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RESUMO  
EXECUTIVO
A busca por um futuro neutro em carbono 

depende de um desenvolvimento sustentável, 

que considere conjuntamente aspectos 

econômicos, ambientais e sociais para o alcance 

de uma transição justa. Esse objetivo está no 

bojo da estratégia e do propósito institucional 

do BNDES de “transformar a vida de gerações, 

promovendo desenvolvimento sustentável”. 

A agenda socioambiental e climática já é parte 

integrante da atuação do BNDES há algumas décadas. 

Além de um dos principais financiadores de energias 

renováveis do mundo e um dos principais apoiadores 

da agenda florestal no país, o Banco tem 41% de sua 

carteira de crédito (dados de setembro de 2022) focada 

em economia verde. É também precursor em atuações 

climáticas inovadoras, como a gestão do Fundo Clima, 

bem como em captações verdes. 

Mais recentemente, o BNDES vem intensificando 

a incorporação dos aspectos ambientais, sociais e 

climáticos em sua governança e estratégia. Além de 

ajustes em seu propósito, missão e visão, de modo a 

melhor refletir a relevância dada ao desenvolvimento 

sustentável na estratégia institucional, a estrutura 

organizacional e de comitês também passou por 

ajustes. As políticas de sustentabilidade foram revisadas 

para reforçar o compromisso com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização 

das Nações Unidas (ONU) e com as contribuições 

nacionalmente determinadas (NDC, na sigla em 

inglês) brasileiras e as iniciativas de transparência de 

ações e desempenho, robustecidas. Regulamentos 

e procedimentos internos voltados para a gestão de 

risco socioambiental e climático foram estruturados 

e o conhecimento interno sobre os temas de 

sustentabilidade e mudanças climáticas, fortalecido. 

Em paralelo, a carteira de produtos foi aperfeiçoada de 

modo a potencializar o estímulo ao desenvolvimento 

sustentável e, mais especificamente, ao desempenho 

socioambiental e climático de seus parceiros.

Contribuições do BNDES para 
clima e desenvolvimento
As contribuições do BNDES para clima e desenvolvimento 

são alinhadas à estratégia climática nacional. O 

Banco atua na mitigação, já com resultado nos mais 

diversos setores, como energia, logística e mobilidade 

urbana, mudanças de uso da terra e florestas (MUTF), 

agropecuária, indústria e saneamento, além de também 

estimular o crédito à adaptação. 

Compromissos climáticos
Agora, em alinhamento com a NDC brasileira e de forma 

coerente com todas as ações que já estão em andamento, 

o BNDES assume o compromisso de ser neutro em 

carbono até 2050, considerando os escopos 1, 2 e 3 

de seu inventário de emissões, além de outros que se 

concentram em ações que ocorrerão no futuro próximo. 

Abaixo estão descritos os compromissos assumidos pela 

nossa instituição:
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i) neutralidade em carbono até 2050;1

ii)  neutralização das emissões nos escopos 1, 2 e as 

relacionadas a viagens a negócios e deslocamento de 

funcionários (casa-trabalho) a partir de 2025;

iii)  finalização do inventário das emissões financiadas do 

escopo 3 para as demais carteiras do BNDES em 2023; 

iv)  definição, em 2023, de metas de neutralidade para as 

carteiras de crédito direto, indireto e renda variável; 

v)  definição, em 2023, de metas de engajamento 

para acelerar a transição dos seus clientes para a 

neutralidade em carbono; e

vi)  incorporação, em 2023, da contabilização de carbono 

nos processos de aprovação de apoio a novos projetos. 

Sabendo da importância de conhecer suas emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) para a construção de uma 

estratégia de descarbonização, o BNDES vem realizando 

esforços para mensurar suas emissões, incluindo tanto 

aquelas oriundas de suas próprias atividades como aquelas 

associadas às suas carteiras. Além disso, o Banco vem 

desenvolvendo algumas iniciativas visando aprofundar a 

incorporação do risco climático em suas operações.

1 O net-zero se aplica quando uma organização estabelece uma meta para atingir 
a redução de emissões em toda sua cadeia de valor (escopos 1, 2 e 3) ao longo do 
tempo, e reduz ou compensa suas emissões residuais, sejam elas diretas ou indiretas.

Estratégia climática
Para alcançar esses compromissos de transição climática, 

foram traçadas ainda estratégias transversais e 

estratégias específicas aos setores-chave. 

