
O BANCO DO  
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 

Entenda nossos principais processos, 
produtos e serviços

SUSTENTABILIDADE 

Conheça nossas contribuições  
para os ODS da ONU

ESTRATÉGIA 

Saiba mais sobre nossas diretrizes  
estratégicas, metas alcançadas e 
resultados gerados para a sociedade

DESEMPENHO 

Foram R$ 64,9 bilhões desembolsados em 
223.774 operações com 133.765 clientes



 

SUMÁRIO

SOBRE ESTE 
RELATÓRIO

5

O BRASIL E O 
MUNDO EM 2020

7

O BANCO DO 
DESENVOLVIMENTO 

DO BRASIL

8

NOSSA 
ESTRATÉGIA

11

COMO 
GERAMOS VALOR

18

O QUE  
FAZEMOS?

20

SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA

24

NOSSO 
DESEMPENHO

27

GOVERNANÇA,  
ÉTICA E INTEGRIDADE

49

TRANSPARÊNCIA 
E EFETIVIDADE

56

GESTÃO DE 
RISCOS

58

NOSSOS  
RELACIONAMENTOS

61

NOSSA  
EQUIPE

69

DESAFIOS E VISÃO 
DE FUTURO

74

SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO DA GRI 

75

S
MENSAGEM DO 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

2

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

3



A CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Mensagem do

O ano de 2020 ficará marcado pela 
disseminação da Covid-19 e pelos desafios que 
ela impôs a aspectos essenciais de nossas vidas.  
No Brasil, como em outros países do mundo, o 
combate à pandemia envolveu o compromisso  
de todos, exigindo a participação de governos, 
empresas e indivíduos na busca de soluções  
para lidar com essa nova realidade. 

A crise evidenciou, mais uma vez, a capacidade 
do BNDES de atuar de forma anticíclica, 
respondendo a necessidades urgentes do país  
e da população. A importância do Banco  
para a ampliação do crédito, especialmente  
a micro, pequenas e médias empresas (MPME),  
e para a manutenção de empregos e de renda 
ganhou destaque, mostrando que a instituição 
faz diferença na vida da população. 

Esse impacto social e também ambiental – se 
pensarmos, por exemplo, no investimento  
em saneamento, energias renováveis ou 
preservação florestal – sempre esteve no cerne 
da missão do BNDES. Cada vez mais, é ele que 
passa a orientar e servir de métrica para toda e 
qualquer iniciativa do Banco. Em linha com os 
princípios ambiental, social e de governança, a 
instituição evolui na busca da efetividade, isto é, 
na entrega de resultados com impacto positivo 
direto para os brasileiros. 

O futuro do BNDES, nesse sentido, parece já  
estar bem desenhado. Ele contempla setores 
tradicionais de atuação do Banco, a exemplo  
da infraestrutura e do setor produtivo, ainda que 
sob um olhar renovado para a sustentabilidade,  
a transição para economia de baixo carbono e  
a transformação digital. Abrange a atuação em 
educação, saúde e segurança, sempre com foco  
na melhoria dos serviços públicos entregues à 
população e na eficiência da administração pública. 

É um caminho que tem como norte o impacto 
socioambiental e que passa também por uma 
ampliação das formas de atuar da instituição. 
Em um movimento que já vem ocorrendo, o 
Banco seguirá diversificando sua atuação para 
além do crédito, destacando-se na estruturação 
de projetos, na concessão de garantias,  

nos investimentos em fundos e na emissão  

de títulos verdes, apenas para citar alguns 

exemplos. Paralelamente, a concessão de 

crédito ganhará em alcance e capilaridade  

por meio da transformação digital do Banco  

e do desenvolvimento de novas soluções em 

parceria com agentes financeiros e fintechs. 
Isso aproxima o BNDES cada vez mais de  

MPMEs e empreendedores, potencializando  

o impacto da instituição em geração de 

emprego e de renda. 

As parcerias com outras instituições, como 

fundos internacionais e bancos multilaterais  

ou instituições financeiras de desenvolvimento, 

serão outro passo importante nessa trajetória. 

Sinalizam que é preciso pensar na união de 

esforços e na composição de recursos para 

garantir resultados mais efetivos e duradouros 

para a atuação do Banco, alinhando-se ainda  

à preocupação com a sustentabilidade 

financeira. O crescente interesse mundial pelo 

investimento sustentável, nesse contexto, abre 

uma perspectiva muito favorável para que o 

BNDES se torne um catalisador de 

investimentos para o país. 

Como representantes da instância máxima  

de governança do BNDES, reforçamos nosso 

compromisso com essa visão de futuro e com  

a estratégia traçada para que ela se concretize 

ao longo dos próximos anos. Os desafios 

trazidos pela pandemia persistem, e sabemos 

que 2021 exigirá novamente do Banco 

respostas efetivas para que o Brasil possa 

retomar uma trajetória de crescimento 

econômico ancorada na sustentabilidade. 

Convidamos os leitores a conhecer o percurso 

feito pelo BNDES no ano de 2020 e as agendas 

estratégicas para o futuro, relatados de forma 

completa e integrada neste relatório. Ele  

é parte de nosso compromisso com a 

transparência e com uma comunicação  

mais direta com a sociedade. 

Conselho de Administração

BNDES | BNDESPAR | FINAME
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P PRESIDENTE
Mensagem do GRI

102-14

UM 2020 COM FOCO  
NO BRASIL E NOS 
BRASILEIROS
No intenso e desafiador ano de 2020, a 
atuação do BNDES sustentou-se nos pilares 
disrupção, inovação, transparência e propósito. 

A pandemia de Covid-19 mostrou-nos a 
importância de saber navegar no 
desconhecido. Flexibilidade e inovação 
tornaram-se atributos de grande valia para 
empresas, governos e sociedade.

O desafio foi ainda maior para o BNDES, que,  
há pouco mais de um ano, enfrentava questões 
de ordem reputacional e estratégica. Questões 
típicas de instituições longevas, que, a depender 
de como são tratadas, podem ser uma 
oportunidade para tornar uma organização  
ainda mais forte, viva e permanente. E assim  
o fizemos.

O BNDES voltou-se a seus valores e a seu 
propósito para se fortalecer e mergulhar neste 
futuro desconhecido, buscando melhorar a 
vida dos brasileiros, especialmente daqueles 
em condições de fragilidade. 

Diante da pandemia, nossa equipe adaptou-se 

rapidamente e com criatividade: surgiram de 

forma espontânea squads, times multidisciplinares 

que atravessaram hierarquias e valorizaram redes 

de conhecimento, formando grupos de trabalho 

transversais. Isso tudo em home office.

Em relação à estratégia, o Banco  

consolidou-se como uma instituição de 

múltiplos produtos e serviços. Um colaborador e 

um incentivador do setor privado, trabalhando 

para complementá-lo. Esse movimento 

estratégico comprovou-se acertado, por 

exemplo, com a formação de um sindicato  

de bancos para apoiar com R$ 16 bilhões o 

setor elétrico por meio da Conta-Covid. 

A dificuldade de financiamento das micro, 

pequenas e médias empresas (MPME), que 

sempre foi uma questão estrutural do Brasil, 

ficou ainda mais crítica em 2020. O BNDES 

precisou responder a anseios da sociedade 

empresarial por crédito. Conseguiu, em  

pouco tempo, digerir, entender e reagir ao 

novo cenário desconhecido, optando por  

focar os esforços nas MPMEs. 

Além de diversas medidas anticíclicas de 

crédito, lançou então o FGI Peac, construído 

em conjunto com o Ministério da Economia, 

o Congresso Nacional, associações 

empresariais, setor financeiro e empresas. 

Esse instrumento de garantia, inovador em 

tão larga escala no Brasil, contribuiu para 

mitigar o risco percebido pelas instituições 

financeiras no apoio às MPMEs, permitindo 

que acessassem o crédito e se mantivessem 

ativas. Foram mais de R$ 90 bilhões em 

créditos proporcionados pelas garantias 

prestadas no programa.

A Conta-Covid, estruturada sob liderança do  
BNDES, ganhou o prêmio internacional Deals  
of the Year Awards, do grupo LatinFinance, na 
categoria de financiamento estruturado.
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O propósito de apoiar quem mais precisa também 
resultou em uma ação direta, o Matchfunding 
Salvando Vidas, por meio do qual, para cada real 
doado pela sociedade, o BNDES doou outro real.  
O resultado foi um dos maiores crowdfundings da 
história, que arrecadou R$ 79,1 milhões para as 
santas casas de saúde em, praticamente, todos os 
estados do Brasil. Foi um ato de solidariedade e 
comunhão de propósitos entre vinte empresas  
e mais de quinhentas pessoas físicas, que nos 
inspira a fazer mais. 

Encerramos 2020 com mais de R$ 200 bilhões  
em apoio aos brasileiros (R$ 64,9 bilhões em 
desembolsos do Banco, além de outras ações 
emergenciais), contribuindo para gerar ou manter 
4,7 milhões de empregos. Foram mais de 460 mil 
MPMEs e pessoas físicas apoiadas em operações  
de crédito e garantia. Cumprimos grande parte de 
nossas metas para o ano, ajustando nossa 
estratégia diante da nova realidade.

Não teríamos atingido tal patamar, não  
fosse a decisão do Ministério da Economia  
de suspender devoluções extraordinárias do BNDES 
ao Tesouro Nacional, previstas para 2020, e de 
orientar a concentração dos esforços em ações 
anticíclicas e na retomada econômica. 

O BNDES também vendeu, no ano, cerca de  
R$ 45,4 bilhões em ações de emissão de grandes 
empresas. Reduzimos nosso grau de exposição  
ao mercado e realocamos recursos em outras 
atividades estratégicas para o desenvolvimento  
do país. Tais desinvestimentos fortalecem nossa 
capacidade financeira, contribuindo para manter 
um banco de desenvolvimento estável e sólido e 
para que chegássemos a um lucro líquido recorde, 
de R$ 20,7 bilhões.

Esse banco de desenvolvimento estável, sólido  
e confiável é o pilar para a agenda de futuro 
proposta pelo BNDES. A disponibilidade de recursos 
não é atualmente o principal gargalo para nosso 
desenvolvimento. Nossa maior carência é de bons 
projetos: boas modelagens, análise ambiental 
madura, planos de engenharia, contratos de 
concessão, adequação aos órgãos de controle  
e parametrização financeira adequada.

Em 2020, nós nos consolidamos como possivelmente 
o maior banco estruturador de projetos do Brasil em 
parâmetros per capita, com mais de cem projetos 
mandatados com potencial de investimento de  
R$ 200 bilhões. Essa robusta fábrica de projetos teve 
seus primeiros resultados concretos constatados em 
leilões de iluminação pública, saneamento básico e 
distribuição de energia elétrica. 

O foco no impacto socioambiental também deu um 
salto dentro do BNDES. O trabalho já tradicional do 

  
Saiba mais na seção  

Nossa estratégia

  
Saiba mais na seção 

Nosso desempenho >  
Desempenho econômico-financeiro

Banco nesse setor ganhou mais força, antevendo 
as preocupações ambientais, sociais e de 
governança (ASG). Com isso, o Banco tornou-se mais 
aberto a relacionamentos externos, intensificando 
seus cuidados com o ambiente e a sociedade.

A transparência, franqueza e abertura continuaram 
em 2020. O BNDES Aberto tornou-se uma cultura 
proativa de informar, pelo desejo de explicar e 
elucidar. Todos esses esforços refletiram-se no 
reconhecimento pelo Tribunal de Contas da União 
de que o BNDES é a estatal federal com melhor 
nível de transparência das informações em seu  
site corporativo.

Nosso Conselho de Administração ganhou,  
ainda, integrantes de renome que reforçaram o 
compromisso do Banco com a sociedade, a 
transparência e a governança corporativa.

Tudo relatado neste documento, cuja integridade 
eu asseguro. Nosso relatório anual é resultado de 
um pensamento coletivo, que envolveu todas as 
áreas e diversas instâncias decisórias do BNDES, 
além de consulta externa para mapeamento dos  
temas materiais. O documento segue o modelo  
do relato integrado e da Global Reporting 
Initiative (GRI). É também nosso relatório de gestão. 

Em 2021, a sociedade brasileira pode contar com 
um BNDES ainda mais preparado para atender a 
seus anseios, para atuar sempre onde ela mais 
precisar. Focaremos em executar a carteira já 
contratada da fábrica de projetos, coordenando 
esforços e recursos para melhorar os serviços 
públicos. Induziremos o mercado de crédito por 
meio de project finance e cofinanciamento, 
melhorando a governança das empresas e 
aumentando nossa gama de atuação, assumindo 
risco de projetos. Daremos especial atenção às 
MPMEs, responsáveis por mais de 50% dos 
empregos no país, mas que ainda enfrentam 
grandes restrições de crédito. Continuaremos 
nossa estratégia de desinvestimentos, com o 
objetivo de alinhar nossa carteira ao propósito de 
um banco de desenvolvimento, reposicionando 
atividades de investimentos para negócios de 
impacto socioambiental. Lideraremos o processo 
ambiental, social e de governança no Brasil, 
gerando oportunidades de negócios para induzir 
clientes a se beneficiarem com a sustentabilidade, 
favorecendo a competitividade do país. Com 
senso de propósito, atuando de forma 
colaborativa e inovadora, buscaremos dar 
continuidade a uma atuação transformacional, 
com grande impacto para o Brasil. 

Gustavo Montezano

Presidente do BNDES
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Para informações mais aprofundadas 
sobre temas específicos, consulte também:

 −  Relatório da Administração;

 − Demonstrações Financeiras do Sistema BNDES;

 −  Relatório de Efetividade;

 −  Relatório de Gerenciamento de Riscos;

 −  Carta Anual de Políticas Públicas e 
Governança Corporativa;

 −  Relatório de Atividades do Fundo Amazônia;

 −  Relatório Anual de Impacto das Operações de 
Crédito no Combate às Desigualdades; e

 − Seção “Transparência e prestação  
de contas” em nosso site.

A versão digital deste relatório em português 
e inglês, assim como um hotsite com seus 
principais destaques, está disponível em 
www.bndes.gov.br/ra2020.

MATERIALIDADE
Os temas materiais deste relatório foram 
definidos pela Diretoria com base nos resultados 
de uma pesquisa realizada com diferentes 
públicos de interesse, considerando 17 temas 
inicialmente mapeados por meio de consulta aos 
superintendentes, benchmarking e levantamento em 
nossos canais de comunicação e de relacionamento.

Apresentamos na página a seguir nossa matriz de 
materialidade, resultado desse trabalho. A matriz 
inclui os cinco temas aprovados pela Diretoria, os 
capítulos em que eles podem ser encontrados, suas 
relações com nossos capitais e com os ODS, e os 
públicos com maior engajamento. Para cada tema, 
fizemos um destaque ao longo do relatório, em que 
explicamos por que o tema é material, quais são 
seus limites e a forma de gestão no BNDES.

CONTATO
Para mais informações sobre este relatório 
e seu conteúdo, envie um e-mail para 
relatorioanual@bndes.gov.br

Caso tenha interesse em se tornar assinante, 
acesse a opção Pedido de Publicações em: 
www.bndes.gov.br/bibliotecadigital

 
Acesse em www.bndes.gov.br/
prestacao-de-contas

Confirmando a importância da sustentabilidade 
em nossa missão, nesta edição do relatório anual, 
ampliamos os indicadores de sustentabilidade 
da Global Reporting Initiative (GRI) reportados, 
buscando maior transparência no relato de nosso 
impacto ambiental, social e econômico. Este 
relatório foi preparado em conformidade com 
as normas GRI: opção Essencial. Os indicadores 
podem ser identificados no início de cada  
capítulo e no sumário no fim do relatório.

Continuamos seguindo também o modelo do 
relato integrado, procurando aprimorar, a cada 
ano, o cumprimento ao padrão estabelecido pelo 
International Integrated Report Council (IIRC). 
Esse modelo se tornou obrigatório em 2016,  
com a Lei 13.303 (Lei das Estatais) e, desde  
2018, também é exigido pelo Tribunal de  
Contas da União (TCU) para o relatório de 
gestão, peça de prestação de contas anual 
ao tribunal. Assim, o relatório anual unifica 
os relatórios de atividades e de gestão em 
um só documento, racionalizando esforços e 
atendendo a nossos diferentes públicos em 
uma só peça, integrada e transparente.

Além disso, assim como em nosso último 
relatório, indicamos ao longo do texto como 
nossa atuação se relaciona com os objetivos 
do desenvolvimento sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

ESCOPO E LIMITES
De periodicidade anual, nosso relatório 
integrado abrange todo o Sistema BNDES, 
que compreende o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a 
BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e a Agência 
Especial de Financiamento Industrial (FINAME).

O período reportado vai de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2020. Acontecimentos 
relevantes ocorridos entre esse período e 
a aprovação do relatório pelo Conselho de 
Administração (CA) também foram incluídos.

Em consequência de arredondamentos, a soma dos números nos gráficos 

pode não ser exata, assim como a soma dos percentuais dos gráficos 

pode não totalizar 100. Pelo mesmo motivo, pode haver pequena 

variação entre valores apresentados ao longo do relatório.

RELATÓRIO
Sobre este GRI

102-21 | 102-32 | 102-43 | 102-45  
102-46 | 102-47 | 102-48 | 102-49  

102-50 | 102-51 | 102-52   
102-53 | 102-54 | 103-1

Nosso relatório de 2019 
foi um dos cinco finalistas 
do 22º Prêmio Abrasca. 
Acesse em  
www.bndes.gov.br/ra2019.
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Tema Limite Capital ODS Capítulo Público

MEDIDAS EMERGENCIAIS 
PARA COMBATE À 
PANDEMIA DE COVID-19

Soluções de crédito para segmentos 
mais afetados, apoio ao sistema  
de saúde

• Social e de 
relacionamento

• Financeiro
• Intelectual

8 • Nossa estratégia (p. 11)
• Nosso desempenho (p. 41 a 43)    

SUSTENTABILIDADE Contribuição para os objetivos 
de desenvolvimento sustentável, 
políticas, instrumentos de apoio, 
projetos e posicionamento

• Natural
• Social e de 

relacionamento

2, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 
14, 15, 17

• Nosso desempenho (p. 47 e 48)
• Nossos relacionamentos (p. 67)   

DESESTATIZAÇÃO E 
ESTRUTURAÇÃO DE 
PROJETOS

Processo, principais projetos em 
andamento e em prospecção

• Manufaturado
• Social e de 

relacionamento

3, 4, 6, 7, 
9, 11, 16, 
17

• O que fazemos? (p. 22)
• Nosso desempenho (p. 37)
• Nossos relacionamentos (p. 65)

   

GOVERNANÇA Principais instâncias decisórias 
e responsabilidades, políticas 
orientadoras, mudanças no estatuto 
social do BNDES

• Humano
• Social e de 

relacionamento

17 • Governança, ética e 
integridade (p. 49 a 54)   

DESINVESTIMENTOS Redução da carteira de renda variável • Financeiro • Não se 
aplica

• Nosso desempenho  
(p. 27, 28, 30, 31)    

 SOCIEDADE  GOVERNO  ÓRGÃOS DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO  INVESTIDORES CLIENTES

TEMAS MATERIAIS

DEFINIÇÃO DA MATERIALIDADE

Resultado da Pesquisa

17 TEMAS SELECIONADOS

QUESTIONÁRIOS PARA PÚBLICOS  
DE INTERESSE

Pesquisa on-line quantitativa com público interno 
e diferentes públicos de interesse, enviada por 
e-mail e divulgada em nossas redes sociais. 
O respondente deveria escolher até cinco temas 
entre os 17 selecionados na etapa anterior

5 TEMAS DEFINIDOS

APRESENTAÇÃO PARA SUPERINTENDENTES 
E APROVAÇÃO PELA DIRETORIA

Depois da análise dos superintendentes e da Diretoria, 
foram selecionados cinco temas que entendemos ter 
impactos – sociais e ambientais, inclusive – em nossa 
geração de valor: Medidas emergenciais (MPME e 
Saúde), Sustentabilidade, Desestatização e estruturação 
de projetos, Desinvestimentos da carteira de 
participações e Governança

CONSULTA AOS 
SUPERINTENDENTES

Consulta aberta, pedindo 
indicação de até cinco temas

BENCHMARKING

Avaliação dos temas mais tratados 
em relatórios de outras instituições 
financeiras e de desenvolvimento

LEVANTAMENTO NOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
E DE RELACIONAMENTO

Verificação dos temas mais abordados 
nas redes sociais, na comunicação com 
a imprensa, na Ouvidoria, no Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) e na 
Central de Atendimento

 » SUSTENTABILIDADE

 » MEDIDAS EMERGENCIAIS – MICRO, 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (MPME)

 » ENERGIA RENOVÁVEL

 » PLANO TRIENAL

 » TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Os três temas elencados pelos públicos 
de interesse que não foram definidos 
como temas materiais também são 
contemplados ao longo do relatório 
e são considerados de alta relevância. 
No entanto, outras questões foram 
percebidas pela alta administração 
como de maior impacto para nossa 
geração de valor, tanto a curto, quanto 
a médio e longo prazos, levando em 
consideração questões econômicas, 
ambientais, sociais e de governança.

 
Saiba mais sobre:
Energia renovável (p. 34, 35 e 39)
Plano Trienal (p. 16 e 17)
Transformação digital (p. 17, 56, 57, 62 e 66)
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MUNDO EM 2020
O Brasil e o

A pandemia de Covid-19 fez de 2020 um ano 
atípico. Como consequência da doença e das 
medidas de controle e prevenção adotadas por 
todos os países – quarentenas, cancelamento de 
voos, fechamento de fronteiras e de lugares 
públicos, limitações ao funcionamento das 
empresas e à movimentação das pessoas –, 
o mundo experimentou uma interrupção do 
fluxo cotidiano de suas atividades.

Para além da crise sanitária com que se 
defrontou a população mundial, com tantas 
vidas humanas afetadas e perdidas em todo o 
planeta, a pandemia levou a uma drástica 
redução na atividade econômica global, 
causando impactos negativos sobre a economia. 
As empresas e seus funcionários enfrentaram o 
fechamento de unidades produtivas, cortes na 
produção, perda de postos de trabalho e 
disrupção da cadeia produtiva. As medidas 
emergenciais adotadas em quase todos os países 
do mundo, como a execução de projetos de 
investimentos em saúde e infraestrutura, 
programas de sustentação do crédito, auxílios 
especiais e pagamentos aos cidadãos, 
conseguiram mitigar parcialmente os efeitos 
sociais e econômicos da crise. Ainda assim, seus 
impactos foram sentidos primeiro na China – 
onde a doença se originou, na virada 
de 2019 para 2020 – e depois em praticamente 
todos os países, de meados do primeiro trimestre 
até o fim do ano, com a emergência de surtos 
localizados e de uma nova onda de contaminações 
a partir da segunda metade de 2020.

No Brasil, em que pesem o sucesso dos 
programas emergenciais de auxílio, a destinação 
de recursos para as empresas e uma atuação 
consistente do BNDES e de outras instituições 
financeiras oficiais para a manutenção de 
empregos e renda (via ampliação da oferta e 
escopo do crédito e programas de cunho social 
para garantia de recursos aos mais necessitados), 
a pandemia interrompeu o processo de retomada 
do dinamismo econômico. Esse processo foi 
iniciado a partir de ajustes como a promulgação 
da Emenda do Teto de Gastos (2016) e das 
reformas trabalhista (2017) e da previdência 
(2019), e potencialmente teria continuidade com 
as reformas tributária e administrativa. Mesmo 
com as medidas de combate aos efeitos negativos 
da pandemia sobre o ambiente econômico 

doméstico, o produto interno bruto (PIB) fechou 
o ano de 2020 com uma retração de 4,1%, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Para mitigar os efeitos recessivos decorrentes da 
pandemia, a taxa Selic foi reduzida nos meses de 
maio (0,75%), junho (0,75%) e agosto (0,25%), 
chegando ao patamar de 2,0% ao ano, o que 
representa sua mínima histórica, e seguiu vigente 
até o fim de 2020. Já a inflação, medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
encerrou o ano em 4,52%, pouco acima da  
meta estabelecida de 4%.

Os efeitos adversos da pandemia sobre o ritmo 
da atividade econômica reverteram a trajetória 
da taxa de desemprego, em queda desde o 
primeiro trimestre de 2019. Em setembro de 
2020, o desemprego chegou a 14,6% – o maior 
nível já registrado na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad contínua), iniciada 
em 2012 –, encerrando o ano de 2020 em 13,5%.

A partir do quarto trimestre, com as notícias 
positivas sobre a eficácia das vacinas em teste, a 
aprovação de várias delas para uso emergencial 
e o início da vacinação contra a Covid-19 em 
alguns países, passou a se vislumbrar um cenário 
mundial com menos incertezas e mais propício à 
retomada do crescimento. As estimativas para o 
PIB mundial de 2020, que chegaram a projetar 
uma retração de 6,5% – média das expectativas 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), da 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Banco 
Mundial, em julho de 2020 –, fecharam o ano 
projetando queda de 4,3%.

A demanda por nossos recursos apresentou 
significativo crescimento em 2020, tendo em vista 
nossa atuação relevante no conjunto de medidas 
de mitigação da crise adotadas pelo Governo 
Federal, com atuação anticíclica e voltada para a 
manutenção de empregos e para a sustentação do 
crédito a empresas. Com a retomada da economia, 
o nível de investimentos no Brasil e a demanda 
pelos recursos do Banco devem seguir em 
expansão. Para tanto, contribuirão os ambientes 
mundial e doméstico de juros reais baixos, com 
perspectiva de manutenção em patamares 
reduzidos ao longo de 2021.

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho >  
Medidas emergenciais
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Os BDs de vários países adotaram medidas para 
mitigar os efeitos negativos causados na 
economia em decorrência da pandemia de 
Covid-19, com foco na área de saúde e no 
fornecimento de liquidez para as empresas, 
visando a continuidade dos negócios, dos 
projetos de investimento e a manutenção de 
empregos. Além do combate aos impactos 
adversos imediatos da tragédia sanitária, essas 
iniciativas têm sido fundamentais para uma 
gradativa recuperação da atividade econômica.

A estratégia de longo prazo dos BDs prioriza a 
transição para um modelo econômico que seja 
inclusivo, compatível com as mudanças climáticas 
e redutor de desigualdades de renda, e que sirva 
de base para suas decisões de financiamento. Os 
BDs são capazes de multiplicar financiamentos 
sustentáveis, ao promover parcerias estratégicas e 
novos instrumentos financeiros que incentivam a 
participação de recursos privados.

O foco na sustentabilidade foi consolidado pelo 
lançamento da Agenda 2030 pela ONU em 2015, 
com a definição dos 17 ODS. A recuperação 
pós-Covid, as metas para o clima e os ODS são 
oportunidades para que os BDs promovam os 
financiamentos de investimentos na “nova 
economia”, com foco na sustentabilidade.

Disponibilizamos em nosso site uma seção dedicada 
a difundir o conhecimento sobre a atuação das 
instituições financeiras de desenvolvimento (IFD), 
esclarecendo como contribuem para o crescimento 
e o desenvolvimento das nações. A página reúne 
estudos sobre o tema elaborados por nosso corpo 
funcional e já publicados em nossos periódicos ou 
coleções, que foram divididos pelos seguintes 
subtemas: (i) experiências internacionais comparadas; 
(ii) atuação em segmentos/setores; e (iii) gestão de 
riscos e aspectos regulatórios. A seção apresenta 
também uma comparação entre indicadores do 
BNDES e de outros BDs.

QUEM SOMOS?
Somos o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), uma empresa pública 
federal vinculada ao Ministério da Economia, 
sendo o principal instrumento do Governo Federal 
para financiamento de longo prazo e investimento 
nos diversos segmentos da economia brasileira. 
Como banco a serviço do Estado, também 
estruturamos projetos de desestatização 

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho > 
Sustentabilidade

 
Veja mais em 
www.bndes.gov.br/ifds

O QUE É UM BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO?
Os primeiros bancos de desenvolvimento (BD) 
surgiram na Europa em meados do século XIX. 
Desde então, eles vêm cumprindo papel relevante 
no desenvolvimento socioeconômico de países e 
regiões onde atuam, conforme os diferentes 
estágios em que estes se encontram, em cenários 
tanto de estabilidade quanto de crise.

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

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

Apesar da importância da performance financeira 
para a manutenção das atividades, os BDs não 
têm o lucro como medida principal de seus 
resultados. A maximização do bem-estar social e 
o desenvolvimento econômico e ambientalmente 
sustentável são os objetivos primordiais 
dessas instituições.

Além do papel permanente dos BDs a longo prazo, 
no apoio aos investimentos estratégicos para o 
desenvolvimento e enfrentamento das mudanças 
estruturais, eles têm atuação fundamental a curto 
prazo, cumprindo uma função anticíclica 
importante. Essas instituições são relevantes em 
momentos de instabilidade do mercado de crédito, 
atenuando a queda da oferta de recursos por parte 
do setor privado e possibilitando uma recuperação 
mais rápida em uma crise econômica.

O Banco do
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

GRI

102-1 | 102-3 | 102-4 | 102-5  
102-6 | 102-10 | 302-1| 302-4  

303-1 | 306-3
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(parcerias público-privadas – PPP, concessões e 
privatizações), tendo em perspectiva a atração de 
investidores para a melhoria da infraestrutura no 
país. Operamos desde 1952 e somos um dos 
maiores BDs do mundo.

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

Atuamos por meio de financiamento e 
crédito; participação em empresas; serviços 
de estruturação de projetos; prestação de 
garantias; concessão de recursos não 
reembolsáveis a projetos de caráter social, 
cultural e tecnológico; além de produção de 
conhecimento. Disponibilizamos produtos, 
programas e fundos, conforme a modalidade 
e a característica das operações, que atendem 
a clientes de todos os portes.

Avaliamos o apoio a cada projeto com foco em 
seu potencial de geração de externalidades, isto é, 
no impacto socioambiental e econômico gerado 
direta ou indiretamente para o país.

Nossa governança é composta de regras e 
padrões de gestão criteriosos e envolve o 
relacionamento entre instâncias internas, 
como Conselho de Administração, Diretoria, 
Conselho Fiscal e demais comitês; e externas, 
como Congresso Nacional, Controladoria-Geral 
da União (CGU), Banco Central do Brasil (BCB), 
TCU e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

ONDE ESTAMOS 
LOCALIZADOS?
Atuamos em todo o território nacional. Nossa 
sede oficial é em Brasília (DF), no entanto, mais 
de 95% de nossos empregados estão lotados 
no Rio de Janeiro (RJ), em edifício próprio – 
o Edserj. Também temos representações em 
São Paulo (SP) e no Recife (PE).

Para estar presente nas demais localidades 
e facilitar o acesso a nossas linhas de 
financiamento, principalmente para as MPMEs, 
atuamos também de forma indireta, isto é, 
por meio de parceiros que ofertam nossos 
produtos. Temos mais de sessenta agentes 
credenciados, entre bancos comerciais privados 
e públicos, bancos de cooperativa e de 
montadora, bancos de desenvolvimento 
regionais e agências de fomento.

  
Saiba mais na seção 

O que fazemos?

  
Saiba mais na seção 

Transparência e efetividade

  
Saiba mais na seção 

Governança, ética e integridade

  
Saiba mais na seção 

 O que fazemos?

  
Saiba mais na seção 

Nossos relacionamentos

CONTINGÊNCIA

Com a declaração da pandemia de Covid-19, o crescimento dos 
casos no mundo e o aparecimento dos primeiros casos no Brasil, 
elaboramos no primeiro momento estratégias de enfrentamento que se 
desdobraram em medidas práticas, tais como:

•  intensificação das medidas de higienização e do distanciamento nas 
dependências do Banco;

•  controle do acesso às dependências, com medição de temperatura 
e avaliação clínica;

• suspensão de viagens, visitas e eventos; e

•  colocação de empregados assintomáticos suspeitos de infecção 
em trabalho remoto e de sintomáticos, em licença, com imediato 
monitoramento por equipe médica.

Na semana de 16 a 20 de março de 2020, realizamos um simulado de 
contingência, para avaliar as condições do trabalho remoto em larga 
escala. Depois da simulação, foi adotado por tempo indeterminado 
um regime de contingência em nossos escritórios. A partir do dia 
23 de março, já operávamos todos remotamente, respeitando as 
recomendações de distanciamento social.

Antes da pandemia, já dispúnhamos de um Sistema de Gestão de 
Continuidade de Negócios (SGCN), com o planejamento prévio 
necessário para eventos de continuidade de negócios e ferramentas de 
tecnologia da informação (TI) adequadas para permitir, de forma segura, 
o trabalho remoto de nossos empregados. Foram necessários apenas 
ajustes pontuais para uso contínuo e por período prolongado. As equipes 
de contingência contaram com acesso imediato a essas ferramentas que, 
logo depois, foram disponibilizadas aos demais empregados do Banco.

Os empregados receberam uma série de 
orientações sobre a atuação em contingência, 
como: procedimentos de acesso remoto e uso  
de ferramentas de reunião virtual, ergonomia  
no teletrabalho e procedimentos para segurança  
da informação.

Nossa atuação durante a pandemia está sendo pautada pelo 
Plano de Gerenciamento de Incidentes do BNDES (PGI) e liderada pelo 
Comitê de Contingência, que se reúne periodicamente e reporta as 
medidas adotadas à Diretoria. A tomada de decisões por esse comitê 
é apoiada pelas informações fornecidas pelas equipes especializadas 
em continuidade de negócios que compõem o SGCN, atuando como 
pontos de monitoramento da situação.

Ao longo da pandemia, foram implementadas adaptações aos 
procedimentos de cunho administrativo, em especial à assinatura de 
documentos, com a adoção de meios de assinatura eletrônica e digital.

Os serviços de segurança do trabalho atuaram 
de forma próxima aos empregados para prover 
orientações médicas e monitoramento da saúde.

Durante todo o período não houve relato da materialização de 
impactos financeiros, reputacionais ou regulatórios associados 
à atuação em regime de trabalho remoto, o que demonstra a 
adequação do planejamento existente e nossa capacidade de  
reagir à situação de contingência.

Planejamos cuidadosamente e implantamos ajustes ambientais e 
de procedimentos, bem como elaboramos o Protocolo BNDES de 
Prevenção à Covid-19, seguindo normas e padrões estabelecidos, em 
especial a Portaria Conjunta dos Ministérios da Economia e Saúde 20, 
de 18 de junho de 2020, o que permitiu que os prédios fossem 
liberados para o agendamento de atividades presenciais, 
em caráter voluntário, a partir do dia 16 de novembro de 2020.

O Comitê de Contingência permanece mobilizado para prover orientações 
e garantir o acesso aos recursos necessários para a continuidade de nossa 
atuação, acompanhando o andamento da pandemia.

 
Saiba mais na 
seção Nossos 
relacionamentos

 
Saiba mais na seção 
Nossa equipe
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REDUÇÃO DE DESPESAS E 
ADAPTAÇÕES DOS ESCRITÓRIOS

No primeiro trimestre de 2020, todo o corpo 
funcional que ainda estava lotado no edifício 
Ventura foi transferido para o Edserj, o que 
possibilitou a devolução dos últimos três 
pavimentos alugados naquele edifício, gerando 
economia anual na ordem de R$ 18,4 milhões.

Em 2020, foi iniciado o desenvolvimento de 
projetos de arquitetura e engenharia para 
modernização de andares do Edserj, como o 
20º pavimento, que será um andar destinado a 
clientes, e o mezanino, que abrigará o Projeto 
Garagem. O início das obras nesses pavimentos 
está previsto para o primeiro semestre de 2021.

EDIFÍCIO ECOEFICIENTE

Em 2020, com a instalação em mais dez 
pavimentos, foi concluída a implantação do novo 
sistema de iluminação nos pavimentos-tipo do 
Edserj, com a substituição de 850 lâmpadas 
fluorescentes (32 W) por aproximadamente 500 
lâmpadas de LED (20 W ou 18 W) em cada andar. 
A economia estimada com a troca é de cerca de 
R$ 3 mil ao mês, por pavimento.

O Edserj possui Certificação LEED 2009 EXISTING 
BUILDINGS: OPERATIONS AND MAINTENANCE 
(edifícios existentes: operação e manutenção), 
nível Prata, obtida em 2017.

Consumo de energia
A energia consumida no prédio não é adquirida 
na distribuidora local, mas comprada no mercado 
privado de energia. Parte é gerada por fontes 
incentivadas, tais como solar, eólica, biomassa 
e pequenas centrais hidrelétricas (PCH).

Consumo de água
A água potável do condomínio é proveniente 
de distribuidora e é utilizada para os sistemas 
de condicionamento de ar, irrigação, instalações 
hidrossanitárias e purificadores.

O Edserj ainda não dispõe de nenhum tipo de 
tratamento de água para reúso ou captação 
de água de chuva.

Consumo de fontes não renováveis
O consumo de fontes não renováveis pelo 
Edserj consiste basicamente em óleo diesel 
para alimentação dos geradores de emergência, 
recurso que é utilizado, na maior parte, em 
testes ao longo do ano.

PESO TOTAL DE RESÍDUOS (TONELADAS) DISCRIMINADOS 
POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO (2020)

Aterro Orgânico 80,3 Descarte realizado por empresa contratada

Entulho 61,33* Descarte realizado por empresa contratada

Reciclagem Geral 24,14 Descarte por meio das cooperativas e/ou 
empresas especializadas de acordo com as 
características dos materiais/produtos

Lâmpadas 0,64 Descarte por meio de empresa especializada 
para recuperação do mercúrio e reciclagem 
do material restante

Reutilização 1,82 Basicamente lixo eletrônico: descarte por meio 
de empresa especializada para triagem 
e posterior reutilização

Outros: 
infectante

0,06 Basicamente resíduos do ambulatório: descarte 
por meio de empresa especializada que faz a 
autoclavagem (descontaminação) e posterior 
encaminhamento a aterro

* Considera não só o entulho produzido nas intervenções realizadas diretamente por nosso 
condomínio, mas também aquele produzido em obras contratadas por ele.

EDSERJ | SÉRIE COMPARATIVA

Houve redução de consumo em todos os elementos em 2020 em relação a 2019. 
Embora boa parte da redução seja decorrente da suspensão das atividades no 
Edserj a partir de março de 2020, nos meses de janeiro e fevereiro (antes do 
período da quarentena), o consumo também foi menor, como indicado abaixo. 

Em relação ao consumo de água e energia, a redução não foi maior porque foi 
necessário manter o ar-condicionado ligado para refrigeração dos computadores, 
que continuaram sendo acessados de forma remota. Em relação ao consumo de 
água mineral, houve aumento no início do ano por causa da presença de 
geosmina na água proveniente de distribuidora no Rio de Janeiro. Já o consumo 
de óleo diesel, por ser resultante basicamente de testes para garantir a 
confiabilidade do sistema, não foi significativamente alterado pela pandemia. 

Redução de 23,95% em relação 
ao consumo de 2019

2019 15.272

15.2542018

11.6152020

CONSUMO DE ENERGIA (MWH)

Redução de 12,68% em relação 
ao consumo de 2019

* O consumo de óleo diesel de 2019 foi 
revisado de 12.540 (informado no Relatório 
Anual Integrado 2019) para 12.167 litros.

2019

12.167*

2018

19.862

2020

10.624

CONSUMO DE ÓLEO DIESEL (litros)

De janeiro a fevereiro de 2020: redução 
de cerca de 23% em relação ao mesmo 
período de 2019.

Redução de 30,82% em relação
ao consumo de 2019

57.200.000

2019

39.570.500

2020

54.760.000

2018

CONSUMO DE ÁGUA (litros)

Redução de 47,52% em relação 
ao consumo de 2019

2018

48.210

2019

34.675

2020

18.196

CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 
ADQUIRIDA EM RECIPIENTES 

PLÁSTICOS (litros)

De janeiro a fevereiro de 2020: redução 
de cerca de 8% em relação ao mesmo 
período de 2019.

De janeiro a fevereiro de 2020: redução 
de cerca de 10% em relação ao mesmo 
período de 2019.
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ESTRATÉGIA
Nossa

ALINHAMENTO COM 
DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS
As políticas públicas são referência fundamental 
para nosso planejamento. O Plano Plurianual (PPA) 
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) anual, 
ambos aprovados no Congresso e sancionados 
pelo Presidente da República, são considerados 
desde o processo de reflexão estratégica. 

Participamos dos ciclos de gestão do PPA 2020-2023, 
contribuindo para as discussões de políticas 
públicas no âmbito do plano por meio de nossos 
especialistas setoriais e de assuntos econômicos, 
sociais e ambientais. Alocamos também recursos 
extraorçamentários para programas temáticos nos 
quais a atuação de um banco de desenvolvimento  
é desejável. Ao longo da execução do PPA, 
monitoramos e comunicamos ao governo a 
utilização dos recursos previstos. Revemos as 
estimativas anualmente, conforme o rito 
determinado pelo ministério responsável pelo plano. 

A LDO 2020, em seu Capítulo VIII, atualiza a 
política de aplicação dos recursos das agências 
financeiras oficiais de fomento, destacando a 
diretriz geral, aplicada a todas, de preservação e 
geração do emprego; e prioridades específicas 
para cada instituição. Para a nossa atuação, foi 
priorizado o estímulo à criação e preservação de 
empregos com vistas à redução de desigualdades, 
à proteção e conservação do meio ambiente, ao 
aumento da capacidade produtiva e ao incremento 
da competitividade da economia brasileira.

Além do PPA e das leis orçamentárias, 
consideramos as políticas dos ministérios e os 
planos setoriais e regionais insumos para nosso 
planejamento estratégico, de maneira a manter-nos 
alinhados aos planos de governo.

Em 2020, a revisão de nossa estratégia de longo 
prazo considerou também a Estratégia Federal de 
Desenvolvimento para o Brasil (EFD) 2020-2031. 
A EFD tem como diretriz principal aumentar a 
renda e a qualidade de vida da população 
brasileira, com redução das desigualdades sociais e 
regionais; e é dividida em cinco eixos: econômico, 
institucional, infraestrutura, ambiental e social.

ESTRATÉGIA CORPORATIVA 
Anualmente, em conformidade com a  
Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), atualizamos nossa 
estratégia de longo prazo, analisamos os riscos e as 
oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco 

  
Saiba mais em  

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm 

  
Acesse em  

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2019/lei/L13898.htm

  
Formalizada no Decreto 10.531 de 
26 de outubro de 2020, disponível 

em www.in.gov.br/en/web/dou/-/
decreto-n-10.531-de-26-de-

outubro-de-2020-285019495

anos e definimos nosso plano de negócios para o 
ano seguinte, todos com aprovação de nosso CA.

MACROPROCESSO DE 
GESTÃO DA ESTRATÉGIA 

Nosso macroprocesso de planejamento e gestão  
da estratégia orienta as práticas e responsabilidades 
para elaboração, execução e acompanhamento  
do planejamento estratégico. A implementação da 
estratégia corporativa é realizada por meio dos 
projetos corporativos e de indicadores corporativos 
e das áreas e suas respectivas metas. 

As informações de desempenho da estratégia são 
apreciadas trimestralmente pelo Comitê Gerencial, 
pela Diretoria ou pelo Comitê de Gestão da 
Estratégia (CGE) e pelo CA.

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

O mapa estratégico do BNDES foi revisado em maio  
e em dezembro de 2020. Diante do surgimento da 
pandemia de Covid-19, no início de 2020, incluímos o 
tema “Anticíclico emergencial” entre nossas missões 
transversais. Associado a esse tema, definimos o 
objetivo estratégico de “agir de forma tempestiva para 
manter empregos e negócios e de forma estruturante, 
para viabilizar a retomada da economia”. A então 
missão estratégica setorial “Educação, saúde e 
segurança” teve seu objetivo ampliado de “melhorar 
a qualidade e a eficiência na prestação dos serviços  
de educação, saúde e segurança” para “impulsionar 
investimentos na indústria de saúde e melhorar a 
qualidade e a eficiência na prestação dos serviços  
de educação, saúde e segurança”.

No fim de 2020, houve nova revisão, com o fim  
da divisão das missões em setoriais e transversais  
e a permanência de três dimensões no mapa 
estratégico: “missões”; “processos e financeiro”;  
e “aprendizado e evolução”, antes chamada de 
“recursos não financeiros” e atualizada para 
enfatizar a valorização do conhecimento.

