ria da transparência e da governança das empresas apoiadas.

A BNDESPAR, como relevante investidor institucional, entende 
que é seu dever exercer seu direito de voto, de forma diligente 
e transparente, no melhor interesse das companhias investidas, 
conforme previsto no artigo 115 da Lei das S.A. (BRASIL, 1976).

Sobre esse ponto, e tendo em vista o compromisso do Sistema 
BNDES com transparência, em 2019, a BNDESPAR passou a 
divulgar os votos proferidos nas assembleias de acionistas de 
suas investidas.

8 Com base em IFC (2016).
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Atuação via valores mobiliários 
de renda fixa

Conforme mencionado anteriormente, o Sistema BNDES 
também apoia a emissão de títulos de dívida corporativa por 
meio da subscrição de debêntures simples e outros títulos emiti-
dos por empresas de capital brasileiro ofertados publicamente.

Com relação às debêntures simples que são objeto de oferta 
pública, em 2019, foram subscritos R$ 247 milhões em debêntures 
de projeto de infraestrutura emitidas por companhias dos seto-
res eólico e rodoviário.

Atuação via fundos

Por meio de sua atuação via fundos, o Sistema BNDES busca 
desenvolver o mercado de fundos no Brasil e catalisar e alavan-
car investimentos privados. Entre os objetivos de cada tipo de 
fundo, tem-se: (i) apoiar a inovação e o empreendedorismo; 
(ii) apoiar projetos de infraestrutura e de sustentabilidade;  
(iii) ampliar o acesso de MPMEs a recursos do mercado de capi-
tais, entre outros.

Os fundos investidos pelo Sistema BNDES são selecionados com 
base em um rigoroso processo de seleção, que pode ser realizado 
por meio de chamada pública ou de consulta prévia encaminhada 
ao Sistema BNDES.

Em 2019, destacam-se as iniciativas de renovação da carteira 
ativa, com a contratação de três novos fundos (Pátria Crédito 
Estruturado, Fundo Anjo e Venture Debt I) e a homologação do 
resultado da Chamada Multissetorial 2018, na qual se aprova-
ram oito fundos – quatro de private equity e quatro de venture 

capital.

Em dezembro de 2019, a carteira da BNDESPAR contava com 
41 fundos ativos e cerca de duzentas empresas investidas. Todos 
esses fundos tinham classe única de cotas, e o valor comprometido 
pela BNDESPAR era de R$ 3,5 bilhões. Considerando os valores 
comprometidos pelos demais investidores cotistas desses fundos, 
o patrimônio comprometido total agregado chega a R$ 18 bilhões, 
o que representa um efeito multiplicador de investimentos da 
proporção de 4:1 (a cada R$ 1 investido pelo BNDES, R$ 4,35 são 
investidos por outros investidores).
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FIGURA 3. ATUAÇÃO DO BNDES NO MERCADO DE FUNDOS BRASILEIRO

Com mais de vinte anos de atuação, o BNDES teve papel relevante no desenvolvimento e crowd in 
do mercado de fundos brasileiros

Histórico da atuação do Sistema BNDES em fundos

> Fundos ativos1: 41

     » Seed capital: 7 (~61% de participação)

     » Venture capital: 13 (~38% de participação)

     » Private equity: 17 (~14% de participação)

     » Fundos de crédito2: 1 (~43% de participação)

> BNDES tem um nível participação ajustado à 

tipologia de fundos

> Níveis de participação mais elevados mostram 

maior dependência da captação pelos recursos 

oriundos do BNDES

Panorama atual da carteira de fundos

+ de 50 fundos já 
investidos

Retorno 
consolidado

-16% a.a.

+ de 350 
empresas já 
investidas

Fonte: Elaboração própria.

Notas: 1. Considera também três Funcines e fundo de renda fixa. 2. Existem ainda dois fundos de crédito em fase pré-operacional (FIDC Pátria e venture debt).

Por fim, em 2019, a primeira edição do BNDES 
Garagem teve como objetivo desenvolver e 
fomentar o empreendedorismo no Brasil. O 
programa, encerrado em setembro de 2019, apoiou  
74 startups e foi dividido em dois módulos:  
(i) módulo de criação de startups – 44 startups, em 
estágio que buscam validar suas ideias e desenvolver 
o Minimum Viable Product (MVP), com duração de 
quatro meses –; e (ii) módulo de aceleração de startups – 
trinta startups em estágio em que já dispõem de 
produto no mercado e que buscam acelerar seu 
crescimento, com duração de seis meses.

As startups foram selecionadas de um recorde de inscritos: 
foram 5.056 inscrições provenientes de todos os estados do país. 
Os principais focos de seleção foram: saúde, educação, economia 
criativa, blockchain, internet das coisas, meio ambiente/sustenta-
bilidade e soluções financeiras.

Durante o programa, inaugurou-se a iniciativa chamada de 
rede BNDES Garagem, com intuito de ser um canal de interlocu-
ção ativa com o ecossistema de inovação e empreendedorismo. 

74 startups

apoiadas

+ de 850
empreendedores já fazem parte 

da rede BNDES Garagem
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Mais de 850 empreendedores já fazem parte da rede e recebem, 
mensalmente, conteúdos úteis sobre o ecossistema.

SUSTENTABILIDADE

A orientação estratégica do BNDES para o tema sustentabilidade é 
promover a transição para uma economia resiliente e de baixo car-
bono, além de apoiar a proteção e recuperação de matas e florestas.

Fundo Amazônia

O principal instrumento de apoio do BNDES para a conserva-
ção de biomas no Brasil e a redução do desmatamento é o Fundo 
Amazônia, que está estruturado em quatro componentes de apoio:

• produção sustentável, cuja finalidade é que as atividades que 
mantêm a floresta em pé tenham atratividade econômica;

• monitoramento e controle, que visa que ações governa-
mentais assegurem a adequação das atividades antrópicas 
à legislação ambiental;

• ordenamento territorial, que busca tornar a área da Amazô-
nia Legal ordenada mediante gestão de florestas públicas, 
zoneamento ecológico-econômico (ZEE) e regularização 
fundiária; e

• ciência, tecnologia e instrumentos econômicos, com a 
visão de que esses instrumentos e essas atividades devem 
contribuir para a recuperação, a conservação e o uso sus-
tentável da biodiversidade.

Em razão do avançado processo de monitoramento e avalia-
ção de efetividade desse instrumento de apoio, tanto no nível 
programático quanto no nível de projetos, é possível apresentar 
as entregas efetivamente realizadas em 2019 por projetos que se 
encontravam em execução.

Na componente de produção sustentável, os objetivos especí-
ficos dos projetos estão relacionados aos fatos de que atividades 
econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade 
estejam identificadas e desenvolvidas, que cadeias dos produtos 
agroflorestais e da biodiversidade tenham valor agregado ampliado, 
que as capacidades gerencial e técnica dos atores envolvidos 
sejam ampliadas para a implementação de atividades econômicas 
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de uso sustentável da floresta e da biodiversidade e que as áreas 
desmatadas e degradadas sejam recuperadas e utilizadas para fins 
econômicos e de conservação ecológica.