As estratégias transversais incluem a busca do 

engajamento das empresas e instituições financeiras 

repassadoras dos recursos do BNDES, tanto em relação 

à elaboração de inventários de emissões de GEE, 

quanto à definição de metas e estratégias de transição 

para neutralidade de emissões e incorporação de boas 

práticas relativas a clima. Preveem também a oferta 

de produtos financeiros que promovam investimentos 

em transição e resiliência climática e o avanço na 

incorporação de inventariado de emissões e de aspectos 

climáticos na estruturação de projetos de infraestrutura 

e desestatização. O Banco pretende ainda trabalhar com 

outros parceiros para promover práticas de adaptação 

aos efeitos da mudança do clima e contribuir para a 

estruturação do mercado de carbono brasileiro, de 

projetos de prevenção do desmatamento e de soluções 

baseadas na natureza.

As estratégias setoriais complementam as 

abordagens transversais. 

As ações com foco no setor de energia incluem o 

apoio à descarbonização da matriz energética brasileira 

por meio de projetos de eficiência energética; a 

produção e aproveitamento de biogás e biometano; a 

geração por fontes renováveis, incluindo a estruturação 

de projetos de hidrogênio verde para consumo 

doméstico e internacional; além da promoção de 

tecnologias de captura e estocagem de carbono (CCUS) 

nas atividades de biogás/biometano.

O tema de eletrificação e uso de fontes renováveis na logística 

ferroviária e mobilidade urbana será um dos tópicos centrais 

da atuação do BNDES no setor de logística e mobilidade 

urbana, assim como o incentivo ao transporte urbano de 

alta capacidade e baixa emissão, incluindo infraestrutura 

cicloviária, e o apoio à logística de baixo carbono.

As estratégias para atividades de mudança de 

uso da terra e florestas incluem investimentos 

para prevenção, combate e monitoramento do 

desmatamento ilegal, atuação na Amazônia Legal de 

forma integrada e sistêmica para gerar desenvolvimento 

sustentável e atividades de recuperação de áreas 

degradadas. Além disso, soluções de uso sustentável da 

floresta e da biodiversidade, em especial a bioeconomia, 

serão incentivadas.
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Com foco na agropecuária, o BNDES pretende fomentar 

a sustentabilidade na cadeia de valor do setor, financiando 

o uso de bioinsumos e biofertilizantes, e impulsionar a 

redução do desmatamento por meio da integração lavoura-

pecuária-floresta. Nas operações diretas do setor, irá investir 

na produção e uso de biocombustíveis e na redução de 

emissões de carbono e metano associadas à pecuária 

bovina, além de apoiar o aumento de produtividade por 

meio da adoção de novas tecnologias, reduzindo a pressão 

pela abertura de novas áreas produtivas.

Entre as diferentes atividades da indústria, irá atuar 

para promover a descarbonização a partir de eficiência 

energética e uso de energias renováveis, substituição de 

matérias-primas por alternativas de menor intensidade  

de emissões de GEE, assim como iniciativas de captura 

de carbono e economia circular. O Banco também irá 

atuar para fomentar a mineração de insumos essenciais 

para as tecnologias da economia verde, como cobre, 

lítio, níquel e outros.

No setor de saneamento, o BNDES irá fomentar 

projetos que ampliem o acesso aos serviços e contribuam 

para reduzir desigualdades sociais e regionais, investir em 

ações de captura e uso de metano, aproveitamento de 

biogás, e em iniciativas de geração zero de resíduos e 

compostagem em macroescala.

Na temática de adaptação, o BNDES irá atuar em linha 

ao Plano Nacional de Adaptação (PNA), direcionando 

capital para setores e tecnologias de adaptação 

prioritários, incluindo ações com municípios e estados 

em projetos de infraestrutura e desenvolvimento urbano 

resiliente. Também pretende ampliar suas linhas de 

financiamento para adaptação e incluir mitigantes 

em projetos de infraestrutura, minimizando efeitos de 

impactos físicos da mudança do clima como enchentes, 

inundações e deslizamentos.

O BNDES reconhece que existe ainda muito trabalho 

pela frente para o país promover a mitigação nos 

níveis necessários e se adaptar aos efeitos adversos 

das mudanças climáticas. A instituição acredita que a 

urgência climática deve perpassar todas as suas ações 

e ser incorporada à abordagem de desenvolvimento 

nacional para que seja possível dar passos concretos na 

promoção de uma transição verdadeiramente justa para 

a economia brasileira.