Tendo em perspectiva a consolidação e simplificação 
do mapa estratégico, outras alterações importantes 
foram: (i) fusão das missões “Educação, saúde e 
segurança” com “Sustentabilidade”, substituídas 
por “Socioambiental”; (ii) incorporação da missão 
“Desestatização”, bem como de suas respectivas 
orientações estratégicas, na missão “Modernização 
do Estado e desenvolvimento territorial”; e  
(iii) inclusão das orientações estratégicas relacionadas 
às MPMEs na missão “Estrutura produtiva”. 

GRI

102-2 | 102-15 
102-26 | 102-31
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O primeiro nível do mapa apresenta nossas 
missões e seus objetivos estratégicos. O segundo 
refere-se aos processos internos e objetivos 
institucionais corporativos – o que precisa ser 
feito internamente para atingir as missões do 
desenvolvimento. Na base do mapa, dando 
sustentação à estratégia, estão as pessoas e  
os recursos em tecnologia de informação (TI). 
Nossas missões estão associadas aos ODS e aos 
eixos da Estratégia Federal de Desenvolvimento.

PLANO DE NEGÓCIOS 2020

Com base na Estratégia Corporativa 2020-2027, 
o Plano de Negócios 2020 estabeleceu um 
conjunto de projetos corporativos, indicadores  
e metas com o objetivo de materializar sua 
implementação em um horizonte de curto  
prazo (um ano). 

Indicadores estratégicos
Os indicadores estratégicos buscam orientar 
comportamentos e resultados esperados, e são 
utilizados para acompanhar o atingimento dos 
objetivos estratégicos ao longo do tempo. Além 
dos indicadores corporativos, acompanhamos 
também os indicadores das áreas, que são 
pactuados pelos diretores com suas equipes e dão 
origem ao plano de contribuição de cada uma 
delas para atingir os objetivos da estratégia. 

Foram estabelecidos seis indicadores corporativos 
para 2020, apresentados na tabela a seguir. Por 
conta do redirecionamento de nosso foco para o 
enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 
no Brasil, nosso desempenho operacional foi superior 
ao previsto. Os indicadores: “Contratações em 
infraestrutura”, “Volume de contratações por 
empregado”, “Resultado de operações de crédito 

  1 | MISSÕES  | O que entregar para a sociedade? Quais as missões do BNDES? 

M
is

sã
o

Infraestrutura
Estrutura  
produtiva Socioambiental Inovação Desenvolvimento do 

mercado de capitais

Modernização do Estado  
e desenvolvimento 

territorial

Anticíclico  
emergencial

Desenvolver e apoiar 
projetos para aumentar 
produtividade, ampliar 

acesso e promover 
infraestrutura integrada  

e sustentável

Apoiar o aumento 
da produtividade, da 
competitividade e do 
emprego, integrando 
inovação, exportação, 
empreendedorismo e 

sustentabilidade

 Estruturar e propagar 
iniciativas socioambientais 
de impacto, alavancando 
recursos do setor privado 

 e melhorando a qualidade 
e eficiência na prestação 

de serviços

 Promover o 
empreendedorismo, o 

aumento da produtividade  
e a transformação para  

a economia do 
conhecimento e  
sociedade digital

Fomentar o 
desenvolvimento  

do mercado  
de capitais

Promover eficiência  
do setor público 
e redução das 
desigualdades  

territoriais

Agir de forma 
tempestiva para manter 
empregos e negócios e 
de forma estruturante, 

para viabilizar  
a retomada  

da economia

O
D

S 1, 6, 7, 9, 11 2, 8, 9, 10, 12, 17 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

8, 9, 15, 16 5, 8, 9, 10, 13, 17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 ,11, 13, 16, 17

8

Ei
xo

s 
EF

D Infraestrutura,  
Econômico e  
Ambiental

 Econômico,  
Ambiental  

e Social

Infraestrutura,  
Econômico,  

Ambiental e Social

Econômico,  
Ambiental  

e Social

Econômico,  
Ambiental  

e Social

Econômico,  
Institucional  

e Social

Econômico  
e Social

  2 | PROCESSOS E FINANCEIRO  | O que precisamos fazer internamente para garantir as entregas? 

Soluções para  
o cliente

Gestão integrada  
de riscos

Gestão financeira de  
ativos e passivos

Racionalização de 
processos e normas

Parcerias e 
 diálogos

Dialogar com clientes atuais  
e potenciais para o aprimoramento 
contínuo de soluções, melhorando 

sua experiência

Desenvolver novas metodologias de precificação 
de risco e aprimorar as existentes para viabilizar 
mais projetos de impacto para o país, gerindo 

riscos de forma integrada

Viabilizar recursos financeiros e condições 
de negócio compatíveis com a promoção 
do desenvolvimento do país, mantendo o 

continuado equilíbrio financeiro e patrimonial

Padronizar,  
simplificar e 
 digitalizar

Promover parcerias  
e diálogos para promover  
o desenvolvimento do país

  3 | APRENDIZADO E EVOLUÇÃO | Quais recursos não financeiros são essenciais?

TI Pessoas

Viabilizar a geração de negócios por meio da digitalização, consolidando  
canais e integrando processos digitais do front office ao back office

Tornar a organização mais transversal, ágil e flexível, com mais eficiência,  
produtividade, cooperação e capacidade de comunicação interna e externa

MAPA ESTRATÉGICO (DEZEMBRO 2020)

Para uma análise 
detalhada do 
desempenho dos 
indicadores corporativos 
e de áreas, acesse o 
Relatório de Análise do 
Desempenho Estratégico, 
aprovado pelo CA em 
maio de 2021, em  
www.bndes.gov.br/kpis.
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e repasses por empregado”, além de “Fábrica de 
projetos e desestatização”, tiveram desempenho 
acima da meta. Já as “Despesas administrativas e  
de pessoal” e a “Qualidade relativa da carteira de 
crédito” ficaram ligeiramente abaixo da meta 
(diferença inferior a 5%). 

Os quatro primeiros indicadores da tabela 
contribuem para a base de cálculo do programa  
de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)  
do BNDES, enquanto todos os seis têm influência  
na base de cálculo do programa de Remuneração 
Variável Anual (RVA) dos dirigentes do Banco. 
Para fins de cálculo da PLR dos empregados, o 
desempenho dos indicadores estratégicos 
corporativos e de área será limitado a 100%.

No ano, foram pactuados também 49 indicadores 
estratégicos de áreas pelos diretores do BNDES.  Desse 
total, sete (14%) ficaram com desempenho abaixo da 
meta estipulada para 2020; nove (18%) tiveram 
performance exatamente igual à meta; e os 33 
demais (67%) apresentaram desempenho superior. 

Saiba mais sobre a remuneração 
dos empregados na seção 

Nossa equipe

  

  
Saiba mais sobre a remuneração 

dos dirigentes na seção  
Governança, ética e integridade

INDICADORES ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

INDICADOR META 2020 REALIZADO 
31.12.2020

DESEMPENHO 
(%)1

Contratação em infraestrutura – 
CIN (R$ milhões)

19.000 29.266 154

Fábrica de projetos e 
desestatização – FPD 
(número de marcos)

100 163 163

Despesas administrativas e de 
pessoal – DAP (R$ milhões)

2.204 2.232 99

Volume de contratações por 
empregado (R$ milhões)

22,72 30,64 135

Resultado de operações  
de crédito e repasses  
por empregado  
(R$ milhões/empregado)

6 9,91 165

Qualidade relativa da 
carteira de crédito (%)2 106,76 101,67 95

1 Para fins de apuração de desempenho, todos os indicadores são contabilizados até sua terceira 
casa decimal.

2 Indicador definido como a média da razão entre as parcelas dos últimos quatro trimestres das 
carteiras de crédito classificadas com risco de crédito normal (entre os níveis AA e C na escala CMN) 
do Sistema BNDES e do Sistema Financeiro Nacional.

INDICADORES ESTRATÉGICOS DE ÁREAS – UNIDADES DE SUPORTE

DIRETORIA ÁREA INDICADOR META 2020 REALIZADO 31.12.2020 DESEMPENHO (%)1

Presidência
Gabinete da 
Presidência (GP)

Cesta GP de indicadores do front office  
(AGOV, ADIG, AED, AEP, AST, AGS, AE)

100% 125% 125

Grau de conhecimento do BNDES + IMS 
(Influence Marketing Score) amplo

100% 158% 158

Operações

Área de Planejamento 
Estratégico (AP)

Cesta AP dos indicadores do front office 100% 672% 672

Satisfação com os serviços prestados pela AP 80% 76% 96

Indicadores de resultados para os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Portal ODS

17 17 100

Área de Tecnologia 
da Informação (ATI)

Disponibilidade dos sistemas principais de TI 99,5% 99,79% 100

Satisfação com projetos de TI 90% 97% 108

Área de Suporte 
ao Negócio (ASN)

Novos serviços de lista predefinida prestados pela ASN 80% 100% 125

Redução de despesas com imóveis (R$ milhões) 25,3 32,282 127

Média de performance de três indicadores de nível de serviço 100% 100% 100

Pessoas e 
Cultura

Área de Gestão de 
Pessoas e Cultura 
Organizacional (APEC)

Satisfação com os serviços de RH – Canal RH e Serviços 94% 96,08% 102

Implementação do projeto Transformação Cultural 70% 100% 143

Financeira

Área Financeira (AF)

Limite de exposição contábil em moeda estrangeira 100% 100% 100

Eficiência de gestão de risco da carteira de trading da Tesouraria 95% 100% 105

Parcerias internacionais mobilizadoras de recursos 6 11 183

Área de Controladoria 
(ACO)

% de relatórios/informes ACO no prazo 95% 100% 105

Novo sistema de tributos ACO 100% 87,50% 88

Jurídica
Áreas Jurídicas 
(AJ1 e AJ2)

Grau de satisfação com a prestação dos serviços jurídicos 80% 92% 115

Grau de contribuição das áreas jurídicas para o atingimento 
das metas dos indicadores destacados pelas áreas-clientes

100% 161% 161

% de atendimento dentro do prazo previsto dos pareceres consultivos 95% 100% 105

Compliance 
e Riscos

Área de Gestão 
de Riscos (AGR)

Tempo médio de emissão de CR corporativo nacional (dias) 25 20 120

Tempo médio de emissão de CR project finance (dias) 25 19 124

Riscos integrados alocados por segmentos de 
negócios (compartilhado com AIC)

100% 100% 100

Área de Integridade 
e Compliance (AIC)

Riscos integrados alocados por segmentos de 
negócios (compartilhado com AGR)

100% 100% 100

Ampliar a base de dados monitorada pela ferramenta LegalBot 14 14 100

1 Para fins de apuração de desempenho, todos os indicadores são contabilizados até sua terceira casa decimal.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DAS ÁREAS – UNIDADE INDEPENDENTE

DIRETORIA ÁREA INDICADOR META 2020 REALIZADO 31.12.2020 DESEMPENHO (%)1

Conselho de 
Administração

Auditoria Interna (AT)

Trabalhos de auditoria previstos no PAINT 2020 concluídos  
até 31.12.2020

80% 93% 116

Notas técnicas de avaliação da capacidade de Auditoria Interna 2 2 100

1 Para fins de apuração de desempenho, todos os indicadores são contabilizados até sua terceira casa decimal.

Por um lado, as operações de crédito relacionadas às 
medidas emergenciais impulsionaram o desempenho 
em gestão pública e socioambiental (AGS), energia (AE), 
indústria, serviços e comércio exterior (AI) e  
de operações indiretas (ADIG). Por outro lado, 
investimentos relacionados à mobilidade urbana foram 
adiados em função das medidas de isolamento social e 
investimentos em saneamento foram restringidos pelo 
limite de crédito de entes públicos e postergados em 
função do processo de mudanças na regulação do 
setor, com impacto negativo nos indicadores 
relacionados à concessão de crédito da Área de 
Saneamento, Transporte e Logística (AST), bem como 
nos resultados dos “Marcos de conclusão de projetos de 
estruturação” (AEP) e dos “Marcos especiais de 
estruturação de projetos executados” (AED). 

Já os indicadores de marcos de originação e obtenção 
de projetos de estruturação/desestatização (AEP e 
AGOV) tiveram um desempenho acima da meta, em 
função de nosso fomento e do aumento do interesse 
dos entes públicos pela parceria com o setor privado 

para viabilizar investimentos que permitam a ampliação 
do acesso e qualidade de serviços públicos. O indicador 
“Crédito alavancado por produtos de garantia” (AST) 
ficou significativamente acima da meta (performance de 
11.687%) em função, sobretudo, do FGI Peac.

Projetos corporativos 
Os projetos estratégicos corporativos buscam contribuir 
para a implementação dos objetivos estratégicos ou 
melhorar indicadores, visando impulsionar o BNDES  
na direção de um novo patamar de atuação.

Esses projetos consistem em atividades temporárias, 
com objetivos claros e predefinidos e têm caráter 
transversal, envolvendo e/ou impactando diferentes 
unidades do Banco.

Em 2020, apesar do redirecionamento de nossa 
atuação em razão da crise causada pelo novo 
coronavírus, os projetos estratégicos obtiveram um 
elevado grau de conclusão, atingindo 86,48% das 
entregas previstas. 

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho >  
Medidas emergenciais

  
Saiba mais na seção 

Nosso desempenho >  
Infraestrutura

INDICADORES ESTRATÉGICOS DE ÁREAS – UNIDADES DE NEGÓCIO
DIRETORIA ÁREA INDICADOR META 2020 REALIZADO 31.12.2020 DESEMPENHO (%)1

Participações, 
Mercado de 
Capitais e 
Crédito Indireto

Área de Operações e 
Canais Digitais (ADIG)

Número de fintechs de crédito credenciadas no Canal MPME 2 7 350

Desembolsos totais em operações indiretas 
automáticas (ADIG) (R$ milhões)

30.000 32.932 110

Área de Mercado de 
Capitais, Participações 
e Reestruturação de 
Empresas (AMC)

Fundos selecionados/contratados 8 15 188

Ofertas públicas/alienação em mesa acima de R$ 50 milhões 10 12 120

Infraestrutura, 
Concessões 
e PPPs

Área de Governo 
e Relacionamento 
Institucional (AGOV)

Originação de projetos de estruturação/desestatização 25 93 372

Satisfação do cliente com os serviços do BNDES 60% 89% 148

Área de Estruturação 
de Parcerias de 
Investimentos (AEP)

Marcos de obtenção de projetos de estruturação 33 47 142

Marcos de conclusão de projetos de estruturação 27 17 63

Leilões realizados com sucesso 6 5 83

Estruturação 
de Empresas e 
Desinvestimento

Área de Estruturação 
de Empresas e 
Desinvestimento (AED)

Marcos de estruturação de projetos executados 45 54 120

Marcos especiais de estruturação de projetos executados 4 3 75

Concessão de 
Crédito Direto 
e Garantias

Área de Energia (AE)
Aprovações AE 2020 (R$ milhões) 12.000 27.089 226

Desembolso AE 2020 (R$ milhões) 13.000 15.325 118

Área de Gestão Pública 
e Socioambiental (AGS)

Operações aprovadas AGS (nº de operações) 28 43 154

1ª funding proposal Green Climate Fund (GCF) – 
marcos essenciais realizados

10 10 100

Veículo de captação recursos privados – marcos essenciais 6 6 100

Área de Saneamento, 
Transporte e 
Logística (AST)

Desembolso AST 2020 (R$ milhões) 5.500 3.782 69

Aprovações AST 2020 (R$ milhões) 7.000 4.892 70

Crédito alavancado por produtos de garantia (R$ milhões) 800 93.501 11.688

Área de Indústria, Serviços 
e Comércio Exterior (AI)

Aprovações AI 2020 (R$ milhões) 7.000 11.737 168

Desembolsos AI 2020 (R$ milhões) 9.000 10.589 118

Fundo selecionado 1 2 200

1 Para fins de apuração de desempenho, todos os indicadores são contabilizados até sua terceira casa decimal.

14

R
EL

A
TÓ

R
IO

 A
N

U
A

L 
2

0
2

0
N

O
S

S
A

 E
S

T
R

A
T

É
G

IA



RISCOS E OPORTUNIDADES 

Em consonância com o determinado pela Lei das 
Estatais, na ocasião da aprovação da estratégia 
pelo CA em dezembro de 2020, foram 
apreciados os riscos (ameaças) e as oportunidades 
relacionados a sua implementação. 

A priorização de riscos e oportunidades foi 
realizada a partir do grau de probabilidade de 
ocorrência e do grau de impacto sobre a 
capacidade de alcançarmos nossos objetivos 
estratégicos, considerando também como 
critério o impacto mais imediato. 

Essa análise foi insumo para a definição do 
Plano de Negócios 2021. Veja abaixo alguns 
destaques de ameaças e oportunidades.

1. POLÍTICAS DE CRÉDITO E GARANTIAS: teve como principal objetivo aprimorar 
as normas internas de forma a rever as exigências da política de crédito e de 
garantias, buscando novos parâmetros de assunção ao risco, flexibilização e 
desburocratização. O resultado desse projeto é uma nova política de crédito, 
que contempla melhorias relativas a project finance e a corporate finance. 

2. OFERTA DE SOLUÇÕES: visou tornar as soluções de concessão de crédito mais 
aderentes às necessidades dos clientes, de forma a ampliar o acesso ao crédito para 
pequenos e médios negócios. Seus principais resultados foram a criação do Programa 
Emergencial de Acesso a Crédito (FGI Peac); melhorias internas de processos e 
normas relacionados a debêntures; e revisão do produto BNDES Garantia voltado a 
empresas de maior porte, com revisão da precificação, normas e processos internos.

3. OPORTUNIDADES DE FUNDING: buscou viabilizar fontes alternativas de funding 
para propósitos específicos, visando diversificar nossa captura de recursos, tanto 
pelo uso mais eficiente de nosso balanço quanto pelo compartilhamento de 
riscos em operações de crédito e atração de novos investidores ao mercado de 
crédito de longo prazo. Como resultados destacamos a viabilização do socorro 
ao setor elétrico durante a pandemia, o desenvolvimento e lançamento da 
Letra Financeira Verde e um piloto de estruturação de fundo patrimonial de 
instituição pública, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). 

     Saiba mais na seção Nosso desempenho > Medidas emergenciais 

Saiba mais na seção Sustentabilidade financeira

4. BNDES HUB DE INOVAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO: teve o objetivo de impulsionar 
a inovação no setor público brasileiro, por meio da disseminação de cases de sucesso 
e boas práticas para digitalização de processos e serviços; da implantação do piloto da 
Rede Blockchain Brasil (RBB), focada em serviços de interesse público transparentes; e  
da implementação de soluções que otimizem a gestão e a arrecadação de recursos 
dentro do conceito de cidades inteligentes. Alguns dos principais resultados foram  
a implementação de projetos pilotos e o estabelecimento de frameworks para 
digitalização de serviços públicos nos entes subnacionais; uso de tecnologia 
para aprimorar a capacidade de gestão e arrecadação de impostos imobiliários e 
rastreamentos de cadeia de mercadorias; e a estruturação da governança da RBB com 
a implementação de serviços para registro de documentos e rastreio de recursos. 

    Saiba mais na seção Transparência e efetividade

5. TRANSFORMAÇÃO CULTURAL: buscou tornar o corpo funcional ainda mais 
alinhado com nosso propósito e estratégia, por meio do estímulo a novos 
comportamentos, normas e práticas mais adequados aos desafios e oportunidades 
atuais. Seus principais resultados foram a criação de um programa de capacitação 
da alta administração; o desenvolvimento de uma nova sistemática de avaliação 
individual de desempenho; e a estruturação de um programa de voluntariado.

    Saiba mais na seção Nossa equipe

6. PROCESSOS DE CRÉDITO: objetivou o aprimoramento e a digitalização de etapas  
do fluxo operacional e o desenvolvimento de novas funcionalidades no Portal 
do Cliente. Alguns dos principais resultados foram a implementação do processo 
de consulta prévia no portal, possibilitando a digitalização dessa etapa; e o 
avanço na segmentação dos clientes de acordo com seu perfil e/ou necessidade, 
para que seja possível adequar as etapas de habilitação e análise a diferentes 
níveis de complexidade na demanda por crédito, implementação de fluxo 
operacional diferenciado de acordo com tíquete e/ou nível estratégico da 
operação. Na fase de acompanhamento, houve revisão das obrigações 
contratuais dos clientes e padronização e automatização de processos, de forma 
a garantir o compliance e a segurança jurídica, e ampliar a produtividade.

    Saiba mais na seção O que fazemos? |   Saiba mais na seção Nossos relacionamentos

7. MODELO OPERACIONAL 4.0: teve como objetivo viabilizar uma nova forma 
de atuação para o segmento de MPMEs, considerando a reconfiguração do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN), causada pela entrada de novos players – 
as fintechs – e pela regulamentação do open banking. Dentre as melhorias 
implementadas, destacamos o normativo de credenciamento de fintechs e bancos 
digitais e a redução do custo de credenciamento; as melhorias na jornada do 
cliente no Canal MPME e no site do BNDES; a captação de recursos de prazos 
mais curtos, mais adequados ao financiamento de MPMEs e as melhorias no 
credit score, além da estruturação de novos produtos voltados para MPMEs.  

PROJETOS CORPORATIVOS 2020

TEMA
A - AMEAÇA (LARANJA) OU  
O - OPORTUNIDADE (VERDE)

GP GI

INFRAESTRUTURA O
Promoção do gás como combustível da 
transição energética

ALTA
MUITO 
ALTO

ESTRUTURA 
PRODUTIVA O

Avanços na regulação do Banco Central 
para a promoção do open banking 
potencializam redução da assimetria 
informacional no setor bancário e mais 
informações para subsidiar a atuação do 
BNDES. Potencializam o modelo indireto 
do BNDES, gerando escalabilidade e maior 
democratização do crédito

ALTA
MUITO 
ALTO

SOCIOAMBIENTAL O

Escalar projetos pilotos de sucesso do 
BNDES em educação e estruturar linhas 
de financiamento a entes públicos com 
foco em qualidade e gestão

ALTA
MUITO 
ALTO

INOVAÇÃO O

Aprimoramento e ganho de escala 
em linhas associadas à disseminação 
da economia 4.0, inovação, saúde, 
bioeconomia, sustentabilidade e 
digitalização da economia

MUITO 
ALTA

ALTO

DESENVOLVIMENTO 
DO MERCADO 
DE CAPITAIS

O

O fortalecimento de critérios 
socioambientais para financiamento e 
da Agenda 2030 para implementação 
dos ODS pode atrair recursos (novos 
fundings) de investidores institucionais, 
principalmente internacionais, além de 
possibilitar oportunidades de captação de 
recursos (green bonds, Green Climate Fund 
etc.), listagem em bolsa e em agências de 
rating e criação de fundos de impacto

ALTA
MUITO 
ALTO

MODERNIZAÇÃO 
DO ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL

O

Nos projetos estruturados pelo BNDES, 
poderá haver ganhos significativos da sua 
análise (prazo, conhecimento do projeto) 
para concessão de financiamento

MUITO 
ALTA

ALTO

ANTICÍCLICO 
EMERGENCIAL O

Reconhecimento de iniciativas do BNDES 
podem alavancar seu papel como agente 
indutor na retomada econômica e em 
práticas de produtividade, sustentabilidade

ALTA
MUITO 
ALTO

PROCESSOS E 
FINANCEIRO A

Redução ou, no limite, perda do FAT 
como fonte de recursos poderá elevar 
custos de captação, dificultando o 
repasse para os clientes

ALTA
MUITO 
ALTO

APRENDIZADO 
E EVOLUÇÃO A

Segurança cibernética se torna uma 
questão ainda mais relevante

ALTA
MUITO 
ALTO

Legenda:  
GP – Grau de probabilidade    

GI – Grau de impacto
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PLANO TRIENAL
Lançamos, em dezembro de 2019, um novo 
instrumento de planejamento e de comunicação 
de nossas agendas estratégicas e entregas para a 
sociedade: o Plano Trienal 2020-2022. O plano 
traça um caminho para nossas ações nos 
próximos anos, com foco em transformar a vida 
de gerações de brasileiros. Para isso, explicita 
nossas agendas estratégicas, relacionando-as  
aos ODS da ONU, e destaca um conjunto de  
14 entregas para a sociedade até 2022.

Abaixo estão destacadas as entregas e metas 
revisadas do Plano Trienal 2020-2022, com os 
resultados alcançados em 2020. Para os serviços 
são consideradas as previsões de benefícios para 
a sociedade a serem entregues pelos projetos 
estruturados durante o ano. No caso de crédito, 
trata-se de previsão do impacto previsto pelos 
projetos aprovados em 2020.

No ano, durante o processo de revisão de nossa 
estratégia, o Plano Trienal sofreu alguns ajustes. Por 
exemplo, “Iluminação pública” deixou de figurar no 
plano, uma vez que a estruturação de projetos de 
iluminação passou a ser atendida pelo mercado. 
Isso não significa que tenhamos deixado de apoiar 
projetos do setor, já que o Plano Trienal apresenta 
um conjunto selecionado de entregas para a 
sociedade, não incluindo nossos impactos em todos 
os setores que apoiamos. Incluímos a entrega de 
“Concessão de unidades de conservação de 
parques e florestas nacionais”, reforçando nossos 
esforços de preservação ambiental. 

As metas relacionadas a vendas de empresas 
estatais (15 estaduais e 15 federais) e à 
estruturação de cinco fundos imobiliários foram 
unificadas em uma só meta de realização de 
processos de desestatização. Com o 
desenvolvimento do banco de serviços e, 
consequentemente, o refinamento da carteira  

CRÉDITO

SETOR ENTREGA TRANSFORMADORA
MISSÃO 

ESTRATÉGICA
META  
2022

REALIZADO 
2020

Energia
Aumento da capacidade instalada de energias renováveis (GW)

Infraestrutura
3 1,4

Expansão realizada da rede de distribuição de gás natural (km) 2.200 1.251

Logística
Implantação, duplicação ou modernização de trechos ferroviários (km)

Infraestrutura
2.500 0

Implantação, duplicação ou modernização de trechos rodoviários (km) 5.000 958

Mobilidade urbana Demanda atendida por novos sistemas de média e alta capacidade (mil usuários/dia útil) Infraestrutura 1.000 0

Saneamento

Quantidade de pessoas que passará a ter acesso à rede de esgoto + quantidade 
de pessoas beneficiadas pela ampliação do tratamento de esgoto (mil)

Infraestrutura

5.500 61,8

Quantidade de pessoas que passará a ter acesso à rede de água + quantidade 
de pessoas beneficiadas pela ampliação do tratamento de água (mil)

1.000 257,8

TICs Novos acessos de serviços de banda larga fixa – pessoas conectadas (mil pessoas) Estrutura produtiva 4.000 608,3

Educação Apoio, por meio de instrumentos financeiros, à educação básica e/ou profissionalizante (mil alunos) Educação 1.000 107,3

Saúde Unidades de saúde do SUS beneficiadas pelo apoio do BNDES Saúde 1.000 480

Segurança Projetos voltados a melhorar a eficiência dos serviços de inteligência em segurança pública Segurança 20 4

Emprego Geração ou manutenção de empregos diretos e indiretos (mil empregos) Estrutura produtiva 6.572 4.720

MPME Apoio a MPMEs e pessoas físicas em operações de crédito e garantia (mil clientes) Estrutura produtiva 625 464

SERVIÇOS

SETOR ENTREGA TRANSFORMADORA
MISSÃO 

ESTRATÉGICA
META  
2022

REALIZADO 
2020

Saneamento
Estruturação de projetos para levar serviços de saneamento a 
pessoas não atendidas atualmente pelo sistema (mil)1

Infraestrutura 20.000 1.240

Parques e florestas Concessão de unidades de conservação de parques e florestas nacionais2 Infraestrutura 20 N/A3

Logística
Estruturação de projetos para gestão privada em portos públicos (% das trocas comerciais)

Infraestrutura
30% 0%

Estruturação de projetos para extensão de rodovias concedidas (mil km)4 13,67 1,27

Venda de empresas e 
fundos imobiliários

Realização de processos de desestatização: venda de empresas 
ou estruturação de fundos imobiliários

Infraestrutura 30 2

1 75% referem-se à estruturação de concessões e PPPs e 25% à privatização.
2 Substitui a entrega referente à iluminação pública.
3 N/A – não se aplica. Como se trata de uma meta nova, não houve realizações em 2020.
4 Da meta original de 20 mil km, 6.330 km foram reprogramados para 2023 em função da capacidade de absorção de mercado.
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OPEN BANKING

Por meio do open banking (ou sistema financeiro aberto), as instituições 
autorizadas a funcionar pelo BCB passam a compartilhar dados sobre produtos  
e informações financeiras de seus clientes (com seu consentimento), utilizando 
APIs (application programming interfaces) para integrar suas plataformas 
tecnológicas e bases de dados.  

As informações obtidas podem nos auxiliar a direcionar nossos instrumentos 
financeiros e não financeiros de forma mais assertiva, bem como melhorar 
e agilizar os processos de concessão de crédito. Permitem, além disso, que 
aperfeiçoemos nosso modelo de análise de risco de crédito, reduzindo, por 
exemplo, a quantidade de informações e documentos solicitados aos clientes.

Nossa participação na construção do open banking brasileiro, em conjunto com 
outras instituições financeiras, pode facilitar ainda a identificação de lacunas 
de crédito e ajudar na própria expansão do mercado de crédito, favorecendo, 
especialmente o acesso de MPMEs.

de projetos, reavaliamos que serão trinta os 
projetos de desestatização (incluindo projetos 
imobiliários) com leilão previsto até o fim de 2022.

Além disso, houve redução também na meta de 
telecomunicações em função da impossibilidade de 
uso do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust) como recurso propulsor, 
uma vez que ainda não foram definidas as regras 
para sua operacionalização.

Em decorrência de nossa forte atuação na mitigação 
dos efeitos da pandemia, ampliamos as metas até 
2022 de 450 mil para 625 mil para o “Apoio a micro, 
pequenas e médias empresas e pessoas físicas em 
operações de crédito e garantia”, de 3 milhões para 
6,57 milhões para “Geração ou manutenção de 
empregos diretos e indiretos” e de 150 para 1.000 
para “Unidades de saúde do SUS beneficiadas pelo 
apoio do BNDES”.

POLÍTICAS OPERACIONAIS 
E DE CRÉDITO
As Políticas Operacionais (PO) regulamentam e 
consolidam nossos instrumentos de apoio 
financeiro. Ao longo de 2020, elas passaram por 
alterações importantes para aprimorar processos de 
concessão, tornando-os mais ágeis, e para rever o 
escopo de produtos, tais como BNDES Finame 
Direto, BNDES Debêntures Sustentáveis e BNDES 
Garantia, aumentando a atratividade do portfólio. 

Adicionalmente, foram lançados programas para 
apoios específicos, com destaque para aqueles 
voltados a combater a crise econômica decorrente da 
Covid-19, ao apoio emergencial ao setor de saúde e 
à agenda ASG (ambiental, social e de governança). 

Houve, ainda, redução de spreads em alguns produtos 
e linhas, com destaque para aqueles operados 
indiretamente, contribuindo para a efetividade do 
apoio. Ressalte-se, por fim, a ampliação do uso de 
custo financeiro indexado à Selic, em especial para as 
operações de prazos mais curtos. 

A Política de Crédito e Garantias, por sua vez, é 
o conjunto de normas e procedimentos relativos a 
nossa concessão e gestão do crédito. Em 2020, a 
aprovação de uma nova política representou um 
grande avanço na flexibilização das garantias 
exigidas em nossos financiamentos. As mudanças 
na modalidade de project finance irão permitir o 
financiamento a projetos greenfield (aqueles que 
estão sendo iniciados do zero) utilizando-se apenas 
as garantias do projeto mediante atendimento de 
determinadas condições. Além disso, nos projetos 
brownfield (aqueles que já têm instalações), a nova 
resolução prevê que as garantias fidejussórias sejam 
liberadas proporcionalmente à execução física dos 
projetos. As alterações da política devem aumentar 
a atratividade dos leilões e possibilitar a entrada de 

  
Saiba mais na seção  

O que fazemos?

  
Saiba mais no box  

Projetos corporativos 2020

investidores em um número maior de projetos, 
contribuindo para a superação do déficit histórico 
da infraestrutura brasileira e alinhando-se a nossos 
objetivos estratégicos.

NOVOS PRODUTOS

Diante das necessidades urgentes que se 
verificaram na economia brasileira em função da 
crise provocada pela Covid-19, planejamos e 
lançamos uma série de medidas, entre novos 
produtos e modificações no portfólio já 
existente, de modo a amenizar o impacto do 
arrefecimento abrupto da atividade econômica 
sobre a cadeia produtiva brasileira. 

Também permanecemos atentos à agenda 
socioambiental, desenvolvendo e lançando 
produtos para fomentar o comportamento 
responsável das empresas, de modo que evitem, 
combatam e reduzam o esgotamento de recursos 
naturais e as condições que desestabilizem a 
economia e instituições sociais vitais.

Em relação ao portfólio de produtos para  
o setor agrícola, foi introduzido em 2020 o  
BNDES Crédito Rural, solução financeira para o 
atendimento contínuo ao setor agropecuário, em 
caráter complementar ao crédito rural já operado 
com recursos equalizados do Governo Federal, 
evitando-se, assim, o esgotamento de recursos  
ao longo do ano agrícola. 

Em relação aos instrumentos para serviços de 
estruturação de projetos, destacam-se as alterações no 
produto BNDES Serviços Estruturação de Projetos com 
o intuito de regular os critérios de nossa remuneração 
em projetos de estruturação imobiliários e alavancar  
o apoio ao segmento de parques.

Outro aprimoramento no portfólio de soluções 
financeiras foi a reestruturação do produto  
BNDES Fianças, com a substituição de seu nome 
para BNDES Garantia, ampliando seu escopo  
de atuação e criando-se um fluxo específico  
para as operações com o produto.

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho >  
Medidas emergenciais

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho >  
Sustentabilidade

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho >  
Estrutura produtiva

 
Saiba mais na seção  
O que fazemos?
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INSUMOS
IDENTIDADE INSTITUCIONAL

PROPÓSITO 

Transformar a vida de gerações de brasileiros,  
promovendo desenvolvimento sustentável.

VALORES

Ética, espírito público e compromisso  
com o desenvolvimento. 

PRINCÍPIOS

Transparência, efetividade, diálogo, cooperação  
e busca pela excelência.

MISSÃO

Viabilizar soluções que adicionem investimentos para  
o desenvolvimento sustentável da nação brasileira.

VISÃO

Ser o banco de desenvolvimento  
sustentável brasileiro.

 FINANCEIROS 

R$ 17,8 bilhões
de recursos do FAT

R$ 48,6 bilhões
de entradas originadas da 
carteira de renda variável

R$ 22 bilhões
disponibilizados pelo 
Governo Federal para 
repasse a programas de 
enfrentamento dos efeitos 
da pandemia de Covid-19

R$ 10,3 bilhões
de captações internas  
e externas

R$ 109,3 bilhões
de retorno das operações  
de crédito

 HUMANOS 

2.518 

empregados

84,4%
de nível universitário

68%
pós-graduados

 INTELECTUAIS 

30h
de treinamento  
por empregado

2.418
participações  
em treinamentos

+ de 50
projetos acompanhados  
com imagens de satélite

SOCIAIS E RELACIONAIS   

+ de 8 milhões
de visitas a nosso  
site no ano

214 mil 
visualizações de  
eventos on-line

+ de 400
proposições legislativas 
acompanhadas

4.261 
demandas recebidas  
e tratadas pela Ouvidoria

TENDO COMO

Como
GERAMOS VALOR

CAPTAMOS

PRODUTOS E SERVIÇOS

FINANCIAMENTOS E CRÉDITO (p. 20)

PARTICIPAÇÕES (p. 22)

SERVIÇOS (p. 22)

GARANTIAS (p. 23)

APOIO NÃO REEMBOLSÁVEL (p. 23)

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO (p. 23)

GRI

102-16
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RESULTADOS

 FINANCEIROS 

R$ 20,7  bilhões
de lucro líquido

R$ 12,5 bilhões 

em tributos pagos

R$ 22,7 bilhões
de resultado bruto com 
alienações de ações

 HUMANOS

78% 
dos empregados têm orgulho 
de contar a outras pessoas que 

trabalham no BNDES*

2,9% 
de taxa de rotatividade

* Resultado da pesquisa de clima  
organizacional realizada em dezembro de 2020.

 MANUFATURADOS 

1.251 km 
expansão de rede  
de distribuição de gás  
natural implantada

608,3 mil
novos acessos a serviços de 
banda larga fixa (pessoas 
conectadas) previstos

1,4 GW 

de aumento de capacidade 
de geração de energia 
renovável previsto

 INTELECTUAIS 

1,3 milhão
de acessos à biblioteca  
digital do BNDES

38
divulgados para disseminação de 
conhecimento e transparência

SOCIAIS E RELACIONAIS  

4,7 milhões
empregos gerados ou 
mantidos pelos investimentos 
fixos apoiados e empregos 
associados às medidas 
emergenciais 

107,3 mil 
alunos a serem beneficiados 
pelo apoio à educação básica e 
profissionalizante por projetos 
aprovados em 2020

257,8 mil 
pessoas a serem beneficiadas 
por rede de abastecimento 
de água ou ampliação do 
tratamento de água

464 mil
MPMEs apoiadas por meio de 
operações de crédito e garantia

 NATURAIS 

12.864 m3/dia 
de aumento de capacidade  
de processamento de resíduos 
industriais efluentes previsto

1,7 milhão de m3 
de aumento de capacidade  
de aterros sanitários previsto

novos estudos/
relatórios

PARA GERAR 

Conforme indicado, algumas entregas já foram realizadas, enquanto outras refletem a 
consolidação dos resultados previstos por projetos aprovados em 2020. 

MISSÕES 
ESTRATÉGICAS

 INFRAESTRUTURA 

ESTRUTURA 
PRODUTIVA

SOCIOAMBIENTAL

INOVAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO  
DO MERCADO  
DE CAPITAIS

MODERNIZAÇÃO 
DO ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL 

ANTICÍCLICO  
EMERGENCIAL 

PARTES 
INTERESSADAS

SOCIEDADE

GOVERNO

ÓRGÃO DE 
CONTROLE E DE 
FISCALIZAÇÃO

INVESTIDORES 

PÚBLICO 
INTERNO

CLIENTES

AGENTES 
FINANCEIROS

ACADEMIA
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OPERAÇÕES MISTAS

Operações que combinam as formas direta e indireta não automática. Nesse caso, 
o BNDES e a instituição financeira credenciada compartilham o risco da operação. 
As operações mistas geralmente ocorrem por sugestão do BNDES ou da instituição 
financeira e não podem ser solicitadas pelo cliente.

OPERAÇÕES INDIRETAS

São operações realizadas por meio de instituições financeiras credenciadas. 
Essas instituições são responsáveis pela análise do financiamento, negociam as 
condições com os clientes – respeitando algumas regras e limites definidos pelo 
BNDES – e assumem o risco de não pagamento da operação. Por isso, podem 
aceitar ou não o pedido de crédito.

PODEM SER:

•  AUTOMÁTICAS: operações de financiamento com valor até R$ 150 milhões.  
A instituição financeira credenciada recebe e analisa o pedido, aprova o crédito 
e nos solicita a homologação e liberação dos recursos.

•  NÃO AUTOMÁTICAS: operações de no mínimo R$ 40 milhões em que a 
instituição financeira credenciada, responsável pelas condições e pelo risco, 
nos encaminha consulta prévia para análise. Nesse caso, as operações de 
financiamento são individualmente avaliadas e aprovadas por nós.

SOLICITAÇÃO SOLICITAÇÃO

FINANCIAMENTO FINANCIAMENTOBANCO 
PARCEIRO

CLIENTE

F O que
FAZEMOS?

Nossas diferentes modalidades de atuação se 
complementam de modo a potencializar nossa 
contribuição para o desenvolvimento brasileiro. 
Financiamentos e prestação de serviços são hoje 
nossas frentes principais de atuação. Também 
trabalhamos por meio de participação acionária, 
garantias e apoio não reembolsável. Nossa 
produção de conhecimento fundamenta todas 
as nossas modalidades de apoio.

FINANCIAMENTOS
Oferecemos soluções financeiras que implicam 
concessão de recursos por um período 
predeterminado, como soluções de financiamento, 
limites de crédito, debêntures e fundos de 
investimento em direitos creditórios (Fidc). 
Merece destaque nossa atuação no crédito de 
longo prazo, fundamental para o cumprimento 
de nossas prioridades estratégicas.

Nossos financiamentos podem ser concedidos a 
empresas de todos os portes e a pessoas físicas,  
a depender da finalidade, diretamente ou por 
intermédio de instituições financeiras credenciadas.

FLUXO OPERACIONAL

Nosso processo de concessão de crédito 
para operações diretas, mistas e indiretas 
não automáticas é baseado na utilização 
de cinco esteiras de crédito padronizadas.

Depois de uma etapa de habilitação, na qual 
avaliamos se o cliente está apto ou não a 
operar conosco, com base em análises de 
crédito, cadastro e compliance, os projetos seguem 
pelas diferentes esteiras de acordo com suas 
características e seu grau de complexidade.

Um pedido de financiamento com objeto definido, 
como a compra de um equipamento nacional, 
tramita pela esteira automática. Nela, o pedido é 
analisado com base em uma lista de critérios 
previamente aprovados pela Diretoria e, caso cumpra 
todos os requisitos necessários, é submetido ao 
Comitê de Crédito e Operações (CCOp) 
ou à Diretoria, a depender do valor da operação. 

  
Veja mais em

www.bndes.gov.br/guia

  
Saiba mais na seção 

Governança, ética e integridade

ATENÇÃO:
Não credenciamos 

consultores (pessoas 
físicas ou jurídicas) 

como intermediários 
para facilitar, agilizar 
ou aprovar operações 

de crédito.

OPERAÇÕES DIRETAS

São operações que podem ser realizadas diretamente com o BNDES. Para solicitar 
apoio direto, é necessário, em geral, que o financiamento tenha valor superior 
a R$ 40 milhões. Em alguns casos específicos, como no apoio a projetos de 
inovação, saneamento, eficiência energética, provedores regionais, entidades 
filantrópicas, reflorestamento, compra de máquinas, equipamentos e bens 
industriais, entre outros, é possível solicitar apoio direto a financiamentos de valor 
inferior a esse limite.

CLIENTE

SOLICITAÇÃO

FINANCIAMENTO

GRI

102-2

O QUE NÃO APOIAMOS

As orientações básicas de nossas políticas operacionais vedam 
o apoio a setores como motéis, saunas e termas; comércio 
de armas; jogos de prognósticos; e atividades financeiras, à 
exceção de projetos de microcrédito e fintechs. Também não 
apoiamos empreendimentos imobiliários, do setor de mineração 
que incorporem processo de lavra rudimentar ou garimpo, 

empreendimentos de geração de energia termelétrica a carvão mineral, 
bem como ações e projetos sociais contemplados com incentivos fiscais.

É vedado ainda o apoio a itens específicos, como aquisições e desapropriações 
de terrenos; aquisição de animais para revenda; entre outros. Isso significa que 
nossos recursos não poderão ser usados para financiar essas despesas, mesmo 
que façam parte de um projeto que estejamos apoiando.
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orientações contidas nos manuais de auditoria do 
TCU para verificar a correta aplicação dos recursos 
e o cumprimento das exigências normativas.

Monitoramento e avaliação
O monitoramento e a avaliação de eficácia 
e efetividade dos projetos são iniciados já na 
etapa de análise, com a aplicação da tese de 
impacto do apoio (avaliação ex ante). Nesse 
primeiro momento, verificamos o alinhamento do 
projeto a políticas públicas, analisamos os efeitos 
esperados e definimos os objetivos e indicadores 
de eficácia e de efetividade a serem monitorados. 
Dois anos depois da conclusão do projeto, é 
realizada uma avaliação final (ex post), que 
confronta as expectativas da avaliação ex ante 
com os resultados obtidos e aponta como nosso 
apoio contribuiu para o alcance desses resultados.

 
Saiba mais na seção 
Transparência e efetividade

Na esteira simplificada, a principal diferença é que, 
em função do tipo de objeto do financiamento, 
há uma validação um pouco mais complexa, que 
leva em conta requisitos setoriais específicos. O 
acompanhamento na esteira simplificada também 
é mais detalhado do que na automática.

Já projetos mais complexos, como greenfields e 
de infraestrutura em geral, seguem pelas esteiras 
corporativa ou project finance, que diferem, 
principalmente, em relação às garantias da operação.