TABELA 34. ENTREGAS REALIZADAS EM 2019 POR PROJETOS APOIADOS PELO FUNDO AMAZÔNIA NA 
COMPONENTE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

INDICADOR Entregas Métrica

Indivíduos capacitados para a prática de atividades 
econômicas sustentáveis 10.527 Nº de pessoas

Imóveis rurais beneficiados com assistência técnica 1.775 Nº de imóveis

Unidades de beneficiamento de produtos da  
agricultura familiar e do extrativismo implantadas 22

Nº de unidades de  
beneficiamento

Indivíduos diretamente beneficiados pelas  
atividades apoiadas 31.401 Nº de pessoas

Área de floresta diretamente manejada em  
decorrência dos projetos apoiados 51.663.898 Hectares

Área recuperada utilizada para fins econômicos 1.302 Hectares

Fonte: Elaboração própria.

Conforme a Tabela 34, em 2019, foram capacitados cerca de  
10,5 mil indivíduos em práticas de atividades econômicas susten-
táveis, e mais de 1.700 imóveis rurais foram beneficiados com 
assistência técnica de gestão e produção. Implantaram-se 22 
unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar 
e do extrativismo e mais de 31 mil pessoas foram diretamente 
beneficiadas pelas atividades apoiadas em projetos de produção 
sustentável. Quase 51,7 milhões de hectares de florestas passaram 
a ser manejados em decorrência dos projetos apoiados (516,6 mil 
km²), uma extensão um pouco maior que a área total da Espanha, 
que tem aproximadamente 504,8 mil km2. Por fim, foram recu-
perados pouco mais de 1,3 mil hectares para a realização de 
atividades econômicas (13 mil km²), uma área quase equivalente 
ao território da Irlanda do Norte (13,8 mil km²).

Na componente de monitoramento e controle, os objeti-
vos específicos dos projetos dizem respeito à estruturação e à 
modernização das instituições de monitoramento, ao controle 
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e à responsabilização ambiental e à promoção do acesso 
ampliado dos produtores rurais à regularização ambiental de 
suas propriedades.

TABELA 35. ENTREGAS REALIZADAS EM 2019 POR PROJETOS APOIADOS PELO FUNDO AMAZÔNIA NA 
COMPONENTE MONITORAMENTO E CONTROLE

INDICADOR Entrega Métrica

Servidores capacitados 204 Nº de pessoas

Missões de fiscalização ambiental efetuadas 549 Nº de missões

Imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental  
Rural (CAR) - protocolo 290.044 Nº de imóveis

Área de imóveis rurais inscritos no CAR - protocolo 40.796.903 Hectares

Área com cobertura vegetal recuperada para 
conservação ou regularização ambiental  
(regeneração em andamento)

202 Hectares

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com a Tabela 35, em 2019, capa-
citaram-se 204 servidores de órgãos públicos 
para estruturação e melhoria das atividades de 
monitoramento e controle ambientais e foram 
realizadas 549 missões de fiscalização ambien-
tal. Cerca de 290 mil imóveis rurais aderiram à 
primeira fase (protocolo) do CAR, totalizando uma 
área de imóveis inscritos de aproximadamente 
40,7 milhões de hectares. Para se ter uma ideia 
dessa extensão, é como se todo o Paraguai fosse 
formado por imóveis rurais que tivessem aderido 
ao CAR em 2019. Uma área de 202 hectares foi 
reflorestada para fins de regularização fundiária 
e se encontra em regeneração.

Em relação à componente de ordenamento territorial, busca-se 
que florestas públicas e áreas protegidas sejam ampliadas, que 
áreas protegidas tenham infraestrutura, proteção territorial e 
gestão consolidadas, que se expandam as áreas de terras com 
situação fundiária regular e que se avance em áreas com organi-
zação do território definida pelo ZEE.

549
missões de fiscalização 

ambiental efetuadas

290 mil

imóveis rurais inscritos  

na primeira fase do CAR
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TABELA 36. ENTREGAS REALIZADAS EM 2019 POR PROJETOS APOIADOS PELO FUNDO AMAZÔNIA 
NA COMPONENTE ORDENAMENTO TERRITORIAL

INDICADOR Entrega Métrica

Unidades de conservação apoiadas 0 Nº de unidades de conservação

Terras indígenas apoiadas 0 Nº de terras indígenas

Indivíduos de etnia indígena diretamente beneficiados 9.774 Nº de pessoas

Indivíduos capacitados em atividades relacionadas à 
gestão de florestas públicas e áreas protegidas 406 Nº de pessoas

Extensão de áreas protegidas com infraestrutura, gestão 
ambiental e/ou controle de seu território fortalecido 167.406 Km²

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 36 mostra que se beneficiaram diretamente pelas ações 
dos projetos ainda em execução cerca de 9,7 mil indígenas e foram 
capacitadas 406 pessoas em atividades relacionadas à gestão de 
florestas públicas e áreas protegidas. A extensão de áreas prote-
gidas que tiveram infraestrutura, gestão ambiental e/ou controle 
do território fortalecido somou 167,4 mil km2, um pouco mais do 
que o território do Suriname, que corresponde a 163,8 mil km², 
ou do estado do Acre, que tem 152,5 mil km².

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

As principais agendas relacionadas ao tema de melhoria da gestão 
municipal e estadual no BNDES voltam-se para o apoio à transfor-
mação digital e a melhorias nos modelos operacionais dos entes 
subnacionais, com eficiência na arrecadação de tributos.

Gestão municipal e estadual

Listam-se usualmente como objetivos específicos em projetos 
de apoio à gestão municipal melhorar o atendimento dos servi-
ços públicos prestados ao cidadão, promover redução de custos 
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administrativos e aprimorar a arrecadação tributária. Na Tabela 37, 
podem ser verificadas as entregas previstas pelos dois projetos de 
modernização da gestão tributária aprovados em 2019.

TABELA 37. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL APROVADOS 
EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Capacitação de servidores e comissionados em 
administração tributária 290 Nº de pessoas

Capacitação de servidores para uso dos novos sistemas 30 Nº de pessoas

Capacitação de servidores e comissionados em  
gestão administrativa 600 Nº de pessoas

Mapeamento/georreferenciamento de áreas  
para gestão municipal 672 Km²

Implantação de sistemas de informação para  
gestão municipal 11 Nº de sistemas

Fonte: Elaboração própria.

O apoio aos municípios prevê a capacitação em administração 
tributária para 290 servidores e comissionados, a capacitação de 
trinta servidores para uso de novos sistemas de informação e o 
treinamento em gestão administrativa de seiscentos agentes públi-
cos. Devem ser mapeados ou georreferenciados 672 km² de área 
e implantados 11 sistemas para a gestão municipal. Essa área a ser 
mapeada ou georreferenciada corresponde, aproxi-
madamente, à área total do município de Bauru (SP).

Patrimônio cultural

O objetivo estratégico de modernização do estado 
e desenvolvimento territorial abarca, ainda, o apoio 
do BNDES a infraestruturas culturais e a patrimônios 
históricos. O apoio a esse segmento tem como objeti-
vos principais preservar o patrimônio cultural brasileiro 
como vetor de desenvolvimento econômico, social e 
territorial, promover a sustentabilidade de manutenção 
desse patrimônio (para além de seu restauro pontual) 
e desenvolver capital humano e competências.