A INSTITUIÇÃO 
ACREDITA QUE A 
URGÊNCIA CLIMÁTICA 
DEVE PERPASSAR 
TODAS AS SUAS AÇÕES 
E SER INCORPORADA 
À ABORDAGEM DE 
DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL PARA QUE 
SEJA POSSÍVEL DAR 
PASSOS CONCRETOS 
NA PROMOÇÃO DE 
UMA TRANSIÇÃO 
VERDADEIRAMENTE 
JUSTA PARA A 
ECONOMIA BRASILEIRA.
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INTRODUÇÃO
A necessidade de encontrar caminhos para 

uma economia de baixo carbono vem juntando 

diferentes atores públicos e privados, em prol 

de um desenvolvimento mais sustentável e 

justo. Em 2015, foram pactuados os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações unidas (ONU) e uma 

nova agenda global foi estabelecida com o 

intuito de acabar com a pobreza, proteger 

o meio ambiente e o clima e garantir que as 

pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar 

de paz e de prosperidade. 

As Conferências das Partes da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP) 

possibilitaram avanços significativos em modelos de 

cooperação global para enfrentar a mudança do clima 

e seus efeitos. O Acordo de Paris, assinado em 2015, 

na COP 21, foi fundamental para estabelecer um 

compromisso real dos países com a redução da emissão 

de gases de efeito estufa (GEE), por meio da definição de 

contribuições nacionalmente determinadas (NDC, na sigla 

em inglês), isto é, uma meta de redução de cada nação. 

A COP 26, em novembro de 2021, reafirmou o consenso 

estabelecido em Paris, em 2015, sobre a necessidade de 

manter o aumento da temperatura do planeta bem abaixo 

de 2º C, quando comparado a níveis pré-industriais, e foi 

crucial para a definição de esforços para limitar a 1,5º C a 

meta para esse incremento. Na COP 27 – que está sendo 

chamada de “COP da implementação”, pela expectativa 

de se conseguir avançar de fato na concretização do 

que foi acordado em 2021 – espera-se que ocorram 

avanços em temas como a criação de um mecanismo 

de financiamento dos países ricos aos pobres para 

compensação de perdas e danos resultantes das mudanças 

climáticas e a definição de uma meta global de adaptação. 

Metas brasileiras 
O Brasil estabeleceu um objetivo de longo prazo de atingir 

a neutralidade climática em 2050; um compromisso de 

reduzir em 50%, até 2030, as emissões de gases de efeito 

estufa (em relação a 2005); além de uma meta de eliminar o 

desmatamento ilegal até 2028.2 Também definiu ações

2 FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL. Paris Agreement: Nationally Determined 
Contribution (NDC). Brasília, DF: Federative Republic of Brazil, 2022. Disponível 
em: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Updated%20-%20First%20
NDC%20-%20%20FINAL%20-%20PDF.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

setoriais nas Diretrizes para uma Estratégia Nacional 

para Neutralidade Climática.4 Para um país continental 

como o Brasil, com profundas questões de desigualdade 

e diversas carências sociais, esses compromissos 

internacionais apontam para a necessidade da 

estruturação de uma ação integrada em prol de um 

novo modelo de desenvolvimento.

NDCS BRASILEIRAS  
REVISADAS EM 2021 

DATA DE 
COMPARAÇÃO

DATA DE 
ATINGIMENTO

Atingir a neutralidade climática N/A 2050

Reduzir em 50% as emissões  
de gases de efeito estufa 

2005 2030

Eliminar o desmatamento ilegal N/A 2028

3 CEBDS – CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL. Como as empresas vêm contribuindo para a neutralidade climática. 
3. ed. Rio de Janeiro: CEBDS, 2021. Disponível em: https://cebds.org/wp-content/
uploads/2021/11/CEBDS_Neutralidade_Climatica_novembro2021_PT-1.pdf. 
Acesso em: 28 out. 2022.

4 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Diretrizes para uma Estratégia Nacional 
para Neutralidade Climática. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2022. 
Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/climaozoniodesertificacao/
clima/diretrizesparaumaestrategianacionalparaneutralidadeclimatica_vdefeso.pdf. 
Acesso em: 28 out. 2022.