Nesses projetos, equipes técnicas multidisciplinares 
especializadas no setor se aprofundam, durante a 
análise, em diversos aspectos da proposta, tais como a 
viabilidade econômico-financeira, os aspectos sociais e 
ambientais, a estratégia e a governança da empresa, 
a análise do mercado e as garantias oferecidas.

Por fim, as operações com recursos exclusivamente 
não reembolsáveis seguem uma esteira específica, 
dadas as características da operação. Dependendo 
de seu objetivo, a solicitação de apoio pode passar 
pela avaliação de um comitê consultivo antes de ser 
analisada por nossa equipe técnica. No caso das 
operações com recursos exclusivamente não 
reembolsáveis, não há a etapa de habilitação, sendo 
a análise do cadastro executada durante a etapa  
de análise da operação.

Os pedidos das esteiras corporativa, project finance 
e não reembolsável também são analisados em 
relação à elegibilidade, com base em nossas 
políticas operacionais e de crédito, sendo 
encaminhados ao CCOp para deliberação.

Acompanhamento
Todos os projetos aprovados e contratados, 
independentemente da esteira, passam por uma 
etapa de acompanhamento, na qual os recursos  
do financiamento são desembolsados ao cliente,  
e uma equipe do BNDES verifica o cumprimento 
das obrigações contratuais e a evolução do 
investimento apoiado.

Em 2020, continuamos o aprimoramento do 
sistema de acompanhamento, com o 
desenvolvimento de novas funcionalidades, bem 
como sua integração com outros sistemas do 
Banco, reduzindo riscos operacionais e elevando 
transparência e rastreabilidade. Além disso, com o 
objetivo de facilitar o acompanhamento, foram 
realizadas simplificações das minutas contratuais.

Nas operações indiretas automáticas, o 
acompanhamento é realizado pelas instituições 
financeiras credenciadas e verificado por nós por 
meio de técnicas de amostragem, que consideram 
quesitos como materialidade e fatores de risco. 
Realizamos, ainda, o cruzamento de informações 
com bases internas e externas para melhor 
direcionar os esforços de verificação de 
conformidade e prevenção a fraudes e seguimos 

CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES INFORMATIZADO (CFI)

As máquinas, equipamentos, sistemas e componentes industriais financiados 
pelo BNDES Finame, bem como os serviços tecnológicos financiados pelo BNDES 
Crédito Serviços 4.0, são registrados previamente no CFI. O credenciamento, além 
de indicar a capacidade de fornecimento local, que contribui para a geração de 
empregos e desenvolvimento industrial brasileiro, viabiliza a concessão de crédito 
de forma automatizada e segura por uma ampla rede de agentes repassadores de 
recursos do BNDES.

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM IMAGENS DE SATÉLITE

Usamos imagens de satélite para aferir a evolução física de projetos, 
especialmente em empreendimentos implantados em áreas de grande extensão. 
Em 2020, mais de cinquenta projetos foram acompanhados.

Essa ferramenta também vem sendo usada para suporte à análise de projetos em 
estruturação, buscando subsidiar as equipes responsáveis na compreensão do 
contexto territorial e dos impactos potenciais no entorno dos projetos.
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Trechos rodovias de interesse

Cavernas

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Proteção integral

Uso sustentável

Terras indígenas

Áreas de quilombolas

  Em estudo técnico de projeto de concessões rodoviárias federais, foi realizado mapeamento da 
exposição a riscos socioambientais.

21

R
EL

A
TÓ

R
IO

 A
N

U
A

L 
2

0
2

0
 

O
 Q

U
E

 F
A

Z
E

M
O

S
?



EXPORTAÇÃO

Em mais de setenta países, o apoio às exportações 

é uma atividade exercida pelo Estado. Quase uma 

centena de agências de crédito à exportação 

funcionam no mundo todo apoiando os segmentos 

exportadores. No Brasil, participamos do apoio 

oficial às exportações brasileiras desde 1991, 

como provedor de funding.

RENDA FIXA

Operamos como investidor em ofertas públicas 
no mercado de títulos corporativos de renda fixa 
desde 2006, com a missão de criar produtos e 
realizar investimentos visando o desenvolvimento 
do mercado de capitais de renda fixa. Nossos 
objetivos são atuar de forma complementar  
ao mercado privado oferecendo opções de 
financiamento para as empresas brasileiras  
e canalizar recursos privados para elevar o 
investimento no país, em particular, nos setores 
de logística e transporte, mobilidade urbana, 

energia e saneamento básico.

Nossas condições de financiamento e políticas 
de crédito são desenhadas objetivando também 
fomentar a originação de debêntures. Alguns 
destaques são: compartilhamento de garantias 
entre nosso financiamento e as debêntures de 

mercado e previsão de vencimento cruzado entre 
a debênture e nosso financiamento.

SERVIÇOS
Como banco de serviços, apoiamos o Estado 
brasileiro e os entes públicos em projetos de 
desestatização em todas as modalidades: 
concessões, PPPs e privatizações, atuando na 
estruturação de projetos e de parcerias com 
novos investidores e operadores qualificados.

Atuando como fábrica de projetos, 
desempenhamos papel estratégico na 
coordenação de esforços e recursos (públicos e 
privados) para viabilizar projetos de diferentes 
segmentos, possibilitando a redução de gargalos, 
geração de oportunidades de investimento, 
redução dos gastos públicos e melhoria dos 
serviços disponibilizados para a população.

Trabalhamos com o conceito de one-stop shop 
para nossos clientes do setor público, atuando 
desde a originação até o pós-leilão dos projetos, 
conforme ilustrado abaixo.

PARTICIPAÇÕES
Apresentamos soluções que implicam a entrada 
do Sistema BNDES no capital de uma empresa 
ou sociedade de propósito específico (SPE), 
como investidor direto ou por meio de fundos 

 
Saiba mais na seção  
Nosso desempenho > 
Desestatização e estruturação  
de projetos

Assinatura do 
contrato com o cliente

Decisão do cliente Decisão do cliente

Entrega dos estudos 
completos

Publicação do 
edital do leilão

Realização do leilão

 »  Apoio na verificação 
do cumprimento 
de condições 
para assinatura 
do contrato

6
ENCERRAMENTO

Conclusão do processo 
de estruturação

 »  Apoio na atração 
de investidores 
e oferta de crédito 
para investimentos

 »  Apoio na realização 
do processo 
licitatório, incluindo 
respostas aos 
interessados

5
LEILÃO

Realização do 
processo licitatório

 »  Articulação com os 
órgãos de controle

 »  Realização da 
consulta pública, 
roadshow

 »  Contratação da B3 
(quando necessário)

 »  Apoio à publicação 
do edital do leilão

4
PREPARAÇÃO 
DO LEILÃO

Preparação do 
processo licitatório

 »  Contratação 
de consultores 
especializados 
(quando necessário)

 »  Gestão e revisão 
do trabalho 
desenvolvido

 »  Proposição de 
um modelo de 
desestatização

3
ELABORAÇÃO 
DOS ESTUDOS

Realização dos 
estudos técnicos

2 
CONTRATAÇÃO 
DO PROJETO

Definição do 
escopo do projeto

 »  Sondagem com os 
principais atores 
envolvidos

 »  Discussões 
com consultores 
especialistas

 »  Elaboração de 
termo de referência

1
PERSPECTIVA

Pré-análise 
do projeto

 »  Análise preliminar 
do projeto

 »  Avaliação da 
atratividade do setor 
e do interesse 
do mercado

 »  Discussão com o 
cliente da melhor 
abordagem para os 
estudos técnicos

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DO SETOR PÚBLICO (ONE-STOP SHOP)
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de investimento em participação em empresas 
em todos os estágios de desenvolvimento.

Nossa atuação se dá de modo complementar ao 
mercado e a nossos produtos de financiamento 
tradicionais, contribuindo não apenas para os 
planos de negócios e o fortalecimento da 
estrutura de capital das empresas brasileiras, mas 
também para o desenvolvimento do mercado de 
capitais do país, por meio de incentivos às 
melhores práticas de governança corporativa  
e iniciativas de cunho social e ambiental.

Para isso, realizamos investimentos em ações 
e/ou debêntures conversíveis em ações de 
empresas de capital aberto ou fechado, 
constituídas como sociedades anônimas, 
em ofertas públicas ou privadas.

Nossos investimentos ocorrem de forma transitória, 
minoritária e não executiva, sempre com horizonte 
de longo prazo e em condições de mercado. Ou 
seja, em termos equitativos em relação aos demais 
investidores, não embutindo subsídios para as 
empresas investidas, que ficam submetidas a 
prazos, estruturas e dinâmicas comuns a todos os 
integrantes do mercado de capitais.

Também atuamos por intermédio de fundos 
de investimento (que, em sua maioria, adquirem 
participações acionárias ou debêntures). 
Selecionamos, periodicamente, gestores para 
fundos de investimento com foco no 
desenvolvimento de mercados e setores nos quais 
se identifica maior carência de recursos. A atuação 
por meio de fundos visa desenvolver empresas 
inovadoras e cadeias produtivas que consideramos 
prioritárias, estimular o empreendedorismo e o 
investimento em infraestrutura, além de difundir a 
cultura de capital de risco no país.

GARANTIAS
Atuamos na gestão de dois fundos garantidores: 
Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI) 
e Fundo de Garantia para a Promoção da 
Competitividade (FGPC). Atualmente, apenas o 
primeiro encontra-se em operação. 

O BNDES FGI tem como objetivo contribuir 
para a ampliação das oportunidades de acesso 
a crédito para empresas e empreendedores 
de menor porte, além de autônomos 
transportadores de carga, estes últimos na 
aquisição de bens de capital, por meio da 
complementação de suas garantias.

A garantia do BNDES FGI, por ser bem avaliada 
pelas instituições financeiras, permite também que 
estas aprovem o financiamento em melhores 
condições, por exemplo, com prazos mais longos, 
menos exigências de entrada e até mesmo 
menores taxas de juros.

  
Saiba mais na seção 
Governança, ética e 

integridade

  
Veja mais em

www.bndes.gov.br/fgi

Atualmente, o BNDES FGI apoia operações de 
crédito realizadas em diversas linhas e programas 
de financiamento, tanto no âmbito do FGI 
Tradicional Crédito Livre (linhas próprias dos 
agentes financeiros habilitados ou outras fontes) 
quanto em repasses do BNDES. Não propomos as 
operações do BNDES FGI, e seu resultado não faz 
parte do balanço do Banco.

BNDES GARANTIA

O produto BNDES Garantia foi estruturado em 
2020, em substituição ao produto BNDES Fianças, 
para oferecer novas soluções, a partir de 2021, 
que possam ser usadas de forma independente ou 
complementar a outros produtos do BNDES, em 
operações realizadas diretamente pelo Banco. O 
produto provê garantia fidejussória a obrigações 
pecuniárias assumidas pelos clientes com 
credores nacionais ou estrangeiros.

APOIO NÃO REEMBOLSÁVEL
Aplicamos recursos não reembolsáveis em projetos 
de caráter social, cultural, ambiental, científico e 
tecnológico, complementando o apoio financeiro 
reembolsável para projetos de investimento. Os 
recursos podem ter origem em parte de nosso 
lucro, caso do Fundo Social, ou em doações 
externas, a exemplo do Fundo Amazônia.

Também temos fundos para apoio a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento (BNDES Funtec), de 
preservação e revitalização do patrimônio cultural 
brasileiro (Fundo Cultural) e de estudos técnicos ou 
pesquisas de terceiros (BNDES FEP).

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
Produzimos regularmente análises setoriais e 
econômicas, seminários e publicações voltados para 
disseminar conhecimento e ampliar o debate sobre 
desenvolvimento, além de informar a sociedade 
sobre os resultados de nossa atuação.

Anualmente, são publicadas duas edições dos 
periódicos Revista do BNDES e BNDES Setorial.  
O primeiro apresenta artigos sobre temas 
relacionados ao desenvolvimento econômico e 
social, enquanto o segundo reúne análises 
relacionadas aos setores da economia brasileira 
que o Banco apoia ou vislumbra apoiar. Ambos 
têm como autores ou coautores empregados do 
Banco e visam disseminar o conhecimento técnico 
produzido por eles.

De forma complementar e de modo a ampliar ainda 
mais o debate e prover transparência, publicamos 
também a série Textos para discussão, estudos 
avulsos sobre diversos temas relacionados a nossa 
atuação e a desenvolvimento.

 
Saiba mais em www.bndes.gov.
br/bndes-garantia

 
Acesse em 
www.bndes.gov.br/conhecimento

 
Saiba mais na seção 
Nossos relacionamentos

COTISTAS DO FGI

Em 31 de dezembro 
de 2020, os cotistas do 
fundo eram a União 
Federal (majoritária), o 
próprio BNDES e outros 
27 agentes financeiros.
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Sustentabilidade
FINANCEIRA

FONTES DE RECURSOS 
O retorno de nossas próprias operações, somado a 
recursos do FAT e do Tesouro Nacional, constitui 
a parcela principal de nossas fontes de recursos, 
que é complementada por outros fundos 
governamentais, captações no exterior, emissões 
públicas e instrumentos bancários. 

Com a instituição da Taxa de Longo Prazo (TLP), 
que convergirá com o mercado a partir de 2023,  
e as devoluções antecipadas de empréstimos 
tomados com o Tesouro Nacional, temos nos 
estruturado para buscar alternativas de funding. 

Além de estruturar captações de recursos com a 
emissão de Letras Financeiras, também estamos 
avaliando as diretrizes para uma nova política de 
securitização de ativos. 

FONTES GOVERNAMENTAIS 

Tesouro Nacional 
Em razão das medidas adotadas para combater 
os efeitos da pandemia, não realizamos em 2020 
antecipações de pagamentos de empréstimos 
remanescentes com a União, tendo sido mantidos 
apenas os pagamentos regulares dos contratos. 

Tais pagamentos são relativos a empréstimos 
realizados entre 2008 e 2014. Desde 2015,  
não há mais captação dessa fonte e vem sendo 
realizada a devolução antecipada dos recursos, 
que já soma R$ 447 bilhões, incluindo 
pagamento de liquidação antecipada no valor de 
R$ 38 bilhões realizado em março de 2021. Com 
as liquidações, o Tesouro Nacional não é mais 
nossa principal fonte de recursos. 

Em janeiro de 2021, recebemos ofício do TCU 
declarando a irregularidade dos empréstimos 
concedidos a instituições financeiras controladas, 
firmados mediante a emissão direta de títulos 
públicos. Em acordo com o Ministério da 
Economia, em março encaminhamos um plano 
de devolução para apreciação do tribunal, cuja 
efetiva execução ficará sujeita à avaliação de 
nossa governança e planejamento financeiro.  
No cronograma consideramos a possibilidade  
de pagamentos de R$ 62 bilhões até dezembro de 
2021 e R$ 54,2 bilhões até dezembro de 2022.

FAT e Fundo PIS-Pasep
A Constituição Federal de 1988 destinou 40% 
da arrecadação decorrente das contribuições ao 

 
Veja mais em  

www.bndes.gov.br/fonte-de-recursos

 
Saiba mais sobre as captações  

e devoluções de recursos  
do Tesouro Nacional em 

 www.bndes.gov.br/recursos-do-
tesouro-nacional

  
Saiba mais na seção  

Nosso desempenho >  
Desempenho econômico-financeiro

Programa de Integração Social (PIS) e ao 
Programa de Formação do Patrimônio do  
Servidor Público (Pasep) para o financiamento de 
programas de desenvolvimento econômico por 
intermédio do BNDES, buscando a geração de 
emprego e renda. Em 1990, com a extinção do 
Fundo PIS-Pasep e a criação do FAT, este passou  
a constituir uma de nossas principais fontes.

Tais recursos são chamados de FAT Constitucional 
e cabe ao Banco decidir em quais programas de 
desenvolvimento econômico eles serão aplicados. 
Também captamos recursos do FAT na 
modalidade Depósitos Especiais, com destinação 
específica a programas e setores previamente 
determinados e aprovados pelo Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo  
ao Trabalhador (Codefat).

A reforma da previdência alterou o percentual 
de recursos do FAT repassados ao BNDES, de 
40% para 28%. Porém, ao encerrar também  
a incidência da Desvinculação de Receitas da 
União (DRU) sobre os recursos do FAT, a reforma 
não representou perda de recursos para o 
Banco, uma vez que a DRU era, anteriormente, 
de 30% sobre a arrecadação.

Em 2019, o FAT voltou a ser a principal fonte de 
recursos institucionais do BNDES, em decorrência 
dos pagamentos antecipados ao Tesouro 
Nacional. O saldo de recursos do FAT somou 
R$ 315 bilhões em 31 de dezembro de 
2020 (R$ 307,8 bilhões do FAT Constitucional 
e R$ 7,2 bilhões do FAT Depósitos Especiais).

Já o saldo de recursos do Fundo de 
Participações PIS-Pasep, fechado para novos 
participantes desde outubro de 1988, e sob 
gestão do BNDES, foi liquidado em maio de 
2020, com a transferência de R$ 20,7 bilhões, 
sua totalidade, para o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) com o objetivo de 
auxiliar os trabalhadores afetados pela crise da 
Covid-19. Assim foi possível reforçar o FGTS e 
possibilitar saques, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Governo Federal.

Atualmente, monitoramos e acompanhamos  
as discussões referentes à PEC Emergencial  
(PEC 186/2019), à PEC do Pacto Federativo  
(PEC 188/2019) e à PEC dos Fundos  
(PEC 187/2019), que podem trazer impactos 
futuros para nosso funding.

  
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho >  
Desempenho econômico-financeiro

  
Saiba mais na seção  
Nosso desempenho >  
Medidas emergenciais

GRI

201-4

Não recebemos ajuda 
financeira emergencial 
do governo, pois 
somos uma empresa 
estatal não dependente 
com controle direto 
da União, conforme 
legislação vigente.
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Outras fontes governamentais
Em 2020, o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) foi 
responsável pelo ingresso de R$ 711,3 milhões, 
destinados ao desenvolvimento articulado de toda a 
cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil.

Também realizamos a captação de R$ 204,9 milhões 
na qualidade de agente financeiro do Fundo  
para o Desenvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações (Funttel), com o objetivo de 
apoiar projetos voltados ao desenvolvimento e à 
difusão de tecnologia no setor de telecomunicações.

CAPTAÇÕES EXTERNAS

Emissão de títulos externos (bonds)
Nosso saldo com obrigações de bonds em 31 de 
dezembro de 2020 totalizou R$ 8,4 bilhões. No 
ano, liquidamos R$ 3,5 bilhões, efeito atenuado 
por variação cambial de R$ 2,5 bilhões, em função 
da valorização do dólar em relação ao real (29%) 
no exercício.

Há mais de trinta anos, atuamos com emissões de 
títulos externos, com o objetivo de expandir e 
diversificar as fontes de nossos recursos e nossa 
base de investidores; incentivar o acesso de outros 
emissores brasileiros ao mercado de bonds; e criar 
novos pontos de referência em nossa estrutura a 
termo de taxa de juros internacionais.

Captações com organismos multilaterais
O saldo de nossos empréstimos com agências 
governamentais e instituições multilaterais 
totalizou R$ 27,0 bilhões em 2020.

Tais captações geralmente são destinadas a 
setores ou segmentos empresariais específicos  
e devem atender às condições do ente credor. 

Em uma conjuntura de menor disponibilidade  
de recursos de fontes institucionais domésticas, 
existe potencial para ampliar a cooperação com 
parceiros internacionais.

Nesse sentido, vale destacar o empréstimo 
desembolsado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), em dezembro de 2020, 
no valor de US$ 750 milhões, com aporte de 
US$ 150 milhões como contrapartida do BNDES. 
Os recursos permitiram oferecer o equivalente a 
cerca de R$ 5 bilhões a MPMEs nacionais, em 
operações alinhadas com as iniciativas de 
digitalização e inovação financeira e em parceria 
com fintechs, em um momento em que a 
necessidade de apoiar as MPMEs é ainda maior, 
em razão do contexto de pandemia.

  
Saiba mais na seção

Nosso desempenho >  
Medidas emergenciais

Outro exemplo é nosso engajamento com o 
Fundo Internacional para o Desenvolvimento 
da Agricultura (FIDA) e com o Green Climate 
Fund (GCF). Voltada à captação de recursos para 
o Projeto de Resiliência Climática, a iniciativa 
beneficiará diretamente 250 mil unidades de 
agricultores familiares (cerca de um milhão de 
pessoas) no semiárido do Nordeste com 
investimentos de US$ 202,5 milhões. 

CAPTAÇÕES INTERNAS

Letras Financeiras
Letras Financeiras são títulos de crédito 
nominativo, transferível e de livre negociação, 
emitidos exclusivamente por instituições 
financeiras e outras instituições com 
funcionamento autorizado pelo BCB.

Essas operações integram a estratégia de 
desenvolver novos instrumentos de captação de 
mercado, em complemento a nossas fontes 
tradicionais de recursos, para fazer frente a nossas 
necessidades orçamentárias de investimentos e 
futuros desembolsos.

Em 22 de outubro de 2020, emitimos R$ 1 bilhão 
em Letra Financeira Verde (LFV), um avanço 
relevante do mercado de títulos financeiros verdes, 
conhecidos como green bonds.

A captação foi lançada toda no mercado 
doméstico brasileiro, com vencimento de dois anos 
e taxa de CDI + 0,45% ao ano. A emissão foi 
realizada na forma de oferta privada a nossos 
principais parceiros de negócios, em especial 
instituições financeiras e investidores institucionais 
brasileiros, com demanda superior a R$ 7 bilhões.

TAXAS DE JUROS

TAXA DE LONGO PRAZO

Referência para nossos empréstimos desde 2018, a 
TLP é composta de uma parcela fixa, definida na 
contratação e anunciada pelo BCB a cada mês, e 
de outra variável, relativa ao IPCA. A concessão de 
crédito em condições financeiras referenciadas 
pela TLP pode incorporar ou não a variação mensal 
do IPCA ao principal da dívida. 

A parcela fixa da TLP atingiu sua mínima 
histórica em outubro de 2020, seguindo o 
movimento das taxas dos títulos públicos 
federais negociados pelo mercado. 

TAXA FIXA DO BNDES (TFB) 

A TFB foi criada em 2018 com o objetivo de reduzir 
as incertezas quanto à variação do custo de nosso 
financiamento, principalmente para pequenas e 

 
Acesse em https://www.fida.org.br/

Acesse em www.greenclimate.fund

  
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho > 
Sustentabilidade

 
Saiba mais em  
www.bndes.gov.br/tlp

 
Saiba mais em  
www.bndes.gov.br/tfb
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médias empresas, que poderiam ter dificuldades 
para gerenciar passivos indexados à inflação. 

Em 2020, implementamos algumas melhorias na 
taxa, como a ampliação de sessenta para noventa 
dias de prazo de liberação dos recursos; a alteração 
dos passivos associados às séries TFB36 e TFB60, 
melhorando sua competitividade; e a 
implementação da TFB120, elevando o prazo total 
máximo de financiamento para dez anos.

No ano, nossos desembolsos em operações com a 
TFB somaram quase R$ 4 bilhões, um aumento de 
225% em relação a 2019, indicativo de que essa 
alternativa de custo financeiro tem ganhado 
relevância em nosso portfólio de operações indiretas. 

ATUAÇÃO COMO 
DEALER DO BCB 
Em 2020, permanecemos credenciados a atuar 
como dealer do BCB, o que nos permite acessar a 
contratação direta das operações de go around 
(leilão informal realizado pelo BCB diariamente 
para prover a liquidez adequada ao mercado 
financeiro), de nivelamento de liquidez bancária e 
de compromissadas pós-Copom. 

Dado que o volume financeiro que transacionamos é 
bastante elevado, nossas operações efetuadas como 
dealer são importantes instrumentos para a gestão de 
nosso caixa. A prerrogativa de operar diretamente 
com o BCB proporciona flexibilidade diante de 
imprevistos no fluxo de caixa, redução dos riscos de 
aplicação e máxima rentabilidade dos recursos. 

RISCO DE CRÉDITO
Monitoramos continuamente o risco de crédito 
de nossos devedores. Conforme exigência do BCB, 
constituímos provisões de acordo com a classificação 
de risco das operações e com o período de atraso de 
pagamentos de obrigações financeiras. 

Com a crise provocada pela pandemia de 
Covid-19, as provisões para créditos de liquidação 
duvidosa aumentaram de acordo com a nova 
expectativa de risco de perdas. O provisionamento 
médio para a carteira de crédito fechou o ano em 
4,6%, abaixo dos 6,3% observados no Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) e acima dos 3,5% 
observados em dezembro de 2019. 

INADIMPLÊNCIA

A inadimplência de nossa carteira de crédito e 
repasses atingiu 0,01% (90 dias) em 31 de 
dezembro de 2020, ficando abaixo da taxa do SFN, 
que registrou 2,12% na mesma data. O indicador 
sofreu redução em 2020 em razão do standstill 
concedido a diversos grupos econômicos. 

  
Saiba mais na seção 

Gestão de riscos

  
Saiba mais na seção  

Nosso desempenho >  
Desempenho econômico-financeiro
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Em dezembro de 2020, foi lançado o edital para 
cessão de uma carteira de créditos inadimplidos 
do BNDES. Todos os créditos são oriundos de 
operações indiretas em bancos que tiveram 
interrupção em suas atividades por intervenção 
ou liquidação extrajudicial. Por lei, esses créditos 
foram sub-rogados ao BNDES, ou seja, tiveram 
sua titularidade transferida para nós. Esses títulos 
têm potencial limitado de recuperação e alto 
custo de manutenção e já foram dados como 
perdidos em nossos balanços contábeis. Assim, 
podem ser vendidos, ainda que por quantias 
muito inferiores ao valor original.

É nossa primeira iniciativa nesse sentido e foi 
precedida de uma consulta pública aos investidores 
em outubro de 2020, para garantir que os termos 
do edital e do contrato de cessão estejam 
aderentes às melhores práticas de mercado.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Apesar de realizarmos análises criteriosas para 
aprovação de nossos financiamentos, estamos 
sujeitos ao risco de os clientes enfrentarem 
dificuldade para honrar suas dívidas e outras 
obrigações. Em 2020, o índice de renegociações 
atingiu 51,26% da carteira de crédito e repasses, 
superior aos 4,95% registrados em 2019, 
fortemente impactado pelas operações 
renegociadas no âmbito do standstill – Covid-19, 
que alcançaram 43% da carteira bruta.

Em fevereiro de 2020, foi atribuída ao Comitê  
de Crédito e Operações a aprovação de 
renegociações em que a exposição do grupo 
econômico do devedor seja igual ou inferior a 
R$ 150 milhões. As operações acima desse 
patamar continuam sendo de alçada da Diretoria.

GARANTIAS

Temos como prática a exigência de garantias de crédito 
em nossas operações, que são consideradas para fins 
regulatórios e para precificação do risco da operação.

Fundo de Garantia à Exportação (FGE) 
O FGE é um fundo de natureza contábil por meio 
do qual a União confere garantias a exportações 
brasileiras para diversos países financiadas por 
instituições financeiras públicas e privadas.  
O fundo é altamente superavitário, tendo 
arrecadado desde sua criação o equivalente  
a US$ 1,4 bilhão e pago US$ 1,1 bilhão.  
Gera lucros superiores a R$ 1 bilhão por ano  
e conta com ativos no total de R$ 38 bilhões.

As indenizações das operações dos países que 
apresentam atrasos em pagamentos – Venezuela e 
Cuba, desde 2017 e 2018, respectivamente – vêm 
sendo realizadas rigorosamente em dia pelo FGE.

 
Veja mais em 
www.bndes.gov.br/FGE

A TFB tem quatro 
variações conforme o 
prazo do financiamento:

•  até 36 meses 
(TFB36);

•  de 36 até 60 meses 
(TFB60);

•  de 60 até 84 meses 
(TFB84);

•  de 84 a 120 meses 
(TFB120).
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RESULTADO

Nosso lucro líquido alcançou R$ 20,681 bilhões em 
2020, um crescimento de 16,7% em relação aos 
R$ 17,721 bilhões de 2019. A evolução é explicada 
principalmente pelos resultados com participações 
societárias (aumento de 54% em relação ao 
exercício anterior) e com produto de intermediação 
financeira (aumento de 23,2% em relação ao 
exercício anterior), atenuados pela constituição de 
provisão para risco de crédito (aumento da despesa 
de 371,8% em relação ao exercício anterior).

O crescimento das despesas tributárias no exercício 
de 2020 reflete o aumento no lucro tributável, 
principalmente, pelo acréscimo do resultado com 
participações societárias.

Resultado recorrente
A partir de 2020, passamos a divulgar, 
comparativamente ao mesmo período do ano 
anterior, o resultado recorrente do Sistema BNDES  
e sua conciliação com o lucro líquido.

R$ milhões

2020 2019

Lucro líquido contábil  20.681  17.721 

Efeitos não recorrentes  (13.192)  (9.483)

Lucro recorrente 7.489 8.238

Provisão para risco 
de crédito (PRC)  946  (348)

Tributos sobre PRC  (413)  195 

Lucro recorrente, 
ajustado pela PRC  8.022  8.085 

Os efeitos considerados não recorrentes, embora 
relacionados a nossos negócios, não ocorrem 
necessariamente em todos os períodos, tampouco 
em montantes comparáveis. Seu destaque 
possibilita melhor compreensão e avaliação do  
lucro recorrente. O principal efeito não recorrente  
está relacionado ao resultado com alienações  
de participações societárias. 

Em 2020, o lucro recorrente foi de R$ 8,022 bilhões, 
mesmo patamar dos R$ 8,085 bilhões de 2019.

2016 2017 2018 2019 2020

R$ bilhões

 Outras receitas e despesas 

 Resultado de participações societárias  Produto da intermediação financeira Provisão para risco de crédito

 Despesas tributárias  Lucro líquido

-9,156 -6,702 -5,898

0,348
-0,946

-3,639
-4,190 -6,315

-6,421

-12,548

-3,229
-3,024 -3,264

-2,864

-3,680

25,847

14,969 12,331

10,400 12,814

5,130 9,857
16,258

25,041

6,392 6,183 6,711 

17,721 
20,681 

-3,431

Resultado com participações societárias
É composto por resultado com alienações, receita com dividendos e 
juros sobre capital próprio, resultados com equivalência patrimonial, 
derivativos e fundos de investimento em participações societárias, 
despesa com impairment e outras receitas oriundas, majoritariamente, 
da carteira da BNDESPAR. 

O resultado com participações societárias em 2020 foi positivo em  
R$ 25,041 bilhões, revelando expressivo crescimento diante do ganho  
de R$ 16,258 bilhões em 2019, e decorreu, principalmente, do aumento  
de 99,8% do resultado com alienação de investimentos, alinhado às 
prioridades de desinvestimentos anunciadas pelo BNDES em 2019. Dentre 
os desinvestimentos realizados, destacam-se as alienações parciais de ações 
da Vale (R$ 10,2 bilhões) e da Petrobras (R$ 7,6 bilhões) e a alienação 
integral de ações da Suzano (R$ 3,8 bilhões), em resultado bruto.

O percentual de participação no capital total da Petrobras passou de 
13,90% em 31.12.2019 para 8,07% em 31.12.2020. Já na Vale, o 
percentual de participação passou de 6,12% em 31.12.2019 para 
2,18% em 31.12.2020. O restante de nossas ações de emissão da 
companhia foi alienado em 2021.

Produto de intermediação financeira
É o resultado das aplicações em disponibilidades e nas carteiras de 
crédito e repasses, e de títulos e valores mobiliários.

O aumento de 23,2% do produto de intermediação financeira em 2020 
decorreu, principalmente, do reconhecimento, em 2019, de impairment 
de debêntures no montante de R$ 2,876 bilhões, atenuado pela queda na 
receita com títulos e valores mobiliários, em função da redução na Selic. 

Provisão para risco de crédito
A provisão para risco de crédito é constituída conforme critérios 
estabelecidos pela Resolução CMN 2.682/1999. 

A constituição de provisão de R$ 946 milhões observada em 2020 
decorre, basicamente, da revisão de ratings de empresas dos setores mais 
impactados pelo atual cenário econômico em virtude da pandemia de 
Covid-19, atenuada por recuperações de crédito no âmbito do FGE.

  
Saiba mais no destaque 
Desinvestimentos

Nosso
DESEMPENHO
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO     Veja nossas demonstrações financeiras completas em  

www.bndes.gov.br/informacoes-financeiras

Saiba mais na seção 
Sustentabilidade financeira
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CARTEIRA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 

A carteira de participações societárias compreende investimentos em sociedades 
coligadas e não coligadas, realizados de forma direta no âmbito de oferta 
pública ou emissão privada ou, ainda, pela integralização de capital no BNDES 
pelo Tesouro Nacional; além da participação em fundos de investimento em 
participações societárias administrados por gestores de mercado escolhidos 
mediante rigoroso processo de seleção.

A redução de 31,9% em relação a 31 de dezembro de 2019 reflete as  
alienações realizadas, com destaque para Vale, Petrobras e Suzano.

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s

78,2 81,7 96,4 114,4 
77,9 

INADIMPLÊNCIA BNDES VS. SFN

Nossa inadimplência atingiu 0,01% (90 dias) em  
31 de dezembro de 2020, uma redução de 2,76 pontos 
percentuais em relação a 2019 e inferior à inadimplência 
de 2,12% registrada pelo SFN. O valor também é 
inferior ao observado em nossa carteira no fim de 2019 – 
2,77% (0,84% desconsiderando as operações com 
garantia integral da União que estavam inadimplentes  
naquele exercício).

O índice de renegociação atingiu 51,26% da carteira de 
crédito e repasses em 2020 (4,95% em 2019), fortemente 
impactado pelas operações renegociadas no âmbito do 
standstill, que alcançaram 43% da carteira bruta.

ATIVOS 

ATIVOS TOTAIS

876,1 867,5 802,5 728,2 778,3 

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s

Carteira de crédito e repasses 
Compreende os financiamentos concedidos de  
forma direta (operações de crédito) ou de forma indireta 
por meio de instituição financeira credenciada (operações 
de repasses), líquidos de provisão para risco de crédito.

O acréscimo de R$ 5,105 bilhões (1,2%) da carteira líquida 
no exercício de 2020 foi influenciado pela apropriação de 
juros, atualização monetária e variação cambial no período, 
efeitos parcialmente compensados pelas liquidações de 
operações, que superaram em R$ 36,240 bilhões os 
desembolsos no exercício.

610,9 548,0 497,1 441,8 446,9 

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s

CARTEIRA POR TIPO DE OPERAÇÃO (2020)

63,9%

36,1%

Operações diretas

Operações indiretas

CARTEIRA POR MISSÃO ESTRATÉGICA (2020)

55,1%Infraestrutura

Estrutura produtiva

Educação, saúde e
segurança

43,6%

1,3%

Tesouraria
Composta, basicamente, de títulos públicos  
federais e aplicações em operações compromissadas, 
que representavam 98,3% do saldo em 31 de 
dezembro de 2020. 

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s

129,5 183,7 155,4 119,4 
205,9 

123,2 171,5 138,8 106,7 154,7 

Tesouraria – recursos própriosTesouraria 

Realizamos aplicações financeiras para preservar o valor 
dos recursos ainda não desembolsados. 

O aumento de 72,4% em 2020 refletiu, principalmente, 
o ingresso de recursos oriundos da venda de ações e do 
retorno da carteira de crédito, além de nossa maior 
atuação como dealer do BCB (recursos de terceiros).

Os recursos de terceiros representavam R$ 51,2 bilhões  
da carteira de Tesouraria em 31 de dezembro de 2020  
(R$ 12,7 bilhões em 2019).

   Saiba mais na seção Sustentabilidade financeira

Outros ativos
Compreendem, basicamente, créditos tributários, 
debêntures e direitos a receber, que representavam,  
em 31 de dezembro de 2020, 86,6% do saldo, além  
de créditos perante o Tesouro Nacional.

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s

57,5 54,1 53,4 52,6 47,6 

Nota: Em razão de mudança metodológica no cálculo desse indicador, 
a série histórica difere das apresentadas em anos anteriores.

A redução de 9,5% refletiu, principalmente, 

recebimento de direitos conforme fluxo contratual.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ÍNDICE DE CAPITAL PRÓPRIO (%)

2016 2017 2018 2019 2020

6,7 7,8 
11,0 

16,8 17,0

    Saiba mais na seção Sustentabilidade financeira | Saiba mais no destaque Medidas emergenciais

   Saiba mais na seção Sustentabilidade financeira

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (participações em coligadas + não coligadas)

* Empresas com menos de 0,9% de participação.

Petrobras 38,3%

Vale 12,9%

Eletrobras 11,9%

JBS 11,6%

Copel 6,0%

CEG 2,9%

Klabin 2,8%

VLI 2,1%

Cemig 1,7%

Outras* 9,8%

3,70%
3,24% 2,87% 2,93%

2,12%

2,43% 2,08%
2,95% 2,77%

0,01%

2016 2017 2018 2019 2020

BNDES (90 dias)SFN (90 dias)
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Tesouro Nacional
Inclui operações de repasses e instrumentos elegíveis a 
capital principal.

Não houve variação relevante entre os exercícios  
de 2020 e 2019, entretanto, cabe destacar a 
disponibilização de R$ 22,0 bilhões para o enfrentamento 
da pandemia de Covid-19, sendo: (i) R$ 17,0 bilhões 
destinados ao Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese); e (ii) R$ 5,0 bilhões destinados ao 
Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac). Do 
total, R$ 9,8 bilhões foram aplicados e R$ 10,2 bilhões 
retornaram à União ainda em 2020. Em 31 de dezembro 
de 2020 o saldo remanescente desses programas no 
passivo era de R$ 1,9 bilhão (Peac) e R$ 0,1 bilhão (Pese). 
Além desses efeitos, houve liquidações ordinárias no 
montante de R$ 16,0 bilhões. 

Considerando as liquidações antecipadas realizadas 
desde 2015, as devoluções ao Tesouro Nacional 
totalizaram R$ 409 bilhões ao fim de 2019. Não 
ocorreram novas liquidações antecipadas em 2020.

Em 31 de dezembro de 2020, as obrigações com o 
Tesouro totalizaram R$ 195,3 bilhões, equivalentes a 
25,1% do passivo total, dos quais R$ 36,8 bilhões 
correspondem a instrumentos elegíveis a capital principal, 
R$ 2 bilhões a recursos destinados a execução do Pese e 
do Peac, e R$ 156,5 bilhões, a operações de repasses.

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s 439,8 416,0 
307,0 

199,7 195,3 

FAT
Em 2020, ingressaram R$ 17,8 bilhões de recursos novos 
oriundos do FAT, sendo 96% desses recursos de fonte 
constitucional e 4% da modalidade Depósitos Especiais. 

Em maio de 2020, realizamos a transferência total dos 
recursos do PIS-Pasep, no montante de R$ 20,7 bilhões, para 
a Caixa Econômica Federal. A Medida Provisória 946/20, 
de 7 de abril de 2020, determinou a extinção do  
Fundo PIS-Pasep, com a transferência de seus recursos para 
o FGTS como uma das medidas do Governo Federal  
para o enfrentamento do estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia de Covid-19. 

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s

267,7 278,0 292,2 310,4 315,0 

Captações no exterior
Inclui emissões de bonds, green bonds, repasses  
de instituições multilaterais e outros empréstimos.

Em 2020, o aumento do endividamento oriundo de 
captações externas em relação ao exercício anterior 
deveu-se, notadamente, ao efeito de variação cambial  
em função da valorização do dólar perante o real (29%).

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s 39,6 39,9 38,7 
28,8 35,4 

   
Saiba mais na seção 

Sustentabilidade financeira

   
Saiba mais na seção 

Sustentabilidade financeira

Outros passivos
Os recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), do 
FGTS e do Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS) 
representavam 32,3% do saldo de outros passivos em 
31 de dezembro de 2020. Além disso, R$ 2,448 bilhões 
são compostos de captações no mercado interno, como 
Letras Financeiras e repasses do FGE.

O aumento observado em 2020 reflete o acréscimo no 
saldo de operações compromissadas, em razão da atuação 
do BNDES como dealer do BCB, que alcançou 
R$ 40,5 bilhões em 2020  (R$ 4,8 bilhões em 2019).

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s

73,8 70,8 85,1 84,5 
119,6 

Patrimônio líquido
O crescimento de 7,8% em 2020 reflete os efeitos  
do lucro líquido de R$ 20,681 bilhões no exercício, 
parcialmente compensado pela redução do ajuste de 
avaliação patrimonial dos títulos disponíveis para 
venda, que alcançou R$ 7,577 bilhões no ano, além 
do registro dos dividendos mínimos obrigatórios de 
R$ 4,912 bilhões.

2016 2017 2018 2019 2020

R$
 b

ilh
õe

s
55,2 62,8 79,6 104,8 113,0 

   
Saiba mais na seção 
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REMUNERAÇÃO AO TESOURO NACIONAL 
(dividendos e juros sobre capital próprio)

60

25 25

47

25

2016 2017 2018 2019 2020

% distribuído (percentual em relação ao lucro passível de 
distribuição, que equivale a 95% do lucro líquido)

De acordo com a Política de Dividendos aprovada em 
2017, o pagamento de dividendos e juros sobre capital 
próprio ao Tesouro Nacional está limitado a 60% do 
lucro líquido passível de distribuição. 

Em 2020, não realizamos pagamentos a nosso acionista 
como distribuição de dividendos, considerando que os 
dividendos de 2019 foram antecipados naquele próprio 
exercício e que os dividendos sobre o resultado de 2020 
foram propostos, mas o pagamento, caso aprovado 
pelas instâncias decisórias, será realizado em 2021. 

Sobre o lucro líquido de R$ 20,681 bilhões apurado no 
exercício, deduzido de constituição de reserva legal, o 
total de R$ 4,912 bilhões (25% do resultado disponível) 
foi destinado ao pagamento de dividendos mínimos 
obrigatórios. Outros R$ 6,876 bilhões (35% do resultado 
disponível) foram destinados para Reserva para 
Equalização de Dividendos Complementares, cujo 
pagamento deve ser objeto de deliberação em 
assembleia, nos termos do Estatuto do BNDES.
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INFORMAÇÃO POR SEGMENTO (2020)

O BNDES define seus segmentos com base na natureza das formas  
de apoio em relatórios disponibilizados à administração para análise de 
desempenho e tomada de decisões. A metodologia de elaboração  
do resultado por segmento de negócios retrata ainda a alocação dos 
custos de captação baseada na gestão integrada de recursos  
(asset liability management – ALM).

Para mais informações, consulte as demonstrações financeiras 
consolidadas do Sistema BNDES. 

2.317 
3.710 

6.972 

14.448 

6.874

2.621
1.558 

(98)

17.721 

20.681 

Financiamentos

Particip. societárias

Tesouraria/ALM

Não alocado*

Total

17,77

Ativo médio  
(R$ bilhões)

(R$ milhões)

488,0 110,0 171,1 460,1 81,3 181,3

Resultado alocado

Resultado alocado

2019 2020 

Retorno médio
(%) 0,81 1,456,340,47 4,02

Resultado

* Composto, basicamente, por diferenças temporárias de IR/CSLL e eventuais impactos de alterações de alíquotas.

16.163 

20.779 

FLUXO DE CAIXA POR FONTES DE RECURSOS (2020)

PERFIL DAS ENTRADAS DE RECURSOS (2020)

58%

26%

10%

6%

Retorno das operações de crédito

Entradas originadas da carteira 
de renda variável

Transferências do FAT

Captações  (internas e externas)

FINANCIAMENTOS
Majoritariamente carteiras de crédito e 
repasses, líquidas de provisão, seguidas  
de debêntures.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Engloba investimentos, quer em 
sociedades coligadas (sobre as quais 
existe influência significativa), quer 
em outras empresas, mensuradas 
ao valor justo (sobre as quais não 
há influência significativa).