2
patrimônios materiais 

preservados

160.000 itens de acervo

preservados e/ou  

digitalizados

3
equipamentos culturais 

implantados ou revitalizados
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Foram aprovados, em 2019, dois projetos que preveem as entregas 
mostradas na Tabela 38. Dois patrimônios materiais serão preser-
vados, envolvendo a restauração e a requalificação arquitetônica 
da Igreja Matriz de São Cosme e São Damião, em Igarassu (PE),  
e a restauração e a revitalização do Museu Nacional Padre José 
de Anchieta, localizado no santuário nacional de mesmo nome, 
em Anchieta (ES). No âmbito desses dois projetos, serão implan-
tados ou revitalizados três equipamentos culturais.

TABELA 38. ENTREGAS PREVISTAS POR PROJETOS DE PATRIMÔNIO CULTURAL APROVADOS EM 2019

INDICADOR Entrega Métrica

Preservação de patrimônios materiais 2 Nº de patrimônios

Preservação e/ou digitalização de acervos 160.000 Nº de itens

Implantação ou revitalização de equipamentos culturais Nº de equipamentos Nº de equipamentos

Fonte: Elaboração própria.

O BNDES apoiará também as obras de adequação e revitalização do 
edifício do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), 
além de ações de conservação e ampliação do acesso a seu acervo 
artístico e documental, que contém cerca de 160 mil itens. São 
esperados, ao todo, 2,26 milhões de visitantes por ano nesses três 
empreendimentos apoiados.

DESESTATIZAÇÃO

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

O BNDES atua tanto na estruturação dos projetos de deses-
tatização como no apoio financeiro aos vencedores dos leilões. 
A orientação estratégica para essa atuação consiste na atra-
ção de investidores privados para a melhoria da prestação de 
serviços públicos e alocação de capital público. São agendas 
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mais específicas dessa temática: (i) aumentar a arrecadação 
do Estado, transferir dívidas e contingências para o setor 
privado e monetizar ativos públicos; (ii) promover a segurança 
regulatória para alavancar investimentos e a competitividade 
dos leilões, com atração de investimentos de primeira linha; e  
(iii) apoiar o setor público na estruturação de parcerias de longo 
prazo para viabilizar investimentos privados em projetos de inte-
resse público nos setores de infraestrutura econômica e social.

O avanço de cada projeto no processo de desestatização é 
monitorado no BNDES segundo cinco marcos: mandato, contrato 
com o cliente, entrega de estudos, publicação do edital e contrato 
do leilão.

O primeiro marco ilustra a obtenção, pelo Banco, de mandato 
para realizar a privatização ou concessão de uma determinada 
empresa ou prestação de serviço público. Um exemplo de evento 
que caracteriza o avanço para o primeiro marco é a listagem  
do empreendimento em resolução do Conselho do Programa de 
Parcerias de Investimentos (CPPI) tratando da qualificação do 
projeto ou da empresa no âmbito do Programa de Parcerias 
de Investimentos ou do Programa Nacional de Desestatização  
ou do Fundo Nacional de Desestatização.

No segundo marco, avança-se na estruturação do projeto, 
por meio de uma formalização da relação entre o BNDES e o 
cliente. Exemplos se avanço para esse marco podem ser um estado 
que busca conceder rodovias sob sua responsabilidade, ou um 
decreto do Presidente da República tratando da qualificação do 
projeto ou da empresa no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos, do Programa Nacional de Desestatização, ou do 
Fundo Nacional de Desestatização.

A estruturação é concluída no terceiro marco, quando há o 
recebimento formal pelo cliente do estudo técnico elaborado por 
uma terceira empresa estruturadora, selecionada previamente 
pelo BNDES.

Parte-se então para o quarto marco, quando é publicado o 
edital do leilão do ativo a ser desestatizado e, finalmente, chega-se 
ao quinto marco, quando é assinado o contrato entre o setor 
público e o parceiro privado vencedor do leilão.

No fim de 2019, o BNDES contava com 67 projetos de deses-
tatização em sua carteira de estruturação. Desses, 16 não 
avançaram do marco onde se encontravam para um marco 
superior durante o ano de 2019, restando 51 projetos, que serão 
o foco da análise de entregas. São projetos de variados setores, 
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mas os destaques são os de energia e iluminação pública, com 
sete projetos para cada um (14%), de rodovias, com cinco proje-
tos (10%), e de portos, de mobilidade urbana, financeiro, de gás 
natural e de comunicações, com quatro projetos cada (8%). Em 
relação à distribuição nos níveis de governo, 43% dos projetos 
são estaduais, 39% são federais e 18% são municipais.

TABELA 39. AVANÇO DOS PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO EM 2019

MARCO Número de projetos %

Mandato 36 71

Contrato cliente 7 14

Entrega estudos 4 8

Publicação edital 2 4

Contrato leilão 2 4

Total 51 100

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 39 informa a quantidade de projetos que avança-
ram, durante 2019, marcos do processo de desestatização. Cinco 
projetos avançaram mais de um marco e, para esses, conside-
rou-se o marco mais alto para fins de estatística. Depreende-se 
da tabela que um volume grande de projetos (cerca de 70%) 
passou para o primeiro marco em 2019, o que denota o apro-
fundamento da atuação do BNDES no papel de prestador de 
serviços para os entes públicos, como fruto da reorientação 
dada pela alta administração do Banco nos últimos anos.

O BNDES firmou contrato com clientes em outros sete proje-
tos, mas pode-se dizer que as entregas mais tangíveis estão 
concentradas nos níveis seguintes do processo. Houve quatro 
entregas de estudos técnicos, para os municípios de Caruaru (PE), 
Vila Velha (ES), Natal (RN) e Petrolina (PE), para estruturação 
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de projetos de iluminação pública. Foram publi-
cados ainda editais para dois projetos também de 
iluminação pública, um em Teresina (PI) e outro 
em Porto Alegre (RS).

O projeto de iluminação pública de Teresina 
contempla a modernização, eficientização, expan-
são, operação e manutenção da infraestrutura da 
rede de iluminação pública da capital piauiense e 
prevê um investimento de R$ 152 milhões nos dois 
primeiros anos para modernização, com lâmpadas 
de light-emitting diode (LED), dos 92 mil pontos de 
luz da cidade (zona urbana e rural), o que reduzirá 
o consumo de energia em 50,5%.

A empresa vencedora prestará serviços de 
implantação, instalação, recuperação, moderni-
zação, expansão e manutenção da rede municipal 
de iluminação pública, entre outros relacionados à atividade. Os 
efeitos positivos esperados consistem na melhoria do serviço 
prestado e na padronização da qualidade da iluminação em toda 
a cidade, assim como na redução significativa do consumo de 
energia e em um aumento da sensação de segurança. Outro 
benefício é a redução do impacto ambiental, já que as luminá-
rias LED não têm metais pesados em sua composição.