A “neutralidade climática” é atingida quando 

as emissões de CO2 na atmosfera são iguais 

à quantidade de CO2 removida no mesmo  

período, isto é, quando as emissões líquidas 

de CO2 decorrentes da ação humana são 

iguais a zero (CEBDS, 2021).3
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de US$ 1 bilhão em recursos para apoiar projetos de 

desenvolvimento sustentável no país. Também somos um 

dos principais apoiadores da agenda florestal no país e 

gestor de fundos nacionais dedicados à temática, como o 

Fundo Clima e o Fundo Amazônia. Em setembro de 2022, 

41% da nossa carteira de crédito direto estava focada em 

economia verde.5 

Nosso papel de indutor, no entanto, vai além da oferta de 

soluções, passando pela potencialização de nosso modelo 

institucional e de nossas políticas, processos e fluxos de 

trabalho, visando o desenvolvimento sustentável.

5 Inclui energias renováveis, melhorias agrícolas, florestas, gestão da água e esgoto, 
transporte público de passageiros, gestão de resíduos sólidos, entre outros apoios 
relacionados a investimentos na redução do uso de recursos naturais e materiais.

Reforçando nosso compromisso com as agendas 

econômica, ambiental e social, que compõem o 

desenvolvimento sustentável, ajustamos nos últimos 

anos nossa identidade institucional, passando a ter como 

propósito “Transformar a vida de gerações, promovendo 

desenvolvimento sustentável”, como visão “Ser o banco 

do desenvolvimento sustentável brasileiro”e como missão 

“Viabilizar e propor soluções que transformem o setor 

produtivo e promovam o desenvolvimento sustentável”. 

Também incorporamos os ODS em nosso planejamento 

estratégico e aderimos ao Pacto Global – iniciativa da  

ONU que propõe o alinhamento de operações e estratégias 

das empresas a dez princípios universais nas áreas de 

direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção –, 

assumindo o compromisso com seus dez princípios e 

contribuindo para a implementação da agenda no Brasil. 

Como banco de desenvolvimento que há décadas 

trabalha em importantes agendas socioambientais 

nacionais, dispomos de instrumentos e expertise para 

acelerar a concepção e a implantação desse novo modelo 

de desenvolvimento integrado para o país. Todo nosso 

portfólio está sendo colocado à disposição desse objetivo, 

incluindo produtos de crédito, participação em empresas, 

novos serviços de estruturação de projetos, prestação de 

garantias e concessão de recursos não reembolsáveis. 

Unindo esforços com o setor privado, temos trabalhado 

também na mobilização de capital para investimentos com 

alto impacto socioambiental, inovando com instrumentos 

de blended finance e matchfunding. Pela longa atuação 

na agenda socioambiental, temos hoje uma posição 

diferenciada na articulação do público e do privado, 

permitindo-nos contribuir para a elaboração e a execução 

de políticas públicas relevantes.

No cenário atual global, de recuperação pós-pandemia, 

nossa ação anticíclica é fundamental não apenas para 

reduzir os impactos sociais e econômicos decorrentes dessa 

conjuntura, mas também para estimular a inovação e os 

investimentos necessários para uma transição justa para 

uma economia de baixo carbono e uma retomada verde. 

Nosso sólido histórico de entregas favorece a transição 

para uma economia neutra em carbono e mais resiliente. 

Estamos entre as empresas mais sustentáveis do mundo – 

figurando entre os 2% mais bem colocados na avaliação 

da Vigeo Eris, em 2021 e 2022 – e em primeiro lugar no 

ranking dos bancos mais sustentáveis do Brasil, conforme 

indicado pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) no 

ciclo 2020/2021. Somos um dos principais financiadores 

de energias renováveis do mundo, sendo a primeira 

instituição financeira brasileira a emitir títulos verdes 

NA AGENDA CLIMÁTICA, 
ASSUMIMOS O COMPROMISSO 
DE QUE NOSSA INSTITUIÇÃO 
SEJA NEUTRA EM CARBONO 
ATÉ 2050, REFORÇANDO 
NOSSO APOIO AO BRASIL NA 
TRANSIÇÃO JUSTA PARA A 
NEUTRALIDADE DO PAÍS.
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Assim, na agenda climática, assumimos o compromisso 

de que nossa instituição seja neutra em carbono até 

2050, considerando os escopos 1, 2 e 3, reforçando 

nosso apoio ao Brasil na transição justa para a 

neutralidade do país. Isso significa zerar as emissões 

líquidas, diretas ou indiretas, de GEE.