FINANCIAMENTOS
PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS

TESOURARIA/
ALM

NÃO 
ALOCADO

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 8.149 23.091 4.256  -   35.496

Pessoal e encargos  1.488  157  122  -    1.767 

   Remuneração direta  931  98  76  -    1.105 

   Benefícios  403  43  33  -    479 

   FGTS  87  9  7  -    103 

   Outros  66  7  5  -    78 

Participação dos empregados no lucro  210  22  17  -    249 

Impostos, taxas e contribuições  2.733  8.463  1.494  98  12.788 

   Federal  2.724  8.448  1.493  98  12.763 

   Estadual  -    -    -    -    -   

   Municipal  9  15  1  -    25 

Aluguéis  8  1  1  -    10 

Juros sobre capital próprio e dividendos  881  3.431  623  (23)  4.912 

Lucros retidos/Prejuízo do período  2.829  11.017  1.999  (75)  15.770 

TESOURARIA/ALM

Majoritariamente títulos públicos e aplicações 
em DI, além da gestão integrada de ativos 
e passivos financeiros (ALM), que inclui as 
atividades de captação de recursos e alocação 
de funding entre os segmentos.

NÃO ALOCADO

Inclui basicamente os efeitos de mudanças 
na expectativa de realização de créditos 
tributários diferidos, incluindo eventuais 
impactos de alterações de alíquotas.

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

Retorno sobre ativo total (ROA) 0,71% 0,72% 0,83% 2,47% 2,93%

Retorno sobre patrimônio (ROE) 14,78% 12,97% 12,80% 28,64% 26,55%

Índice de cobertura (provisão/
créditos inadimplentes)*  0,74  1,07  1,49  1,10  126,83 

Provisão/carteira de 
crédito e repasses 2,08% 2,27% 4,39% 3,15% 4,29%

 Índice créditos AA-C 96,40% 95,80% 94,70% 95,35% 91,94%

* Inadimplência: a partir de 30 dias de atraso.

RIQUEZA GERADA E 
DISTRIBUÍDA (2020) 

Importante indicador do papel social, a 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 
apresenta, segundo uma visão global de 
desempenho, a contribuição da empresa na 
geração de riqueza para economia na qual  
está inserida e sua efetiva distribuição entre  
os empregados, o governo, os agentes 
financiadores e seus acionistas.

A riqueza gerada e distribuída pelo BNDES  
em 2020 foi de R$ 35,496 bilhões, 
desempenho 34,7% superior ao de 2019, 
provocado pelo crescimento do resultado 
com alienações.

   Saiba mais no destaque Desinvestimentos

CAPITAL REGULATÓRIO

135,6 146,4 166,8 191,7 194,565,6 55,9 60,4 54,7 43,7

21,7%

27,5%
29,0%

36,8%
41,2%

14,5%

18,3%
19,8%

26,7%

31,1%

2016 2017 2018 2019 2020

* Até 2015 era 11%. De 2016 a 2019 era 10,5%. A partir de 1.4.2020 = 9,25%.

Patrimônio de referência (PR)

Requerimento mínimo de capital (RWA x 9,25%)* Índice de capital principal (Basileia III)

Índice de Basileia
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DESINVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

Nossos desinvestimentos em participações acionárias 
totalizaram, em receita de venda, R$ 45,4 bilhões no 
ano, decorrentes principalmente da venda de ações  
de Petrobras (R$ 23 bilhões), Vale (R$ 12,9 bilhões)  
e Suzano (R$ 6,9 bilhões. O total desinvestido foi 
significativamente maior do que em 2019 
(R$ 16,5 bilhões), gerando uma contribuição líquida  
de R$ 14 bilhões para o lucro apurado em 2020.  

Em termos de resultado bruto, as alienações parciais  
de ações da Vale (R$ 10,2 bilhões) e da Petrobras  
(R$ 7,6 bilhões) e a alienação integral de ações da Suzano 
(R$ 3,8 bilhões) correspondem a mais de 90% de um  
total de R$ 22,7 bilhões. Em 2021, o restante de nossas 
ações de emissão da Vale foi alienado.

Ao desinvestir, reduzimos a concentração de nossa carteira 
em empresas maduras, com objetivo de realocar recursos 
e riscos em projetos com grande impacto social, como 
saneamento, apoio a micro, pequenas e médias empresas 
e outros projetos que contribuam para a agenda social e 
ambiental. Essa é mais uma ação alinhada a nossa 
estratégia de longo prazo, destinando esforços em 
direção ao nosso propósito de abrir novos caminhos para 
o desenvolvimento sustentável, contribuindo para ampliar 
o acesso da população brasileira a rede de água e esgoto, 
para estimular a maior participação de energia limpa em 
nossa matriz energética, para aumentar as oportunidades 
de emprego e renda, e para melhorar os serviços de 
educação, saúde e segurança prestados para a população.

Além disso, ao vendermos nossas participações nessas 
empresas, reduzimos nossa exposição ao risco de 
mercado, dando continuidade ao reposicionamento 
estratégico da atuação em mercado de capitais, 
iniciado em 2019 com a revisão do nosso apetite ao 
risco nesse segmento. 

Essa estratégia é pautada, principalmente, por nossa 
Política de Atuação em Mercado de Capitais, que, 
em 2019, foi revisada e alinhada ao reposicionamento 
estratégico. Esta política estabelece variáveis a serem 
observadas na alienação dos ativos, tais como liquidez, 
ausência de impedimentos, precificação e 
cumprimento da finalidade do investimento no ativo. 
Os desinvestimentos observam ainda diretrizes e 
princípios da Política de Gestão de Risco de Mercado.

PROCESSO DE DESINVESTIMENTO  
EM PARTICIPAÇÕES

O processo de desinvestimento inicia-se com a análise 
operacional e jurídica da operação, que contempla 
aspectos como o cumprimento da tese de investimento, 
o retorno do ativo e seu impacto sobre o risco  
da carteira, e a viabilidade jurídica. 

Para a precificação do ativo, que tem como premissa o 
estabelecimento de faixas indicativas de preços, podem 
ser utilizados métodos de avaliação baseados em fluxo 
de caixa descontado (FCD), múltiplos de mercado, preços 
de mercado para ativos líquidos e/ou valor patrimonial. 

   
 Saiba mais na subseção  

Nosso desempenho >  
Desempenho econômico-financeiro

   
Saiba mais na seção  

Desafios e visão de futuro

   
 Saiba mais na seção  

Nossa estratégia

   

 Acesse em www.bndes.gov.br/
politicas-mercado-de-capitais

Em operações com valor acima de R$ 1 bilhão, esses 
métodos devem ser necessariamente combinados. 

Analisadas a conveniência, viabilidade e oportunidade 
da operação, ela é consolidada em uma proposição de 
desinvestimento, a ser apreciada por diferentes comitês 
técnicos internos – Comitê de Avaliação (CAV) e  
Comitê Consultivo de Mercado de Capitais (CCMC) –  
e submetida à aprovação da Diretoria. No caso de 
operações com valor superior a R$ 1 bilhão, a operação 
precisa contar também com a anuência do CA.

A avaliação dos processos de desinvestimento é baseada 
em indicadores estabelecidos anualmente para a Área de 
Mercado de Capitais (AMC) – que é responsável pela 
análise das operações. 

PRINCIPAIS DESINVESTIMENTOS  
EM 2020

EMPRESA ATIVO1  VALOR  
(R$ milhões)

MODALIDADE2 DATA3

Light4 ON 456,4 Mesa Jan. 2020

Petrobras PN 972,9 Mesa Jan. 2020

Petrobras ON 22.026,1 Oferta Fev. 2020

Tim ON 68,3 Mesa Fev. 2020

Cyrela ON 167,0 Mesa Fev. 2020

MRV ON 146,3 Mesa Jul. 2020

AES Tietê Units
 73,8 MM 

units 
M&A Ago. 2020

Gerdau PN 458,4 Mesa Ago. 2020

Vale ON 8.135,1 Blocktrade Ago. 2020

Hidrovias ON 112,9 Oferta (IPO) Set. 2020

Suzano ON 6.910,0 Oferta Out. 2020

Vale ON 4.729,6 Blocktrade e Mesa Nov. e Dez. 2020

Notas: 

1 ON – ações ordinárias; PN – ações preferenciais; units – ativos compostos por mais de uma classe 

de valores mobiliários. No caso de Tietê, uma unit é composta por uma ação ordinária e quatro 

ações preferenciais. Temos o dever de guardar sigilo nessa operação, por isso divulgamos apenas a 

quantidade de ações vendidas. 

2 Modalidades: Mesa – negociação de ativos em bolsa de valores durante o pregão;  

Oferta pública – processo de distribuição de valores mobiliários para o mercado, pode ser 

primária, quando uma empresa emite e vende novos valores mobiliários, ou secundária, quando 

são ofertados valores mobiliários já existentes, de modo que os recursos são direcionados para 

os vendedores do ativo (acionistas/cotistas); IPO (initial public offering) – oferta pública inicial 

de uma empresa, quando ocorre sua primeira venda de ações no mercado; M&A (mergers and 

acquisitions, ou fusões e aquisições) – fusão é uma operação de consolidação de empresas e 

aquisição é uma operação de compra e venda de participação societária; Blocktrade (leilão de 

bloco de ações) – de modo geral, trata-se de um leilão de quantidade expressiva (bloco) de um 

determinado ativo em um curto período de tempo, no ambiente de bolsa de valores.

3 Refere-se à data de conclusão da venda das ações de uma operação de desinvestimento.

4 Abrange uma parcela de ações da operação alienada já em 2019. 

 
   

  Saiba mais em www.bndes.gov.br/
resultados-carteira-renda-variavel
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133.765
(inclui pessoa física  
e pessoa jurídica)

(que não receberam recursos  
entre 2015 e 2019)

57.830

DESEMPENHO  
OPERACIONAL

DESTAQUES 2020

Em 2020, desembolsamos R$ 64,9 bilhões,  
um aumento de 17% em relação a 2019, 
influenciado pelas medidas emergenciais  
adotadas para ajudar o país a enfrentar os  
efeitos econômicos e os impactos sociais 
da pandemia de Covid-19.

DESEMBOLSOS POR ODS*

OPERAÇÕES

BILHÕES
R$ 64,9

CLIENTES

DESEMBOLSO

NOVOS CLIENTES

88,3

2016

70,8

2017

69,3

2018

64,9

2020

55,3

2019

SÉRIE HISTÓRICA DE DESEMBOLSOS 
TOTAIS (R$ bilhões)

223.774
1.048 
DIRETAS

222.726 
INDIRETAS

10,5%
Nordeste

43,9%
Sudeste

12,4%
Centro-Oeste

28,5%
Sul

4,7%
Norte

DESEMBOLSOS POR REGIÃO 
(% do total desembolsado)

ODS DESEMBOLSOS 
(R$ MILHÕES) OPERAÇÕES

ODS 1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA 1.767 15.868

ODS 2
FOME ZERO E AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL

7.565 61.421

ODS 3 SAÚDE E BEM-ESTAR 1.266 2.017

ODS 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 275 1.587

ODS 5 IGUALDADE DE GÊNERO 4,8 135

ODS 6
ÁGUA POTÁVEL E 
SANEAMENTO

775 219

ODS 7
ENERGIA LIMPA 
E ACESSÍVEL

15.627 579

ODS 8
TRABALHO DECENTE E 
CRESCIMENTO ECONÔMICO

31.183 208.938

ODS 9
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO 
E INFRAESTRUTURA

31.610 29.870

ODS 10
REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

8.643 38.329

ODS 11
CIDADES E COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

1.764 496

ODS 12
CONSUMO E PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS

2.544 2.777

ODS 13
AÇÃO CONTRA A 
MUDANÇA GLOBAL 
DO CLIMA

5.608 1.442

ODS 14 VIDA NA ÁGUA 927 629

ODS 15 VIDA TERRESTRE 1.044 1.089

ODS 16
PAZ, JUSTIÇA E 
INSTITUIÇÕES EFICAZES

128 72

ODS 17
PARCERIAS E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO

6.109 276

* A soma dos desembolsos por ODS não reflete o total de desembolsos no ano porque há 
sobreposições na contagem (um mesmo desembolso pode ser considerado para diferentes ODS).

Nota: Números de clientes e operações não incluem operações de garantia e medidas emergenciais 
realizadas com recursos do Governo Federal.
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Missões estratégicas e transversais*

Nossos desembolsos para infraestrutura tiveram participação 
relevante no desempenho, somando R$ 24,8 bilhões, equivalente 
a 38% do total desembolsado no ano. Na missão “Estrutura 
produtiva”, registramos também um crescimento de 65% 
dos desembolsos para o setor de comércio e serviços e 
de 50% para a indústria, na comparação com 2019.

DESEMBOLSOS E NÚMERO DE OPERAÇÕES POR MISSÃO ESTRATÉGICA

24.765

 16.238 

38.607  203.929

1.550  3.607

Desembolsos (R$ milhões) Operações

INFRAESTRUTURAEDUCAÇÃO, SAÚDE
E SEGURANÇA

ESTRUTURA 
PRODUTIVA

DESEMBOLSO E NÚMERO DE OPERAÇÕES POR MISSÃO TRANSVERSAL**

MISSÃO TRANSVERSAL DESEMBOLSOS 
(R$ milhões)

OPERAÇÕES

DIFUSÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 1.872 1.445

MERCADO DE CRÉDITO E DE CAPITAIS 34.415 219.885

SUSTENTABILIDADE 12.162 8.378

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

14.038 39.577

ANTICÍCLICO EMERGENCIAL*** 10.228 25.768

*As missões estratégicas e transversais são aquelas vigentes a partir de maio de 2020, até a atualização 
de dezembro, relatada na seção Nossa estratégia.
**As somas dos desembolsos e das operações das missões transversais não refletem o total do ano, por 
haver sobreposição entre elas. A missão “Desestatização” não implica desembolso.
***Nem todas as ações anticíclicas emergenciais implicam desembolso. Estão consideradas nesses valores: 
Programa BNDES Crédito Direto Emergencial Saúde; Conta-Covid; BNDES Audiovisual; Capital de Giro para 
MPME; Matchfunding Salvando Vidas; Saldo a liberar – estados; BNDES Crédito Cadeias Produtivas; BNDES 
Crédito Direto Emergencial (exceto saúde); Inovação Saúde – Parceria Embrapii; Fundos de crédito para MPMEs.

MPMEs
As MPMEs ficaram com mais da metade do total desembolsado 
(52%) em 2020, sendo que 26% dos recursos foram destinados às 
médias empresas.

98,3%
da quantidade 
de operações

52,5%
do desembolso 

total

PARTICIPAÇÃO EM DESEMBOLSOS E NÚMERO DE OPERAÇÕES SEGUNDO 
PORTE DE EMPRESA

Micro Pequena Média Grande

9%

46%

18%

38%

26%

15%

48%

2%

Desembolsos Operações

Desenvolvimento social
O apoio à saúde foi destaque em 2020, nas ações emergenciais de 
combate à pandemia, com desembolso mais de três vezes superior 
ao concedido para o segmento em 2019.

R$ 6,0 bilhões em desembolsos

21%
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67%

* Inclui BNDES Crédito Pequenas Empresas; operações do BNDES Automático para MPMEs; 
assistência social; apoio a projeto social; Cartão BNDES; e operações do BNDES Finame destinadas 
ao apoio de ônibus e caminhões.

Economia verde
Continuamos priorizando nosso apoio às energias renováveis, 
que receberam 39% da parcela de desembolsos destinados à 
economia verde. 

R$ 7,4 bilhões em desembolsos

20% 19%

5%

11%

2%2%2%

39%
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* Inclui hidrelétricas (acima de 30 MW).
** Inclui eficiência energética e adaptação a mudanças climáticas e gestão de 
riscos de desastres.

Mercado de capitais
Como parte das iniciativas de caráter emergencial em resposta aos 
impactos da pandemia de Covid-19, foi realizada chamada pública 
para seleção de até dez fundos de crédito (Fidc) voltados para 
apoio BNDES às MPMEs, em 2020, com orçamento total aprovado 
de R$ 4 bilhões. Veja abaixo os destaques de nossa carteira.

41 FUNDOS ATIVOS
(fundos de equity e dívida)

R$ 4,1 BILHÕES 

de patrimônio comprometido

com patrimônio comprometido 
de R$ 2 bilhões, sendo 
R$ 1 bilhão da BNDESPAR

15 FUNDOS 
dedicados ao 
investimento em inovação

R$ 22,8 BILHÕES
de patrimônio agregado
(para cada R$ 1,00 do BNDES, R$ 4,56 
são aplicados por outros investidores)

R$ 14,8 BILHÕES

em fundos 
direcionados 
para infraestrutura

MICRO: receita operacional bruta 
anual menor ou igual a R$ 360 mil.

PEQUENA: receita operacional bruta 
anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.

MÉDIA: receita operacional bruta anual 
entre R$ 4,8 milhões e R$ 300 milhões.

GRANDE: receita operacional bruta 
anual acima de R$ 300 milhões.
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A seguir estão os destaques de nosso desempenho 
em 2020 divididos por missão estratégica. 
Sinalizamos ao longo do texto, sempre que 
pertinente, a(s) missão(ões) transversal(is) 
relacionadas às entregas, por meio dos ícones 
representados ao lado. Consideramos o mapa 
estratégico de maio de 2020, por ter sido o 
vigente durante a maior parte do ano.

INFRAESTRUTURA
Para ampliar os investimentos em infraestrutura, 
que têm grande influência no crescimento 
econômico, na geração de emprego e renda e 
na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, 
atuamos tanto no financiamento quanto na 
estruturação de projetos de desestatização.

SANEAMENTO

Nossa atuação em saneamento tem como 
objetivo contribuir para a elevação dos 
investimentos, com vistas a sua universalização 
até 2033, prazo estabelecido pelo novo marco 
legal do saneamento básico, que entrou em 
vigor em julho de 2020.

Ao longo do ano, participamos das discussões de 
política pública do setor, tendo acompanhado a 
aprovação do novo marco legal, bem como a 
elaboração de seus decretos regulamentadores. 
Também promovemos duas semanas de webinars 
sobre os desafios do saneamento no Brasil.

Dentre as operações de financiamento 
aprovadas em 2020, destaca-se o projeto, na 
região Norte, da concessionária responsável pelo 
saneamento em Manaus, que prevê a ampliação 
da capacidade de tratamento de água em  

 

 

 
Acesse em www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/

l14026.htm  

  
Saiba mais na seção 

Nossos relacionamentos

400 litros/segundo, a ligação de 45 mil pessoas à 
rede de abastecimento de água e a redução em 
18% das perdas em distribuição. 

ENERGIA 

O foco de nossa atuação no setor segue sendo o 
apoio às fontes renováveis de geração, alinhado 
ao esforço do Plano Nacional sobre Mudanças 
Climáticas (PNMC) para redução das emissões de 
gases de efeito estufa. 

Energia solar
Atualizamos critérios de credenciamento de 
equipamentos do setor, adaptando os requisitos 
de utilização da cadeia de fornecimento aos 
patamares adotados pelo mercado e mantendo 
incentivos à indústria estabelecida. Com isso, apenas 
em 2020 ultrapassamos 600 MW contratados, mais 
que dobrando nossa carteira de projetos solares.

Um dos projetos aprovados no ano foi o do 
complexo fotovoltaico Sol do Sertão, que terá oito 
usinas fotovoltaicas, com potência instalada total de 
415 MW e capacidade de geração de energia limpa e 
renovável suficiente para abastecer cerca de 580 mil 
residências. O projeto será implantado em Oliveira de 
Brejinhos (BA) e deverá gerar mais de 2 mil empregos 
diretos e indiretos durante a construção. 

Energia eólica
Em 2020, foi destaque o financiamento a dois 
complexos eólicos no Rio Grande do Norte, que 
totalizam nove parques. 

Seis deles pertencem ao grupo EDP Renováveis, 
integrando o complexo eólico Jerusalém, com 
capacidade total de 180,6 MW, equivalente ao 
abastecimento de 270 mil residências. O projeto 
prevê a compra de 43 aerogeradores nacionais e 
a criação de 1.150 empregos na fase de obras.

Os outros três foram do grupo Casa dos Ventos, 
integrando o complexo eólico Rio do Vento, com 
capacidade total de 504 MW. A energia foi 
comercializada majoritariamente em contratos de 

 

 

   
Saiba mais na seção 
O que fazemos?

 SANEAMENTO CUIABÁ E MACHADINHO DO NORTE

Em 2020, foi concluído o projeto 
de Cuiabá (MT), que elevou a 
cobertura do abastecimento de água 
de 92% da população para 100%, 
com eliminação das intermitências, 
diminuição de 10% das perdas de 
água e com entrega de um sistema 
mais seguro com maior capacidade 
de reservação. No serviço de 
esgotamento sanitário, o avanço 
proporcionado pelo projeto ampliou 
os índices de coleta e tratamento de 
42% e 19%, para 49% em ambos. 

MISSÕES TRANSVERSAIS

Difusão  
tecnológica  
e inovação 

Mercado de crédito 
e de capitais 

Sustentabilidade 

Modernização 
do Estado e 
desenvolvimento 
territorial 

Desestatização

Anticíclico 
emergencial

  
Concretagem de uma das 
fundações do parque eólico 
Ventos de Santa Sofia, primeiro 
projeto financiado pelo BNDES 
para o mercado livre no modelo 
de autoprodução | Foto: Felipe 
Petrovsky Damasceno Lima
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Uma das estações de tratamento de água 
financiadas pelo BNDES em Cuiabá 
Foto: Keydson Barcelos

Também foi concluída a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento 
de Água de Machadinho do Norte, na Bahia, gerando benefícios diretos para 
81 mil habitantes das regiões de Machadinho, Jauá, Abrantes, Sucupió, Catu 
de Abrantes, Areias e Arembepe. As obras de ampliação contemplaram o 
aumento da capacidade de captação e reservação de água, assim como das 
redes de distribuição e ligações domiciliares.
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longo prazo com clientes no mercado livre, que 
poderão se tornar autoprodutores passando a ser 
acionistas dos projetos. 

Gás natural
Interagimos com agentes de governo e privados 
e buscamos a estruturação de ações que 
viabilizem a implantação de projetos de longo 
prazo visando estimular o desenvolvimento do 
Novo Mercado de Gás.

Depois do lançamento, em maio, do relatório Gás 
para o Desenvolvimento como parte da Semana 
Gás para o Desenvolvimento, foi estruturado 
novo grupo de trabalho que realizou diversas 
interações com agentes do setor energético e de 
setores industriais, com foco em planos de ação 
para as variadas frentes associadas à cadeia do gás 
natural (pré-sal, indústria, termelétrica e veículos 
pesados). Um destaque foi a realização de processo 
público de manifestação de interesse das indústrias 
por gás natural, que serviu de base ao mapeamento 
do mercado potencial de gás natural no país.

Paralelamente, participamos das discussões no 
âmbito do Comitê de Monitoramento da Abertura 
do Mercado de Gás Natural, do Ministério de 
Minas e Energia (MME). Destaca-se a elaboração 
do novo marco setorial do gás, a chamada Lei do 
Gás, que foi sancionada no dia 8 de abril de 2021 
e publicada como Lei 14.134/2021.

MOBILIDADE URBANA

Nossa atuação em projetos de mobilidade urbana 
é focada em sistemas de transporte de média e 
alta capacidade que contribuam para melhorar a 
circulação nas cidades brasileiras e a qualidade de 
vida da população. 

   
Saiba mais na seção 

Nossos relacionamentos

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTE

O apoio ao setor visa contribuir para a implantação de 
uma matriz de transporte mais integrada e sustentável, 
que aumente a segurança dos usuários, proporcione 
maior qualidade nos serviços e contribua de forma 
efetiva para fortalecer a competitividade das empresas. 

Foram aprovadas seis operações em 2020, com 
destaque para os projetos da Triunfo, que prevê a 
modernização das instalações portuárias em terminal 
siderúrgico no porto do Rio de Janeiro, incluindo 
obras de remediação ambiental, e da Starnav, para  
a aquisição de maquinário.

Em rodovias, foi aprovado financiamento para a  
Eixo SP Concessionária de Rodovias Ltda. realizar 
investimentos previstos para os sete primeiros anos  
da concessão do Lote Piracicaba-Panorama (PiPa),  
que engloba trechos de 12 rodovias estaduais. O 
investimento irá permitir a implantação de cerca de 
530 km de duplicações, de quase 70 km de novos 
trechos compostos por anéis e contornos viários, de 
mais de 240 km de terceiras e quartas faixas, de 23 km 
de marginais, além da construção de entroncamentos, 
ciclovias e postos de atendimento aos usuários. A 
concessionária estima que serão criados mais de 2.400 
empregos diretos e 3.600 indiretos na forma de postos 
de trabalho permanentes destinados à operação da 
rodovia; e cerca de 3.000 empregos diretos e 4.600 
indiretos relativos às atividades de construção e obras. 

DEBÊNTURES SUSTENTÁVEIS 
E DE INFRAESTRUTURA

Em outubro de 2020, lançamos mais um produto:  
as debêntures sustentáveis e de infraestrutura. Por 
meio delas, poderemos mobilizar recursos públicos  
e privados para infraestrutura, com foco em emissão 
de títulos e ampliação do volume financeiro  
para eficiência energética, energias renováveis, 
saneamento, saúde, educação, mobilidade urbana, 
manejo florestal, entre outros.

Os emissores dessas debêntures poderão usufruir  
de um desconto na taxa final de juros de dez pontos 
básicos. Adicionalmente, as debêntures poderão ter 
gastos iniciais reconhecidos como financiáveis para 
um horizonte de até 24 meses anteriores ao pleito  
de financiamento no BNDES.

 

  

 

 

  
A primeira etapa do BRT Sorocaba foi entregue em 2020 e já atende 25 mil passageiros por dia útil  
Foto: Alexandre Maciel

 BRT SOROCABA

Em 2020, foi entregue a primeira etapa do BRT Sorocaba: quatro de cinco dos 
corredores estruturais e dois de três corredores BRT, além de 40% do material 
rodante. O sistema, ainda em operação parcial, já atende 25 mil passageiros por 
dia útil. Ao reservar faixa para priorizar o transporte coletivo, o BRT promove o 
uso mais equitativo do espaço público e facilita o acesso da população de renda 
mais baixa a serviços e oportunidades das cidades.
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Os investimentos previstos 
para a concessão do Lote 
Piracicaba Panorama (PiPa) 
permitirão a implantação de 
cerca de 530 km de duplicações 
e de quase 70 km de novos 
trechos compostos por anéis e 
contornos viários | Foto: Acervo 
Eixo SP Concessionária de 
Rodovias Ltda
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DESESTATIZAÇÕES EM 2020

FUNDOS DE CRÉDITO  
EM INFRAESTRUTURA

Em 2020, foi contratado um novo fundo de private 
equity, o Fundo Pátria Infraestrutura IV, cujo objetivo 
é desenvolver projetos por meio de investimentos 
majoritários voltados para energia, transporte e 
saneamento. O patrimônio comprometido total do 
fundo é de aproximadamente US$ 2 bilhões e a 
alocação da BNDESPAR é de R$ 400 milhões. 

No ano, foi concluído o investimento do Fundo 
de Investimento em Direitos Creditórios – Vinci 
Energia Sustentável. Em 2020, o fundo realizou 
14 operações de infraestrutura, principalmente 
para segmentos de alto impacto ambiental, 
como saneamento, energia eólica e solar.  

 

 

LEILÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE 
BRASÍLIA – DISTRIBUIÇÃO (CEB-D)

Em dezembro, realizamos o leilão da CEB-D, companhia responsável pelo 
fornecimento de energia elétrica no Distrito Federal (DF). A Bahia Geração 
de Energia, do grupo Neoenergia, foi a vencedora. A privatização da 
companhia deve gerar um investimento estimado de R$ 5 bilhões, com 
melhoria de serviços para cerca de 3 milhões de pessoas. 

   A privatização da CEB-D, no Distrito Federal, deve gerar um investimento de  
R$ 5 bilhões | Foto: Acervo CEB – Gilberto Alves

CONCESSÃO DE ÁGUA E ESGOTO EM MACEIÓ

Em setembro, organizamos o leilão para a concessão regionalizada dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da região 
metropolitana de Maceió (AL), cuja vencedora foi a BRK Ambiental 
Participações S.A. O projeto prevê beneficiar 1,5 milhão de habitantes 
em 13 cidades, com a universalização do serviço de água na região nos 
seis primeiros anos de contrato e a ampliação do esgotamento sanitário 
para 90% das pessoas da região até o 16º ano (hoje restrito a 27% da 
população). A concessionária também deverá reduzir as perdas de água 
para, no máximo, 20% (hoje 59%). 

PPP DE SANEAMENTO EM CARIACICA 
Em outubro, foi realizado leilão de concessão para implantação de PPP em Cariacica 
(ES). A empresa de saneamento Aegea, vencedora, deverá investir R$ 580 milhões 
em infraestrutura de saneamento básico ao longo dos trinta anos de contrato. Em 
parceria com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), será responsável 
pela ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário de 
Cariacica, além do tratamento de dejetos provenientes de bairros específicos do 
município de Viana. 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O leilão de PPP de iluminação de Vila Velha (ES), em agosto, teve como vencedor 
o consórcio formado pelas empresas Splice, RT Energia e Engelmig Energia. A 
concessionária será responsável pela modernização, expansão e manutenção da 
rede municipal de iluminação pública, pelo prazo de vinte anos, com investimentos 
estimados em R$ 112 milhões.

Em outubro, foi realizado o leilão de Macapá (AP), cujo vencedor foi o consórcio 
formado pelas empresas Enel X Brasil, Mobit e Selt Engenharia. A concessionária fará 
investimentos estimados em R$ 100 milhões e terá prazo de dois anos para realizar a 
substituição dos cerca de 34 mil pontos de iluminação do parque por luminárias LED, 
com redução de aproximadamente 47% do consumo de energia do município.

Em novembro foi realizado o leilão de Petrolina (PE), vencido pela empresa Sadenco 
Sul-Americana de Engenharia e Comércio Ltda. A concessionária será responsável 
pela modernização, expansão e manutenção da infraestrutura de iluminação da 
cidade, beneficiando 350 mil pessoas. A expectativa é de que sejam investidos mais 
de R$ 90 milhões no sistema ao longo de vinte anos.

   A concessão de iluminação pública da cidade de Petrolina (PE) deve beneficiar 350 mil pessoas  
Foto: André Telles Fotografia – Johnnis Alves  

  

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO ESTADO
  

   Acesse em www.gov.br/10passos 

   Saiba mais em  www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020

Formalizamos nossa adesão à Rede Brasileira de Governo Digital (Rede Gov.br) 
em 2020. Também contribuímos para o Guia para Transformação Digital 
de Estados e Municípios, em parceria com 
o ME, e para a Carta Brasileira de Cidades 
Inteligentes, coordenada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR).

Durante o ano, foram aprovados projetos 
pilotos de governo digital com Minas Gerais 
e o projeto de modernização da gestão com o município de Porto Alegre, 
alinhados às diretrizes da Estratégia de Governo Digital do Governo Federal.

    Acesse em www.gov.br/mdr/pt-
-br/assuntos/desenvolvimento-re-
gional/projeto-andus/carta_brasi-
leira_cidades_inteligentes.pdf
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DESESTATIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

A desestatização é parte relevante de nossa estratégia, 
em linha com o crescimento da importância de nossa 
atuação como banco de serviços e fábrica de projetos. 
Em 2020, consolidamos nossa atuação com a formação 
de uma carteira de projetos e com o estabelecimento de 
governança, processos e sistemas. 

Somos gestores do Fundo Nacional de  
Desestatização (FND), tendo o dever de executar 
processos de desestatização das ações ou cotas de 
propriedade direta ou indireta da União, ali 
depositadas, emitidas por sociedades que tenham sido 
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.

Nessa frente, coordenamos esforços e recursos de 
diversas partes interessadas, aliando nossa experiência  
e nosso conhecimento regulatório e de políticas públicas 
ao bom relacionamento com os entes públicos e o 
mercado de investidores privados.

Nossa atuação se dá tanto pela estruturação de projetos 
de concessões comuns e PPPs de ativos, que têm duração 
limitada (normalmente de 20 a 35 anos), quanto de 
projetos de venda de empresas ou outros ativos.

GESTÃO
Temos três unidades dedicadas à atividade, vinculadas 
a duas diretorias distintas. 

A Política de Atuação na Desestatização e Estruturação 
de Projetos, aprovada pelo CA, estipula as diretrizes 
para as atividades relacionadas e para a normatização 
decorrente. Baseia-se no estabelecimento de parcerias 
para o desenvolvimento de projetos que devem atender 
a objetivos como melhoria da qualidade da prestação 
de serviços públicos; incremento da disponibilidade de 
infraestrutura adequada do país; viabilização de 
investimentos; e racionalização de gastos públicos. 
Nossa atuação se dá por meio do produto BNDES 
Serviços Estruturação de Projetos. 

Com relação à governança da atividade, o Comitê  
de Estruturação de Projetos (CEP), formado por 
superintendentes, aprecia a elegibilidade dos projetos e 
acompanha o desempenho financeiro e operacional da 
carteira e o redirecionamento dos esforços de fomento.

Já o Colegiado de Diretores de Estruturação de  
Projetos (CDEP) aprova o sumário executivo das 
modelagens de projetos de estruturação realizadas  
e o modelo de gestão de desempenho da carteira,  
entre outras atribuições.

Por fim, a Diretoria é responsável por aprovar a 
instauração da contratação dos consultores que darão 
apoio à estruturação dos projetos e o contrato de 
prestação de serviços com o cliente, depois da avaliação 
de elegibilidade pelo CEP. No caso dos projetos em que 
temos mandato legal para execução, também é 
responsável por aprovar o edital de venda do ativo.

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 
Temos o objetivo de melhor atender as demandas de 
nossos clientes do setor público, consolidando nosso 
relacionamento e gerando novas operações. Em 2020, 

 
 Entenda as diferenças entre 

os tipos de desestatização em 
https://agenciadenoticias.bndes.
gov.br/blogdodesenvolvimento/
detalhe/PPP-concessao-e-privati-

zacao-quais-as-diferencas/

 
 Saiba mais na seção  
Governança, ética e integridade

  Saiba mais na seção  
Nossos relacionamentos

 

foram realizadas 25 entrevistas no âmbito de uma 
pesquisa com esse público, que resultaram em um 
índice de 89,7% de satisfação. 

IMPACTOS DIRETOS E INDIRETOS 
Nossa atuação nesse segmento possibilita a redução de 
gargalos de infraestrutura e a geração de oportunidades 
de investimentos privados em projetos de interesse 
público. Entre os resultados almejados estão aumento 
de capacidade de prestação de serviços, geração de 
empregos, redução de desigualdades regionais e de 
custos, maior proteção ao meio ambiente, segurança, 
entre outras externalidades positivas. 

Fechamos 2020 com 121 ativos mandatados em 
nossa carteira de projetos, que demandarão 
investimentos privados de R$ 223 bilhões, além de 
24 empresas estatais a serem desestatizadas, em 
diversos setores. Destacam-se os seguintes projetos: 

de saneamento 
básico

12
do setor 

imobiliário

10
de rodovias

10
do setor de 
mobilidade 

urbana

7

de energia

5
de portos

3
de educação

3
de gás 
natural

de segurança

3

de apoio à 
estruturação 
de concessões 
de parques e 

florestas

45

Os demais setores de atuação são saúde, indústria, abastecimento, comunicação, 
tecnologia, serviços não financeiros e infraestrutura hídrica. 

de iluminação 
pública

5

3

Setores de destaque
Em função de seu potencial de geração de 
externalidades – como benefícios à saúde, ao  
meio ambiente e à produtividade do trabalho –  
e do déficit brasileiro nos serviços do setor, o 
saneamento tem sido objeto de atenção especial. 

O setor de iluminação pública merece destaque 
também. A qualidade do serviço está associada à 
redução de acidentes de trânsito, ao aumento da 
percepção de segurança e à valorização do ambiente  
e do patrimônio público. A transição tecnológica 
para lâmpadas de LED proporciona ainda benefícios 
financeiros, ambientais e de eficiência. 

Abrimos, em 2020, uma nova frente de prestação de 
serviços aos entes públicos: a de projetos imobiliários, 
visando agregar valor, reduzir gastos e prover 
utilidade aos imóveis.

Outro setor que merece destaque é o de portos. 
Apoiamos em 2020 a criação do marco regulatório do 
setor, por meio dos estudos para as desestatizações 
dos portos de Santos (SP) e de Vitória (ES), 
elaborados com o Ministério da Infraestrutura.  
Essas serão as duas primeiras desestatizações de 
portos organizadas no país. 

  

 Saiba mais em  
www.bndes.gov.br/bndes-servi-

cos-estruturacao-de-projetos
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ESTRUTURA PRODUTIVA
Nossa atuação em estrutura produtiva tem como 
objetivo estratégico apoiar o aumento da 
produtividade, da competitividade e do emprego, 
integrando inovação, empreendedorismo, 
sustentabilidade e exportação.

Em 2020, além das ações a seguir, merece 
destaque nosso apoio por meio das medidas 
emergenciais de combate à crise causada pela 
pandemia de Covid-19.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Merece destaque a aprovação de financiamento 
de R$ 37,5 milhões, por meio do BNDES Finame, à 
Aeris, empresa brasileira fabricante de pás eólicas 
localizada no município de Pecém (CE). Os recursos 
serão destinados, principalmente, à aquisição de 
materiais industrializados de origem nacional 
utilizados em sua produção, a fim de que a 
empresa possa cumprir contratos de venda até 
2022. Em razão desses contratos, a empresa 
fechou 2020 com um aumento no quadro de 
funcionários de 37% em relação ao ano anterior. 
Também aprovamos operação com a linha BNDES 
Exim Pré-embarque no valor de US$ 10 milhões, 
para financiar a produção para exportação de pás, 
o que contribui para a manutenção da 
competitividade da empresa no mercado externo. 
O compromisso da companhia é o de exportar  
US$ 25 milhões em um prazo de três anos.

BNDES Finame Direto
Essa opção de limite de crédito passou a englobar, 
em 2020, também a aquisição de materiais 
industrializados, giro associado à aquisição de 
máquinas e o apoio às etapas de fabricação e 
instalação de grandes equipamentos. Seu período 
de utilização passou a ser de até dois anos, 
prorrogável por mais um, com 12 meses de 
reembolso, ampliando a flexibilidade de usos,  
em função do contexto adverso. 

TELECOMUNICAÇÕES

Concluímos em 2020 a terceira captação de 
recursos para o Funttel. Durante o ano, teve início 
processo para a utilização indireta de seus recursos.

Aprovamos financiamento para a Brisanet, com 
R$ 50 milhões em recursos do Funttel, para a 
aquisição de equipamentos de telecomunicação  
e cabos de fibra óptica com tecnologia 
desenvolvida no Brasil. Em linha com o objetivo 
de nosso Plano Trienal de aumentar o número de 
pessoas com acesso a serviços de banda larga fixa, 
a aquisição desses equipamentos irá fomentar a 
expansão para as principais cidades do Nordeste, 
incluindo capitais onde a empresa ainda não 
atua. Estima-se que esse empréstimo contribua 
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para a adição de 43 mil novas conexões, 
ampliando em 144 mil as pessoas conectadas.

Também com recursos do fundo, aprovamos 
operação de R$ 20 milhões à Datacom para a 
realização de investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento para equipamentos de 
telecomunicações de alta capacidade para provedores 
de internet e data centers; contribuindo, assim, para 
a modernização do portfólio de equipamentos e 
softwares para telecom de tecnologia nacional. 

TECNOLOGIA 4.0

Criado em 2020, o produto BNDES Crédito 
Serviços 4.0 apoia a aquisição de serviços 
tecnológicos previamente credenciados no Banco, 
como manufatura enxuta, digitalização, internet das 
coisas e manufatura avançada, que possibilitem a 
otimização da produção e a disseminação de 
tecnologias 4.0, gerando ganhos de competitividade 
para a produção nacional.

INDÚSTRIAS DE BASE E EXTRATIVA

Aprovamos financiamento para a Mineração 
Dardanelos (empresa do Grupo Nexa) no valor de até 
R$ 750 milhões para a implantação de uma unidade 
de exploração e beneficiamento de minérios, no 
município de Aripuanã (MT). O projeto contempla 
uma série de investimentos ambientais e sociais e vai 
gerar mil postos de trabalho em uma área remota  
do país. Além disso, reduzirá a dependência  
de importação e aumentará as exportações de 
concentrados minerais, contribuindo para o saldo 
positivo da balança comercial nacional. 

O projeto também apoiará 31 iniciativas sociais – 
relacionadas à oferta de serviços públicos, habitação 
e saneamento básico, emprego e renda, proteção  
aos indígenas, preservação de patrimônio histórico  
e sustentabilidade socioeconômica –, que receberão 
um investimento de mais de R$ 20 milhões. 

AGROINDÚSTRIA

Somos o maior financiador de investimentos do setor 
agropecuário brasileiro, oferecendo diversas opções de 
financiamento por meio dos programas agrícolas do 
Governo Federal (PAGF) e de linhas próprias. 

  

 

 

   
Saiba mais em  
www.bndes.gov.br/bndes-
credito-servicos-4.0

  

  
Veja o destaque Medidas emergenciais

   O financiamento aprovado 
para a Brisanet irá fomentar  
a expansão de serviços de 
banda larga fixa no Nordeste. 
Foto: André Telles Fotografia
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Atendemos, assim, do pequeno agricultor familiar 
aos grandes empreendedores do agronegócio, 
passando pelas cooperativas de produtores rurais. 

BNDES Crédito Rural
Em 2020, foi criado o Programa BNDES Crédito 
Rural para viabilizar o atendimento contínuo ao 
setor agropecuário em momentos de escassez de 
recursos nos PAGFs. Com essa nova solução, o 
setor agropecuário encontra fluxo constante de 
oferta de crédito ao longo de todo o ano-safra.

Prêmio BNDES de Boas Práticas para 
Sistemas Agrícolas Tradicionais  
(Prêmio SAT)
Promovemos o 2° Prêmio SAT, em parceria  
com a Empresa Brasileira de Pesquisa  
Agropecuária (Embrapa), o Instituto do  
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),  
a Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) e o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). A iniciativa 
premiou, com um total de R$ 610 mil, as dez 
melhores práticas em projetos agrícolas, pecuários, 
extrativistas, pesqueiros e afins que empregam 
conhecimento e técnicas da cultura de 
comunidades e povos tradicionais. 

BIOCOMBUSTÍVEIS

Aprovamos financiamento para o grupo São 
Martinho, em São Paulo e Goiás, para construção 
de uma nova planta de etanol de milho na Usina 
Boa Vista e silos de armazenagem de grãos.  
O apoio também engloba a construção de uma 
nova usina termelétrica movida a bagaço de 
cana-de-açúcar, a UTE São Martinho Bioenergia,  
e a modernização das outras termelétricas para 
aumento da cogeração de energia, processo  
em que o vapor produzido da queima do  
bagaço na caldeira produz eletricidade por  
meio de turbogeradores. 

Aprovamos financiamento de R$ 21,9 milhões  
à Geo Elétrica Tamboara para ampliação de projeto 
de produção de energia elétrica a partir de biogás 
de vinhaça, o resíduo industrial gerado pela 
produção de etanol. A tecnologia desenvolvida pela 
companhia é pioneira no uso de resíduos do setor 
sucroalcooleiro e pode contribuir para a ampliação 
da oferta de energia limpa no país e a diminuição 
da emissão de gás carbônico. A capacidade de 
geração da planta da empresa, no Paraná, será 
ampliada em 123%, chegando a 59,85 GWh por 
ano em 2022. Desse total, cerca de 50 GWh serão 
distribuídos para o sistema interligado de energia, 
volume capaz de atender ao consumo anual de 
cerca de 25 mil residências, contribuindo para  
o incremento da segurança energética no país  
a partir de uma matriz renovável. Estima-se que  

   
Conheça o programa em  

www.bndes.gov.br/bndes-credito-rural 

  
 

    

o projeto, depois de concluído, evitará a emissão  
de 90,2 toneladas de gases poluentes ao ano, 
considerando-se o volume de dióxido de carbono 
que seria gerado se a vinhaça fosse descartada 
diretamente na natureza. Esse efeito equivale ao 
plantio de 631 árvores ou ainda à retirada de 
circulação de 45 veículos a gasolina.

EXPORTAÇÃO DE AERONAVES

Com a crise causada pela pandemia de Covid-19 e 
a queda na demanda do transporte aéreo, nossa 
participação no financiamento das entregas da 
Embraer cresceu de 14%, em 2019, para estimados 
65% da receita de aeronaves comerciais, em 2020. 
Esse apoio contribui para mitigar a queda na 
produção e no nível de empregos, permitindo que a 
empresa aproveite as oportunidades de mercado 
que a crise parece estar gerando para seu segmento 
de atuação – jatos menores como os E-Jets são mais 
adequados para a redução de demanda verificada 
em todo o mundo – e contribuir para sua 
sustentabilidade em médio e longo prazos.