Porto Alegre, por sua vez, conta com cerca de 101 mil pontos 
de iluminação pública e um déficit de três mil pontos. No âmbito 
do projeto de desestatização, o responsável pela administra-
ção do serviço deverá investir cerca de R$ 260 milhões com 
implantação de sistema de telegestão – que possibilita o acio-
namento programado e identificação on-line de problemas, 
criando a base para uma cidade inteligente –, a construção de 
um centro de controle operacional e a criação de cinco roteiros 
turísticos para destaque em monumentos, fachadas e jardins, 
entre outras iniciativas.

O edital prevê a concessão administrativa dos serviços por 
vinte anos, com um cronograma de investimentos de vinte meses 
para modernizar 100% da rede com lâmpadas LED. O gestor do 
serviço deverá realizar investimentos e comprovar índices de 
eficiência da rede, como mudança das lâmpadas para equipa-
mentos de LED e redução do consumo em 45,8%.

Projeto de iluminação  

pública de Teresina:

R$ 152 milhões

de investimento previsto 

em iluminação pública 

92 mil

pontos de luz da cidade  

com lâmpadas de LED

50,5%
de redução no  

consumo de energia
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Dois projetos federais chegaram ao fim do processo de 
desestatização, em 2019, com as assinaturas dos contratos  
de privatização das distribuidoras de energia Amazonas Energia, do 
estado do Amazonas, e da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), 
ambas anteriormente subsidiárias da Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. (Eletrobras).

Conforme apresentado no Relatório de Efetividade anterior, 
os principais efeitos positivos da transferência do controle 
dessas companhias para o setor privado consistem no compro-
metimento de realização de investimentos em expansão da rede 
(atendimento a maiores parcelas da população), na melhoria na 
qualidade da energia distribuída (diminuição da frequência e 
da duração de interrupções de fornecimento) e na transferên-
cia de dívidas para os novos controladores.
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 AVALIAÇÕES DE 
IMPACTO SOBRE O BNDES



As duas últimas edições do Relatório de 

Efetividade contêm uma revisão das avalia-

ções de impacto sobre o BNDES. Considera-se 

que uma avaliação busca identificar efeitos da 

atuação do Banco quando ela atende a dois 

critérios: (i) emprega método econométrico 

que lida com o viés de seleção; e (ii) utiliza 

base de dados que contém informações sobre 

unidades apoiadas e não apoiadas pelo BNDES, 

ou, alternativamente, sobre unidades apoiadas 

em diferentes intensidades.
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Nesta edição do Relatório de Efetividade, atualiza-se a revisão das 
avaliações de impacto sobre o BNDES, considerando as disponíveis 
na internet até fevereiro de 2020. Mapearam-se 66 avaliações que 
atendem aos critérios adotados,9 16 a mais em relação àquelas 
consideradas no Relatório de Efetividade 2018 (BNDES, 2019).10

Desde 2007, houve um crescimento praticamente contínuo no 
número de avaliações de impacto sobre o BNDES divulgadas a cada 
ano,11 como ilustra o Gráfico 32. O número de avaliações realiza-
das, contratadas ou fomentadas pelo Banco também aumentou, 
sobretudo a partir de 2016. Isso não alterou, porém, o predomí-
nio de avaliações externas, as quais representam mais de 70% das 
avaliações incluídas nesta revisão.

GRÁFICO 32. NÚMERO DE AVALIAÇÕES DE IMPACTO, POR ANO DE DIVULGAÇÃO E VÍNCULO COM O BNDES, 2007-2019
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Fonte: Elaboração própria.

No Gráfico 33, apresenta-se o número de avaliações que inves-
tigam cada combinação de tipo de apoio (nas linhas) e dimensão de 
impacto (nas colunas). Por um lado, é possível constatar que os tipos 
de apoio mais avaliados são aqueles em que o número de empresas 
apoiadas é elevado – dois exemplos são o financiamento à aquisição 
de bens de capital e o financiamento a MPMEs.12 Por outro lado, há 
poucas avaliações sobre financiamento à infraestrutura, segmento 
que conta com um número menor de operações, mas responde por 
uma parcela expressiva dos desembolsos do BNDES.

9 A tabela completa com informações sobre as 66 avaliações consideradas está 
disponível no site do BNDES: www.bndes.gov.br/nota9

10 Entre esses 16 estudos, há os divulgados depois de março de 2019 (corte temporal 
adotado no Relatório de Efetividade 2018) e também outros divulgados antes dessa data.

11 Nesse período, também houve progressivo aumento na disponibilização, na inter-
net, de dados sobre os financiamentos do BNDES.

12 A existência de um elevado número de empresas apoiadas e não apoiadas facilita a 
aplicação dos métodos de avaliação de impacto.
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Emprego e investimento são as dimensões de impacto mais 
avaliadas. É natural investigar o impacto da atuação do BNDES 
sobre essas variáveis, na medida em que o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) destina recursos ao Banco e a missão da insti-
tuição menciona a adição de investimentos.

GRÁFICO 33. NÚMERO DE AVALIAÇÕES, POR TIPO DE APOIO E DIMENSÃO DE IMPACTO
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Fonte: Elaboração própria.

Notas: (1) A cor da célula é mais escura conforme é maior o número de avaliações e a cor cinza indica que não há avaliação. (2) Uma avaliação está 
contabilizada em mais de uma célula se analisa mais de um tipo de apoio ou dimensão de impacto. (3) São apresentados os tipos de apoio investigados em 

mais de uma avaliação e as dimensões de impacto investigadas em mais de uma avaliação.

Os resultados obtidos nas avaliações de impacto constituem 
o tema do Gráfico 34. Apresenta-se, para cada combinação de 
tipo de apoio e dimensão de impacto, a proporção de avaliações 
que encontraram impacto positivo.13 É possível identificar alguns 
padrões, mencionados nas duas últimas edições do Relatório de 

Efetividade. Em tipos de apoio nos quais predominam MPMEs14 – 
financiamento a MPMEs e financiamento à aquisição de bens 

13 Para ser classificado como positivo, o impacto deve ser estatisticamente significativo 
a 10% nas diferentes especificações utilizadas.

14 Predomínio quanto ao número de empresas apoiadas.
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de capital –, pelo menos metade das avaliações que investigam 
impacto sobre emprego, investimento e faturamento encontra 
impacto positivo. Em contrapartida, nas avaliações que anali-
sam o impacto desses mesmos tipos de apoio sobre as variáveis 
de produtividade, a proporção das que obtêm resultados posi-
tivos é mais baixa. Em tipos de apoio nos quais há predomínio 
de grandes empresas – financiamento a grandes empresas e 
financiamento a projetos de investimento –, é menos comum 
encontrar impactos positivos, e isso vale tanto para dimensões 
que captam o crescimento das firmas (emprego, investimento 
e faturamento) quanto para as medidas de produtividade. Cabe 
destacar, adicionalmente, que a maior parte das avaliações 
que investigam o impacto de diferentes tipos de apoio sobre o 
esforço para inovar e sobre o desempenho exportador encon-
tra resultado positivo.

GRÁFICO 34. PROPORÇÃO DE AVALIAÇÕES QUE ENCONTRAM IMPACTO POSITIVO, POR TIPO DE APOIO E 
DIMENSÃO DE IMPACTO
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Fonte: Elaboração própria.

Notas: (1) A cor da célula é mais escura conforme é maior a proporção de avaliações que encontram resultado positivo. A cor cinza indica que não há avaliação. 
(2) Uma avaliação está contabilizada em mais de uma célula se analisa mais de um tipo de apoio ou dimensão de impacto. (3) São apresentados os tipos de 

apoio investigados em mais de uma avaliação e as dimensões de impacto investigadas em mais de uma avaliação.
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PLANO ESTRATÉGICO DE AVALIAÇÕES

Em 2019, foi aprovado pela Diretoria do BNDES o Plano 
Estratégico de Avaliações de Efetividade para o biênio 2019-2020. 
Ele é um instrumento importante para direcionar os esforços de 
avaliação em temas e áreas de atuação consideradas estratégicas 
pela Alta Administração. O plano para o biênio 2019-2020 é formado 
por cinco avaliações de efetividade, sintetizadas no Quadro 1. 
Elas estão, atualmente, em execução, e são descritas em mais 
detalhes a seguir.

QUADRO 1. AVALIAÇÕES NO PLANO ESTRATÉGICO DE AVALIAÇÕES DE EFETIVIDADE PARA O BIÊNIO 2019-2020

AVALIAÇÃO OBJETIVO

O BNDES e a promoção do uso de tecnologia na  
educação brasileira

Investigar a capacidade de a Iniciativa BNDES Educação 
Conectada, aumentar o uso de tecnologia nas escolas e, 
consequentemente, melhorar o desempenho dos alunos.

O desafio do saneamento no Brasil: a contribuição 
do BNDES

Avaliar a adicionalidade do financiamento do BNDES no 
investimento em saneamento e seus impactos sobre o 
bem-estar social das populações atendidas.

Os impactos das obras de mobilidade urbana sobre 
a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ)

Compreender os efeitos dos grandes projetos de 
mobilidade urbana da RMRJ sobre a qualidade de vida 
de sua população.

Os impactos da atuação do BNDES no crédito rural Investigar os efeitos do crédito rural para investimento em 
uso da terra, emprego, produção agrícola e produtividade.

A contribuição da BNDESPAR para a governança 
das empresas

Analisar a contribuição da BNDESPAR para a 
governança das empresas nas quais detém participação, 
com foco em empresas de menor porte.

Fonte: Elaboração própria.

A Iniciativa BNDES Educação Conectada tem como um de seus 
objetivos gerar aprendizado para o Programa Inovação Educação 
Conectada, do Governo Federal, e para a atuação do BNDES na 
temática de educação.15 Na avaliação da Iniciativa, a equipe do 
Banco trabalha em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Uma das metodologias empregadas é o experimento aleatório, na 
medida em que as escolas municipais apoiadas foram seleciona-
das por meio de um sorteio. Em 2019, foi realizado levantamento 
primário de dados em escolas de sete municípios do país,16 para 
mensurar, na linha de base, o uso do tempo dos professores, os 
materiais utilizados em sala de aula, o engajamento dos estudan-
tes e as práticas de ensino adotadas. Depois do fim da implantação 

15 O Plano Trienal 2020-2022 estabeleceu como meta apoiar projetos de educação 
básica e/ou profissionalizante que beneficiem, no total, um milhão de alunos.

16 O BNDES agradece à Fundação Lemann e à Fundação Itaú Social o apoio na viabilização 
do levantamento primário de dados.
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dos projetos, será feito novo levantamento de dados, análogo ao 
realizado em 2019, para analisar o que mudou. Também será apli-
cada uma prova para mensurar o aprendizado dos estudantes.

Ampliar o acesso da população às redes de água e esgoto é uma 
das entregas previstas no Plano Trienal 2020-2022. Na avaliação 
“O desafio do saneamento no Brasil: a contribuição do BNDES”, 
busca-se mensurar os impactos do aumento da cobertura das 
redes de água e esgoto sobre a população atendida – em parti-
cular, sobre indicadores de saúde. Em 2019, como um primeiro 
produto no âmbito desta avaliação, foi elaborado um artigo cujos 
resultados apontam que a expansão no acesso a recursos para 
investimentos em esgotamento sanitário por parte dos municí-
pios brasileiros teve efeitos positivos sobre indicadores de saúde 
infantil.17 Pretende-se concluir esta avaliação em 2020, com foco 
nos impactos dos financiamentos concedidos pelo BNDES.

No período anterior à realização das Olimpíadas de 2016, o muni-
cípio do Rio de Janeiro recebeu grandes investimentos em obras de 
mobilidade urbana, que contaram com financiamento do BNDES. 
Conhecer os impactos desses investimentos é particularmente impor-
tante, considerando-se a relevância que o Plano Trienal 2020-2022 
confere ao tema de mobilidade urbana. A avaliação “Os impactos 
das obras de mobilidade urbana sobre a Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (RMRJ)” busca mensurar impactos sobre tempo de 
deslocamento, emprego, renda, poluição e saúde. Optou-se, nesse 
caso, por contratar uma instituição externa para realizar a avalia-
ção. O pregão eletrônico e a contratação foram realizados em 2019.18

A avaliação “Os impactos da atuação do BNDES no crédito rural” 
tenta preencher uma lacuna de conhecimento a respeito dos efei-
tos dos financiamentos do BNDES nesse segmento. São analisados 
impactos sobre uso da terra, emprego, produção e produtividade 
agrícola. A equipe do Banco está executando essa avaliação em parce-
ria com o Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (NAPC/PUC-Rio).

A avaliação “A contribuição da BNDESPAR para a governança 
das empresas” tem como foco as empresas de menor porte, pois 
são essas firmas que mais necessitam desenvolver suas práticas 

17 O artigo “Esgotamento Sanitário e Saúde Infantil nos Municípios Brasileiros: Análise 
a partir da Expansão no Acesso a Financiamento de Longo Prazo” foi apresentado no 
47º Encontro Nacional de Economia e está disponível neste https://www.anpec.org.br/
encontro/2019/submissao/files_I/i12-04f3ff77b5269e14c1dfc9cd9c88f266.docx.

18 Mais informações sobre a contratação estão disponíveis neste link: www.bndes.gov.br/
wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-contratos/licitacoes/pregoes-eletronicos/
pregoes-eletronicos-2019.
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de governança corporativa. Esse foco restringe a disponibilidade 
de dados, já que não há informações de governança para empresas 
de pequeno porte em que a BNDESPAR não detém participação. 
Portanto, esta é uma avaliação de contribuição, que não tem como 
objetivo isolar o efeito causal da BNDESPAR.

OUTRAS AVALIAÇÕES

Em 2019, além das avaliações incluídas no plano, outras três 
fizeram parte da agenda de trabalho da equipe de avaliação de 
impacto: (i) impactos locais de investimentos em grandes plantas 
industriais – efeitos de spillover de aglomeração –; (ii) efetividade 
do Programa Redes para o Desenvolvimento Sustentável (Programa 
ReDes) na promoção do desenvolvimento social; e (iii) impacto das 
sinergias entre instrumentos do BNDES e do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) .