Entre os financiamentos contratados está o de 
exportação de aviões para a companhia aérea 
americana SkyWest Airlines. O empréstimo, no valor 
total de aproximadamente R$ 450 milhões, foi 
garantido por seguro de crédito denominado  

 

CRÉDITO RURAL EM ANAURILÂNDIA

Antônio Donizetti Primon, produtor rural de Anaurilândia (MS), foi um dos primeiros 
a receber apoio financeiro com recursos do Programa BNDES Crédito Rural, por meio 
da Cresol. Foram financiados R$ 1,3 milhão para a construção de um barracão para 
guardar máquinas, equipamentos e sementes em sua propriedade. 

INOVAÇÃO NO CAMPO

Com recursos do Inovagro, programa que visa a incorporação de inovações 
tecnológicas nas propriedades rurais, o agricultor Valdemar Kucmanski, de 
São Jorge d’Oeste (PR), construiu quatro galpões para a criação integrada de 
frangos e para instalação de placas fotovoltaicas. O projeto foi parcialmente 
financiado com recursos de nosso programa, por meio da Cresol. 

Desde sua implantação, os painéis contribuem com 50% da energia da 
propriedade e os galpões produzem 140 mil frangos a cada 42 dias.

  Saiba mais em www.bndes.gov.br/inovagro

  

   Roça indígena, parte do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, 1º lugar no 2º Prêmio SAT  
Foto: Laure Emperaire
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Aircraft Non-Payment Insurance (Anpi), fornecido 
pelo consórcio de seguradoras privadas Aircraft 
Finance Insurance Consortium (Afic). É a primeira vez 
que realizamos uma operação dessa natureza com 
seguro privado de crédito e é a primeira operação da 
Embraer a contar com a garantia Anpi/Afic. Trata-se 
de um importante instrumento na diversificação de 
garantias disponíveis para nosso apoio às 
exportações do setor.

Foram aprovados também, em 2020, financiamentos 
à exportação de aviões brasileiros produzidos pela 
Embraer para a companhia aérea americana United 
Airlines, e para a arrendadora de aeronaves AerCap 
Holdings N.V., maior empresa global no segmento, 
baseada na Holanda. A United importará aeronaves 
modelo E175, com capacidade para transportar até 
88 passageiros. A AerCap comprará aviões E195-E2, 
maior e mais recente modelo da geração E2. A 
aeronave destaca-se por ser menos poluente, mais 
silenciosa e mais eficiente que a geração anterior: 
consome cerca de 25% menos combustível, com 
forte redução tanto na emissão de gases do efeito 
estufa como no impacto sonoro no meio ambiente.

MPMES

A ampliação do acesso ao crédito para MPMEs é 
um de nossos principais focos e uma das agendas 
estratégicas do Plano Trienal 2020-2022, tendo em 
vista o potencial dessas empresas na geração de 
emprego e renda para o país. 

Em 2020, nossos esforços com as MPMEs se 
voltaram à mitigação dos efeitos econômicos  
da pandemia de Covid-19. O modelo operacional 
indireto automático permitiu que, por meio dos 
agentes financeiros, os recursos fossem pulverizados 
em todas as unidades da Federação. A parceria  
com o Governo Federal, com o setor produtivo  
e com os agentes financeiros viabilizou soluções 
modeladas e disponibilizadas ao mercado  
em um curto período de tempo.

Cartão BNDES
Com o Cartão BNDES, oferecemos crédito 
rotativo, pré-aprovado, para aquisição de bens, 
insumos e serviços que tenham fabricação total ou 
parcial no Brasil, previamente credenciados no 
Banco. O cartão é emitido por agentes financeiros 
credenciados com uma das bandeiras de cartão de 
crédito parceiras. O banco emissor, escolhido pelo 
cliente, fica responsável pela análise e aprovação 
do crédito – que pode chegar até R$ 2 milhões, 
pela cobrança de prestações, aplicação de tarifas, 
solicitação de garantias, entre outras atividades.

O Cartão BNDES contribui para a pulverização de 
nossos recursos, estando presente, com cartões 
ativos, em 77% dos municípios brasileiros. São mais 
de 133 mil beneficiárias cadastradas (85% delas de 
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micro ou pequeno porte) e 70 mil fornecedores, 
com cerca de 250 mil produtos credenciados. 

Em 2020, implementamos uma simplificação do 
processo de credenciamento de produtos, assim 
como a automatização na verificação de 
impedimentos e regularidade de certidões de clientes 
na emissão de cartões. Além disso, revisamos a 
metodologia de cálculo do custo financeiro do 
produto, contribuindo para ofertar aos clientes as 
menores taxas de juros desde a criação do produto.

Garantias
Além do apoio oferecido pelo BNDES FGI por 
meio do Peac, o fundo também apoiou em 2020, 
com sua modalidade de garantia tradicional, 
financiamentos no valor de R$ 1,4 bilhão, 
montante 112,4% maior que o do ano anterior, 
para quase 4 mil MPMEs e empreendedores.

Startups
No mercado de capitais, terminamos o ano com 
cem startups no portfólio dos fundos de capital 
semente e venture debt dos quais somos cotistas. 
Foram 29 novas empresas apenas em 2020, com 
destaque para os fundos Criatec 3 e fundo de 
coinvestimento anjo.

BNDES Garagem
Lançamos edital para a segunda edição do 
BNDES Garagem, nosso programa de 
desenvolvimento de startups nacionais. Essa 
edição terá como foco a criação e a tração de 
negócios inovadores que gerem impacto 
socioambiental e contará com três ciclos de 
aceleração, sendo o primeiro direcionado, 
prioritariamente, a empreendedores que estão 
desenvolvendo soluções para saúde, educação, 
sustentabilidade, govtech e cidades sustentáveis.

MICROCRÉDITO

Financiamos, por meio do BNDES Microcrédito, 
capital de giro e investimentos produtivos para 
microempresas ou microempreendedores 
individuais com faturamento de até R$ 360 mil. 
Os recursos são repassados por meio de agentes 
operadores habilitados como instituições do 
microcrédito produtivo orientado (Impos). 

Desembolsamos, aproximadamente, R$ 52 milhões 
para essas instituições em 2020. As Impos, por sua 
vez, liberaram mais de R$ 602 milhões em recursos 
do programa para aproximadamente 81 mil 
empreendedores. Considerando que as operações 
têm valor médio de R$ 8,8 mil, isso representa uma 
ação importante para diminuir a restrição de crédito 
enfrentada por diversos empreendedores que, não 
raro, não encontram outra fonte formal de recursos.

   
Saiba mais na seção O que fazemos?

Saiba mais no destaque  
Medidas emergenciais
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MEDIDAS EMERGENCIAIS – COVID-19

Com a disseminação da Covid-19 ainda nos primeiros 
meses do ano, desenhou-se em 2020 um cenário  
de profundos impactos sociais e econômicos ao  
redor do mundo. 

Na qualidade de banco de desenvolvimento, 
com importante papel anticíclico, atuamos em 
coordenação com o Governo Federal para atenuar  
os efeitos dessa crise para a sociedade brasileira. 

Oferecemos uma ampla gama de soluções de crédito 
para os segmentos mais afetados, priorizando os 
seguintes públicos:

• MPMEs, que tipicamente têm menos acesso  
ao mercado de capitais e são mais dependentes  
de recursos próprios e do mercado bancário; 

• setores de saúde, cuja demanda, em razão da 
pandemia, ficou acima da capacidade regular  
de oferta;

• empresas de segmentos específicos, 
particularmente afetados pela recessão; e

• entes subnacionais e firmas que poderiam ter 
dificuldades de honrar seus serviços de dívida  
e compromissos previamente contratados.

Dados o cenário restritivo e a necessidade de reforço 
de caixa para pagamento de salários, fornecedores  
e outras despesas, atuamos sobretudo na expansão 
de crédito livre para os segmentos priorizados e na 
oferta de suspensão de pagamentos para todos os 
nossos clientes (standstill). 

Também prestamos serviços ao Governo Federal, 
intermediando a oferta de liquidez para pagamento  
de salários, com os programas Pese 1 e 2, e a ampla 
oferta de garantias para as MPMEs, com o FGI Peac. 

COMO NOS ADAPTAMOS PARA 
RESPONDER RAPIDAMENTE AOS 
DESAFIOS IMPOSTOS?

A gravidade das consequências econômicas e  
sociais da pandemia exigiu um rápido 
reposicionamento estratégico. 

Foram conduzidos, de forma tempestiva: análises 
setoriais; diálogos com o ME para discussão de critérios 

   
 Saiba mais na seção  

O Brasil e o mundo em 2020

técnicos de priorização setorial; levantamento de 
informações sobre a atuação de outros BDs diante 
da crise; bem como discussões internas sobre 
ameaças e oportunidades da estratégia. 

Aprovamos com o CA, já em maio de 2020, uma 
proposta de revisão da estratégia que incluiu a 
missão “anticíclico emergencial”, que tem por 
objetivo: agir de forma tempestiva para manter 
empregos e negócios e de forma estruturante, 
para viabilizar a retomada da economia. 

Foram constituídos grupos interdisciplinares (squads)  
para trabalhar exclusivamente na elaboração dos 
instrumentos emergenciais. Conseguimos, assim,  
reduzir o tempo de estruturação de soluções a metade. 

Tudo isso foi possível sem abrir mão de nossa 
governança, que envolve aprovação dos 
instrumentos em diversos comitês e pela Diretoria. 
Os produtos também passaram pelo CA, antes de 
seu lançamento. 

Para agilizar o processamento do grande volume  
de solicitações de apoio financeiro, desenvolvemos  
uma esteira de crédito emergencial para projetos 
protocolados até 30 de setembro de 2020, e 
estabelecemos o Portal do Cliente como porta de 
entrada para todas as solicitações de apoio direto 
relacionadas às medidas emergenciais.

No caso de nossas operações indiretas automáticas, a 
centralização da comunicação com os agentes 
financeiros e das validações automáticas de dados de 
clientes na plataforma BNDES Online facilitou a 
chegada rápida do crédito a todas as regiões do país.

AS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Em sintonia com o Governo Federal e com as 
recomendações de organismos internacionais, 
colocamos em andamento já no fim de março um 
conjunto de medidas emergenciais para responder 
de forma consistente e focalizada à crise decorrente 
da pandemia de Covid-19.

Na tabela da próxima página, apresentamos um 
resumo das medidas adotadas, dos valores aprovados 
e da quantidade de clientes beneficiados até o  
fim de 2020. 
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58,4 MILHÕES 
de equipamentos de proteção individual (EPI) 

R$ 79,1 MILHÕES

arrecadados para aquisição de 
material, insumos e equipamentos 
de proteção para profissionais de 
saúde na linha de frente por meio 
do Matchfunding Salvando Vidas 

O apoio ao setor de saúde por meio das medidas emergenciais durante a pandemia contemplou:

2,9 MIL  
leitos dedicados ativados 

4 MILHÕES
de testes de diagnóstico 

1,7 MIL 
equipamentos médicos 
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Medidas emergenciais  
para o setor privado

• Capital de giro para MPME: expansão da oferta de 
crédito livre indireto por meio da linha BNDES Crédito 
Pequenas Empresas, ampliando o limite de financiamento 
para até R$ 70 milhões e incluindo empresas com 
faturamento bruto anual de até R$ 300 milhões.

• Programa Emergencial de Suporte a Empregos 
(Pese): crédito emergencial para empresas com 
faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 50 milhões, 
exclusivamente para pagamento da folha de salários 
de funcionários, com compromisso de a empresa não 
demitir sem justa causa, até sessenta dias depois do 
recebimento da última parcela da linha de crédito, na 
mesma proporção do total da folha de pagamento 
que tiver sido paga com recursos do programa. 
Formulado pelo BCB e pelo ME.

• Programa Emergencial de Acesso a Crédito  
 (FGI Peac): oferta de garantias do Tesouro – por meio do 
FGI – para agentes financeiros, visando facilitar o acesso a 
novos empréstimos principalmente por pequenas e 
médias empresas (PME), com faturamento de até 
R$ 300 milhões em 2019. Criado em parceria com a 
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade (Sepec/ME). 

• Standstill – Suspensão de pagamentos: 
possibilidade de suspensão de juros remuneratórios e 
principal aos clientes diretos, indiretos e mistos, por seis 
meses. Em uma segunda fase, atendeu especificamente 
a clientes privados de setores selecionados, como 
audiovisual, hotéis e aeroportos. 

• Transferência de recursos do PIS-Pasep para  
o FGTS: transferência  para a Caixa Econômica 
Federal, operadora do FGTS, da parcela do patrimônio 
do Fundo PIS-Pasep em nosso poder. A medida 
permitiu o saque de até R$ 1.045,00 por trabalhador 
titular de conta vinculada ao FGTS, segundo critérios 
estabelecidos pelo Governo Federal. 

    Saiba mais na seção Sustentabilidade financeira

• Peac Maquininhas: empréstimo para 
microempreendedores individuais (MEI) e micro  
e pequenas empresas (receita de até R$ 4,8 milhões), 
garantido por vendas com máquinas de  
pagamento digital. 

• Fundos  de Crédito para MPMEs: destinação de até 
R$ 4 bilhões para fundos de investimento em direitos 
creditórios (Fidc), selecionados por meio de chamada 
pública, com foco em empresários individuais e 
MPMEs. A primeira contratação ocorreu em dezembro 
de 2020 e as demais propostas estão sendo 
analisadas, com previsão de novos desembolsos no 
primeiro trimestre de 2021.

• Programa BNDES de Apoio Emergencial ao 
Combate da Pandemia do Coronavírus: crédito 
direto a empresas e instituições que atuam na cadeia 
produtiva da saúde, visando o aumento da oferta de 
leitos emergenciais, equipamentos, materiais, insumos, 
peças, componentes e produtos críticos para saúde.

• Matchfunding Salvando Vidas: campanha de 
crowdfunding  por meio da qual aportamos R$ 1 
advindo do BNDES Fundo Social a cada R$ 1 doado, 

 

 

 

    Saiba mais na seção Nossos relacionamentos

Medidas emergenciais contra os impactos da pandemia de 
Covid-19 em 2020*

Com as medidas emergenciais, injetamos R$ 154 bilhões na economia brasileira.

Estima-se que cerca de 3,87 milhões de pessoas estavam empregadas nas empresas 
apoiadas por ações emergenciais. 
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Capital de giro para MPME 9.109 27.533

Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos – Pese

4.611 131.862

FGI Peac – Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito

92.142 114.517

Standstill para operações 
indiretas automáticas

3.141 28.615

Transferência PIS-Pasep para FGTS 20.000 N/A**

Programa Emergencial de Suporte 
a Empregos – Pese 2

3.411 N/A

Peac Maquininhas 3.190 112.139

Fundos de Crédito para MPMEs 487 N/A

SE
TO

R 
D

E 
SA

Ú
D

E

Programa BNDES de Apoio Emergencial 
ao Combate da Pandemia do Coronavírus

309 12

Matchfunding Salvando Vidas 79 N/A

Programa BNDES Crédito Direto 
Emergencial – Saúde

492 3

Inovação Saúde – Parceria Embrapii 20 N/A

EM
PR

ES
A

S

Standstill para operações 
indiretas não automáticas

1.262 62

Standstill Fase 2 para operações 
indiretas não automáticas

50 2

Standstill para operações 
diretas – setor privado

7.961 433

Standstill Fase 2 para operações 
diretas – setor privado

834 57

Programa BNDES Crédito 
Cadeias Produtivas

117 3

Conta-Covid 2.654 0

BNDES Audiovisual 246 11

SE
TO

R 
PÚ

BL
IC

O Standstill para setor público 3.896 57

Standstill indireto para setor público 6 22

Saldo a liberar – estados 225 7

Notas: 

* Ações iniciadas a partir de 23.3.2020. Dados atualizados até 31.12.2020. ** N/A - não se aplica.
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observando o valor máximo de até R$ 50 milhões.  
O valor arrecadado foi aplicado na aquisição de 
material, insumos e equipamentos de proteção para 
os médicos, enfermeiros e outros profissionais de 
saúde da linha de frente do enfrentamento da 
pandemia de Covid-19.

• Programa BNDES Crédito Direto Emergencial: 
financiamento direto voltado a setores (exceto saúde) 
atingidos pela crise. Foi encerrado sem solicitações  
ou aprovações, já que a maior parte das empresas 
potencialmente interessadas apresentava restrições de 
endividamento ou já havia sido atendida pelo standstill. 

• Programa BNDES Crédito Direto Emergencial – 
Saúde: capital de giro para empresas, cooperativas  
e empresários individuais de setores ligados à saúde 
com faturamento anual superior a R$ 300 milhões.

• Inovação Saúde – Parceria Embrapii: parceria com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embrapii) 
com objetivo de apoiar projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação para combate, tratamento 
e diagnóstico da Covid-19. Nosso apoio à iniciativa será 
de até R$ 20 milhões, limitado a 50% do total investido 
nos projetos, sendo o restante complementado pelas 
unidades da Embrapii e empresas parceiras. 

• Programa BNDES Crédito Cadeias Produtivas: 
oferta de capital de giro para grandes “empresas-
âncora” de todos os setores da economia visando 
suprir a necessidade de liquidez de MPMEs de suas 
cadeias. O programa exigia que a empresa-âncora 
não auferisse lucro na operação, bem como 
comprovasse o repasse do recurso por meio de 
contratos com as ancoradas.

• Conta-Covid: crédito emergencial a distribuidoras  
de energia, em aporte de recursos na chamada 
Conta-Covid, contribuindo para o financiamento 
emergencial do setor elétrico, com objetivo de evitar 
maiores reajustes nas tarifas de energia elétrica  
para o consumidor final, que estavam previstos no 
processo tarifário ordinário das distribuidoras. 

• BNDES Audiovisual: modalidade de apoio 
emergencial e transitória, integralmente via recursos 
do Fundo de Financiamento ao Setor Audiovisual. 
Criado em parceria com a Agência Nacional de 
Cinema (Ancine) e o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

• Programa BNDES de Subscrição de Valores 
Mobiliários para Apoio Emergencial ao Combate 
dos Efeitos da Pandemia do Coronavírus – 
Empresas Aéreas: produto de renda variável 
direcionado a empresas do setor de transporte  
aéreo de passageiros, que não podiam comprometer 
sua estrutura de endividamento. O programa foi 
encerrado sem aprovações, uma vez que as empresas 
optaram por outras soluções de mercado. 

• Programa BNDES de Apoio ao Setor 
Sucroalcooleiro (BNDES PASS): capital de giro para  
a atividade de estocagem de etanol combustível, 
direcionado a empresas, cooperativas e empresários 
individuais do setor. O programa foi encerrado sem 
pleitos possivelmente por conta da recuperação dos 

CRÉDITO EM MOMENTO DE CRISE

O espaço terapêutico Girassol, em Curitiba (PR), 
fechou por quase um mês em razão da pandemia 
e teve seu faturamento reduzido em 50%. Para 
manter as despesas fixas e flutuantes em dia, 
contrataram capital de giro por meio do BNDES 
Crédito Pequenas Empresas, visando manter a 
clínica em operação e preservar o emprego de 
quatro psicólogas e uma estagiária.

preços do etanol após a estruturação do programa, 
tornando-o pouco atrativo.

Medidas emergenciais  
para o setor público

• Standstill para setor público: suspensão de 
pagamentos para clientes do setor público com  
o objetivo de proporcionar fôlego financeiro em 
período crítico da pandemia.

• Saldo a liberar – estados: repasse emergencial  
de recursos para estados com contrato ativo com  
o BNDES, para que pudessem investir em ações de 
enfrentamento da pandemia e mitigação de suas 
consequências econômicas. 

Monitoramento das medidas 

Estabelecemos uma rotina de reuniões diárias, com a 
presença de diretores, superintendentes e chefes de 
departamento, para monitorar as medidas adotadas. 
Nesse fórum, além do alinhamento entre diversas 
unidades internas, foi possível discutir correção de 
rumos e eventuais pontos de atuação da alta 
administração para solução de dificuldades existentes.

Em agosto, o acompanhamento diário passou a ser 
semanal e perdurou até o fim de janeiro de 2021, 
quando todas as ações já tinham encerrado seus prazos 
para solicitação, tornando-se mensal a partir de fevereiro.

A administração interna, o TCU, o ME e o Congresso 
receberam relatórios periódicos com os valores 
aprovados nas ações emergenciais e número de 
empresas e empregos associados (sempre que possível 
apurar). Foi criado site na internet específico para o 
acompanhamento das ações emergenciais.

Reportes periódicos também foram realizados para o 
CA e conselhos fiscais das empresas do Sistema BNDES, 
incluindo uma visão integrada sobre gestão de riscos. 

   
Acesse em  
www.bndes.gov.br/acompanha-
mento-medidas-emergenciais

FINANCIAMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS

Aprovamos, no âmbito do Programa BNDES Crédito 
Cadeias Produtivas, financiamento de R$ 87 milhões 
para as Lojas Renner S.A. Os recursos de capital 
de giro são destinados a repasses a fornecedores 
e distribuidores fora de seu grupo econômico. A 
expectativa é de que o recurso seja destinado ao 
apoio de 25 a 31 fornecedores.
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-coronavirus/mais-informacoes/!ut/p/z1/fY7BbsIwDIbvfQouPVZOBIIzGtLQBILe2lyQaT0wEAeSgHh80qrbDki7-LNsf78MJhuNsgyqhNQM5YdgBB98wMhO8AIV1Ga6m5WfH8v5RK82eqxUqZeL9UKXerqdwVcv_vldwv9GNRjD-S-g5tPtZuZgGieRnhGqvbQUdiwhcrw3_Ue5OjpLuepXRXfpMcG77m1_D7myyKFg-XbeYuMoTRLsFeWIliS6wlLLLYaCLPkDScOd8J4E17OpX9lYziw!/


EDUCAÇÃO, SAÚDE 
E SEGURANÇA
A agenda social é fundamental para o 
desenvolvimento do país e por isso trabalhamos 
para que a população tenha acesso a melhores 
serviços de educação, saúde e segurança. 
Também apoiamos o desenvolvimento urbano, o 
turismo e a cultura, com o objetivo de contribuir 
para a solução de problemas estruturais e 
fortalecer vocações turísticas das cidades.

EDUCAÇÃO

Financiamos instituições privadas e entes públicos, 
além de exercermos um papel não financeiro na 
indução de investimentos qualificados e 
potencialmente mais efetivos, na articulação de 
parcerias entre atores estratégicos e na promoção 
do adensamento de conhecimento.

Em 2020, aprovamos financiamento a projeto 
social da Belo Monte Transmissora de Energia S.A.  
e da Xingu Rio Transmissora de Energia S.A.  
para reforma e ampliação de escolas públicas  
de municípios do interior do Pará e de Tocantins, 
beneficiando, ao todo, 5 mil estudantes. 

Também aprovamos o projeto social da 
Inframérica Concessionária do Aeroporto de 
Brasília para implantação do “Projeto Escola que 
Queremos” em 49 escolas públicas do Distrito 
Federal, com investimentos na implantação de 
infraestrutura tecnológica e ferramentas de 
gestão, beneficiando mais de 42 mil alunos.

Destinamos ainda cerca de R$ 3 milhões para o 
financiamento do projeto “Light nas Escolas – 
Reformando o Futuro”, que tem por objetivo a 
recuperação da infraestrutura de escolas do estado 
do Rio de Janeiro, beneficiando 4 mil alunos.

SAÚDE

Nosso apoio ao setor de saúde se dá por meio  
de financiamento direto e indireto a projetos  
da indústria de saúde e a serviços de saúde, da 
estruturação de PPPs e do apoio a projetos 
estratégicos não reembolsáveis, por meio de 
nossos fundos estatutários.

Em 2020, as ações relacionadas à pandemia 
de Covid-19 foram destaque e elevaram nosso 
papel no apoio à saúde. Além do Matchfunding 
Salvando Vidas e das linhas de financiamento 
direcionadas ao setor, realizamos algumas ações 
relevantes. Um exemplo foi o apoio emergencial, 
em parceria com o Instituto Votorantim, para  
151 municípios de pequeno porte com o total  
de 7,4 milhões de habitantes, na gestão da crise 
sanitária de Covid-19, no valor total de R$ 4 
milhões (50% cada).

Apoiamos, também, com recursos não 
reembolsáveis, 35 projetos de assistência social, com 
cerca de 800 mil pessoas beneficiadas com cestas 
básicas e kits de higiene durante a pandemia.

Realizamos o Prêmio de Desafios Públicos em 
parceria com a Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), com premiação de R$ 200 mil 
para as melhores propostas de soluções de

  

   
Saiba mais na seção 
O que fazemos?

   
Saiba mais no destaque 
Medidas emergenciais

   

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – SENAI

Foram concluídos sete novos empreendimentos do financiamento ao Senai para 
investimento em qualificação profissional e em produtividade e inovação 
tecnológica na indústria nacional. Os projetos fazem parte de um contrato  
de financiamento celebrado a em 2012 no valor total de R$ 1,5 bilhão. 

Com os rendimentos financeiros referentes ao contrato de financiamento, o 
Senai realizou investimentos na ordem de R$ 12 milhões em biologia molecular 
e formou a Rede Senai de Biologia Molecular, integrada por institutos de 
tecnologia e de inovação para desenvolvimento de novas rotas tecnológicas  
com foco na adequação da capacidade laboratorial no diagnóstico de Covid-19.

BNDES EDUCAÇÃO CONECTADA

Em 2020, ampliamos a iniciativa para mais dois 
projetos, que envolvem 59 mil alunos e seis redes 
de ensino no Paraná (estado e municípios de 
Campo Mourão e Guarapuava) e na Bahia (estado e 
municípios de Ilhéus e Lauro de Freitas), totalizando 
162 mil alunos e 396 escolas no âmbito da iniciativa.

Além disso, foram formados 2,8 mil gestores e 
professores de 11 redes de ensino no tema de uso da 
tecnologia como ferramenta pedagógica. Também 
foi constituído o Observatório Tecnologia na Escola, 
com 32 instituições acadêmicas e de pesquisa para 
monitoramento e avaliação e disseminação do 
conhecimento da iniciativa, e realizado o IV Encontro 
Nacional da Iniciativa BNDES Educação Conectada, 
com a participação de mais de cem representantes de 
17 redes de ensino.

  Saiba mais em www.bndes.gov.br/educacaoconectada
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   Laboratório automotivo no Centro de Formação Profissional de Rosário, no Maranhão, 
com novos equipamentos financiados pelo BNDES | Foto: Acervo Senai
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monitoramento e gestão da pandemia, de 
diminuição dos impactos econômicos e sociais,  
e de aumento da eficiência do sistema de saúde.

Realizamos o Ciclo de Encontros: Inovação Social  
em Territórios Saudáveis e Sustentáveis no 
Contexto Pandêmico e Pós-Pandêmico, em 
parceria com a Fiocruz, visando construir 
estratégias para o enfrentamento da Covid-19. 
Foram abordadas questões de segurança 
alimentar e nutricional, prosperidade e 
conservação dos territórios. 

Aprovamos apoio de R$ 2,8 milhões não 
reembolsáveis a projeto piloto de avaliação de 
custo e efetividade de soluções de internet das 
coisas para melhoria da gestão hospitalar, a ser 
conduzido pela PUC-Rio no Hospital Municipal 
Rocha Faria. Espera-se que as tecnologias  
testadas e validadas possam ser implantadas 
posteriormente em outras unidades do SUS.

No setor industrial, aprovamos financiamento a três 
projetos voltados para o aumento e a modernização 
da capacidade produtiva de medicamentos, das 
empresas Laboratório Catarinense, Apsen e Prati 
Donaduzzi. Ênfase para o apoio de R$ 263,7 milhões 
para modernização e ampliação da capacidade 
produtiva e construção de centro de distribuição 
de medicamentos da Prati, Donaduzzi & Cia Ltda., 
em Toledo (PR), permitindo o aumento de 
capacidade de 5 bilhões de doses terapêuticas  
de uma das maiores empresas produtoras de 
medicamentos genéricos do país.

Em 2020, aprovamos R$ 100 milhões em 
financiamento para a Santa Casa de Misericórdia 

da Bahia para a reestruturação de dívidas bancárias 

  

 

 

e com fornecedores e a implementação de ações 
de melhoria de gestão e eficiência operacional.  
Já a Santa Casa de Misericórdia de São José dos 
Campos teve financiamento de R$ 32,4 milhões 
aprovado para aumento do número de salas 
cirúrgicas e de leitos de internação e UTI.

SEGURANÇA

Auxiliamos na mobilização de esforços e 
recursos de diversos agentes para investimentos 
voltados ao fortalecimento da governança e 
gestão do setor, visando contribuir para a 
redução dos altos índices de criminalidade e 
violência, com impactos positivos em qualidade 
de vida, competitividade, melhoria do ambiente 
de negócios e aumento das condições de 
retenção e atração de capital para o país.

Em parceria com o BID, em 2020 demos 
sequência ao processo de formação de uma 
carteira de projetos qualificada que possa 
contribuir para melhoria concreta dos indicadores 
de criminalidade e violência do país. Avançamos 
na aprovação dos projetos dos municípios de 
Teresina (PI), São Bernardo do Campo (SP),  
Jundiaí (SP) e Porto Alegre (RS), os dois últimos 
contratados no segundo semestre de 2020.

No âmbito do memorando de entendimento 
assinado com o BID e o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) em outubro de 2019, 
avançamos na estruturação de projetos de PPPs 
prisionais, em articulação com o Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI) e o MJSP/Depen, 
nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina, atualmente em fase de estudos pelas 
equipes de consultores contratados por nós. 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
URBANO E AO TURISMO

Nosso apoio ao desenvolvimento urbano se dá 
pela requalificação urbana das cidades, pela 
adaptação de suas infraestruturas aos impactos 
das mudanças climáticas e pelo fortalecimento das 
vocações indutoras de desenvolvimento  
local em cidades turísticas, históricas, 
empreendedoras ou com patrimônio natural. 

Aprovamos financiamento para urbanização 
integrada da bacia hidrográfica do ribeirão 
Pirapitinga, incluindo sua canalização, 
revitalização de seu entorno e construção de  
via de acesso ao Distrito Minero Industrial  
de Catalão, mitigando o crônico problema  
de enchente enfrentado pelo município, 
melhorando o fluxo de acesso ao principal  

 

 

  

  
Saiba mais no destaque  
Desestatização e estruturação 
de projetos

 

 

 

 
As ações de saúde relacionadas 
à pandemia de Covid-19 foram 

destaque em 2020, como o 
Matchfunding Salvando Vidas, que 

doou equipamentos de proteção 
para profissionais de saúde  

Foto: André Telles Fotografia
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AÇÕES SOCIAIS DE IMPACTO

Estamos presentes em investimentos sociais de 
impacto. Apoiamos, com mais de R$ 360 milhões  
do BNDES Fundo Social, a implantação de cisternas  
em 286 municípios, com o objetivo de reduzir a 
vulnerabilidade alimentar de famílias na região do 
semiárido. Em parceria com o Ministério da Cidadania, 
temos o plano de implantar cisternas em 2 mil escolas do  
semiárido, beneficiando 240 mil alunos até o fim de 2022.

Além disso, por meio da Linha de Investimento Social de Empresas (ISE), 
apoiamos projetos de empresas que desejam investir em temas sociais no 
entorno de seus projetos, mitigando possíveis impactos e melhorando a vida 
das comunidades de entorno. Em 2020, houve utilização da linha para apoio ao 
Matchfunding Salvando Vidas.

   Saiba mais no destaque Medidas emergenciais

polo de emprego da cidade e criando importante  
área de lazer para os residentes da região. 

Aprovamos também apoio a projeto de 
desenvolvimento de um modelo piloto – que 
combina esforços públicos e privados – para a 
reabilitação em larga escala de áreas históricas  
de cidades e seu patrimônio edificado, utilizando, 
como referencial metodológico de implantação de 
instrumentos urbanísticos e financeiros inovadores, 
a área de atuação do Porto Digital, em Recife. 

Suplementamos recursos no montante de 
R$ 28 milhões ao projeto de reconstrução do 
Museu Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), ampliando 
o apoio aprovado em 2017 para um total de 
R$ 50 milhões. Nosso apoio passa a incluir as obras 
das fachadas e do telhado do Bloco 1 e o programa 
de ativação do museu. 

Aprovamos apoio à restauração e à modernização 
do Museu do Ipiranga, em São Paulo (SP). Somos 
o maior apoiador individual do projeto, com 14% 
do valor total de R$ 178 milhões. Fechado para 
visitação pública desde 2013, o museu deverá  
ser reaberto, totalmente renovado, para as 
comemorações do bicentenário da Independência 
do Brasil, em setembro de 2022.

Em um conjunto de investimentos para promoção 
da cidade de Petrópolis como destino turístico 
relevante, aprovamos apoio à restauração da 
Catedral de São Pedro de Alcântara, também 
conhecida como Catedral Imperial, no valor de 
R$ 13,1 milhões, 98% do investimento global. 

No âmbito do edital de Segurança em Instituições 
Culturais Públicas de Guarda de Acervos 
Memoriais, aprovamos apoio ao complexo do 
Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora (MG), 
no valor total de R$ 3,3 milhões. 

   
Acesse em www.bndes.gov.br/

seguranca-de-acervos

Em fevereiro de 2020, realizamos o seminário 
Fundos Patrimoniais no Brasil. O seminário 
ocorreu um ano depois da aprovação da Lei de 
Endowments no país e reuniu especialistas para 
debater avanços, oportunidades e desafios. 

Matchfunding BNDES+ 
Patrimônio Cultural
Selecionamos 24 projetos, entre os 175 
recebidos, para participar da segunda edição  
da campanha de financiamento coletivo, que 
disponibilizou R$ 2,4 milhões para ações 
voltadas à preservação e difusão dos patrimônios 
culturais materiais e imateriais do Brasil. 

Também lançamos edital para a edição Lab  
do matchfunding, que visa apoiar projetos  
que utilizam a internet como ferramenta para 
extrapolar as fronteiras físicas de interação do 
público com os patrimônios. As três chamadas 
(2019, 2020 e Edição Lab) somam um total de 
até R$ 4 milhões a serem investidos em projetos.

   
Saiba mais em 
www.bndes.gov.br/fundo-social
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O programa de visitas educativas 
ao complexo Teatro Castro 
Alves, na Bahia, foi um dos 
projetos selecionados no edital 
Matchfunding BNDES+ 2020 
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Como banco de desenvolvimento, buscamos ser um 
indutor de práticas de mercado e um lócus de debate 
para novos padrões de sustentabilidade.

DIAGNÓSTICO INTERNO
Realizamos, em 2020, uma análise interna da gestão  
do tema abrangendo governança, políticas, pessoas, 
processos, comunicação e transparência. As necessidades 
de aprimoramento identificadas serão em grande parte 
tratadas em um projeto corporativo de 2021. Um 
exemplo é a contratação de um rating ASG, em que se 
levam em conta desde aspectos de nossa gestão nos 
negócios até questões operacionais internas, como o  
uso eficiente de recursos em nossa sede. 

Além disso, foi percebida a necessidade de instituição  
de um processo contínuo de desenvolvimento de novas 
soluções que induzam as empresas a melhorar seu 
desempenho socioambiental e atingir suas metas ASG.

ORGANOGRAMA
Temos um departamento dedicado à temática ambiental 
e gestão do Fundo Amazônia, que dá suporte às áreas 
operacionais em questões socioambientais dos projetos. 
O mesmo departamento coordena as ações do Plano de 
Implementação da Política de Responsabilidade Social e 
Ambiental (PRSA), que é executado por diferentes 
unidades do Banco.

Em 2020, a agenda de sustentabilidade cresceu e o 
tema extrapolou para outras unidades – planejamento, 
relacionamento corporativo e relacionamento com 
investidores – com novas estruturas internas, 
materializando, assim, a transversalidade do assunto. 

GOVERNANÇA
O CA é o órgão responsável pela aprovação da PRSA  
e de seu plano de implementação. Em 2020, foi criado 
um subcomitê no CA voltado especificamente para 
sustentabilidade, responsável por acompanhar e  
por emanar orientações estratégicas no tema.

A implementação da PRSA é acompanhada pelo Comitê 
de Sustentabilidade Socioambiental (CSS), vinculado ao 
Comitê Gerencial, que também monitora a execução 
de outras políticas, como a de Equidade de Gênero e 
Valorização da Diversidade.

O Comitê de Crédito e Operações, por sua vez, é 
responsável pela validação da classificação do risco 
socioambiental (ABC).

O Banco designou como diretor responsável pela PRSA 
perante o BCB o diretor responsável pela Área de Gestão 
Pública e Socioambiental do BNDES.

PRSA 
Nossa PRSA, lançada em 2010, abarca os princípios  
e as diretrizes relacionados não só à atuação 
operacional, mas também a nossa atuação estratégica  
na promoção da sustentabilidade. 

Sua última atualização é de 2019, resultado de um 
processo de consulta pública aberto a todos em nosso site. 

   
 Saiba mais na seção   
Governança, ética e integridade

    
Acesse em  

www.bndes.gov.br/PRSA

A estratégia de execução da PRSA segue os planos de 
implementação. Foram dois, referentes aos períodos  
2015-2017 e 2018-2020. Neste último, destacam-se  
o alinhamento aos temas de mudanças climáticas e 
acordos internacionais, tais como os ODS, que foram 
incorporados a nosso planejamento estratégico. 

Algumas entregas do plano estão vinculadas à avaliação 
de desempenho e ao pagamento de participação nos 
lucros ou resultados a nossos empregados.

OUTRAS POLÍTICAS 
Além da PRSA, na esfera corporativa, nosso arcabouço  
de políticas ASG conta ainda com a Política de Compras 
Sustentáveis (2011), a Política de Transparência (2014),  
o Código de Ética (2016), a Política de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 
(revisada em 2020), a Política de Equidade de Gênero e 
Valorização da Diversidade (lançada em 2015 e atualizada 
em 2020) e a Política de Integridade (2020). 

Na esfera operacional, além da política socioambiental 
voltada para nossa atuação em operações de crédito 
nacionais, temos a Política Socioambiental para 
Exportação (2016) e a Política Socioambiental para  
Atuação em Mercado de Capitais (2018), além de 
instrumentos setoriais que estabelecem critérios para  
o apoio a setores mais sensíveis, como pecuária bovina, 
açúcar e álcool e mineração. 

As políticas são aplicáveis ao BNDES e a todos os entes 
com os quais nos relacionamos. 

REGULARIDADE AMBIENTAL 
Não nos foram impostas multas significativas, 
tampouco sanções não monetárias resultantes da falta  
de conformidade com leis e/ou regulamentos 
ambientais em 2020. 

Nosso apoio é precedido de uma verificação da regularidade 
do projeto com os órgãos de meio ambiente competentes, 
de uma classificação da categoria de risco socioambiental 
do empreendimento e de uma análise social e ambiental.

A regularidade ambiental dos projetos apoiados é 
estabelecida como um compromisso contratual dos clientes 
e seu descumprimento pode ensejar a interrupção dos 
desembolsos e até mesmo o vencimento antecipado da 
dívida. Também realizamos o monitoramento dos riscos 
ambientais, registrando dados referentes às perdas efetivas 
em processos judiciais em função de danos socioambientais. 
Em 2020, não houve registro de perdas vinculadas à origem 
socioambiental relacionadas aos clientes.

PORTAL ODS

Em 2020, concluímos a metodologia para apuração 
da contribuição de nossos desembolsos para os ODS.

Ampliamos o escopo de nosso portal para 
apresentar a distribuição desses desembolsos  
em todos os 17 objetivos do desenvolvimento 
sustentável, com dados georreferenciados por 
estados e anualizados em gráficos.

 Disponibilizamos, ainda, um painel interativo  
de indicadores de resultados de nossas operações 
diretas, que dá transparência a indicadores e metas 
monitorados ao longo da implantação do projeto e 
ao fim da intervenção. 

     
Acesse em www.bndes.gov.br/ods 

     
Acesse em  
www.bndes.gov.br/entregas-ods

   
Acesse em:  
www.bndes.gov.br/politica-
compras-sustentaveis

www.bndes.gov.br/politica-
transparencia

www.bndes.gov.br/codigo-de-etica 

www.bndes.gov.br/PPLD

www.bndes.gov.br/politica-genero

www.bndes.gov.br/politica-
integridade

www.bndes.gov.br/politica-
socioambiental-mercado-de-
capitais

www.bndes.gov.br/diretrizes-
socioambientais-pecuaria-bovina

www.bndes.gov.br/criterios-
ambientais-acucar-alcool

www.bndes.gov.br/politica-
socioambiental-mineracao

SUSTENTABILIDADE 
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No caso das operações de valores mobiliários, a 
subscrição deve abranger uma prévia avaliação 
socioambiental da postulante, envolvendo seus 
principais aspectos sociais e ambientais e sua 
regularidade perante os órgãos ambientais competentes.

IMPACTOS
Os impactos de nossa atuação são resultado dos 
investimentos realizados por nossos clientes. Para isso, 
contamos com políticas operacionais com condições 
diferenciadas para investimentos sustentáveis ou que 
colaborem com a transição para uma economia de 
baixo carbono. 

Tendo em vista nosso amplo espectro de atuação, 
eventualmente podem ocorrer impactos negativos no apoio 
a projetos de setores tais como mineração, agroindústria, 
transporte rodoviário, petróleo e gás, entre outros. 

Entretanto, em conformidade com nossas políticas e diretrizes 
para a concessão do apoio financeiro, são observadas as 
legislações aplicáveis, normas setoriais específicas, práticas  
de responsabilidade social e ambiental dos clientes, e a 
regularidade ambiental do empreendimento. Projetos de 
maior risco socioambiental, por exemplo, podem implicar  
a adoção de medidas mitigadoras. 

No caso das operações indiretas, a gestão dos impactos 
socioambientais é realizada pelos agentes financeiros, em 
consonância com as políticas e regras aplicáveis ao apoio 
com nossos recursos. Como se trata de um volume muito 
grande de operações de menor valor, a verificação dos 
impactos socioambientais é feita de forma amostral.

Em 2020, reformulamos os Questionários de Avaliação 
Socioambiental de Projeto (QASP) e Empresas (QASE), 
preenchidos pelos clientes ao submeter pleitos de 
financiamento na modalidade direta; validamos nova 
metodologia de classificação de risco socioambiental 
(ABC); e desenvolvemos e aplicamos questionário para 
mapeamento da gestão socioambiental de agentes 
financeiros que repassam nossos recursos.

COMPROMISSOS 
Nossa atuação socioambiental é regida pelos preceitos 
constantes da Resolução CMN 4.327/2014. Além disso, 
buscamos alinhamento com alguns padrões internacionais, 
como os ODS, os padrões de desempenho do International 
Finance Corporation (IFC) e as salvaguardas 
socioambientais da OCDE para operações de exportação.

Em 2020, aderimos aos Princípios de Financiamento 
Responsável das Instituições Financeiras de 
Desenvolvimento dos países do Brics, abarcando 
padrões socioambientais, de governança, integridade, 
boas práticas de mercado e de due diligence.

Também somos uma das três instituições brasileiras 
credenciadas a repassar recursos do Green Climate 
Fund (GCF), um dos maiores fundos globais de 
combate à mudança do clima. 

Somos voluntariamente filiados à Iniciativa  
Financeira do programa das Nações Unidas para o  
Meio Ambiente (Unep-FI), voltada à mobilização de 
financiamento para o desenvolvimento sustentável;  
e participamos de iniciativas como Climate Action  
for Financial Institutions; Brazilian Green Finance 
Programme, do governo do Reino Unido da Grã-Bretanha  
e da Irlanda do Norte; iniciativa LAB, da CVM e da 
ABDE; e câmaras técnicas de clima e finanças do 
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento  
Sustentável (CEBDS).

Acesse em  
www.mainstreamingclimate.org

    

   
Acesse em 

www.labinovacaofinanceira.com

PRODUTOS E INSTRUMENTOS
Fomos reconhecidos, pela Bloomberg, como principal 
financiador de energia limpa do mundo no período de 
2004 a 2018, com mais de US$ 30 bilhões em 
desembolsos para esse segmento. 