Historicamente, o BNDES concedeu financiamentos à cons-
trução de grandes plantas industriais. Esses investimentos geram 
impactos que vão além dos projetos financiados. Buscou-se inves-
tigar efeitos de spillover de aglomeração, analisando: (i) a atividade 
econômica e a poluição atmosférica em áreas próximas àquela em 
que foi instalada uma grande planta industrial; e (ii) o emprego 
nas firmas que já existiam nos municípios em que foi instalada 
uma grande planta industrial. Os resultados obtidos apontam para 
efeitos de spillover positivos, por meio da implantação de gran-
des plantas industriais. São encontrados efeitos positivos sobre 
atividade econômica, mensurada por intensidade de luz noturna 
e empregos em empresas instaladas previamente à grande planta 
industrial. No que se refere aos efeitos sobre poluição atmosfé-
rica, os resultados não são conclusivos.

O Programa ReDes, fruto de parceria entre o BNDES e o Instituto 
Votorantim, busca apoiar projetos de estruturação de atividades 
produtivas e de qualificação profissional com o objetivo de promover 
a inclusão socioprodutiva de populações de baixa renda. Seu públi-
co-alvo é composto por beneficiários organizados em cooperativas 
e/ou associações com foco produtivo. Na avaliação de efetividade do 
Programa ReDes, foram usados dados do Cadastro Único (CadÚnico), 
disponibilizados pelo Ministério da Cidadania. Essa base tem uma 
abrangência censitária da população pobre do Brasil, o que permite 
consolidar o cadastramento e a manutenção de informações atua-
lizadas das famílias brasileiras com renda per capita inferior a meio 
salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos, 
em todos os municípios brasileiros. Encontrou-se evidência de que 
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o Programa ReDes tem impacto positivo sobre a participação no 
mercado de trabalho por parte de seus beneficiários, tanto em rela-
ção a acesso ao trabalho, como quanto à participação na População 
Economicamente Ativa. Além disso, observou-se um impacto posi-
tivo na renda do trabalho dos beneficiados.

O BNDES e o Sebrae desenvolveram, em conjunto, uma avaliação 
de impacto para estimar os efeitos isolados e conjuntos do crédito 
do BNDES e da consultoria do Sebrae no apoio às micro e pequenas 
empresas. Foram empregados dados da Rais e estimados impactos 
sobre o emprego. Os resultados obtidos sugerem sinergias entre os 
dois tipos de apoio. Quando são consideradas apenas empresas apoia-
das pelo BNDES, verifica-se que receber, adicionalmente, consultoria 
do Sebrae tem um impacto de 1% a 2% sobre o emprego. Por sua 
vez, o impacto do crédito do BNDES para empresas que contam com 
consultoria do Sebrae é estimado na faixa de 3% a 6%.

RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO 
DE EFETIVIDADE

Para cada avaliação realizada no âmbito do Sistema de Promoção 
de Efetividade do BNDES, é produzido um Relatório de Avaliação 

de Efetividade. Como medida de transparência ativa prevista no 
Macroprocesso de Promoção da Efetividade, os relatórios são 
tornados públicos e divulgados a todas as partes interessadas.19

Antes de ser publicado, o Relatório de Avaliação de Efetividade 
passa por um processo de revisão. As considerações dos revisores cons-
tam da versão final, em seção específica. A área responsável pelo apoio 
avaliado indica um dos revisores. Especialistas – internos ou exter-
nos ao BNDES – também podem participar do processo de revisão.

Em 2019, foram publicados os relatórios de avaliação de efeti-
vidade de duas avaliações abordadas na última edição do Relatório 

de Efetividade:20 (i) efeitos locais da construção de usinas eólicas 
nos municípios brasileiros; e (ii) impacto da Política de Conteúdo 
Local do BNDES sobre o setor de bens de capital brasileiro.

Cabe destacar que todas as avaliações de efetividade citadas 
nesta seção, uma vez concluídas, terão um Relatório de Avaliação 

de Efetividade, que será público.

19 Os relatórios de avaliação de efetividade estão disponíveis em: https://web.bndes.gov.br/
bib/jspui/handle/1408/18901

20 BNDES. Relatório de Efetividade 2018. Rio de Janeiro, 2019.
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RECOMENDAÇÕES



O sistema de monitoramento e avaliação que 

produziu as informações presentes neste rela-

tório é norteado por dois grandes objetivos: 

(i) prestação de contas; e (ii) aprendizado 

organizacional. O aumento significativo da 

transparência do BNDES, no qual a divulgação 

dos dados sobre resultados de suas ações está 

inserida, é o propulsor do primeiro objetivo. 

Entretanto, quando se observa a busca contínua 

por políticas públicas mais eficazes e efetivas, 

o aprendizado organizacional assume desta-

que no sistema mencionado. É imbuído desse 

intuito, que este capítulo procura cumprir o 

papel de Relatório de Recomendações, previsto 

no Macroprocesso de Promoção da Efetividade 

do BNDES, cujo objetivo é transformar os prin-

cipais resultados de monitoramento e avaliação 

em recomendações práticas de atuação com 

o intuito de promover a maior efetividade do 

Sistema BNDES.
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AUTOAVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Os objetivos finais do processo de elaboração de avaliação  
ex ante, por meio do Quadro de Resultados, e do levantamento dos 
valores realizados dos indicadores de eficácia e efetividade são 
analisar quais resultados puderam ser alcançados, gerar apren-
dizado organizacional na equipe operacional e, eventualmente, 
identificar lições aprendidas para produzir mais efeitos positivos 
na economia. O balanço entre valores realizados e valores pre-
vistos dos indicadores constantes do Quadro de Resultados e a 
análise de em que medida o apoio e o projeto contribuíram para os 
resultados obtidos deve ser realizado, segundo o processo interno 
do BNDES, pela equipe operacional em um documento intitulado 
Relatório de Autoavaliação.

Esse balanço, ou avaliação, idealmente aproveita o conheci-
mento que a equipe operacional tem sobre o setor em que se insere 
o projeto e sobre a evolução do cliente para verificar se os objetivos 
de efetividade e eficácia inicialmente traçados durante a análise 
e a lógica de intervenção foram adequados e se outros fatores 
externos também tiveram influência na obtenção dos resultados.

O Quadro de Resultados, que embasa o monitoramento e a 
avaliação subsequentes do apoio não automático do BNDES, come-
çou a ser implantado nas operações aprovadas em 2017. Como regra 
geral, as equipes operacionais devem elaborar os relatórios de 
autoavaliação até dois anos depois da conclusão da implementa-
ção dos investimentos previstos no projeto. As primeiras operações 
elegíveis à elaboração de relatórios de autoavaliação tornaram-se 
aptas à verificação de efetividade no segundo semestre de 2019 
(tempo transcorrido para medir os indicadores conforme plane-
jado durante a análise).

Até fevereiro de 2020, foram produzidos 21 relatórios refe-
rentes a projetos finalizados entre novembro de 2016 e janeiro  
de 2019, cujos resultados foram classificados pelo Departamento de 
Efetividade e Pesquisa Econômica (atual unidade responsável pela 
gestão de monitoramento e avaliação no BNDES) em três categorias: 
“dentro do previsto”, “parcialmente dentro do previsto” e “fora do 
previsto”, com base na comparação dos resultados alcançados em 
relação àqueles esperados quando da aprovação de cada projeto.