Fomos a primeira entidade financeira brasileira a emitir 
green bonds no mercado internacional (2017), no valor 
de US$ 1 bilhão. Já em 2020, emitimos R$ 1 bilhão em 
Letra Financeira Verde, captando recursos no 
mercado doméstico brasileiro para financiar projetos 
ambientalmente sustentáveis em geração de energia 
eólica ou solar. Em 2020, foram captados no total 
recursos de pouco mais de R$ 20 bilhões relacionados  
ao tema socioambiental.

Somos gestores dos recursos reembolsáveis do Fundo 
Clima, um dos instrumentos da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima. 

Em 2020, a partir da assinatura de aditivos com o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), foram destinados 
mais R$ 500 milhões para novos projetos, possibilitando 
a reabertura do Fundo Clima para operações indiretas.

No ano, também reformulamos nosso produto de 
aquisição de debêntures simples para incluir a categoria 
sustentável e oferecer condições mais atrativas para 
investimentos que contribuam para as metas dos ODS ou 
para a transição para uma economia de baixo carbono  
e/ou com inclusão social.

Foram lançados, ainda em 2020, a linha Finame Baixo 
Carbono, ampliando o escopo de nossa atuação na 
agenda de mobilidade de baixo carbono, e o BNDES 
RenovaBio, que busca garantir aos consumidores menor 
preço e maior oferta de biocombustíveis, por meio de 
empréstimos com incentivo para melhoria da eficiência 
energético-ambiental de empresas produtoras do insumo.

Aumentamos nossa carteira de estruturação de 
projetos com foco socioambiental, integrando projetos 
voltados a unidades de conservação.

No mercado de capitais, contratamos o fundo Vinci 
Impacto e Retorno IV (VIR IV), com foco em empresas  
de médio porte para as quais possa contribuir no 
crescimento, inovação e valor, além de fazer uma 
diferença nas comunidades onde atuam com  
impactos ambiental, social e de governança. 

Em 2020, realizamos, ainda, seminários on-line, como 
a Semana BNDES Verde, e a websérie BNDES Verde.

Saiba mais em www.bndes.gov.br/
relatorio-green-bonds

  

  
 Saiba mais na subseção  
Infraestrutura

  
 Saiba mais no destaque 
Desestatização e estruturação  
de projetos

  
 Saiba mais na seção  
Nossos relacionamentos

ESTUDO OCDE

Participamos do estudo 
conduzido pela OCDE e 
publicado em dezembro  
de 2020 no relatório  
The role of domestic  
DFIs in using blended 
finance for sustainable 
development and 
climate action – the 
case of Brazil. O relatório 
ressalta que somos 
uma das instituições 
financeiras pioneiras do 
país na implementação de 
estratégias de canalização 
dos diferentes tipos  
de recursos, público  
e privado, para ações  
de desenvolvimento 
sustentável e na introdução 
do financiamento verde em 
nosso modelo de negócios. 

     
Acesse em www.greenfinancelac.
org/resources/publications/the-ro-
le-of-domestic-dfis-in-using-blen-
ded-finance-for-sustainable-deve-
lopment-and-climate-action/

FUNDO AMAZÔNIA

Nossa experiência como gestor do Fundo Amazônia é tida como referência na 
captação de recursos externos. Criado em 2008, o fundo apoiou, até 2019, mais 
de cem projetos, com desembolsos da ordem de R$ 1,2 bilhão, que beneficiaram 
mais de 190 mil pessoas. Atualmente as doações estão suspensas, enquanto 
o governo brasileiro e os governos dos doadores negociam a recomposição da 
governança do fundo.  Acesse em www.fundoamazonia.gov.br     

Com o impacto causado pela pandemia de Covid-19, em 2020 o Fundo 
Amazônia dedicou especial atenção ao diálogo com o público-alvo de seus 
projetos – muitos deles, populações indígenas, ribeirinhos e pequenos 
agricultores familiares –, que, pelas dificuldades de acesso ao sistema de saúde, 
tornaram-se populações de maior vulnerabilidade epidemiológica.

Durante o ano, dez projetos foram concluídos e foram iniciadas as avaliações 
de efetividade de 17 projetos já finalizados. Essas avaliações são realizadas por 
especialistas independentes e visam auferir os resultados e impactos alcançados 
pelos projetos, além de apontar desafios e lições aprendidas. 

  
 Saiba mais na seção  
Sustentabilidade financeira
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Acesse em www.bndes.gov.br/
finame-baixo-carbono

     
Acesso em  
www.bndes.gov.br/renovabio
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Governança,
ÉTICA E INTEGRIDADE

GOVERNANÇA 

MODELO DE GOVERNANÇA

Nossa estrutura de governança tem como objetivo 
o fortalecimento de nossa gestão, privilegiando um 
processo transparente e coletivo de tomada de 
decisão. Ela engloba o CA, Conselho Fiscal, Comitê 
de Auditoria, Comitê de Riscos, Comitê de 
Remuneração, Comitê de Elegibilidade (os dois 
últimos unificados em um só comitê – Comitê de 
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – 
em nosso novo estatuto), Diretoria, subcomitês 
específicos de assessoramento e acompanhamento 
do CA, entre outros comitês. 

Em março de 2020, a composição dos membros 
dos conselhos de administração e fiscal das 
empresas do Sistema BNDES foi unificada para 
melhorar a gestão e economizar gastos. As três 
empresas já compartilhavam a mesma Diretoria e a 
mesma estrutura organizacional. 

Em 2020, foram criados subcomitês temáticos 
de assessoramento ao CA para otimizar os 
trabalhos durante as reuniões e possibilitar  
um aprofundamento do conhecimento dos 
conselheiros em relação às matérias submetidas 
a sua apreciação. Também foram criados 

   
Saiba mais sobre o rol de 

responsáveis pela gestão do 
BNDES em www.bndes.gov.br/

rol-de-responsaveis

subcomitês de acompanhamento de nossas 
operações estratégicas.

Conforme previsão estatutária, a Diretoria 
aprecia, como regra geral, todas as matérias que 
vão para o CA, com cada diretor participando das 
reuniões do conselho no relato das matérias 
relacionadas a suas áreas. 

Os aspectos econômicos, sociais e ambientais são 
tratados em todas as esferas de nossa governança, 
sendo delegados a superintendentes e chefes de 
departamento, conforme atribuições definidas em 
nossa Organização Interna Básica. 

Nosso presidente, Gustavo Montezano, ocupa  
o cargo desde 16 de julho de 2019.

  
Veja o currículo do presidente do 
BNDES em www.bndes.gov.br/
gustavo-montezano

GRI

102-7 | 102-9 | 102-16 | 102-17 | 102-18  
102-19 | 102-20 | 102-22 | 102-23  
102-24 | 102-27 | 102-29 | 102-33  
102-34 | 102-35 | 102-36 | 102-37  

103-1 | 103-2 | 103-3 | 202-2 
 205-2 | 205-3 | 308-1 | 405-1

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comitês de superintendentes

Comitês de diretores e superintendentes Comitês de diretores 

Gestão da Estratégia Planejamento de Operações

CONSELHO FISCAL

Executivo de Tecnologia 
da Informação

Colegiado de Diretores de 
Estruturação de Projetos

Comitê de 
Elegibilidade

Comitê de 
Riscos

Comitê de 
Remuneração

Comitê de 
AuditoriaDIRETORIA

Gerencial

Gestão  
de Pessoas

Deliberativo de  
Mercado de Capitais

Crédito e 
Operações

Assuntos 
Financeiros

Gestão de Risco  
de Crédito

Gestão de Risco 
de Mercado

Gestor de Tecnologia 
da Informação

Segurança  
da Informação

Gestão de Risco 
Operacional, 

Controles Internos  
e Integridade

Sustentabilidade 
Socioambiental e 
 Desenvolvimento 

Territorial

Estruturação  
de Projetos

ASSEMBLEIA GERAL DO BNDES

É convocada pelo CA ou, em casos previstos em lei, pela Diretoria, pelo 
Conselho Fiscal ou pela União. É realizada ordinariamente uma vez por ano ou 
extraordinariamente por interesse do BNDES. Entre suas competências estão: 
aprovação do relatório anual da administração do BNDES; alteração do capital social 
e do estatuto social; eleição e destituição de membros do CA e do Conselho Fiscal; e 
fixação da remuneração dos administradores do Banco e de membros do Conselho 
Fiscal e do Comitê de Auditoria.

   
Saiba mais no destaque 

Revisão do Estatuto Social

Nota: Retrato dos colegiados em 31.12.2020. Com o novo estatuto, o Comitê de Elegibilidade e o  
Comitê de Remuneração foram unificados no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
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COMPOSIÇÃO DOS COLEGIADOS

CONSELHO FISCAL: entre suas atribuições estão fiscalizar os atos dos 
administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários; 
analisar as demonstrações contábeis trimestrais do Sistema BNDES; e examinar 
e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras semestrais da instituição. 

33 1 1
masculino

GÊNERO FAIXA ETÁRIA

feminino de 30 a 50 anos mais de 50 anos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: nosso mais alto grau de governança. 
Entre suas atribuições estão opinar sobre questões relevantes do desenvolvimento 
econômico e social do país relacionadas a nossas ações; aconselhar o presidente 
do Banco sobre as linhas gerais orientadoras de suas ações; aprovar as políticas 
gerais e os programas de atuação de longo prazo; e manifestar-se sobre as 
demonstrações financeiras da instituição. O presidente do CA do BNDES não 
acumula outra função executiva no Banco.

27 2 7
masculino

GÊNERO FAIXA ETÁRIA

feminino de 30 a 50 anos mais de 50 anos

DIRETORIA: tem poder deliberativo e conta com uma ampla estrutura de 
comitês de assessoramento específicos que atuam como instrumento de 
alinhamento estratégico, congregando diversas instâncias hierárquicas, como 
diretores, superintendentes e chefes de departamento, de acordo com a 
finalidade. Por previsão estatutária, a Diretoria deve se pronunciar sobre todas 
as matérias a serem submetidas ao CA.

  Saiba mais sobre as atribuições dos comitês no hotsite www.bndes.gov.br/ra2020

78 2 3
masculino

GÊNERO FAIXA ETÁRIA

feminino de 30 a 50 anos mais de 50 anos

Como são selecionados os 
membros do CA?
O CA é composto de 11 membros, todos eleitos 
pela Assembleia Geral, sendo: quatro indicações 
do Ministério da Economia, uma indicação do 
Ministério das Relações Exteriores, cinco indicações 
do Ministério de Estado sob cuja supervisão estiver 
o BNDES, e um representante dos empregados do 
BNDES, escolhido entre os empregados ativos pelo 
voto direto de seus pares. Pelo menos três dos 
membros indicados pelos ministérios deverão ser 
independentes. Em 31.12.2020 havia nove 
conselheiros ativos e duas vagas não preenchidas. 

Os indicados devem cumprir requisitos específicos 
para o preenchimento da função, como ter notório 
conhecimento e formação acadêmica compatíveis 
com o cargo. A Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (Sest) faz uma 
análise prévia dos documentos comprobatórios do 
indicado e consulta a Casa Civil da Presidência da 
República para confirmar a indicação. Cumprida essa 
fase e não havendo objeções, o ME envia a 
documentação para análise de nosso Comitê de 
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. 
Tendo o comitê, por maioria absoluta, verificado a 
presença de todos os requisitos e a ausência de 

vedações, o ministério responsável pela indicação do 
conselheiro encaminha sua decisão final para a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A 
indicação é, então, submetida à Assembleia Geral do 
BNDES, a quem compete privativamente deliberar 
sobre a eleição e destituição dos membros do CA. Os 
trabalhos da assembleia eram dirigidos por nosso 
presidente, ou, na sua ausência, por diretor por ele 
designado, até a aprovação de nosso novo estatuto 
pelo BCB, quando passaram a ser liderados pelo 
presidente do CA, que delegou a função para o 
diretor jurídico. Deverão comparecer à assembleia ao 
menos um membro do Conselho Fiscal, a depender 
da matéria, e um procurador da PGFN, representante 
da União, acionista único do BNDES.

Remuneração de dirigentes 
e conselheiros
A política global de remuneração dos dirigentes  
e conselheiros – composta de remuneração fixa, 
remuneração variável, benefícios, direitos e 
obrigações – é elaborada e analisada pelo  
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração do BNDES, com apoio das áreas  
de Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional e de 
Planejamento Estratégico, além do Gabinete da 
Presidência, seguindo as diretrizes da Sest. 
Posteriormente, é enviada para deliberação do CA  
e da Assembleia Geral do BNDES. A remuneração 
e os benefícios concedidos a nossos dirigentes 
podem ser encontrados em nosso site.

Dirigentes
Os membros de nossa Diretoria estatutária fazem 
jus a honorários fixos mensais, além de direitos e 
benefícios como gratificação natalina, férias de 
trinta dias, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, 
auxílio-refeição, plano de saúde e remuneração 
compensatória durante o período de quarentena. 
A remuneração variável dos diretores, acordada 
com a Sest, não inclui bônus, gratificações e 
ganhos baseados em ações. 

Benefícios de longo prazo, inclusive a concessão 
de empréstimos, não são concedidos em 
nenhuma hipótese ao corpo funcional ou a 
dirigentes do BNDES, nem mesmo para os 
executivos contratados temporariamente, por se 
tratar de prática proibida a todas as instituições 
financeiras sob regulamentação do BCB.

A política de Remuneração Variável Anual (RVA), 
como forma de participação nos resultados,  
inclui os membros da Diretoria. A remuneração é 
prevista em programa próprio e está condicionada à 
existência de lucro contábil. O valor máximo  
a ser distribuído, por dirigente, na forma da 
remuneração variável, limita-se a três vezes o 
valor-base da remuneração vigente na data  
do efetivo pagamento, respeitando o mesmo 
estabelecido para a PLR dos demais empregados. 

  
Acesse em www.bndes.gov.br/
remuneracao-administradores-
e-conselheiros
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Conselheiros 

A unificação da composição dos conselhos das 
empresas do Sistema BNDES teve, entre outros 
objetivos, o de promover a economia de 
recursos públicos.

O teto remuneratório dos membros dos 
conselhos de Administração e Fiscal, previsto 
pela Lei 9.292/1996 e pelo Estatuto do BNDES,  
é de 10% da remuneração mensal média dos 
membros da Diretoria do Banco, sendo vedado  
o recebimento de participação nos resultados.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estamos organizados em diretorias específicas, 
compostas de áreas. Cada área é de 
responsabilidade de um superintendente.

Temos, atualmente, nove diretorias agrupadas 
em back office (atividades financeira e de 
controle e suporte ao negócio) e front office 
(estruturação de projetos e parcerias e de 
concessão de apoio financeiro).

AUDITORIA INTERNA

Nossa unidade de Auditoria Interna é vinculada 
diretamente ao CA e tem como missão fortalecer  
a governança corporativa, a gestão de riscos e o 
sistema de controle interno por meio de avaliações 
e consultorias objetivas, além de centralizar as 
demandas, recomendações e determinações dos 
seguintes órgãos externos de controle e 
fiscalização (OEC): TCU, CGU e BCB. 

Em 2020, esses órgãos realizaram 1.336 demandas, 
entre diligências e auditorias, às quais demos o 
devido tratamento. Além disso, no transcorrer do 
ano, recebemos 71 apontamentos dos OEC, entre 
recomendações e determinações, dos quais 
cinquenta foram atendidos ou respondidos e os 
demais estão em atendimento. Acompanhamos 
ainda 221 processos ou auditorias em curso no TCU. 
Quanto à CGU, foram realizadas seis auditorias no 
ano e monitoradas 35 recomendações – de 2019 e 
anos anteriores. No mesmo período, o BCB realizou 
três verificações especiais de forma remota, além de 
iniciar o processo de revisão do rating do BNDES, a 
ser concluído em 2021. 
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Em decorrência dos trabalhos de auditoria 
interna realizados em 2020, foram emitidas 249 
novas recomendações aos gestores de processo, 
que resultaram na implementação de ações 
mitigadoras de risco. Ao longo do ano, foram 
atendidas 289 recomendações – de 2020 e  
anos anteriores. A implementação das ações 
mitigadoras de risco pelas unidades auditadas  
é acompanhada pela Auditoria Interna, que 
reporta trimestralmente a situação ao Comitê  
de Auditoria e aos conselhos de Administração  
e Fiscal. 

As principais atividades de controle realizadas 
pela unidade são divulgadas anualmente no 
Relatório Anual de Atividades da Auditoria 
Interna. O resultado das auditorias anuais de 
contas conduzidas pela CGU, das inspeções  
e auditorias realizadas pelo TCU e os 
acompanhamentos das providências das 
respectivas recomendações ou determinações 
proferidas por esses órgãos de controle são 
disponibilizados em nosso site.

LEGISLAÇÃO E NORMATIVOS

Conformidade
Estamos inseridos em um dos setores mais 
regulados da economia. Por isso, mantemos 
mecanismos para mitigação do risco de não 
conformidade à pluralidade de normas a qual 
estamos expostos, e que pode acarretar danos  
à reputação ou sanções à instituição. Esses 
mecanismos estão reunidos em nosso Programa 
de Conformidade, que engloba as práticas para 
cumprimento de obrigações presentes nas 
normas internas e externas e nos acordos 
firmados pelo Banco.

Algumas de nossas atuais práticas de gestão da 
conformidade são:

• avaliação diária das proposições de atos 
normativos (leis, decretos, medidas provisórias 
etc.) apresentadas no Congresso Nacional, 
com acompanhamento daquelas consideradas 
de alta prioridade e impacto para o Banco;

• acompanhamento da emissão de normas externas, 
bem como o monitoramento do cumprimento 
de tais normas por nossas unidades;

• manutenção da base de acordos 
celebrados pelo Sistema BNDES; e 

• avaliações de compliance, testes de 
conformidade que buscam aferir o grau de 
cumprimento às normas internas e externas. 

As eventuais não conformidades e deficiências  
de controle identificadas pelas unidades de 
compliance e gestão de risco operacional são 
discutidas com as unidades envolvidas, as quais 

   
Acesse em 

www.bndes.gov.br/auditoriainterna

  
Veja mais em  

www.bndes.gov.br/conformidade

AS PRINCIPAIS NORMAS EXTERNAS QUE REGEM  
NOSSA ATUAÇÃO SÃO:

•  Lei 1.628/1952 – Lei de criação do BNDES

•  Constituição da República Federativa do Brasil

•  Lei 4.595/1964 – regulamenta o Sistema Financeiro Nacional

•  Lei 5.662/1971 – enquadra o BNDES na categoria de empresa pública

•  Lei 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas

•  Lei 6.938/1981 – dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins  
e mecanismos de formulação e aplicação

•  Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal

•  Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação

•  Lei 12.813/2013 – dispõe sobre conflito de interesses no exercício de cargo ou 
emprego do Poder Executivo federal

•  Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção

•  Lei 13.303/2016 – Lei das Estatais

•  Decreto 8.945/2016 – regulamenta, no âmbito da União, a Lei 13.303/2016

•  Lei 13.483/2017 – institui a TLP e dispõe sobre a remuneração dos recursos do 
PIS-Pasep, FAT e FMM e sobre a remuneração dos financiamentos concedidos 
pelo Tesouro Nacional ao BNDES

•  Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados

•  Lei 13.898/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020

propõem planos de ação para sua correção  
e aprimoramento dos procedimentos. Os 
resultados desses trabalhos são apresentados 
aos comitês competentes do BNDES.

Alterações legislativas
Em 2020, destaca-se a legislação editada em 
função da necessidade de combate aos efeitos da 
pandemia de Covid-19: o Decreto Legislativo 6, 
de 2020, reconhece a existência de estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia  
de Covid-19; a Medida Provisória 944/2020 
institui o Pese; a Medida Provisória 958/2020 
estabelece normas para a facilitação do acesso ao 
crédito e mitigação dos impactos econômicos 
decorrentes da pandemia; e a Lei 14.042/2020 
institui o Peac.

A Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais) impacta atividades de várias de 
nossas unidades, que estão se adequando para 
cumpri-la. Implementamos ao longo do ano a 
adequação ao novo marco regulatório de prevenção à 
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, 
cumprindo os requisitos da Circular 3.978/2020 do 
BCB e da Instrução CVM 617/2019 por meio de 
novos normativos, aprovados em novembro de 2020. 
Nos adaptamos ainda a diversos normativos emitidos 
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BCB em 
2020, a fim de aproximar as demonstrações  
contábeis brasileiras às normas internacionais.

   
Saiba mais na seção  
Transparência e efetividade
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A implementação foi conduzida por um grupo 
de trabalho e envolveu interação com diversos 
órgãos públicos, como ME, Ministério da 
Infraestrutura, CGU, Advocacia-Geral da União, 
PGFN e TCU, que, a nosso pedido, designou 
secretarias responsáveis pelo acompanhamento 
dos projetos pilotos.

GESTÃO DE CUSTOS

Realizamos apuração de custos e de resultado  
das empresas do Sistema BNDES por área, 
departamento, linha e programa operado, 
tendo como objetivo principal fornecer aos 
gestores informações para análise e tomada de 
decisão. Nosso processo também possibilita a 
análise de custos incrementais na criação de 
novas estruturas organizacionais e novos 
produtos, por exemplo. 

O Sistema de Informações de Custos (SIC)  
do Governo Federal não é adotado como o 
principal sistema de apuração de custos por  
se tratar de ferramenta voltada para órgãos  
da administração pública direta, autarquias  
e fundações.

Revisão e atualização de 
cláusulas contratuais
Atualizamos sempre que necessário as cláusulas  
de nossos contratos para adequá-las a alterações 
normativas e à revisão de processos e políticas 
operacionais. Entre as ocorrências de 2020 estão 
a inclusão da garantia alienação fiduciária de bens 
imóveis nas minutas contratuais e a exclusão da 
exigência de seguro obrigatório de bens dados em 
garantia de empréstimos ou financiamentos de 
instituições financeiras públicas.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Para realizar nossas atividades, utilizamos 
insumos e serviços adquiridos por meio de 
licitações que seguem os critérios de julgamento 
estipulados pelo art. 54 da Lei  
das Estatais, ou ainda a modalidade pregão,  
nos termos da Lei 10.520/2002.

Nossos contratos são públicos e podem ser 
acessados em nosso site. Em 2020, foram 
assinados 243 contratos e pagos R$ 285,2 milhões 
a fornecedores. Veja a seguir as licitações 
realizadas com critérios de sustentabilidade e  
as contratações realizadas no período.

LICITAÇÕES* TOTAL
COM CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE

Alienações (por iniciativa particular e leilão) 11 -

Concorrência 2 -

Pregão eletrônico 55 10

* Não foi realizada nenhuma licitação na modalidade Concurso, que constava do relatório em 2019. 

CONTRATOS/ADITIVOS/PAPS TOTAL ORIGEM

Contratos licitados 58
Licitações e Art. 28 

(apenas 1 ocorrência)

Contratos por dispensa e inexigibilidade 
de licitação (exceto pequeno valor)

72
Dispensa de licitação 

e inexigibilidade

Contratações de pequeno valor 113
Dispensa de licitação 

sem obrigações futuras

Aditivos 99

PAPs (Processo Administrativo Punitivo) 10

Serviços de consultoria
Ao longo de 2020, implementamos um novo 
modelo de contratação de serviços de consultoria 
para as estruturações de projetos de desestatização, 
a partir de projetos pilotos apontados por nossa 
Diretoria, utilizando como fonte normativa o art. 28, 
§ 3º, da Lei das Estatais. O novo modelo incorpora 
as melhores práticas internacionais de estruturação 
de projetos complexos e, com isso, contribui para 
melhorar a qualidade das entregas públicas para a 
sociedade brasileira.

   
Saiba mais na seção 

Nossa estratégia

   
Acesse em www.bndes.gov.br/

licitacoes-contratos

ESTÍMULO A BOAS PRÁTICAS DE 
GOVERNANÇA EM COMPANHIAS 
INVESTIDAS

Buscamos sempre incentivar as companhias 
investidas a atingir padrões de governança 
corporativa cada vez mais elevados, seja por meio 
do exercício do direito de voto nos colegiados 
das empresas em que investimos, seja por meio 
de direitos contratualmente previstos nos nossos 
acordos de acionistas. Uma boa governança 
corporativa aumenta a confiança dos investidores, 
mitigando conflitos de interesses.

Em 2020, revisamos nossa política de indicação 
de conselheiros, que define as regras para escolha 
de candidatos adequados para compor os órgãos 
colegiados das empresas investidas. Entre as 
alterações, destacamos a indicação preferencial de 
membros independentes externos ao BNDES para 
colegiados de empresas privadas; a obrigatoriedade 
de realização de um levantamento cadastral do 
candidato; e a realização de uma avaliação prévia 
do indicado externo.

A revisão da política foi seguida da divulgação 
do nosso Banco de Conselheiros, que permite 
o cadastro de pessoas físicas interessadas em 
compor esses colegiados.

Por entender a relevância do papel dos acionistas 
na governança corporativa de nossas companhias 
investidas, aderimos, em 2017, ao Código de 
Stewardship da Associação de Investidores no 
Mercado de Capitais (Amec). Assim, publicamos 
anualmente o Relatório BNDESPAR de 
Stewardship, reportando com mais detalhes  
as atividades desenvolvidas no ano.

  
Saiba mais em  
www.bndes.gov.br/politicas-
mercado-de-capitais

  
Acesse em https://web.bndes.
gov.br/bic/#!/bemVindo

  
Acesse em https://web.bndes.gov.
br/bib/jspui/handle/1408/17880  
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Em 2020, a Sest lançou um estatuto-modelo de governança  
das estatais com o intuito de sistematizar e padronizar seus 
estatutos sociais. Para nos adequarmos às diretrizes desse 
modelo, promovemos diversas alterações em nosso estatuto.

Merecem destaque a reorganização e a inclusão de novos 
incisos no artigo que trata de nosso objeto social, para torná-lo 
mais claro e organizado, e para conferir maior visibilidade a 
atividades que, embora já sejam autorizadas de modo implícito 
pelo atual estatuto social, ainda não são plenamente exploradas 
por nós, a exemplo da prestação de garantias.

Outra novidade é a inclusão expressa do interesse público no 
direcionamento de nossas atividades, com a previsão de que  
“o BNDES poderá ter suas atividades, sempre que consentâneas 
com seu objeto social, orientadas pela União de modo a 
contribuir para o interesse público que justificou a sua criação”.

Também foram incluídos dispositivos que estabelecem que a 
assunção de obrigações e responsabilidades em condições 
diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que 
atue no mesmo mercado somente será permitida quando 
definida em lei ou regulamento e tiver seus custos determinados 
de forma transparente em seu plano contábil. Tal mudança 
reflete orientação do estatuto-modelo da Sest e previsão já 
existente na Lei das Estatais.

No que tange ao CA, destaca-se a inclusão das competências de:

• manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas 
da Diretoria Executiva, atendendo à solicitação da CGU; e 

• aprovar a nomeação e/ou destituição dos titulares do órgão 
de Auditoria Interna e da Ouvidoria, por proposta do 
presidente do BNDES, encaminhá-las à aprovação da CGU e, 
depois de aprovada por esse órgão, formalizá-la.

A unidade de Auditoria Interna, as áreas de Integridade e 
Compliance e de Gestão de Riscos e a Ouvidoria passam a ser 
unidades internas de governança, cabendo ao CA estabelecer 
uma política de seleção para os titulares dessas unidades. No caso 
da Ouvidoria, o estatuto social traz sua vinculação ao CA, a quem 
caberá a nomeação do ouvidor.

Refletindo orientação da Sest, passa à alçada da Diretoria Executiva 
a distribuição da coordenação das áreas entre seus membros, por 
proposta do presidente do BNDES. Passam à competência da 
Diretoria a aprovação da alienação de bens do ativo não circulante, 
a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a 
obrigações de terceiros, que, até então, estavam sob alçada do CA.

Outra novidade é a unificação dos comitês de Remuneração e 
Elegibilidade, adotando-se a sugestão do estatuto-modelo da 
Sest de um comitê único para tratar os temas relacionados à 
elegibilidade, sucessão, pessoas e remuneração.

Ao capítulo que trata do exercício social, demonstrações contábeis 
e lucros, foram adicionadas sugestões da Sest, em especial a 
exclusão da limitação que impedia o BNDES e seu acionista único 
de disporem, integralmente, da opção de distribuição de 
dividendos a título de pagamento de juros sobre o capital próprio.

O novo Estatuto Social do BNDES foi homologado pelo BCB  
em 16 de março de 2021. Durante este ano, serão realizadas 
revisões dos normativos impactados pelas mudanças no estatuto.

ÉTICA E INTEGRIDADE
A ética é um dever de nossos empregados, 
administradores e prestadores de serviço. O 
compromisso com a ética está expresso em nossa 
declaração de valores e em nosso Código de Ética, 
que também é aplicável aos que interagem 
conosco, inclusive clientes e instituições financeiras 
credenciadas para repasse de recursos.

Em 2020, não houve registro de perdas 
decorrentes de fraudes ou de casos de corrupção, 
bem como não houve registro de multas por não 
conformidade com leis e regulamentos, exceto 
pelo pagamento de multas em razão do 
reprocessamento de tributos e recolhimento de 
tributos em atraso. Nesse último caso, apenas uma 
delas é considerada relevante quando seu valor é 
comparado ao apetite a risco do Sistema BNDES. 
Apesar disso, quando esse valor é comparado ao 
histórico de perdas dessa natureza, é considerado 
um valor típico.

GESTÃO DE ÉTICA

A Comissão de Ética do BNDES e sua secretaria 
executiva – ambas vinculadas a nossa presidência – 
são responsáveis pela gestão de ética no Banco.  
Em 2020, foram conduzidos 295 procedimentos 
preliminares, como consultas relativas a condutas 
éticas, e realizadas ações preventivas internas de 
disseminação dos valores éticos, como campanhas 
de comunicação, cursos e eventos. Também tivemos 
participação ativa na coordenação do Fórum 
Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais.

Normativos
Programa de Integridade: reúne medidas, 
procedimentos e controles adotados para o 
combate a desvios, fraudes, irregularidades e atos 
ilícitos, praticados no Sistema BNDES, servindo 
como referência para a disseminação de princípios 
éticos no ambiente corporativo.

Código de Ética: apresenta princípios, valores éticos 
e compromissos que devem ser observados por todas 
as pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que, por força de lei, contrato ou qualquer 
ato jurídico, prestem serviços ao Sistema BNDES, de 
natureza permanente, temporária, excepcional ou 
eventual, ainda que sem remuneração financeira.

Política Corporativa de Integridade do  
Sistema BNDES: aprovada em setembro de 2020, 
estabelece diretrizes e atribuições necessárias ao 
fortalecimento da integridade, visando a prevenção, 
detecção e remediação de corrupção, desvios, 
fraudes, irregularidades ou outros atos ilícitos 
praticados contra o Sistema BNDES ou contra 
terceiros, no país e no exterior, em consonância 
com as legislações brasileira e estrangeira aplicáveis. 

  
Veja mais em 
www.bndes.gov.br/etica

  
Saiba mais em www.bndes.gov.br/
programa-de-integridade

  
Acesse em www.bndes.gov.br/
codigo-de-etica

  
Acesse em www.bndes.gov.br/
politica-integridade

REVISÃO DO  
ESTATUTO SOCIAL

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

, 
É

T
IC

A
 E

 I
N

T
E

G
R

ID
A

D
E

54

R
EL

A
TÓ

R
IO

 A
N

U
A

L 
2

0
2

0

http://www.bndes.gov.br/programa-de-integridade
http://www.bndes.gov.br/codigo-de-etica
http://www.bndes.gov.br/politica-integridade


Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento do Terrorismo: revisamos a política 
e elaboramos o seguinte conjunto de normativos 
internos relacionados ao tema, em atendimento à 
nova regulamentação do BCB (Circular 3.978/2020) 
e à CVM (Instrução Normativa 617/2019): Avaliação 
Interna de Risco; Manual de Procedimento Destinado 
a Conhecer o Cliente; Manual de Procedimento 
Destinado a Conhecer a Terceira Parte; e Manual  
de Procedimentos para Monitoramento, Seleção, 
Análise e Comunicação ao Coaf de Operações ou 
Situações Suspeitas de Lavagem de Dinheiro e de 
Financiamento do Terrorismo.

SISTEMA DE CORREIÇÃO INTERNA

Nosso sistema de correição interna é composto 
pela Corregedoria, pelas comissões de 
procedimentos investigativos e processos de 
apuração, pelas comissões recursais e pelas 
autoridades ou órgãos colegiados competentes 
para julgamento dos processos de apuração e 
dos respectivos recursos. Esse sistema compõe  
o Programa de Integridade do Sistema BNDES e 
seu funcionamento é supervisionado pelo CA  
e pelo Comitê de Auditoria.

O sistema tem por finalidade a detecção e a 
correção de irregularidades relacionadas às 
atividades das pessoas jurídicas integrantes do 
Sistema BNDES e que possam configurar infração 
disciplinar, ato de improbidade administrativa,  
ato lesivo contra pessoa jurídica integrante do 
Sistema BNDES e/ou ilícito penal. 

Seu escopo envolve processos de apuração,  
que deverão ser conduzidos com as garantias de 
ampla defesa e contraditório aos processados; e 
procedimentos investigativos, de caráter sigiloso, não 
punitivo e facultativo, instaurados quando verificados 
elementos mínimos indicativos de irregularidades  
que não configurem indícios suficientes para  
a instauração de processos de apuração.

A Corregedoria é vinculada ao presidente do BNDES 
e liderada pelo diretor responsável pelo compliance.

Procedimentos investigativos 
e processos de apuração
Sob a coordenação da recém-criada unidade de 
Corregedoria, foram instituídos dez procedimentos 
investigativos e três processos de apuração em 2020. 

A estes, somam-se ainda três processos 
administrativos disciplinares (PAD); uma 
comissão de apuração interna (CAI); e uma 
tomada de contas especial (TCE), instaurados 
anteriormente à criação da Corregedoria.

Foi ainda celebrado um termo de ajustamento de 
conduta (TAC), o qual tem por objetivo garantir  
a eficiência e a racionalidade, podendo ser 

   
Saiba mais em  

www.bndes.gov.br/PPLD

celebrado quando se observa infração disciplinar 
de baixo potencial ofensivo.

VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE 
PARA CARGOS

Antes da eleição, nomeação ou contratação  
de assessores externos e membros de órgãos 
estatutários, consultamos diferentes bases de 
dados contendo informações de mídias negativas, 
processos administrativos e judiciais, participações 
societárias, relacionamento prévio com o Banco, 
entre outras. Com base nas informações coletadas, 
verificamos a existência de impedimentos legais ao 
relacionamento institucional com o profissional.  
Tal avaliação pode resultar em medidas como a não 
eleição, contratação ou permanência do indivíduo, 
a instauração de procedimentos de apuração e/ou o 
envio de informações ao Ministério Público, órgãos 
de controle ou entidades reguladoras. A verificação 
é renovada anualmente ou quando há notícia de 
fato relevante.

DIREITOS HUMANOS

Em nossa PRSA, o respeito aos direitos humanos 
figura como princípio de atuação. Adotamos um 
conjunto de práticas relacionadas a essa temática, 
como a verificação durante a análise cadastral de 
empresas solicitantes de financiamento direto da 
existência de atos, por parte dos postulantes, que 
importem em discriminação de raça ou gênero, 
trabalho infantil ou escravo, crime contra o meio 
ambiente ou que caracterizem assédio moral ou 
sexual – todos impeditivos à contratação.

Nossa Política de Equidade de Gênero e 
Valorização da Diversidade foi lançada em 
2015 e atualizada em 2020. Também aprovamos 
no ano a Política Operacional de Gênero aplicada 
a programas e projetos apoiados com recursos do 
Green Climate Fund (GCF), o primeiro documento 
que estabelece compromissos em equidade de 
gênero em operações financiadas por nós, sendo 
aplicado exclusivamente a operações com 
recursos do GCF.  

  
Saiba mais na seção  
Nosso desempenho > 
Sustentabilidade

  
Saiba mais na seção  
Nossa equipe

SEMANA DE ÉTICA E INTEGRIDADE (SEI)

Em celebração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção (9 de dezembro), 
foi realizada a 5ª SEI, que trouxe quatro ações para o fortalecimento da cultura 
de ética e de integridade: 

•  CURSO ON-LINE DE PREVENÇÃO E COMBATE A FRAUDES, com participação de 
91% do corpo funcional.

•  JOGO DE ESCAPE VIRTUAL, utilizando informações sobre as medidas de 
integridade do Banco.

•  CURSO DE ÉTICA E COMPLIANCE PARA PRESTADORES DE SERVIÇO, com 
participação de cerca de 65 prestadores do BNDES e 198 acessos ao material pelos 
prestadores do condomínio Edserj.

•  VÍDEO SOBRE ÉTICA NO BNDES, com depoimentos de empregados sobre a 
importância do tema e sua evolução no Banco.
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EFETIVIDADE
Transparência e

A transparência e a efetividade são dois de nossos 
princípios. Como empresa pública, conscientes de 
nossa responsabilidade, buscamos tornar nossas 
informações acessíveis a todos os públicos. Também 
monitoramos e avaliamos a efetividade de nossas 
ações em relação a nossa missão e a nosso propósito.

TRANSPARÊNCIA

ACESSO À INFORMAÇÃO

No âmbito da Lei de Acesso à Informação, nosso 
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) oferece 
atendimento: presencial, em nosso escritório no 
Rio de Janeiro, telefônico (0800-887-6000), por 
correspondência, pelo e-mail sic@bndes.gov.br ou 
pela plataforma Fala.BR que reúne, em um único 
local, as manifestações recebidas pelos SICs e 
ouvidorias dos órgãos federais.

SIGILO

Todas as nossas informações não enquadradas por 
lei como sigilosas podem ser consultadas pela 
sociedade, conforme dispõe a Lei de Acesso à 
Informação. Os principais tipos de sigilo que temos 
dever de manter são:

•  Sigilo bancário: direito individual de clientes e de 
terceiros à manutenção da confidencialidade 
de seus dados econômicos e financeiros. Assim, as 
instituições financeiras não podem revelar, fora das 
hipóteses legais, os dados obtidos de seus clientes e 
de terceiros no exercício de sua atividade bancária. 
A observância do sigilo bancário é uma garantia 
de interesse público, em favor da credibilidade, 
estabilidade e solidez do sistema financeiro.

• Sigilo empresarial: é uma garantia de proteção 
dos dados e documentos produzidos por uma 
empresa no exercício de sua atividade econômica. 
A finalidade do sigilo empresarial é proteger as 
informações que propiciam ao empresário ou à 
sociedade empresária vantagens competitivas 
fundamentais para o êxito da atividade, tais  
como marcas, patentes, know-how e 
segredos industriais, cuja divulgação pode 
acarretar danos materiais ou morais.

TRANSPARÊNCIA EM NOSSO SITE

Nosso site está estruturado como um 
instrumento de transparência ativa e conta  
com uma seção específica sobre o tema. Nela,  
é possível consultar dados sobre fontes de 
recursos, contratos de financiamento e licitações, 
além de relatórios de prestação de contas e 
estatísticas de desembolsos.

Em 2020, alguns destaques foram:

•  Página “Acompanhamento das medidas 
emergenciais contra o coronavírus”: 
números atualizados diariamente sobre a 
evolução das medidas, impactos estimados na 
sociedade e volume de recursos liberados.

•  Consulta a operações: filtro especial na 
consulta a nossas operações para apresentar 
os financiamentos contratados no âmbito 
das linhas e programas emergenciais. 

•  Página “Transparência e Prestação de Contas”: 
com o objetivo de prestar contas aos órgãos de 
controle e à sociedade, a página reúne as principais 
informações relativas ao funcionamento do Banco, 
como estrutura organizacional, conselhos, correição, 
planejamento e resultados, e a suas operações.

•  Consulta às nossas contribuições para os ODS: 
ampliação do escopo para consulta a todos os 
17 ODS e inserção de indicadores de resultados 
das operações diretas relacionados aos ODS.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS (LGPD)

A Lei 13.709/2018 dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais. Desde 2019, adotamos medidas  
de adequação à lei, como elaboração do 
inventário de processos que realizam tratamento  
de dados pessoais; mapeamento de metadados 
pessoais em bases estruturadas; adoção de minuta 
de termo de uso contendo política de privacidade 
em nossos portais; definição do processo de 
atendimento aos direitos dos titulares de dados; 
ações de comunicação interna para esclarecimento 
da lei aos empregados; e nomeação do Encarregado 
de Dados Pessoais do BNDES, entre outras.

PLANO DE DADOS ABERTOS

Para facilitar a utilização de nossos dados por entes 
interessados e tornar ainda mais transparente nossa 
atuação, estamos elaborando um plano de dados 
abertos, como parte de uma estratégia de 
divulgação estruturada de informações.

Como parte da administração pública indireta, 
fomos a primeira empresa pública a aderir 
voluntariamente aos normativos do Governo 
Federal sobre o tema. Em 2020, disponibilizamos 
o Portal de Dados Abertos, com informações 
em formato aberto sobre gerenciamento de riscos, 
cumprindo a Circular BCB/DC 3930. A plataforma 
servirá de base para o Plano de Dados Abertos 
BNDES 2021-2023.

 
Acesse em www.bndes.gov.br/
acompanhamento-medidas-
emergenciais

 
Acesse em www.bndes.gov.br/
consulta-operacoes

 
Acesse em www.bndes.gov.br/
prestacao-de-contas

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho > 
Sustentabilidade

 
Saiba mais em 
www.bndes.gov.br/dados-abertos

 
Acesse em 
https://dadosabertos.bndes.gov.br/

  
Saiba mais na seção 

Nossos relacionamentos
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BLOCKCHAIN

Buscamos fomentar o ecossistema de blockchain 
no Brasil e estimular soluções que permitam o 
rastreamento da aplicação de recursos públicos.

Em 2020, teve início um projeto, em parceria com a 
Secretaria Especial de Modernização do Estado, para 
implantação da Rede Blockchain Brasil, com o 
objetivo de apoiar aplicações do setor público que 
utilizem a tecnologia. Realizamos roadshow sobre a 
rede, em parceria com a secretaria, para 
apresentação a órgãos como Ministério da 
Economia, CGU, Ministério da Justiça e TCU.

Também ministramos curso para servidores públicos 
federais na Escola Nacional de Administração  
Pública (Enap), viabilizando a criação de 38 propostas 
de solução blockchain para o setor público.

Somos membros do Blockchain Expert Policy 
Advisory Board da OCDE, que está elaborando uma 
recomendação para países-membros. Em 2020, nos 
tornamos membros também do Grupo de Trabalho 
Blockchain do Comitê Central de Governança de 
Dados do Governo Federal, criado em julho de 2020.

PROMOÇÃO DA EFETIVIDADE
Nosso Sistema de Promoção de Efetividade (SPE)  
é composto por três camadas. Na primeira são 
monitorados os indicadores de eficácia e 
efetividade de cada operação ou instrumento 
financeiro e feitas avaliações periódicas ao longo 
do ciclo de concessão do apoio. Essas atividades 
visam monitorar se os objetivos que nos levaram a 
apoiar cada projeto foram atingidos, assim como 
fortalecer o aprendizado organizacional.

A segunda camada abrange o planejamento e  
a elaboração de avaliações de efetividade mais 
profundas sobre determinados tipos de apoio  
do Banco, priorizadas pela administração. As 
avaliações podem ser executadas internamente, 
contratadas ou realizadas em parceria com 
avaliadores externos.

Por fim, a terceira camada do sistema contempla  
o uso direcionado da informação produzida nas 
camadas anteriores. Nessa etapa, consolida-se o 
conjunto de dados e evidências disponíveis de 
forma a comunicar e aprimorar nossa efetividade.

O SPE foi atualizado em dezembro de 2020 
de modo a promover ajustes nas atividades de 
monitoramento e avaliação recomendados pelos 
órgãos de controle, simplificá-las e aprimorar o 
sistema. Entre as alterações realizadas, o 
levantamento dos valores realizados de indicadores 
de eficácia e de efetividade passa a ser efetuado de 
forma associada ao processo de acompanhamento 
da operação e o Relatório de Efetividade deve ser 
apreciado por toda a alta administração do BNDES.

  
Saiba mais em  

www.gov.br/governodigital/pt-br/
governanca-de-dados/comite-

central-de-governanca-de-dados

  
Saiba mais em  

www.bndes.gov.br/efetividade

Na última década, desenvolvemos projetos 
corporativos para tratar de efetividade, criamos uma 
unidade dedicada a monitoramento e avaliação, 
fomos objeto de duas auditorias operacionais do 
TCU e ampliamos sobremaneira a transparência 
sobre nossas operações.

RELATÓRIO DE EFETIVIDADE

Em 2020, foi lançado o quarto Relatório de 
Efetividade do BNDES, referente aos resultados 
de nossas ações em 2019 e avaliações realizadas 
depois do relatório anterior.

Nessa edição, apresentamos não só os dados  
de entregas esperadas em operações aprovadas em 
2019, como também, pela primeira vez, um balanço 
sobre as entregas alcançadas por operações aprovadas 
em anos anteriores. Os dados compilados mostram um 
banco com forte enfoque em infraestrutura e que já 
conta com entregas relevantes em prestação de 
serviços para o setor público.

Na seção sobre a avaliação de impacto de nosso 
apoio, destaca-se o crescimento relevante de 
estudos externos, possibilitado a partir da maior 
transparência dos dados sobre nossas operações, 
contribuindo para uma ainda maior independência 
nos resultados encontrados.

Por fim, pela primeira vez o relatório inclui 
recomendações de efetividade com o objetivo  
de transformar os principais resultados de 
monitoramento e avaliação em recomendações 
práticas de atuação.

AVALIAÇÕES DE IMPACTO

Em 2020, foram lançados três relatórios de avaliação 
de efetividade. Em maio, foi publicado o relatório de 
avaliação de impacto do BNDES Exim Pós-Embarque 
Serviços, que avaliou se, ao estimular as exportações 
de serviços de engenharia, o produto também impacta 
o incremento da demanda pelos produtos de 
subfornecedores, gerando empregos. Em agosto, foi 
lançado o relatório de avaliação de impactos locais  
de investimentos em grandes plantas industriais, 
oferecendo uma estimativa dos efeitos locais 
decorrentes da introdução de 33 projetos industriais 
greenfield financiados pelo BNDES, no período 
2005-2018. Por último, em outubro, foi a vez do 
lançamento do relatório de avaliação do Programa 
ReDes para o desenvolvimento sustentável, uma 
iniciativa conjunta com o Instituto Votorantim com  
o objetivo de apoiar projetos de estruturação de 
atividades produtivas e qualificação profissional visando 
a inclusão produtiva de populações de baixa renda. 

Também foi lançado o Relatório de impacto das 
operações de crédito no combate às desigualdades, 
que apresenta dados sobre a distribuição regional de 
nosso crédito, além de seu alcance no que tange a 
gênero, raça e pessoas com deficiência.

 
Acesse em  
https://web.bndes.gov.br/bib/
jspui/handle/1408/20141

 
Acesse em https://web.bndes.gov.
br/bib/jspui/handle/1408/19700

 
Acesse em https://web.bndes.gov.
br/bib/jspui/handle/1408/19983

 
Acesse em https://web.bndes.gov.
br/bib/jspui/handle/1408/20100

 
Acesse em  
https://web.bndes.gov.br/bib/
jspui/handle/1408/19640 
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RISCOS
Gestão de

Ao longo de 2020, implementamos 
um processo de avaliação de riscos 
das ações emergenciais realizadas 
para o combate à pandemia de 
Covid-19, que considera a 
identificação de riscos operacionais, 
de mercado, de liquidez e de 
crédito; o levantamento dos 
controles e mitigadores dos riscos 
identificados; bem como a análise 
de aspectos relativos a compliance. 
O principal objetivo foi identificar e 
mitigar possíveis riscos que 
pudessem comprometer a 
operacionalização dos novos 
produtos, caso viessem a ocorrer.

As avaliações resultam em uma 
classificação dos riscos como altos, 
moderados, baixos ou 
inexistentes, de acordo com seu 
impacto máximo e seus controles 
e mitigadores disponíveis.

No que diz respeito a compliance, são 
verificadas questões de conformidade 
em relação às operações submetidas 
à aprovação do Comitê de Crédito  
e Operações (Ccop) e da Diretoria e  
a existência de procedimentos  
para avaliar aspectos de integridade 
relacionados aos terceiros 
envolvidos nas ações.

As ações de gestão de riscos 
relacionadas à continuidade de 
negócio também tiveram destacada 
importância para adequar nossas 
atividades ao novo cenário de 
trabalho remoto.

Ministramos treinamento a distância 
para os empregados, buscando 
transmitir e ampliar a difusão de 
conceitos sobre risco operacional, 
controle interno e continuidade de 
negócios. Também foi dado destaque 
à organização e à governança desses 
temas, por meio de esclarecimentos 
sobre estrutura, modelo de gestão, 
papéis e principais práticas.

Veja ao lado nossa matriz de riscos 
atualizada.

  
Saiba mais na seção 

Nosso desempenho >  
Medidas emergenciais

  
Saiba mais na seção 

Governança, ética e integridade

  
Saiba mais na seção 

O Banco do desenvolvimento 
do Brasil

Nota: OE – Principais objetivos estratégicos impactados.

GRI

102-11 | 102-15 | 102-29 | 102-30
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O
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Mudanças na conjuntura macroeconômica
O retorno financeiro de nossas operações 
depende do desempenho da economia brasileira, 
uma vez que a capacidade de pagamento dos 
clientes é afetada por fatores macroeconômicos, 
como inflação, queda do PIB, queda do nível de 
renda, aumento do desemprego, flutuações nas 
taxas de câmbio e juros etc.

• Acompanhamento periódico do 
desempenho da economia e análise de 
seu impacto em nossas operações.

• Estabelecimento de limites de risco, monitorados 
de forma periódica, para subsidiar o processo 
decisório da alta administração.

• Diversificação da carteira de apoio financeiro.
• Atuação do Comitê de Assuntos Financeiros.

OE: Gestão integrada de riscos; Gestão financeira de ativos e passivos; e todos os objetivos relacionados com as 
entregas para a sociedade

D
E 

M
ER

CA
D

O

Volatilidade do mercado de ações
Tendo em vista o volume de nossa carteira 
de ações, composta inclusive por alguns dos 
principais ativos listados na B3, estamos sujeitos à 
alta volatilidade do mercado acionário brasileiro, o 
que se reflete no comportamento de nosso capital 
ao longo do tempo, oferecendo riscos também ao 
cumprimento de limites regulatórios.

• Monitoramento e controle dos riscos por 
meio de limites e relatórios periódicos.

• Atuação do Comitê de Gestão de Risco de 
Mercado, com recomendações para melhoria 
da gestão da carteira de renda variável.

• Revisão do apetite a riscos do BNDES em relação 
à exposição a operações de renda variável.

OE: Gestão integrada de riscos; Gestão financeira de ativos e passivos

D
E 

CR
ÉD

IT
O

Concentração da carteira de crédito
A carteira reflete a característica de concentração 
observada no mercado empresarial brasileiro.

Deterioração do crédito
Aumento do risco de perdas decorrente da 
pandemia de Covid-19.

• Aplicação da metodologia de quantificação do risco 
de concentração individual.

• Aplicação da metodologia de monitoramento das 
maiores exposições, visando antecipar possíveis 
estados de alerta.

• Aumento de provisionamento para créditos de 
liquidação duvidosa, compatível com o acréscimo de 
risco estimado, visando atuar de forma preventiva, em 
função das incertezas econômicas.

OE: Soluções para o cliente; Gestão integrada de riscos; Gestão financeira de ativos e passivos

O
PE

RA
CI

O
N

A
IS Perdas resultantes de eventos externos ou de 

falha, deficiência ou inadequação de processos 
internos, pessoas ou sistemas, inerentes a 
qualquer negócio.

Identificação e análise sistemática dos principais 
riscos operacionais e seus controles internos, com 
o objetivo de implementar ações de tratamento 
e aprimorar as metodologias utilizadas para o 
gerenciamento do risco operacional.

OE: Todos os objetivos estratégicos

LE
G

A
IS

Não observância de ordenamento jurídico e 
normas internas por causa da complexidade 
da estrutura legal e normativa, além de 
alterações nas leis ou regulamentação 
aplicáveis a nossa atuação.

Tratamento no âmbito das metodologias de gestão 
do risco operacional, enfatizando a conformidade a 
leis e normas aplicáveis a nossa atuação e especial 
atenção às determinações das cortes administrativas 
e judiciais.

OE: Todos os objetivos estratégicos

SO
C

IO
A

M
B

IE
N

TA
IS

Possibilidade de perdas decorrentes de danos 
socioambientais, associadas à deterioração da 
imagem da instituição.

• Verificação da conformidade legal e da observância 
de critérios estabelecidos em nossas políticas 
e processos de análise e acompanhamento, de 
acordo com as especificidades de cada operação.

• Avanços na execução do Plano Plurianual 
de Implementação e Monitoramento da 
nossa Política de Responsabilidade Social 
e Ambiental sob a gestão do Comitê de 
Sustentabilidade Socioambiental (CSS).

OE: Sustentabilidade; Gestão integrada de riscos; Gestão financeira de ativos e passivos

R
EP
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Percepção negativa sobre a instituição por 
partes interessadas relevantes, que poderia 
afetar a capacidade de manter ou ampliar 
relações de negócio.

• Monitoramento e gestão de imagem 
da instituição.

• Análise cadastral dos clientes com identificação 
de pontos de atenção relacionados à integridade.

• Monitoramento de mídia negativa dos clientes.
• Avaliação e tratamento de denúncias recebidas 

pela Ouvidoria.

OE: Todos os objetivos estratégicos
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S Eventos que podem afetar a integridade, a 
confidencialidade e a disponibilidade de ativos 
de informação necessários para consecução 
dos objetivos estratégicos do Banco.

• Identificação e análise dos principais riscos de 
segurança da informação, monitoramento de 
ameaças cibernéticas e de controles internos de 
segurança da informação, bem como preparação 
e planejamento de ações para o tratamento 
tempestivo dos incidentes.

OE: Todos os objetivos estratégicos

PRINCIPAIS RISCOS AÇÕES DE MITIGAÇÃO
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GESTÃO INTEGRADA 
DE RISCOS
O CA é responsável por aprovar as políticas 
corporativas de gestão de riscos e controles 
internos e por determinar a implementação de 
práticas de gestão, além de supervisionar as já 
estabelecidas para prevenção e mitigação dos 
principais riscos aos quais estamos expostos.

Cabem também ao CA a definição do nível 
global de apetite ao risco e a aprovação do 
programa de testes de estresse. O CA é 
continuamente informado sobre a gestão de 
riscos, por meio de boletins periódicos e 
apresentações de temas específicos. As 
principais atividades e os destaques do exercício 
relacionados aos temas de risco operacional, 
controle interno e compliance são publicados 
em relatório anual específico, apresentado à  
Diretoria e ao CA.

As eventuais não conformidades e deficiências de 
controle identificadas nos trabalhos realizados 
pelas unidades de compliance e gestão de risco 
operacional são discutidas com as unidades 
responsáveis, que propõem planos de ação para a 
correção e/ou aprimoramento dos procedimentos. 
Os resultados desses trabalhos são apresentados 
ao Comitê de Gestão de Risco Operacional, 
Controles Internos e Integridade e, quando 
pertinente, ao Comitê de Riscos.

Em 2020, foi elaborada metodologia para 
mensurar as interações entre os riscos de crédito, 
de mercado e operacional, bem como apurar as 
medidas de risco agregadas como perda esperada, 
value at risk (VaR), capital econômico e expected 
shortfall, levando-se em conta as interações entre 
os três tipos de risco citados. Com isso, tornam-se 
possíveis a diversificação e redução do risco global 
de nossa carteira, quando comparada com a soma 
dos três riscos isoladamente.

Para possibilitar a implementação de tal 
iniciativa, foi definida uma metodologia de 
cálculo do capital econômico de risco 
operacional e sua alocação aos segmentos  
de negócios do Sistema BNDES – Tesouraria, 
Renda Variável, ALM e Crédito.

POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO

As políticas formalizam conceitos, objetivos, 
princípios e responsabilidades aplicáveis ao 
processo de gestão de risco operacional e 
controle interno e ao de gestão da continuidade 
de negócios. São revisadas anualmente visando 
se adequar às alterações relevantes nos 
ambientes interno e externo. A revisão de 2020 
teve como objetivo principal refletir mudanças 
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ocorridas na estrutura organizacional e foi 
aprovada pelo CA em 22 de janeiro de 2021.

PRINCÍPIO DA AVALIAÇÃO

O princípio da avaliação, previsto em nossa Política 
de Risco Operacional e Controle Interno, estabelece 
que os riscos operacionais e os controles associados 
a processos e atividades devem ser continuamente 
analisados pelos gestores dos respectivos processos 
organizacionais, inclusive quanto à adoção de novos 
produtos, serviços e sistemas.

No caso da criação de produtos ou de alterações 
relevantes nos procedimentos para sua 
operacionalização, é preenchido um relatório  
de viabilidade, que discute diversos aspectos 
relevantes quanto ao produto, entre os quais 
questões associadas a riscos operacionais. Esse 
processo de avaliação de riscos operacionais é 
complementado visando prever uma análise 
mais aprofundada das novas exposições 
introduzidas por essas proposições.

Identificados os pontos relevantes, são avaliados, 
com os gestores, os controles e mitigadores que 
existem, bem como aqueles que eventualmente 
serão implementados para reduzir a probabilidade 
de ocorrência de eventos de risco operacional ou 
seu impacto, caso se materializem.

APETITE A RISCO
Desde 2013, adotamos políticas de 
monitoramento de risco de mercado para as 
carteiras de renda variável e de tesouraria. Tais 
políticas estabelecem uma governança acerca do 
monitoramento de limites de riscos. A prática é 
comum em bancos tanto privados quanto 
públicos, além de ser uma exigência da 
regulação local. O maior benefício da fixação 
de limites é fornecer para os tomadores de risco 
uma diretriz clara de qual é o valor máximo 
de perda tolerável por nossos gestores.

Nossa Declaração de Apetite a Risco (RAS – Risk 
Appetite Statement) define qual a tolerância ao 
risco operacional, de crédito, de mercado e de 
liquidez da instituição em termos qualitativos e 
quantitativos e permite que as áreas do Banco 
façam a gestão de seus riscos e estabeleçam 
prioridades conforme sua estratégia de atuação. 
A aprovação dos limites é de competência do 
CA e da Diretoria, dependendo do caso.

INDICADORES DE CAPITAL
Os indicadores prudenciais permaneceram em 
patamares confortáveis ao longo de 2020, com 
o Índice de Basileia mantendo-se em valores 
próximos a 40% e o Índice de Capital Nível I 
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mantendo-se próximo a 30%, conforme indicado 
na tabela abaixo.

LIMITE DE EXPOSIÇÃO A 
EMPRESAS DO MESMO GRUPO

Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor 
a Resolução CMN 4.677/2018 limitando a 
exposição por cliente a 25% do Capital Nível I,  
que consiste no capital principal de um banco, 
destinado a medir a saúde financeira da instituição 
e usado quando é necessário absorver perdas sem 
cessar as operações. Com a redução de exposição 
para os maiores clientes, ocorrida em 2020, 
estamos completamente enquadrados ao limite de 
25% do Capital Nível I estabelecido pela resolução.

EXCLUSÃO DO FAT DO 
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA

Conforme estabelecido pela  
Resolução CMN 4.679/2018, os recursos  
do FAT deixarão de compor o Capital Nível II (capital 
suplementar de um banco) de forma escalonada. O 
montante de recursos reconhecido no Capital Nível II 
será reduzido em dez pontos percentuais ao ano até 
2029, quando estará zerado. Em 2021, o valor do 
Capital Nível II será de 80% do saldo de 2019.

  
Saiba mais na seção 
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RECURSOS PRÓPRIOS E ATIVOS 
PONDERADOS PELO RISCO (R$ milhões)

DEZ. 2016 DEZ. 2017 DEZ. 2018 DEZ. 2019 DEZ. 2020

Patrimônio de Referência (PR) 135.620 146.368 166.805 191.684 194.493

(+) Capital Nível I 90.413 97.579 114.126 139.005 147.082

       Capital Principal (CP) 90.413 97.579 114.126 139.005 147.082

(+) Capital Nível II 45.207 48.789 52.679 52.679 47.411

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 624.850 532.011 574.956 521.228 472.197

(+) de Crédito 534.199 478.161 468.555 450.484 404.084

(+) de Mercado 58.312 18.465 70.110 26.847 30.298

(+) Operacional 32.339 35.385 36.291 43.896 37.815

Índice de Basileia + ACP (PR/RWA) 
(mínimo regulatório - 10,5%)

21,70% 27,51% 29,01% 36,78% 41,19%

Índice de Capital de Nível I + ACP 
(NI/RWA) (mínimo regulatório - 8,5%)

14,47% 18,34% 19,85% 26,67% 31,15%

Índice de Capital Principal + ACP 
(CP/RWA) (mínimo regulatório - 7,0%)

14,47% 18,34% 19,85% 26,67% 31,15%

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO
Em 2020, podemos destacar as seguintes ações:

• Implementação do programa anual 

de segurança da rede de pagamentos 

internacional Sociedade de Telecomunicações 

Financeiras Interbancárias Mundiais (Swift), 

e de seus controles obrigatórios.

• Realização da primeira competição de boas 

práticas de segurança da informação e 

proteção de dados (hacker rangers), com 

incremento da prontidão em segurança da 

informação para empregados e estagiários.

• Implantação do serviço de monitoramento 

de eventos de segurança cibernética, com 

monitoramento permanente, possibilitando 

identificação e correção tempestiva de 

fragilidades no ambiente de TI.

• Realização de dois testes de invasão 

por empresa especializada, com testes 

de ativos da infraestrutura de TI e dez 

sistemas do Banco, entre eles, as APIs do 

Canal MPME e o site institucional.
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N Nossos
RELACIONAMENTOS

Em sintonia com nossa estratégia e com o papel 
de articulação que devemos desempenhar para 
a promoção do desenvolvimento, mantemos 
relacionamento com diferentes públicos. Por meio 
dessas interações, coletamos informações para que 
possamos aprimorar nosso atendimento e ajustar 
nossa estratégia, sempre que necessário.

A Política de Relacionamento do Sistema BNDES 
estabelece as diretrizes e orientações para o 
relacionamento com nossos diferentes públicos, 
listando os princípios que devem orientar nossas 
ações (confiança, ética, integração, proximidade 
e transparência) e definindo os principais 
públicos de interesse.

Em seguida, apresentamos nossas ações de 
relacionamento mais relevantes em 2020.

PODER PÚBLICO

PODER EXECUTIVO FEDERAL

Durante o ano, contribuímos com o Ministério da 
Economia (ME) e outras pastas setoriais para a 
formulação de políticas públicas e para a 
estruturação e operacionalização de projetos 
prioritários do Governo Federal, sobretudo aqueles 
relacionados a ações emergenciais de combate à 
pandemia de Covid-19, à infraestrutura e à 
melhoria do ambiente de negócios do país.

Colaboramos ainda com a Vice-Presidência da 
República no Conselho da Amazônia, com o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no 
tema de Cidades Inteligentes, e com a Presidência 
da República, para a criação da Rede Nacional de 
Blockchain, entre outros. Participamos também da 
reforma do Novo Modelo Público de Apoio às 
Exportações Brasileiras coordenada pela Secretaria-
Executiva da Câmara de Comércio Exterior do ME.

Temos interações regulares com a Secretaria 
Especial do PPI, com a Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital e 
com o Ministério da Infraestrutura, a fim de 
acompanhar a evolução dos projetos de 
desestatização e estruturação de projetos.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

Monitoramos continuamente a tramitação de 
proposições legislativas no Congresso Nacional 
que exerçam relevante impacto, direto ou indireto, 
em nossas atividades; buscando contribuir com a 
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formulação e o aprimoramento daquelas 
prioritárias para nós e para a sociedade.

Em 2020, atuamos ativamente nos processos 
de conversão em lei dos textos das medidas 
provisórias 944/2020 (Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos) e 975/2020 (Programa 
Emergencial de Acesso ao Crédito) com o objetivo 
de que elas alcançassem maior efetividade e 
proporcionassem maior benefício no combate aos 
efeitos econômicos da pandemia de Covid-19.

Atualmente, acompanhamos uma carteira de mais 
de quatrocentas proposições legislativas, que 
abrangem desde temas macroeconômicos, fiscais e 
orçamentários até temas de reformas 
microeconômicas e setoriais.

Em 2020, respondemos a 21 requerimentos de 
informação e quatro indicações parlamentares, 
encaminhados pelo ME, elaboramos mais de 
cinquenta ofícios em resposta às solicitações 
de parlamentares e respondemos dúvidas por 
diversos canais.

ESTADOS E MUNICÍPIOS

No decorrer de 2020, interagimos com todas  
as unidades da Federação com o intuito de 
consolidar nossa atuação em serviços, bem como 
fortalecer nossa presença em todas as regiões do 
país. Com essa estratégia, contratamos 
importantes projetos em 2021.

JUDICIÁRIO E ÓRGÃOS DE 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Interagimos com órgãos de controle e 
fiscalização, como TCU, CGU, BCB, CVM e Sest, 
prestando rotineiramente informações e 
esclarecimentos e desenvolvendo parcerias e 
acordos de cooperação com o objetivo de 
aperfeiçoar nossa atuação.

Além disso, buscamos estabelecer uma agenda 
permanente com esses órgãos para 
entendimento, acompanhamento e realização  
de contribuições ao longo de nossa atuação,  
e não só posteriormente, quando provocados  
no âmbito do controle.

Mantivemos interface com o Ministério Público 
Federal, a Polícia Federal e o Judiciário no 
acompanhamento de processos e atendimento  
a requisições de informações e de cumprimento 
de ordens judiciais.
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Firmamos com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
previamente às eleições municipais, um memorando 
de entendimento para apoio conjunto ao 
enfrentamento da desinformação no processo 
eleitoral, tendo como foco expandir o 
conhecimento da sociedade e de potenciais 
gestores públicos sobre temas associados à 
infraestrutura econômica, social e urbana no Brasil.

Em julho, assinamos Acordo de Cooperação 
Técnica com o Ministério Público do Trabalho 
com o objetivo de promover ações conjuntas 
para adoção de práticas voltadas à preservação do 
emprego e da renda dos brasileiros. O documento 
também prevê a realização de estudos e debates 
que viabilizem a adoção de medidas de 
contrapartida social nas nossas ações, além das 
que já praticamos.

Participamos ainda do Observatório do Meio 
Ambiente do Conselho Nacional de Justiça, que 
tem o objetivo de promover um diálogo que 
contribua para aumentar as ferramentas de 
enfrentamento às violações do meio ambiente.

CLIENTES

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Entre janeiro e março de 2020, foram realizados 
81 atendimentos presenciais. Esses atendimentos 
foram suspensos a partir do dia 13 de março, 
quando entramos em contingência por causa 
da pandemia de Covid-19.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Realizamos 160 mil atendimentos no ano: 73% 
por telefone (com avaliação como ótimo ou bom 
por 95,5% dos respondentes, em pesquisa de 
satisfação), 21% via formulário web e os 6% 
restantes por outros meios de atendimento, como 
cerca de 2.800 contatos ativos para apoiar, 
principalmente, operações com o Cartão BNDES e 
processos de credenciamento.

Uma novidade no ano foi a implantação do BOT – 
Assistente virtual em nosso site, previsto para o 
fim de 2020, mas adiantado para maio com o 
objetivo de responder dúvidas sobre as medidas 
emergenciais. Disponível 24 horas por dia, o 
BOT realizou cerca de 9 mil atendimentos em 
2020. Para 2021, há previsão de expansão para 
outras áreas do site.

PORTAL RECLAME AQUI

Recebemos 52 manifestações em 2020, a maior 
parte relacionada à dificuldade de acesso ao 
crédito por meio de agentes financeiros. Apesar 
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de terem sido todas respondidas, somente nove 
avaliações foram feitas, não sendo suficientes 
para compor um índice de reputação.

PORTAL DO CLIENTE

Realizamos, em 2020, a transição gradual do 
Protocolo Online (POL) para o Portal do Cliente. 
Essa transição permitiu que o portal, ao fim do 
ano, se tornasse o meio oficial de apresentação de 
solicitações de financiamento na modalidade 
direta e de informações para habilitação/análise 
cadastral. Foram protocolados um total de 858 
processos de habilitação/análise cadastral e 225 
solicitações de financiamento no ano, atingindo 
um montante de R$ 14,8 bilhões em demandas de 
apoio financeiro nesse novo sistema.

Entre os avanços realizados pelo portal, destaca-se o 
uso do e-CNPJ, um certificado digital que aumenta 
a segurança na tramitação de informações com 
nossos clientes, além de permitir a integração com 
diversas bases de dados internas e externas, 
facilitando o preenchimento das informações 
necessárias. Também foi possível a automatização 
da verificação de indicadores econômico-financeiros 
mínimos para operações diretas, redirecionando, 
quando necessário, a solicitação para produtos 
indiretos, o que acelerou sobremaneira o tempo de 
resposta a essas demandas, passando de semanas 
ou meses para minutos.

CANAL MPME

Além de permitir aos clientes encontrar soluções 
financeiras adequadas a seu perfil e a suas 
necessidades, o Canal MPME possibilita a oferta 
de uma série de serviços em complemento a 
nossas linhas de crédito tradicionais. Já são mais 
de sessenta parceiros reunidos no ambiente.

Em 2020, além das parcerias já celebradas com 
instituições como o Sebrae, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e fintechs de eficiência 
financeira, o canal passou a contar com um novo 
segmento: o de fintechs de crédito e financiamento.

Tais empresas passaram a ser credenciadas com o 
intuito de conceder crédito próprio, de forma a 
complementar a atuação dos agentes financeiros e 
ampliar a oferta às empresas que utilizam a 
ferramenta. Até dezembro, já estavam no Canal 
MPME sete fintechs de crédito.

Algumas melhorias na usabilidade e na 
experiência do cliente foram realizadas em 2020, 
além da implementação de uma forma ainda 
mais segura de login, com autenticação via  
gov.br, a mesma utilizada para serviços digitais 
diversos do Governo Federal.
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Em 2020, o Canal MPME registrou 
aproximadamente R$ 400 milhões em créditos, 
contratados por meio de cerca de 8 mil 
operações. Os sistemas de gestão financeira 
apresentados na plataforma foram contratados 
por mais de 4 mil empresas.

SOCIEDADE

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
AO CIDADÃO

Recebemos 700 pedidos de informação, todos 
respondidos dentro do prazo, com prazo médio 
de resposta de 16 dias. Foram concedidos 
89,57% dos acessos, 4,68% foram parcialmente 
concedidos e 2,14% foram negados.

O tema mais buscado foi desestatização, 
com solicitação de informações sobre os editais 
lançados. Em segundo lugar, ficaram os pedidos 
por documentos e explicações sobre licitações  
e contratações de empresas prestadoras de 
serviço. Em seguida, questões sobre o 
Fundo Amazônia.

OUVIDORIA

No ano de 2020, a Ouvidoria recebeu o total de 
4.261 manifestações. Se comparado com 2019, 
houve um incremento de 180% nos registros 
totais, 42% nas demandas classificadas como 
válidas, 71% nas reclamações e 22% nas 
denúncias e dúvidas, consideradas em conjunto.

Aquelas classificadas como não válidas, em  
sua maioria, referiam-se ao Auxílio Emergencial, 
não tendo relação com as atribuições do BNDES. 
Nesses casos, a Ouvidoria, com base em 
informações divulgadas pelo Governo Federal, 
auxiliou os cidadãos, além de direcioná-los para 
os canais competentes.
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SITE

A divulgação das medidas emergenciais de 
combate aos efeitos da pandemia do coronavírus 
foi a principal frente de ação de 2020. A nova 
seção “BNDES contra os efeitos do 
coronavírus” reuniu as páginas sobre as novas 
iniciativas, facilitando o acesso às informações 
relevantes e divulgando as atualizações e últimas 
notícias relacionadas às medidas.

A página da linha de capital de giro “BNDES 
Crédito Pequenas Empresas” foi um destaque, 
com novos conteúdos didáticos, como vídeos, 
perguntas e respostas frequentes, e acesso 
facilitado à lista de instituições credenciadas  
que operam a linha para auxiliar os clientes na 
obtenção de financiamento.

O número de visitas ao site cresceu 25,7%  
em comparação a 2019, atingindo cerca de 
8,2 milhões de acessos. Esse aumento reflete a 
grande procura pelas medidas emergenciais e por 
páginas relacionadas a crédito, que ocuparam sete 
posições no ranking das dez mais visitadas.

REDES SOCIAIS

A atuação nas redes sociais em 2020 também 
teve como foco a divulgação das medidas 
emergenciais, garantindo maior visibilidade às 
ações e uma atuação mais direcionada, via 
campanha publicitária e always on, o que 
contribuiu para o aumento de cerca de 57% no 
número total de seguidores em nossos perfis, 
chegando a quase 551 mil.

No YouTube, além das lives, formato que se 
intensificou durante a quarentena, foram lançadas 
duas séries: BNDES Verde, voltada ao tema 
sustentabilidade com entrevistas comandadas pelo 
presidente Gustavo Montezano, e a série Desafios 
de Empreender, explorando as dificuldades e 
vitórias das pequenas empresas.

 
Acesse em 
www.bndes.gov.br/covid-19

TWITTER

248 mil 

(+ 57%)

SEGUIDORES 

(+115%)

LINKEDIN

112 mil 
SEGUIDORES 

SEGUIDORES 

(+10%)

123 mil 

FACEBOOK

SEGUIDORES 
47 mil 

YOUTUBE

(+ 67%)

21 mil 

INSTAGRAM

SEGUIDORES 

(+ 4.200%)

Dez. 2020

A série Desafios de Empreender no 
YouTube compartilha experiências 
de pequenos e médios 
empreendedores do país

A nova seção “BNDES contra 
os efeitos do coronavírus” de 
nosso site trouxe informações 
atualizadas sobre as medidas 
emergenciais

   
Acesse em  
www.bndes.gov.br/serie-bndes-verde

Acesse em www.bndes.gov.br/desafios-
de-empreender

N
O

S
S

O
S

 R
E

LA
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

S

63

R
EL

A
TÓ

R
IO

 A
N

U
A

L 
2

0
2

0

http://www.bndes.gov.br/serie-bndes-verde
http://www.bndes.gov.br/desafios-de-empreender


  

A campanha publicitária “O Brasil 
pode contar com o BNDES” divulgou 

nossa atuação no combate aos 
efeitos da pandemia

PUBLICIDADE

O principal destaque do ano foi a campanha 
“O Brasil pode contar com o BNDES”, focada em 
divulgar nossa atuação diante da pandemia. A 
campanha procurou reforçar a proximidade do 
Banco com os brasileiros e o nosso compromisso 
de minimizar os efeitos da crise.

Com investimento de cerca de R$ 4,5 milhões 
e foco na internet, os anúncios da campanha 
foram exibidos 680 milhões de vezes (327% acima 
do projetado) e somaram 2,4 milhões de cliques 
(134% acima do esperado). Os vídeos foram vistos 
137 milhões de vezes, e os anúncios em áudio 
tiveram quase 2 milhões de escutas. Como 
resultado, durante a veiculação da campanha, a 
página sobre as medidas emergenciais em nosso 
site recebeu mais de 330 mil visitas. Em pesquisa 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) entre agosto e 
setembro, a campanha foi bem avaliada por 88% 
dos entrevistados; e 60% responderam que a 
atuação do BNDES na pandemia melhorou a 
imagem que tinham do Banco.

Demos continuidade, também em 2020, à 
estratégia de veiculação always on nas redes 
sociais. Foram impulsionados, com a compra de 
espaço publicitário no Facebook, Instagram, 
LinkedIn e Twitter, conteúdos produzidos para 
nossos canais. A estratégia procurou ampliar o 
alcance de nossas mensagens e expandir a base de 
seguidores em nossas redes sociais, contribuindo 
para aumentar o grau de conhecimento sobre o 
Banco e suas formas de atuação.

O valor total pago em ações publicitárias no ano 
foi de R$ 6.049.444,96 (regime de caixa – o que 
significa que parte do montante pago a cada 
ano é relativa a ações realizadas em exercícios 

SEMANA GÁS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
(maio)

Tratou do novo mercado 
de gás natural no país

SEMANA BNDES DE 
SANEAMENTO (junho)

Abordou o impacto da melhoria 
do sistema de saneamento 
básico para a população e os 
potenciais impactos do novo 
Marco Legal do Saneamento

SEMANA BNDES VERDE 
(outubro)

Levantou questões relacionadas 
a meio ambiente, economia e 
sustentabilidade

BNDES COM S DE SOCIAL 
E DE SANEAMENTO  – 
2ª EDIÇÃO (dezembro)

Trouxe resultados e andamento  
de projetos no setor e perspectivas 
para os próximos anos, depois 
de um ano do evento de mesmo 
título realizado no Teatro  
BNDES, de modo presencial,  
em dezembro de 2019

anteriores, da mesma forma que 

parte das despesas é liquidada  

no ano seguinte). O valor 

corresponde a 0,058% da receita 

operacional bruta (ROB) de 2019.

EVENTOS

Em 2020, com o distanciamento 

social imposto pela Covid-19, 

nossos eventos migraram para o 

ambiente digital, ocorrendo 

em plataformas virtuais de 

reunião e em nosso canal 

no YouTube.

Ao longo do ano, foram realizados 
43 eventos on-line, que seguiram 
disponíveis ao público no YouTube, 
contando com mais de 2 milhões 
de impressões (visualizações das 
miniaturas dos vídeos pelo público) 
e 214 mil visualizações até o fim 

do ano.

Além de eventos sobre nosso apoio 

a diversos setores no combate à 

Covid-19 e seus efeitos, também 

discutimos nossa atuação na 

estruturação de grandes projetos 

de infraestrutura e desestatizações. 

Foram webinars, painéis de 

discussão, lançamentos de 

relatórios e estudos, todos 

contando com a participação de 

autoridades e/ou de especialistas 

nos temas. Ao lado, os eventos que 

se destacaram.

ESPAÇO CULTURAL BNDES

O Espaço Cultural BNDES realizou, 

de janeiro a março de 2020, um 

total de 18 espetáculos de música 

erudita, instrumental e popular 

no Teatro BNDES, parte dos 

tradicionais projetos Quartas 

Instrumentais e Quintas no BNDES. 

Além disso, abriu o ano com a 

exposição “Visões Cotidianas do 

Brasil Moderno”, que levou à 

Galeria BNDES grandes obras de 

artistas do modernismo brasileiro, 

como Di Cavancanti, Djanira, 

Anita Malfatti, entre outros.
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O espaço recebeu nos jardins do Banco, em 
fevereiro, a exposição 17 ODS para um Mundo 
Melhor, com 17 esculturas em forma de globos 
terrestres representando os objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU.

Com a pandemia, o espaço cultural suspendeu 
eventos e atrações presenciais, mas continuou 
oferecendo ao público programação cultural de 
qualidade no ambiente digital. Em outubro, 
lançou um canal próprio no YouTube, com 
vídeos de espetáculos musicais, conversas com 
produtores, artistas e demais realizadores de 
projetos culturais, além de diversos conteúdos 
de cultura, levando conhecimento e diversão a 

um público ainda mais amplo.

IMPRENSA
Em 2020, concentramos esforços em comunicar 
com clareza à imprensa nossas iniciativas, em 
conjunto com o ME e o Governo Federal, para 
combater os impactos da pandemia do novo 
coronavírus sobre a economia do país. Para isso, 
realizamos 11 apresentações e coletivas virtuais. 
Além disso, houve quatro lives para divulgar o 
resultado financeiro do Banco, cinco coletivas 
sobre marcos de projetos específicos de concessão 
e desestatização e um treinamento virtual sobre 
saneamento, com ênfase em veículos regionais.

Atendemos a 1.149 demandas de veículos de 
comunicação no ano e fomos citados em um 
total de 63.375 matérias veiculadas pela 
imprensa. Produzimos e divulgamos também 
190 releases, notas, comunicados e avisos de 
pauta para imprensa.

Na Agência BNDES de Notícias, foram 
publicadas 216 matérias que atraíram mais  
de 450 mil visitas ao site – revelando o amplo 
interesse de veículos nacionais e regionais por 
nossa atuação contracíclica.

 
Acesse em www.youtube.com/

espaçoculturalbndes

 
Acesse em https://

agenciadenoticias.bndes.gov.br

INVESTIDORES
Em 2020, foi criada uma unidade de Relações  
com Investidores, com o objetivo, entre  
outros, de aproximação com investidores  
de diversas naturezas.

Durante o ano, foram realizados webinars com 
investidores locais e internacionais para 
divulgação dos resultados de cada trimestre,  
de nossa estratégia, bem como das medidas 
emergenciais adotadas no auxílio à crise causada 
pela Covid-19.

Também foram estabelecidos e mantidos 
relacionamentos com investidores financeiros e 
estratégicos para divulgação da carteira da 
fábrica de projetos, com destaque para 
roadshows de projetos de saneamento, com mais 
de noventa reuniões realizadas; e webinars em 
conjunto com as embaixadas da China e da Itália, 
em que a carteira de concessões e PPPs 
estruturadas pelo Banco foi divulgada para 
dezenas de empresas desses países.

Participamos, ainda, de conferências 
organizadas por instituições financeiras, 
realizando reuniões individuais e em pequenos 
grupos. Além disso, foram realizadas diversas 
reuniões para investidores interessados em 
temas específicos, como sustentabilidade e 
estratégia da BNDESPAR.

HUB DE PROJETOS

Em novembro, foi lançado o BNDES Hub de Projetos, plataforma criada para 
divulgar a potenciais investidores as concessões, PPPs e privatizações estruturadas 
por nós. Além de trazer informações sobre cada projeto, o hub reúne textos sobre 
setores da economia brasileira, além de conteúdo em outras mídias. O objetivo é 
dar visibilidade aos projetos da fábrica de projetos, permitir o acompanhamento da 
evolução de nossa carteira e fornecer informações úteis aos investidores, inclusive 
os menos familiarizados com o mercado brasileiro, reduzindo assim assimetrias de 
informação e ampliando a competição pelos projetos de desestatização.

Os usuários do hub podem inscrever-se para receber newsletters com destaques 
da carteira e para tirar dúvidas com as equipes técnicas responsáveis pela 
estruturação dos projetos.

  Acesse em https://hubdeprojetos.bndes.gov.br

   A plataforma BNDES Hub de Projetos permite o acompanhamento da evolução de nossa 
carteira de concessões, PPPs e privatizações

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho > Desestatização 
e estruturação de projetos

 
A exposição 17 ODS para 

um Mundo Melhor trouxe 
reflexão sobre os objetivos do 

desenvolvimento sustentável da 
ONU | Foto: André Telles Fotografia
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PARCEIROS

AGENTES FINANCEIROS

Em nossas operações indiretas, atuamos 
com mais de 60 instituições financeiras 
credenciadas, como agências de fomento, 
bancos de montadoras, cooperativas de crédito 
e bancos cooperativos, privados e públicos.

Assim, atendemos às necessidades de recursos de 
empresas de vários portes e de pessoas físicas, bem 
como de entes do setor público. Essa forma de 
atuação contribui ainda para reduzir a concentração 
do setor bancário brasileiro. De acordo com dados 
do BCB, em setembro de 2020, os cinco maiores 
bancos do SFN concentravam 71% da carteira de 
crédito do país. Já em nossa carteira de crédito 
indireta, os cinco maiores bancos eram responsáveis 
por menos de 39% do total de repasses.

Os avanços no relacionamento com os agentes 
financeiros realizados nos últimos anos foram 
primordiais em 2020, possibilitando a célere 
estruturação e implementação das linhas 
emergenciais de crédito, essenciais para minimizar 
os efeitos recessivos da crise causada pela Covid-19.

Foram quase duzentos encontros individuais ou 
mediados pelas associações representativas para 
alinhar nossas soluções às estruturas operacionais 
dos agentes financeiros; explicar as características 
das linhas e tirar dúvidas de implementação; além 
de apoiar os esforços de comunicação dos agentes 
com suas redes comerciais e com as empresas.  
A operação das linhas emergenciais, em especial 
do FGI Peac e do Peac Maquininhas, também 
proporcionou parcerias com novos agentes 
financeiros e fintechs.

Estamos implantando uma estrutura de officers, 
que ficarão à frente de uma carteira de agentes 
financeiros. Esse grupo centralizará e coordenará o 
relacionamento com os bancos, sendo responsável 
pelo atendimento de demandas diversas, bem 
como pela realização ou apoio a ações de 
modelagem e fomento.

Avançamos na construção de metodologia para 
conhecimento mais aprofundado de cada agente 
financeiro, com base em data science e visão de 
relacionamento com foco no parceiro. A utilização 
dessa ferramenta, que já está em curso, juntamente 
com a estrutura de officers, nos permitirá melhorar 
nossa capacidade de auxiliar os agentes financeiros 
a expandir sua oferta de crédito, seja pela 
identificação da adequação das soluções já 
existentes, seja pelo desenvolvimento de melhorias 
e de novos produtos financeiros mais aderentes 
e alinhados a suas atuações e estratégias.

 
Saiba mais na seção  

O que fazemos?

 
Saiba mais na seção 

Nosso desempenho > 
Medidas emergenciais

BNDES ONLINE
Ao integrar nossos sistemas automatizados aos 
dos agentes financeiros, a plataforma BNDES Online 
propicia ganhos de eficiência, celeridade e 
segurança nas transações. Em 2020, a plataforma 
analisou automaticamente mais de 99% dos 
financiamentos indiretos aprovados (excetuando-se 
as operações do produto Cartão BNDES), 
concluindo o processo de disponibilização 
de todas as linhas indiretas automáticas de 
financiamento no BNDES Online, o que foi 
determinante para a celeridade observada na 
implementação das medidas emergenciais 
disponibilizadas ao longo do ano.

FILIAÇÕES

Somos filiados a 24 entidades sem fins lucrativos, 
brasileiras e estrangeiras, dos mais variados setores. 
As filiações possibilitam, entre outros benefícios, o 
acesso e intercâmbio de conhecimento entre nós e 
as entidades em relação à determinada área de 
atuação, a ampliação do relacionamento e das 
ações institucionais de interesse comum, nossa 
inserção em espaços e fóruns de debate sobre 
temas associados a nossa missão e maior 
visibilidade/exposição institucional para a 
consecução de nossos objetivos estratégicos.

ENTIDADES REPRESENTATIVAS

Somos associados a diferentes entidades 
representativas. Destacam-se: Associação 
Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e 
Associação Brasileira de Bancos (ABBC), com 
quem, juntamente com a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), mantemos contato constante 
para construção, implementação e 
acompanhamento de nossas soluções.

REDE DE PARCEIROS

Em 2020, promovemos a iniciativa estratégica Rede de Parceiros, que teve por 
finalidade constituir uma sólida base de informações sobre nossas instituições 
parceiras, com vistas ao desenvolvimento de atuação conjunta em operações no 
mercado de capitais de renda fixa, tanto doméstico como internacional.

Foram realizados contatos diretos com mais de 130 interlocutores de diversos 
segmentos de mercado (bancos, fundos de pensão, assets, BDs, fundos soberanos, 
entre outros), visando identificar o possível interesse por futuras emissões de títulos 
do BNDES nos mercados de capital, bem como pela participação em operações de 
cofinanciamento de crédito a terceiros originadas por nós.

Os resultados se desdobram no número expressivo 
de instituições financeiras que participaram na 
operação de apoio emergencial às distribuidoras de 
energia elétrica, realizada em julho (Conta-Covid) 
e os contatos com fundos de investimento e fundos 
de pensão locais que foram necessários à emissão da 
primeira Letra Financeira Verde pelo BNDES.

 
   Saiba mais na seção 
Nosso desempenho > 
Medidas emergenciais

  
  Saiba mais na seção 
Sustentabilidade 
financeira
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Em 2020, merecem destaque as reuniões periódicas 
com a Febraban, que foram vitais para o sucesso da 
modelagem e operação das linhas emergenciais.

Também realizamos, em 2020, ações em conjunto  
com entidades empresariais representativas, centros 
educacionais, empresas, prefeituras e órgãos de 
governo, para a modelagem, o fomento e a divulgação 
de soluções aderentes às necessidades dos diferentes 
setores da economia – emergenciais ou não. 