A metodologia de agregação dos resultados dos relatórios de 
autoavaliação encontra-se em desenvolvimento, mas, inicialmente, 
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para realizar essa classificação, foram calculadas as razões entre 
os valores realizados e previstos para cada indicador no Quadro 
de Resultados das operações. Em seguida, calculou-se a média 
das razões para os indicadores de eficácia e de efetividade. O 
desempenho final do projeto é calculado então como uma média 
ponderada com peso de 40% para o indicador consolidado de 
eficácia e 60% para o de efetividade. Com base nesse número, 
faz-se a seguinte classificação:

• fora do previsto: valor menor ou igual a 70% ou maior ou 
igual a 130% do valor previsto;

• parcialmente dentro do previsto: valor entre 70% e 90% 
ou entre 110% e 130%; e

• dentro do previsto: valor entre 90% e 110%.

Os resultados consolidados mostram que 18 projetos (86% do 
total) ficaram dentro do previsto e três (14%) parcialmente dentro 
do previsto. Ressalte-se que, no conjunto de relatórios elabora-
dos, há prevalência de operações do setor de geração de energia 
(12 projetos), para os quais os valores previstos foram alcançados. 
Excluindo-se o setor de energia, seis projetos (67% do total) fica-
ram dentro do previsto e três parcialmente dentro do previsto 
(33%). Ressalta-se ainda que, para além de energia, há somente um 
projeto de ferrovia, dois de terminais portuários, um de distribui-
ção de gás, um de cultura e um de desenvolvimento de software.

Cerca de 95% dos projetos foram considerados dentro do 
previsto na dimensão de eficácia e 80% dos projetos foram consi-
derados dentro do previsto na dimensão de efetividade. Esse 
resultado não surpreende, pois, a efetividade, por ser influenciada 
por mais fatores do que somente a execução dos investimentos 
apoiados, é mais difícil de ser atingida.

Em linhas gerais, esses números apontam para o bom desempe-
nho do BNDES tanto nas entregas imediatas quanto na geração de 
efeitos positivos. Entretanto, cabe cautela em virtude de a quanti-
dade e a representatividade dos projetos com avaliação concluída 
serem limitadas em relação à diversidade da atuação do Banco.

Os principais resultados (indicadores de eficácia e efetividade) 
alcançados por essa amostra de projetos avaliados são:

• Geração de energia elétrica: 1.296 megawatts (MW) de 
capacidade efetivamente instalada, o que corresponde a 
uma energia produzida (garantia física) de 609 MW médios. 
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São majoritariamente projetos eólicos e produzem energia 
suficiente para atender a 2,7 milhões de domicílios;

• Cogeração e economia de energia: aumento efetivo de 
capacidade de geração distribuída de energia de 215 MW;

• Distribuição de energia: 1.240 km de rede de distribuição 
implantada ou substituída, 540 megavoltampère (MVA) 
de capacidade de transformação de energia implantada 
ou expandida, 67,3 mil medidores de energia instalados e 
93,4 mil domicílios atendidos pelo projeto;

• Ferrovias: foram construídos 650 vagões e atingiu-se uma 
capacidade anual de carga de 33,9 bilhões de toneladas/
quilômetro útil;

• Distribuição de gás: o volume de armazenamento de maté-
ria-prima ou produtos aumentou em cerca de 7,4 mil metros 
cúbicos, foram construídos ou modernizados 17 terminais 
de gás natural e 853,8 mil vasilhames foram substituídos 
por novos;

• Terminais portuários: aumento de capacidade anual de 
armazenagem de 330 mil TEUs (twenty-foot equivalent unit, 
unidade de medida para volume de contêineres), aumento 
de capacidade estática de armazenamento de veículos 
em 5 mil unidades, área de armazenagem construída ou 
reformada de 74 mil metros quadrados, movimentação 
efetiva de veículos de cerca de 117,7 mil unidades por ano 
e movimentação efetiva de 218 mil TEUs anuais;

• Tecnologia da informação: foram atualizados localmente 
seis softwares ou plataformas, empregadas 1.179 mil horas 
de trabalho no desenvolvimento de software, massa salarial 
de R$ 28,1 milhões apoiada e a proporção de profissionais 
dedicados a pesquisa e desenvolvimento no total da empresa 
saltou de 6,4% para 26,4% na empresa apoiada; e

• Patrimônio cultural: um patrimônio cultural (Cine Paraty) e 
um equipamento cultural (Espaço Experimental de Cultura 
Cinema da Praça) foram preservados e vêm recebendo público 
de quase 4 mil pessoas por mês entre sessões de cinema aber-
tas, sessões para escolas e ensaios de teatro. Além disso, 360 
pessoas foram capacitadas em um ano, em cursos de cinema 
e audiovisual, de projetos culturais e de minidocumentários.

Esta seção se presta também a abordar aspectos relativos à 
implantação das atividades de monitoramento e avaliação, aos 
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achados metodológicos, lições aprendidas e recomendações para 
as equipes operacionais no tocante ao processo de monitorar e 
autoavaliar o apoio.

Em relação à implantação das atividades de monitoramento e 
avaliação, pode-se afirmar que as equipes operacionais cumpri-
ram as etapas de formulação do Quadro de Resultados, elaborando 
objetivos, indicadores de eficácia e efetividade com valores previs-
tos nos relatórios de análise e seu preenchimento nos sistemas de 
informação. Isso permite que o BNDES tenha hoje uma riqueza de 
dados muito maior sobre a lógica de desenvolvimento esperada 
e as entregas previstas. Os primeiros relatórios de autoavaliação 
foram elaborados com base no levantamento ex post dos valores 
realizados dos indicadores de eficácia e efetividade pelas equi-
pes operacionais.

Se, por um lado, essa execução do processo com o levanta-
mento a posteriori dos valores realizados implica a obtenção de 
uma informação menos tempestiva sobre as entregas efetivamente 
realizadas, por outro, ela exerce menor impacto sobre o processo 
de acompanhamento das operações e solicitação de informações 
com os clientes.

No tocante à metodologia e lições aprendidas, em geral, as 
lógicas de intervenção presentes dos quadros de resultados, isto 
é, a ligação entre objetivos, indicadores e os resultados obtidos, 
foram bem-sucedidas. A exceção foi para as operações de capi-
tal de giro, em que o apoio visa entregar no curto prazo (eficácia) 
ganho no indicador de liquidez corrente (ativo circulante sobre 
passivo circulante) como etapa relevante para melhorar a situa-
ção financeira, manter a capacidade produtiva ou fortalecer a 
manutenção ou geração e emprego (efetividade). Ocorre que, 
em alguns casos, o próprio indicador de eficácia foi influenciado 
por fatores externos ao apoio, como outras dívidas contraídas 
pela empresa apoiada. Assim, houve perda do poder explica-
tivo do desempenho da eficácia para a evolução dos indicadores  
de efetividade.