BANCOS DE DESENVOLVIMENTOS 
E AGÊNCIAS MULTILATERAIS

Mantemos interações com bancos de 
desenvolvimento internacionais, bilateralmente ou 
por meio da participação em associações e iniciativas 
que reúnem instituições financeiras. Destacam-se o 
International Development Finance Club (IDFC) e o 
Long-Term Investors Club (LTIC), que têm como 
atividades primordiais posicionar os bancos de 
desenvolvimento como atores relevantes para a 
agenda de sustentabilidade e atrair investimentos em 
infraestrutura. Há ainda o The Montreal Group (TMG), 
com foco no apoio a MPMEs, e a Associação 
Latino-Americana de Instituições Financeiras para o 
Desenvolvimento (Alide), que busca estimular  
o intercâmbio, a disseminação e a reprodução  
de experiências e práticas financeiras entre  
seus membros.

Dentre as iniciativas realizadas em 2020, destaca-se a 
contribuição, como membro do IDFC, na organização 
da cúpula “Finance in Common”, que reuniu em 
novembro de 2020, pela primeira vez, toda a 
comunidade de 450 bancos de desenvolvimento e 
seus stakeholders para compartilhar melhores 
práticas, assumir compromissos coletivos e construir 
uma coalizão internacional ampla, poderosa e 
concreta, mobilizando as forças de diferentes 
países a serviço dos ODS.

PARCERIAS ASG

Em 2020, buscamos construir parcerias com o setor 
corporativo em prol do desenvolvimento sustentável. 
Para isso, mapeamos, de forma permanente, suas 
metas e dificuldades na condução da agenda 
ambiental, social e de governança (ASG), 
procuramos atendê-las por meio de nosso portfólio 
de produtos e serviços ou buscar novas soluções em 
conjunto com as empresas.

Uma carteira de trezentos parceiros potenciais do 
setor corporativo foi mapeada e, até o fim 
de 2020, mais de 180 empresas já haviam sido 
contatadas e convidadas a construir uma agenda 
ASG conjunta conosco. Buscamos o engajamento de 
empresas, clientes e não clientes, públicas e privadas, 

  
Saiba mais na seção O Banco 

do desenvolvimento do Brasil

 
Saiba mais na seção 

Nosso desempenho > 
Sustentabilidade

grupos nacionais e internacionais, com potencial de 
atuação relevante na agenda socioambiental.

Além de Acordo de Cooperação Técnica já 
assinado com a Coca-Cola, com o intuito de 
trabalhar ações de apoio ao acesso à água e à 
cadeia de pequenos empreendedores, outros 
acordos estão em andamento.

Além disso, em razão da pandemia de Covid-19, 
captamos doações com o setor corporativo para 
o Matchfunding Salvando Vidas. Mais de 90% 
do valor doado por terceiros veio de empresas, a 
maioria contatada pelo Banco.

ACADEMIA E FORMADORES 
DE OPINIÃO

PUBLICAÇÕES

Nossa produção de conhecimento é compartilhada 
com a sociedade por meio das diferentes 
publicações que editamos e disponibilizamos 
gratuitamente, em versão digital e/ou impressa.

Todas elas podem ser acessadas na seção 
Conhecimento de nosso site e em nossa 
biblioteca digital, na qual é possível ainda se 
cadastrar para assinar as publicações e receber 
exemplares impressos. A partir de março de 2020, 
o envio desses exemplares foi interrompido em 
razão do distanciamento social imposto pela 
pandemia de Covid-19.

Em 2020, um destaque foi o Texto para  
Discussão 149 – O que aprendemos sobre o BNDES, 
de Ricardo Barboza (BNDES e Coppead-UFRJ/
Alumni), Samuel Pessoa (FGV), Eduardo Ribeiro  
(UFRJ e FGV) e Fábio Roitman (BNDES). Nele, os 

 
Saiba mais na seção 
Nosso desempenho > 
Medidas emergenciais

 
Acesse em  
www.bndes.gov.br/conhecimento

 
Acesse em https://web.bndes.gov.
br/bib/jspui/handle/1408/19800

ARTICULAÇÕES SETORIAIS

Historicamente, temos um papel importante de articulação de políticas públicas 
em diferentes setores da economia. Em energia, por exemplo, contribuímos em 
2020 com a estruturação da Conta-Covid e na discussão do novo marco do 
gás natural, nos engajando no diálogo com diferentes agentes do setor, como 
ministérios, agências reguladoras, clientes, associações, bancos, investidores, 
especialistas e congressistas.

Já em mobilidade urbana, realizamos diversas conversas com gestores públicos 
e fomentamos projetos com clientes potenciais, tendo em vista recursos não 
reembolsáveis para estudos de pré-viabilidade de projetos em parceria com o banco 
de desenvolvimento alemão KfW e Agence Française de Développement (AFD).

As iniciativas relacionadas ao saneamento também envolveram alto grau de 
relacionamento institucional, em razão tanto da aprovação do novo marco legal 
do setor quanto dos projetos em estruturação que começaram a ser leiloados. Com 
isso, houve grande interação com prestadores, investidores, associações, sociedade 
civil e órgãos municipais, estaduais e federais para viabilizá-los, contribuindo para a 
melhora do ambiente regulatório e institucional, de forma a ajudar no caminho para 
a universalização do saneamento.

No setor de Defesa, mantemos parceria técnica há quatro ano com a Marinha do 
Brasil para projetos de construção de quatro navios Classe Tamandaré e um Navio de 
Apoio Antártico (NapAnt), estimulando o desenvolvimento industrial do país.

    Saiba mais sobre os marcos legais na seção Nosso desempenho > Infraestrutura

N
O

S
S

O
S

 R
E

LA
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

S

67

R
EL

A
TÓ

R
IO

 A
N

U
A

L 
2

0
2

0

http://www.bndes.gov.br/conhecimento
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19800


autores discutem as evidências empíricas 
disponíveis sobre o BNDES, analisando setenta 
trabalhos acadêmicos que buscaram identificar 
relações de causalidade envolvendo o Banco.

Biblioteca digital
Nossa biblioteca digital teve quase 1,3 milhão de 
acessos em 2020, mantendo o resultado de 2019. 
Foram mais de dois milhões de visualizações de 
itens. Durante o ano, foram incluídos 109 novos 
documentos na plataforma, que passou a fazer 
parte da Rede de Bibliotecas Digitais do ME.

BLOG DO DESENVOLVIMENTO

Seguimos divulgando, por meio do Blog do 
Desenvolvimento, conteúdos relacionados a 
nossa produção de conhecimento, na forma de 
artigos, infográficos, listas e vídeos. Em 2020, 
tivemos mais de 126 mil visualizações ao blog e 
produzimos 49 posts sobre diferentes aspectos 
do desenvolvimento, tratando de questões 
setoriais, de temas transversais a nossa atuação 
e de aspectos do cenário econômico brasileiro e 
mundial, incluindo análises relacionadas ao setor 
de saúde e à pandemia de Covid-19.

Os conteúdos são divulgados periodicamente 
para uma base de mais de 4,7 mil assinantes da 
newsletter, um aumento de mais de 30% em 
relação a 2019.

DIÁLOGOS BNDES

No podcast Diálogos BNDES, um representante 
do Banco e um convidado externo conversam 
sobre os principais temas do desenvolvimento 
brasileiro. Os episódios são divulgados no 
Blog do Desenvolvimento e nas principais 
plataformas de podcast.

Em 2020, foram lançados nove episódios, que 
trataram de temas como saúde, sustentabilidade e 
desestatização, contando com a participação de 
representantes do BNDES e de órgãos e entidades 
como Fiocruz, World Resource Institute (WRI), IFC, 
entre outros.

PRÊMIO BNDES DE ECONOMIA

Realizado desde 1977, o Prêmio BNDES de 
Economia tem como objetivo estimular a pesquisa 
relativa a questões econômicas nacionais, regionais 
e setoriais, nos campos da ciência econômica pura e 
aplicada. Os vencedores recebem premiação em 
dinheiro, e seus trabalhos são publicados pelo Banco.

A 38ª edição recebeu inscrições de 53 dissertações 
de mestrado e 25 teses de doutorado.

Na categoria Doutorado, a tese 
Desindustrialização e especialização regressiva 

 
Acesse em 

www.bndes.gov.br/bibliotecadigital

 
Acesse em  

www.agenciadenoticias.bndes.
gov.br/blog

 
Acesse em 

https://anchor.fm/bndes

 
Saiba mais em www.bndes.gov.

br/premio-bndes-economia

na economia brasileira entre 2000 e 2014: uma 
abordagem crítica a partir do modelo insumo-
produto, de autoria de Patieene Alves Passoni 
(UFRJ), foi a primeira colocada.

Na categoria Mestrado, o primeiro lugar coube à 
dissertação Políticas de mitigação de mudanças 
climáticas para o Brasil: análise com um modelo 
dinâmico de Supermultiplicador Sraffiano com 
consistência de fluxos e estoques (SFC), de 
Daniel Herrera Pinto (Unicamp).

PÚBLICO INTERNO
A rápida migração do trabalho presencial nos 
escritórios para o home office em meados de 
março de 2020 exigiu forte atuação da 
comunicação interna na divulgação de 
orientações sobre o uso de ferramentas de TI, 
funcionamento de serviços administrativos e de 
recursos humanos (RH). Também exigiu parceria 
com a Fapes, para providenciar suporte físico e 
mental, além de atendimento médico, aos 
empregados neste momento difícil para todos.

Nesse contexto, desenvolvemos diversas ações 
para manter os empregados bem informados 
acerca dos acontecimentos do Banco e 
sensibilizados para temas relevantes.

Foram produzidas diversas cartilhas, com 
destaque para Home Office: manual de boas 
práticas e informações e Perguntas e respostas: 
contingência coronavírus 2020, publicadas na 
intranet e no site da contingência. O e-mail foi 
o canal priorizado para o envio de informações 
urgentes e relevantes: em 2020, foram 
241 disparos (37% superior a 2019). O ritmo 
de produção de matérias jornalísticas internas 
também foi acelerado, com publicação de 
309 matérias na intranet, que renderam mais 
de 66 mil visualizações em 2020.

Foi criado um novo canal de comunicação com os 
empregados: uma conta de whatsapp para envio 
de comunicações internas aos interessados.

Foram produzidas 194 campanhas de comunicação 
interna, como a de aniversário de 68 anos do 
Banco, que contou com participação de mais 
de 659 empregados no webinar interno, e a do 
Programa de Estímulo à Aposentadoria (PEA 
BNDES 2020), com a adesão de 137 empregados – 
cerca de 75% do público-alvo do programa.

Além dos canais de comunicação interna, temos um 
canal para demandas dos empregados (Canal RH e 
Serviços). Avaliamos a satisfação dos empregados 
com os serviços de RH, de forma que suas demandas 
sejam acompanhadas e respondidas.

 
Saiba mais na seção 
Nossa equipe
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NNossa
EQUIPE

Contamos com uma equipe comprometida, 
selecionada por concurso público, que está sempre 
em busca da excelência – um de nossos princípios.

PERFIL DO CORPO FUNCIONAL
Nossa equipe encerrou 2020 com 2.518 
empregados: 2.490 contratados por tempo 
indeterminado, por meio de concurso público 
(1.606 do sexo masculino e 884 do sexo 
feminino), 17 contratados de forma transitória 
para exercício de cargos em comissão vinculados 
à alta administração e um cedido de órgão 
estatal para a mesma finalidade (no total, 14 do 
sexo masculino e quatro do sexo feminino), 
além dos nove diretores e o presidente. 
Todos os contratos de trabalho são baseados  
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)  
e são de período integral. 

Na contratação por tempo indeterminado, não há 
diferenciação na admissão de homens e mulheres – 
todos participam de concurso público e são 
selecionados em função de seu desempenho.

A última seleção pública foi realizada em 2012, e 
seu cadastro de reserva expirou em junho de 2015. 

Além do quadro de pessoal próprio, mantemos 
alguns contratos de terceirização, apenas para 
serviços de suporte não relacionados a nossas 
atividades-fim, tais como limpeza, suporte técnico, 
segurança e mensageria, celebrados com base nos 
normativos pertinentes. Para mitigar os riscos 
trabalhistas e previdenciários dos terceirizados, 
realizamos acompanhamento com as empresas 
contratadas a fim de verificar o cumprimento da 
legislação associada.

Durante o período da pandemia, de forma 
análoga ao que aconteceu com nossos 
empregados, vários serviços prestados por 
terceirizados passaram a ser executados a 
distância com a implementação de trabalho 
remoto. Foram expedidas orientações gerais para 
as empresas contratadas com alocação de mão 
de obra, bem como aos gestores de contratos, 
para balizar as relações no período de 
contingência. Foram também adotadas medidas 
como ajustes nas planilhas de formação de 
preços, retirando-se insumos não dispendidos 
pelas contratadas, por exemplo, o vale-transporte 
nos casos aplicáveis. Intensificamos, ainda, a 
fiscalização do cumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias.

 
Saiba mais na seção  

Governança, ética e integridade

11 ADMISSÕES

12,8 ANOS 
MÉDIA DE TEMPO DE TRABALHO

145 DESLIGAMENTOS

2,9% TAXA 
DE ROTATIVIDADE

Nota: As admissões referem-se aos contratados de forma transitória e aos cedidos ao BNDES 
oriundos de outras instituições da administração pública. Os desligamentos incluem esses 
contratados e cedidos, e também rescisões por motivo de aposentadoria ou a pedido.

EM 2020

PERFIL DOS EMPREGADOS

23
2.518
EMPREGADOS

81
37 movimentados temporariamente  

em acordo de cooperação

afastados em licença não remunerada

cedidos para instituições públicas

GÊNERO

Até 29 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anosMasculino Feminino

FAIXA ETÁRIA

OUTRAS FUNÇÕES (coordenadores, encarregados, secretários e outros)

10%

2%

88%

40%

60%

SEM FUNÇÃO

22%

0,2%

78%

36%

64%

MÉDIA GERÊNCIA (chefes de departamento e gerentes)

7%

0,2%

93%

30%

70%

35%

65% 16%

1%

83%

GRI

102-7 | 102-8 | 102-10 | 102-36 
102-37 | 102-38 | 102-39 | 102-41 
401-1 | 401-2 | 401-3 | 403-1 | 403-6 
404-1 | 404-2 | 404-3 | 405-1 | 405-2
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POR FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA (%)
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Nota: A categoria “Outros” inclui arquiteto, arquivista, bibliotecário, 
geólogo, psicólogo, técnico de comunicação e assessores externos.

POR UNIDADE OPERACIONAL

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS

1,5%
Recife

95%
Rio de Janeiro

1,7%

São Paulo

1,8%
Brasília

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
Neste ano, renovamos nossa política corporativa de 
Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade, 
de modo a reafirmar nosso compromisso 
permanente com a eliminação de todas as formas 
de desigualdade e discriminação em nosso ambiente 
de trabalho e nas instituições de nossa cadeia de 
relacionamento. Como desdobramento, será 
elaborado um plano de trabalho com ações internas 
e iniciativas relacionadas a nossos stakeholders. 

Em 2020, nosso quadro efetivo de pessoal contava com 
39 pessoas com deficiência, o que representa 1,5%  
do total de empregados, além de 12 pessoas com 
deficiência estagiando, o que corresponde a 4% do 
total de estagiários. Todos receberam acompanhamento 
das equipes do Serviço de Atenção Psicossocial e do 
Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT), desde a entrevista inicial 
até o término do primeiro semestre de estágio.

Incluímos no processo de seleção do programa  
de estágio critério de histórico socioeconômico dos 
candidatos. A iniciativa visa reduzir a desigualdade  
de oportunidades de estudantes que enfrentaram 
mais dificuldades nas etapas iniciais de ensino, 
contribuindo para maior diversidade no ambiente  
de trabalho e inclusão social desses estudantes.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Em 2020, foi aprovada uma resolução interna 
com a finalidade de estabelecer diretrizes,  
normas e procedimentos para implementação do 
Programa de Voluntariado Corporativo do Sistema 
BNDES. Temas como educação, saúde e inclusão 
social de crianças, jovens e vulneráveis, 
sustentabilidade ambiental e geração de  
emprego e renda foram priorizados.

PESQUISA DE CLIMA
Realizamos pesquisa de clima organizacional  
entre 7 e 18 de dezembro de 2020, com apoio da  
Great Place to Work (GPTW) e adesão de 52%  
dos empregados. O objetivo foi identificar quais 
fatores mais impactam positiva ou negativamente o 
engajamento dos empregados e, com isso, estruturar 
ações de melhorias durante o ano de 2021. 

O índice de confiança atingiu uma média de 63%, 
abaixo dos 70% necessários para sermos 
considerados um “great place to work”. A análise 
dos resultados apontou um sentimento de 
distanciamento em relação à alta liderança, uma 
percepção de um Banco dividido em silos, com 
impactos sobre a valorização e o desenvolvimento 
de talentos.

POR SEGMENTO FUNCIONAL

14,8%

0,8% Nível fundamental

Nível médio

Nível universitário84,4%

676 com pós-graduação 
lato sensu

692 com mestrado

86 com doutorado

POR RAÇA

Amarela 24

Branca 2.051

Indígena 8

Parda 322

Preta 42

Não 
informada 71

ESTÁGIO NO BNDES

Em 2020, realizamos 
novo processo seletivo 
para contratação 
de estagiários, em 
parceria com o 
Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE)
e propusemos a 
avaliação de uma 
nova competência 
comportamental, o 
senso de propósito.  
Essa alteração corrobora 
o processo de evolução 
cultural em curso, 
reforçando os valores 
do BNDES.

Em 31.12.2020, 
tínhamos 285 
estagiários, sendo:

60% 40%

Masculino

Feminino
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FORMAÇÃO DE SQUADS

Em 2020, foram montadas equipes temporárias 
multidisciplinares (squads) para ampliar a agilidade e 
flexibilidade na entrega das medidas emergenciais.

Foram compostos squads para analisar operações 
do Programa BNDES Crédito Direto Emergencial 
Saúde; apoiar a realização de standstill; homologar 
funcionalidades da primeira fase de contratação de 
operações com garantia do FGI Peac; reforçar a 
equipe responsável pelos processos de habilitação; 
entre outros. No total, foram formados 17 squads 
em 2020, com 68 empregados.

SELEÇÃO DE EXECUTIVOS

Em 2020, foram realizadas seleções internas para 
três funções de superintendente, oito posições de 
chefia de departamento e oito de gerência, todas 
com ampla divulgação e formação de comitê de 
seleção específicos para análise dos candidatos.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS 

No âmbito dos acordos de cooperação firmados em 
2019 para movimentações temporárias, foi efetivada 
em 2020 a transferência de 26 empregados do 
BNDES para a CVM; seis para a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep); e cinco para o IBGE. 
Ao longo do ano, foram realizadas três novas 
seleções, uma para cada órgão. A efetivação das 
novas transferências se dará em 2021, depois da 
aprovação pelo Ministério da Economia.

Além de reforçar os quadros de pessoal das 
instituições de destino, as movimentações 
possibilitam trocas de conhecimento e uma 
colaboração mais estreita entre os órgãos envolvidos. 

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS  
Ao serem contratados, os empregados ingressam 
obrigatoriamente no primeiro nível do plano de 
cargos e salários, independentemente de 
experiência prévia, gênero ou posição na seleção, 
recebendo a mesma remuneração. 

A progressão salarial ocorre pelos reajustes 
negociados em acordo coletivo de trabalho (ACT), 
pela evolução nível a nível no plano de cargos e 
salários de acordo com processo de promoção 
anual ou pela ocupação de cargo executivo. Não 
há distinção de gênero nos valores percebidos por 
empregados do mesmo nível do plano de cargos 
e salários ou por funções executivas exercidas.

A partir de abril de 2020, passamos a publicar em 
nosso site o valor das remunerações de todos os 
nossos empregados, nominalmente. Fomos a 
primeira empresa estatal federal a fazer esse  
tipo de divulgação.

   
Saiba mais na seção  
Nosso desempenho > 
Medidas emergenciais

 
Acesse em www.bndes.gov.br/
informacao-empregados

A pesquisa indicou, em contrapartida, que os 
empregados têm muito orgulho de trabalhar no 
BNDES, de perceber o impacto de seu trabalho  
na sociedade e no Brasil. Outro ponto forte foi a 
identidade que existe entre os valores pessoais e os 
valores da instituição: ética, espírito público e 
compromisso com o desenvolvimento. Do total de 
respondentes, 78% disseram ter orgulho de contar 
a outras pessoas que trabalham no BNDES; 84% 
pretendem trabalhar na instituição por muito 
tempo; e 71% sentem-se bem com a forma  
como contribuímos para a sociedade.

Para dar ampla transparência aos resultados da 
pesquisa, em fevereiro de 2021, realizamos um 
webinar para toda a casa. 

EVOLUÇÃO CULTURAL
Em dezembro de 2020, foi contratada a 
consultoria Deloitte para dar suporte por dois  
anos ao processo de evolução cultural. Os 
trabalhos serão iniciados em 2021 e englobarão, 
entre outras etapas integradas: diagnóstico, 
sensibilização e capacitação dos empregados  
de recursos humanos e comunicação.

ALOCAÇÃO DE EMPREGADOS
Em 2020, estabelecemos um novo quantitativo de 
referência (QR) para cada uma de nossas áreas, com 
limites mínimo e máximo de empregados. Houve um 
aumento do QR das áreas que atuam em estruturação 
de projetos de investimentos, estruturação de 
concessões, privatizações e relacionamento com os 
governos nas três esferas, em função do crescimento 
da importância estratégica da atuação dessas áreas, e 
da área de mercado de capitais, que está em fase de 
reciclagem de investimentos maduros e ampliação da 
oferta de fundos de crédito para MPMEs, inovação 
e infraestrutura. Já o QR das áreas de back office 
foi reduzido. Nesse contexto, os empregados 
estavam alocados no fim de 2020, como mostra  
a tabela a seguir.

DIRETORIA QUANTIDADE %

Operações 525 20,8

Pessoas e Cultura 99 3,9

Finanças 188 7,5

Compliance e riscos 163 6,5

Jurídica 341 13,5

Infraestrutura, Concessões e PPPs 125 5,0

Privatizações 81 3,2

Crédito e Garantias 478 19,0

Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto 257 10,2

Presidência 135 5,4

Nota: Em dezembro de 2020, oito empregados estavam afastados por motivo de doença (0,3%); 47, 
alocados na Auditoria Interna (1,9%); e 71, cedidos (2,8%).

 
Saiba mais na seção 

Nossa estratégia

Legenda: 
 Back office
 Front office
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A proporção entre a remuneração anual total do 
indivíduo mais bem pago e a remuneração média 
anual de todos os empregados (excluindo o mais 
bem pago) é de 246%. 

Já a proporção entre o aumento percentual da 
remuneração total anual do indivíduo mais bem 
pago e o aumento percentual médio da 
remuneração anual total de todos os demais 
empregados (excluindo o mais bem pago) é de 98%. 

Nossos pleitos referentes à previdência 
complementar, política de pessoal, salários e 
benefícios são analisados e aprovados pela Sest. 
Todos os nossos empregados são assistidos  
por ACT, com direito a benefícios de assistência 
médica e odontológica, seguro de vida, 
programa de assistência educacional 
(modalidades auxílio-babá, auxílio-creche, e 
auxílio ensino fundamental e ensino médio), 
auxílio-refeição e auxílio-alimentação, além  
de participação nos lucros ou resultados (PLR)  
e remuneração compatível com o mercado. 

O pagamento da PLR só é realizado em caso de 
lucro líquido e pagamento de dividendos relevantes, 
e depende do alcance de metas em indicadores de 
prioridades estratégicas, de sustentabilidade 
financeira e de prioridades das áreas. O acordo de 
PLR é aprovado pelo Conselho de Administração do 
BNDES, pela Sest e é negociado com os sindicatos.

Desde 2018, como aprovado em ACT, o vale-
transporte é disponibilizado aos empregados com 
custeio de até 4% do salário-base. Conforme 
estabelecido pela Resolução CGPAR 23/2018,  
é oferecido também benefício de assistência à saúde 
na modalidade de reembolso – de até 50% do valor 
contratado em plano particular – para empregados 
admitidos depois de março de 2018.

Oferecemos, ainda, em acordo com o Programa 
Empresa Cidadã, licença-paternidade de vinte dias 
corridos e opção pela extensão do prazo de licença-
maternidade para até 180 dias. Em 2020, foram 
concedidas 73 licenças-maternidade e 72 licenças-
paternidade, com 100% de retorno daqueles cuja 
licença terminou até 31 de dezembro. 

Também proporcionamos salas de apoio à 
amamentação e abono diário de uma hora para 
a mãe lactante até que o filho complete um ano 
de idade, e concedemos afastamento especial 
para mães ou pais de bebês prematuros que 
necessitem de hospitalização.

DESPESA DE PESSOAL

Em 2020, a despesa total com empregados 
ativos – do quadro permanente, cedidos, 
transitórios em cargos comissionados,  
membros da Diretoria e de conselhos e  
comitês estatutários – foi de R$ 1,9 bilhão.

 
Saiba mais na seção  

Nossa estratégia

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS COM EMPREGADOS ATIVOS

44%Salários e vantagens fixas

25%Encargos sociais e trabalhistas

9%Remuneração variável

9%Benefícios assistenciais e previdenciários

6%Gratificações e adicionais

4%Despesas indenizatórias

3%Benefícios

GESTÃO DE DESEMPENHO 
INDIVIDUAL (GDI)
Por meio dessa ferramenta, gestores e 
subordinados acordam suas expectativas em 
relação a atividades e comportamentos esperados 
no ano, para posterior monitoramento, avaliação e 
feedback. Tal avaliação é utilizada para a definição 
das promoções anuais por mérito. 

Em 2020, realizamos campanhas de comunicação 
durante as etapas de pactuação – com o objetivo de 
estimular a reflexão sobre a contribuição individual 
do empregado para a nossa estratégia – e de 
avaliação – visando estimular o diálogo entre 
gestores e subordinados.

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIONAL
Em 2020, investimos aproximadamente R$ 7 milhões 
em treinamentos, programas de certificação e de 
idiomas, além de cursos de pós-graduação (estes 
últimos com 63 novas participações). Excluindo os 
cursos de pós-graduação, que muitas vezes ocorrem 
em mais de um ano, tivemos 77.566 horas de 
treinamento, com uma média de 30 horas por 
empregado em 2020. 

Em virtude das medidas de isolamento social 
decorrentes da pandemia, o ensino a distância teve 
um impulso significativo em 2020.

CARGA HORÁRIA E NÚMERO TOTAL DE PARTICIPAÇÕES 
EM TREINAMENTOS

CARGA HORÁRIA E NÚMERO TOTAL DE PARCIPAÇÕES EM 
TREINAMENTOS
TIPO DE TREINAMENTO CARGA HORÁRIA QTDE. PARTICIPAÇÕES

Curta duração e certificação 66.674 907

Customizado (contratado e  
instrutoria interna)

8.379 600

Exterior 24 1

Idiomas (inclusive on-line) 2.489 847

Pós-graduação* 26.602 63

Total geral 104.168 2.418

* Carga horária total de todos os cursos de pós-graduação iniciados em 2020.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DA LIDERANÇA

Diante dos desafios do Plano Trienal, foi elaborado 
um plano de desenvolvimento direcionado aos 
diretores e superintendentes. Esse programa 
estruturou uma trilha de aprendizagem para nossos 

   
Saiba mais na seção  
Nossa estratégia
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gestores por meio de ações on the job, ações de 
compartilhamento (banco de boas práticas e lições 
aprendidas, mentoria reversa, encontro com pares)  
e ações de treinamento. 

Os diretores e superintendentes participaram 
também de um treinamento de liderança, que terá 
continuidade com os demais executivos em 2021.

eSOCIAL
O início da Fase IV do projeto eSocial (para 
transmissão de dados ao Governo Federal relativos 
aos eventos de saúde e segurança do trabalhador) 
foi adiado em função da pandemia. 

Estamos trabalhando para a implementação de 
acordo com o novo cronograma definido pelo 
Governo Federal. 

PLANO DE PREVIDÊNCIA 
As empresas do Sistema BNDES são patrocinadoras 
do Plano Básico de Benefícios (PBB) – plano de 
previdência complementar, na modalidade benefício 
definido (BD), oferecido a nossos empregados e 
administrado pela Fundação de Assistência e 
Previdência Social do BNDES (Fapes) – e atendem à 
Resolução CGPAR 9, de 10 de maio de 2016, que 
disciplina as atividades de supervisão sobre a gestão 
da Fapes e do plano de benefício. 

O PBB está fechado para novas adesões desde  
18 de dezembro de 2018 e já contempla parte das 
alterações determinadas pela Resolução CGPAR 25, 
de 6 de dezembro de 2018 (incisos I, II, VII e VIII do 
art. 4º). Para as adequações remanescentes (incisos 
III ao VI), foi solicitado prazo adicional, para 
conclusão da negociação entre BNDES e Fapes.

Atualmente, há dois planos de equacionamento em 
vigor, com cobrança de contribuições 
extraordinárias dos participantes, paritárias com as 
do patrocinador, pelo prazo máximo de 25 anos 
(até fevereiro de 2042 e 2044). Em 2020, o PBB foi 
afetado pela crise decorrente da pandemia de 
Covid-19, mas já registrou recuperação gradativa 
do patrimônio e do resultado técnico.

PLANO DE ESTÍMULO À 
APOSENTADORIA

No segundo semestre de 2020, implementamos o 
Plano de Estímulo à Aposentadoria (PEA), que contou 
com a adesão de 137 empregados, cerca de 75% do 
público-alvo. Para apoiar os empregados que aderiram 
ao PEA, promovemos o Programa Preparação 
Aposentadoria, que ofereceu conteúdos relacionados a 
saúde e bem-estar, finanças, longevidade sustentável, 
planejamento, propósito e projeto de vida.

Complementarmente, criamos o Programa de 
Transmissão do Conhecimento, realizado com 

orientações e implementação de práticas de 
gestão do conhecimento, com a elaboração  
de material de treinamento, gravação de 
depoimentos e registro das atividades dos 
empregados em processo de aposentadoria. 

SAÚDE E SEGURANÇA 
NO TRABALHO 
Temos três comitês formais voltados a saúde e 
segurança no trabalho (SST) dos empregados.  
São eles a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa), as equipes auxiliares de  
escape (EAE) e as equipes de socorristas.

Os acordos coletivos de trabalho têm englobado 
temas dessa natureza, tais como a realização de 
simulações regulares de evacuação do prédio principal 
do Banco no Rio de Janeiro; o repasse de informações 
sobre acidentes e doenças profissionais ao sindicato; e 
a constituição do SESMT, comum com a Fapes. 

Mantemos atualizado o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) e realizamos o Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e 
demais programas preventivos de saúde, conforme 
requisitos legais. Todas essas iniciativas colaboram 
para que registremos taxas reduzidas de absenteísmo, 
bem como a ausência de atividades que representem 
para os empregados alta incidência ou alto risco de 
doenças relacionadas a sua ocupação. 

TAXAS DE SST(1) 2020(2)

Taxa de lesões (TL)(3) 0,59

Taxa de doenças ocupacionais (TDO) zero

Taxa de dias perdidos (TDP)(4) zero

Taxa de absenteísmo (TA)(5) 1,73

Óbitos decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional zero

(1)  Os dados são referentes ao período entre 1.1.2020 e 31.12.2020.

(2)  O ano de 2020 foi atípico, em decorrência da pandemia de Covid-19. A totalidade de nossos 
empregados foi colocada em regime de teletrabalho a partir de 23.3.2020. 

(3)  Frequência de acidentes com lesão. Consideram-se 2.000 horas de exposição anual por trabalhador  
(NBR 14280), ou seja, 2.000 horas x nº de empregados, com a base de empregados de 31.12.2020. 
Houve um total de três acidentes típicos, todos sem afastamentos.

(4)  Dias civis, considerados do dia seguinte da lesão até o dia anterior ao retorno. Total de dias perdidos 
em decorrência de acidentes de trabalho (típico e de trajeto). O total de dias programados é 5 
dias/semana x 44 semanas/ano (considerando férias) para cada empregado envolvido. TDP = dias 
perdidos/dias programados x 100.

(5)  Ausências médicas. Exclui domingos e feriados, licenças para estudo, licença-maternidade/paternidade, 
prorrogação e antecipação, luto, gala e abono acompanhamento. O total de dias programados é 5 dias/
semana x 44 semanas/ano (considerando férias) x nº de empregados, com a base de empregados de 
31.12.2020. TA = dias ausentes/dias programados x 100.

ACOMPANHAMENTO DOS 
EMPREGADOS DURANTE A PANDEMIA

Com o apoio da Fapes, que opera o Plano de 
Assistência à Saúde (PAS) dos empregados do 
BNDES na modalidade autogestão, 
implementamos diversas medidas de prevenção 
à Covid-19 em nossos processos e ambientes de 
trabalho, bem como ações de acompanhamento 
de saúde e suporte psicológico, social e 
emocional de toda nossa força de trabalho.

   
Saiba mais na seção  
O Banco do desenvolvimento 
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Precisamos investir em infraestrutura. O Brasil 
aplicou menos de 2% de seu PIB nesse segmento, 
nos últimos anos. Em 2018 – a estimativa mais 
recente –, o estoque de capital no setor equivalia a 
cerca de 36% do PIB. Para que o país alcance um 
estoque de capital mais próximo da média das 
principais economias mundiais (de 70%), a taxa de 
investimento em infraestrutura teria de aumentar 
para 4,2% do PIB e permanecer nesse patamar por, 
pelo menos, duas décadas.

Dentro da infraestrutura social, o objetivo de “água 
potável e saneamento”(ODS 6) é particularmente 
desafiador para o Brasil. O país vem investindo 
apenas 0,2% do PIB no setor, sendo esse percentual 
bem menor do que o de países com grau 
semelhante de desenvolvimento. Em 2019, menos 
da metade (49,1%) do total de esgoto gerado pelo 
país teve tratamento. Nosso grande desafio nesse 
segmento é contribuir para universalizar o acesso  
da população ao abastecimento de água e ao 
esgotamento sanitário, além de promover o 
tratamento dos resíduos sólidos urbanos.

O tema de “trabalho decente e crescimento 
econômico” (ODS 8), por sua vez, tem relação direta 
com nossas diversas áreas de atuação, entre as quais 
se inclui o apoio às MPMEs. Essas empresas exercem 
um papel importante na geração de emprego e renda, 
sendo responsáveis por mais da metade dos postos de 
trabalho no país. É preciso elevar sua produtividade e 
facilitar seu acesso a crédito, restrito em função de 
obstáculos como a prestação de garantias.

Em sintonia com os ODS de “indústria, inovação e 
infraestrutura” (ODS 9) e de “parcerias e meios de 
implementação” (ODS 17), queremos por meio  
de nossa fábrica de projetos estabelecer parcerias 
com o setor público, novos investidores e operadores 
qualificados na definição e estruturação de projetos, 
na modelagem de operações de project finance com 
cofinanciamento de outras instituições financeiras; e 
na estruturação de mecanismos de garantia.

Nossa visão é “ser o Banco de desenvolvimento 
sustentável brasileiro”. Para alcançá-la, temos  
como desafio contínuo criar novas frentes de 
desenvolvimento, potencializando o uso de nossos 
recursos para a geração de externalidades positivas, 
sempre garantindo a transparência de nossas ações, 
promovendo parcerias com outras instituições e 
travando um diálogo significativo com a sociedade. 
Essas atitudes são fundamentais para aprimorar 
nossa atuação e ser um banco ainda mais a serviço 
da população hoje e no futuro.

O principal desafio atual, brasileiro e mundial,  
é o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Desse 
enfrentamento dependem o fim das perdas de vidas 
causadas pelo vírus; a recuperação do emprego e da 
renda, sobretudo em atividades mais diretamente 
afetadas pelo isolamento social; a retomada do 
convívio social; a volta plena das aulas presenciais nas 
escolas; entre outros benefícios para nossa sociedade.

No momento da elaboração deste relatório, está  
em curso, no Brasil e em inúmeros países, um amplo 
programa de vacinação destinado a imunizar a 
população contra o vírus. Trata-se de uma missão 
hercúlea que envolve a produção de vacina, a 
logística de transporte e o gerenciamento de 
atividades. Em um país com dimensão continental  
e com a quinta maior população mundial, esse 
desafio é ainda maior. O combate à pandemia 
requer também o combate às mutações do vírus, 
o que demanda a persistência do desenvolvimento 
científico e tecnológico mundial na criação e 
atualização de novas vacinas.

Temos, como banco de desenvolvimento, um 
importante papel de caráter anticíclico e emergencial 
a fim de amortecer os impactos econômicos e sociais 
negativos da pandemia. A exemplo do ocorrido em 
2020, devemos continuar a mobilizar esforços para 
as áreas de saúde, tanto no curto prazo, apoiando as 
medidas de combate à Covid-19, como em médio e 
longo prazos, concentrando ações na melhoria do 
sistema de saúde direcionado às demais 
enfermidades. É preciso ampliar e melhorar o acesso 
da população aos serviços médicos e hospitalares, o 
que envolve investir em sistemas mais eficientes de 
gestão e de pagamento, em digitalização e 
incorporação de novas tecnologias.

Além do apoio emergencial decorrente da pandemia 
de Covid-19, a agenda ambiental, social e de 
governança permeia toda nossa estratégia. Por meio 
dela almejamos contribuir para os ODS da ONU e 
para redução dos impactos nas mudanças climáticas. 

Esse tema está no cerne de toda nossa ação, do 
crédito à fábrica de projetos. Queremos atrair 
investimentos privados e estrangeiros para 
economia verde, infraestrutura natural e resiliente, 
indústria verde e inovadora e agricultura intensiva 
com recuperação de terras degradadas. Buscamos 
desinvestir, reduzindo nossa participação em 
empresas maduras e realocando nossos recursos  
e riscos para projetos de alto impacto, como de 
infraestrutura social, energias renováveis ou  
ainda micro, pequenas e médias empresas.

VISÃO DE FUTURO
Desafios e
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NORMA INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA

CONTEÚDOS GERAIS

GRI 102 – Conteúdos gerais 2016

102-1 Nome da organização 8
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 17, 20 a 23, 34 a 48

102-3 Localização da sede da organização 9

102-4 Local de operações 9
102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 8
102-6 Mercados atendidos 9, 32, 33
102-7 Porte da organização 27, 28, 32, 50, 69
102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 69 e 70
102-9 Cadeia de fornecedores  53
102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores 9, 69
102-11 Princípio ou abordagem da precaução 59
102-12 Iniciativas externas 48
102-13 Participação em associações 66, 67
102-14 Declaração do mais alto executivo 3, 4
102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades 11 a 17, 47, 48, 58, 59, 74
102-16 Valores, princípios, normas e código de comportamento 18, 54, 55
102-17 Mecanismos para orientações e preocupações referentes a ética 54, 55
102-18 Estrutura de governança 49
102-19 Delegação de autoridade 49
102-20 Responsabilidade de cargos e funções de nível executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais 47, 49, 54
102-21 Consulta a stakeholders sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais 5, 6, 47, 61 a 68
102-22 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês 49, 50, 77
102-23 Presidente do mais alto órgão de governança 50
102-24 Seleção e nomeação para o mais alto órgão de governança 50
102-26 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na definição de propósito, valores e estratégia 11
102-27 Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança 49
102-29 Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e sociais 37, 43, 47, 49, 59
102-30 Eficácia do processo de gestão de riscos 59
102-31 Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais 11
102-32 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no relato de sustentabilidade 5
102-33 Comunicação de preocupações cruciais 49, 51 e 52
102-34 Natureza e número total de preocupações cruciais 51 e 52
102-35 Políticas de remuneração 50 e 51
102-36 Processo para determinação da remuneração 50, 71, 72
102-37 Envolvimento dos stakeholders na remuneração 50, 71, 72
102-38 Proporção da remuneração total anual 72
102-39 Proporção do aumento percentual na remuneração total anual 72
102-40 Lista de grupos de stakeholders 61 a 68
102-41 Acordos de negociação coletiva 72

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 61

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders 5, 6, 35, 43, 46, 47, 61 a 68

102-44 Principais preocupações e tópicos levantados 61 a 68

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas www.bndes.gov.br/
informacoes-financeiras

102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos limites dos tópicos 5 e 6

102-47 Lista de tópicos materiais 6

102-48 Reformulações de informações 5

102-49 Alterações no relato 5

102-50 Período coberto pelo relatório 5

102-51 Data do relatório mais recente 5

102-52 Ciclo de emissão de relatórios 5

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório 5

102-54 Declarações de relato em conformidade com a norma GRI 5

102-55 Sumário de conteúdo da GRI 75

102-56  Verificação externa

Ainda não dispomos de asseguração 
externa para GRI, mas estamos nos 
estruturando para contratá-la para a 
próxima edição do Relatório anual.

G Sumário de 
CONTEÚDO DA GRI 
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NORMA INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA

TÓPICOS MATERIAIS

DESINVESTIMENTOS

GRI 103 – Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 6, 31

103-2 Forma de gestão e seus componentes 31, 49, 51, 52, 53, 63

103-3 Avaliação da forma de gestão 57

GRI 201 – Desempenho 
econômico 2016 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 30

DESESTATIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

GRI 103 – Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 6, 37

103-2 Forma de gestão e seus componentes 37, 49, 51, 52, 53, 63

103-3 Avaliação da forma de gestão 37, 57

GRI 203 – Impactos 
econômicos indiretos 2016 203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços 36, 37

MEDIDAS EMERGENCIAIS – COVID-19

GRI 103 – Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 6, 41, 42, 43

103-2 Forma de gestão e seus componentes
41, 42, 43, 49, 51, 
52, 53, 63, 65

103-3 Avaliação da forma de gestão 43, 57

GRI 203 – Impactos 
econômicos indiretos 2016 203-2 Impactos indiretos econômicos significativos 41 a 43

SUSTENTABILIDADE

GRI 103 – Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 6, 47, 48

103-2 Forma de gestão e seus componentes 47, 48, 49, 51, 52, 53, 63

103-3 Avaliação da forma de gestão 47, 48, 57

GRI 307 – Conformidade 
ambiental 2016 307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais 47 e 48

GOVERNANÇA

GRI 103 – Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 6, 54

103-2 Forma de gestão e seus componentes 49, 51, 52, 53, 54, 63

103-3 Avaliação da forma de gestão 54, 57

GRI 102 – Conteúdos gerais 2016 102-20 Responsabilidade de cargos e funções de nível executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais 49, 54

OUTROS TÓPICOS GRI RELATADOS

GRI 201 – Desempenho 
econômico 2016 201-4 Apoio financeiro recebido do governo 24

GRI 205 – Combate à 
corrupção 2016

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção 54 e 55

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas 54

GRI 302 – Energia 2016
302-1 Consumo de energia dentro da organização 10

302-4 Redução do consumo de energia 10

GRI 302 – Água e efluentes 2018 303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado 10

GRI 306 – Resíduos 2020 306-3 Resíduos gerados 10

GRI 308 – Avaliação ambiental 
de fornecedores 2016 308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais 53

GRI 401 – Emprego 2016

401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados 69

401-2
Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados 
temporários ou de período parcial

71 e 72

401-3 Licença maternidade/paternidade 72

GRI 403 – Saúde e segurança 
do trabalho 2018

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 73

403-6 Promoção da saúde do trabalhador 73

GRI 404 – Capacitação 
e educação 2016

404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado 72

404-2
Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para  
transição de carreira

72 e 73

404-3
Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de  
desenvolvimento de carreira

72

GRI 405 – Diversidade e igualdade 
de oportunidades 2016

405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados 50, 69

405-2
Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles  
recebidos por homens 71
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TELEFONESTÉCNICA
Endereços eFicha

CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800 702 6337

www.bndes.gov.br/faleconosco

OUVIDORIA

0800 702 6307

Caixa postal: 15054

20031-120 | Rio de Janeiro | RJ

www.bndes.gov.br/ouvidoria

ESCRITÓRIOS

Edserj – Rio de Janeiro
Av. República do Chile, 100 | Centro 

20031-917 | Rio de Janeiro | RJ

Brasília

Centro Empresarial Parque Cidade 

Setor Comercial Sul – SCS

Quadra 9 | Torre C | 12° andar

70308-200 | Brasília | DF

Tel.: 61 3204 5600 

São Paulo

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510

5º andar | Vila Nova Conceição

04543-906 | São Paulo | SP

Tel.: 11 3512 5100 

Recife

Rua Padre Carapuceiro, 858 | 18º e 19º andares

Centro Empresarial Queiroz Galvão 

Torre Cícero Dias | Boa Viagem 

51020-280 | Recife | PE

Tel.: 81 2127 5800 

composição dos cargos em 31 de dezembro de 2020
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