As entregas em um apoio com capital de giro são particular-
mente desafiadoras para se incluir em um modelo lógico, dadas as 
possibilidades variadas e flexíveis de uso do recurso. Buscou-se, 
inicialmente, um indicador para retratar o fôlego financeiro de 
curto prazo para a empresa obter, posteriormente, os efeitos  
de um prazo mais alongado.
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RECOMENDAÇÃO: rever os indicadores utilizados para operações de capital 

de giro. Deve-se considerar a alternativa de adotar um Quadro de Teoria 

da Mudança para a linha, em substituição a indicadores individuais para 

cada operação ou avaliar se a eficácia da operação não está exclusiva-

mente na disponibilidade dos recursos para a sobrevivência da empresa.

De modo a aprimorar constantemente os processos de monito-
ramento e avaliação de efetividade no BNDES, cabe tecer algumas 
recomendações com base no conjunto de autoavaliações produ-
zidas até o momento.

Houve casos de utilização, no Relatório de Autoavaliação, de indi-
cadores ou métricas de indicadores diferentes daqueles previstos 
durante a análise sem que houvesse explicação para essa esco-
lha técnica. O macroprocesso de promoção de efetividade prevê 
alguma flexibilidade em relação a mudanças da lógica de apoio 
ou indicadores ao longo da vida do projeto, pois fatores exter-
nos podem alterar a característica dos investimentos necessários 
ou algum indicador pode se mostrar inadequado para capturar o 
fenômeno pretendido.

RECOMENDAÇÃO: registrar e explicar no Relatório de Autoavaliação a 

mudança em indicadores dos quadros de resultados, garantindo o correto 

monitoramento do apoio para que se organizem as lições aprendidas.

Por fim, na seção de lições aprendidas do Relatório de Autoavaliação, 
deve-se registrar eventuais ganhos de conhecimento sobre a lógica 
de atuação, apresentar os pontos fortes do projeto ou investimento 
que deveriam ser compartilhados com projetos futuros e apresen-
tar os fatores que influenciaram negativamente os resultados e que 
deveriam ser evitados em projetos futuros. Destacam-se a seguir 
alguns trechos de casos em que as equipes operacionais teceram 
comentários com bom potencial de utilização em casos futuros 
(alguns pontos abordados anteriormente).

Em um apoio via capital de giro, sobre o indicador de liquidez 
corrente: “Entretanto, mesmo o indicador de eficácia não foi capaz 
de capturar a contribuição do BNDES, pois a empresa contraiu (...) 
outros passivos que compensaram o efeito positivo do apoio do 
Banco. (...) Deve-se atentar, portanto, em análises e avaliações de 
operações de capital de giro futuras, que mesmo o indicador de 
eficácia liquidez corrente pode ser influenciado no curto prazo 
por fatores externos ao apoio e que isso pode prejudicar a teoria 
da cadeia de resultados”.
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Outro comentário refere-se à utilização de indicadores mais 
adequados ao tipo de projeto: “Como recomendação para futuros 
projetos que tenham como objetivo promover eficiência energé-
tica, sugere-se que sejam estabelecidos indicadores (...), podendo 
ser de energia eficientizada/gerada, seja na forma de calor (vapor), 
energia elétrica ou combustível fóssil substituído, entre outras, 
ou redução da demanda elétrica (...)”. 

Em um terceiro projeto, o avaliador reconhece o desafio de veri-
ficar a contribuição do projeto para a efetividade, que, por definição, 
é um aspecto não controlável: “Os indicadores de efetividade utili-
zados, se, por um lado, são de fácil apuração, por outro, são muito 
sensíveis a fatores externos ao projeto, o que os tornam uma medida 
que pouco retrata o real ganho com os investimentos realizados”.

Este é o tipo de aprendizado que as atividades de monitora-
mento e avaliação associadas ao processo de concessão de apoio 
financeiro busca gerar nas equipes operacionais: reflexão sobre 
os resultados alcançados e como aprimorar a atuação e o moni-
toramento e avaliação para gerar mais desenvolvimento.

RECOMENDAÇÃO: reforçar para as equipes operacionais a importância 

da reflexão sobre as lições aprendidas no processo de monitoramento 

das operações.

EVIDÊNCIAS COM BASE 
NAS AVALIAÇÕES

Na seção anterior, buscou-se sistematizar as avaliações de 
impactos produzidas sobre a atuação do BNDES. Com base nas 
evidências oriundas desses estudos, esta seção busca oferecer 
recomendações para manter ou aumentar a efetividade das ações 
do Banco. Cabe ressaltar que a opção adotada é a de relatar aquilo 
que já está mais consolidado na literatura, evitando que recomen-
dações sejam feitas com base em um único estudo.

Evidência: A maior parte das avaliações que investigam 
o impacto do apoio do BNDES a MPMEs encontra evidência  
de impacto positivo.

Situação atual: O número de micro e pequenas empresas 
apoiadas pelo BNDES tem se reduzido nos últimos anos, tendo 
contribuído para isso a redução dos desembolsos do Cartão BNDES.
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RECOMENDAÇÃO: Desenvolver novos instrumentos e redesenhar instru-

mentos existentes de apoio a MPMEs. Deve-se considerar que o objetivo 

primordial da atuação com esse grupo de empresas é superar a restri-

ção de crédito ao qual estão sujeitas. Portanto, podem ser consideradas 

alternativas como flexibilização das exigências para acesso ao crédito e 

novas formas de atuação como prestação de garantias.

Evidência: A maior parte das avaliações que investigam o 
impacto do BNDES sobre a produtividade não encontra evidên-
cia de impacto positivo.

Situação atual: BNDES dispõe de poucos instrumentos com foco 
explícito no incremento da produtividade das empresas apoiadas.

RECOMENDAÇÃO: Desenvolver novos instrumentos com o objetivo de 

aumentar a produtividade e/ou redesenhar instrumentos existentes 

incorporando o objetivo de aumentar a produtividade. Quando possível, 

deve-se buscar adequar as formas de acesso e os incentivos financeiros 

para estimular a disseminação dos instrumentos.

Evidência: A maior parte das avaliações que investigam o impacto 
do BNDES Exim sobre o desempenho exportador encontra evidên-
cia de impacto positivo.

Situação atual: Desembolsos do BNDES Exim em 2019 (R$ 1,8 bilhão) 
foram bastante inferiores do que nos anos anteriores.

RECOMENDAÇÃO: Desenvolver novos instrumentos e/ou redesenhar 

instrumentos de apoio à exportação.

 Evidência: O apoio à inovação tem efeito positivo sobre o 
esforço inovador das empresas, tipicamente, gastos com pesquisa 
e desenvolvimento.

Situação atual: Desembolsos do BNDES à inovação tem se redu-
zido nos últimos anos.

RECOMENDAÇÃO: Desenvolver novos instrumentos e/ou redesenhar 

instrumentos de apoio à inovação. Em virtude dos efeitos para além 

das empresas apoiadas, também deve ser considerada a alternativa de 

buscar subsídios explícitos para as linhas de inovação, com adequada 

inserção nas políticas públicas do Governo Federal, potencializando as 

iniciativas já existentes ou em curso.
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