Este documento apresenta nosso progresso na 

agenda climática e os importantes compromissos que 

6 GREENHOUSE GAS PROTOCOL. A Corporate Accounting and Reporting Standard. 

Washington, DC: World Resources Institute; Geneva: World Business Council for 

Sustainable Development, [2004]. Disponível em: https://ghgprotocol.org/sites/

default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

estamos assumindo. Porém, devemos reconhecer 

que existe ainda muito trabalho pela frente para 

o país efetivamente mitigar e se adaptar aos 

efeitos adversos das mudanças climáticas. O 

desenvolvimento sustentável faz parte de nossas 

declarações de propósito, missão e visão, reforçando 

que a urgência climática deve perpassar todas as 

nossas ações e ser incorporada a nossa abordagem 

de desenvolvimento nacional. Somente assim, 

poderemos dar passos concretos na promoção 

de uma transição verdadeiramente justa para a 

economia brasileira.

A seguir são detalhadas nossas contribuições para 

que diversos setores-chave da economia brasileira 

mitiguem seu impacto climático e para que o país se 

adapte às mudanças que não puderem ser evitadas, 

reduzindo os impactos ambientais e sociais. 

São descritos também os compromissos assumidos pela 

organização, as premissas consideradas e as estratégias 

setoriais para viabilizar o cumprimento das metas. 

Finalmente, descrevemos nosso portfólio de  

soluções, que dá suporte para a implementação 

da estratégia.

Escopos 1, 2 e 3 são parâmetros usados 

pelo GHG Protocol:6

Emissões de escopo 1 são decorrentes 

de fontes que pertencem ou são 

controladas pela empresa, ou seja, 

emissões resultantes da operação direta 

da empresa.

Emissões de escopo 2 são indiretas, 

decorrentes da energia elétrica comprada 

para uso na operação direta da empresa.

Emissões de escopo 3 são todas as 

demais emissões indiretas decorrentes 

da atuação da empresa.

FUNDO CLIMA

O Programa Fundo Clima se destina a aplicar a parce-

la de recursos reembolsáveis do Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima, ou Fundo Clima, cujos recursos são 

originários de: dotações consignadas na lei orçamentá-

ria anual da União; doações realizadas por entidades na-

cionais e internacionais, públicas ou privadas; recursos 

oriundos de juros e amortizações de financiamentos; e 

demais modalidades determinadas na Lei 12.114/2009.

O Fundo Clima é um dos instrumentos da Política Nacional 

sobre Mudança do Clima e se constitui em um fundo de na-

tureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, 

com a finalidade de garantir recursos para apoio a projetos 

ou estudos e financiamento de empreendimentos que te-

nham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas.

O BNDES apoia, por meio de recursos do fundo, a implan-

tação de empreendimentos, a aquisição de máquinas e 

equipamentos e o desenvolvimento tecnológico relacio-

nados à redução de emissões de gases do efeito estufa e 

à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos.

Os anos de 2021 e 2022 foram, respectivamente, o se-

gundo e terceiro maiores valores de contratação do Fundo 

Clima por meio de operações do BNDES desde a sua cria-

ção, com R$ 215 milhões em 2021 e R$ 195 milhões em 

2022 até setembro.
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para os quais já temos uma metodologia de cálculo,9 prevemos que nossos 

projetos aprovados desde 2015 estão contribuindo para evitar a emissão de 

86,6 milhões de toneladas de CO2 ao longo de suas vidas úteis, o que equivale 

a 32 anos das emissões da frota de carros da cidade de São Paulo (SP).10
  

SETORES
TONELADAS DE CO2 EM EMISSÕES 

EVITADAS POR PROJETOS 
APOIADOS PELO BNDES*

QUE EQUIVALEM A:

Energia renovável 76,2 milhões
Produzir a energia consumida no estado 

do Rio de Janeiro por 27 anos

Mobilidade urbana 7,9 milhões
Três anos sem carros na cidade  

de São Paulo (SP)

Florestas nativas 499 mil
Plantar 3.133 campos  

de futebol

Biocombustíveis 624 mil
85 dias sem carros na cidade  

de São Paulo (SP)

Iluminação pública 279 mil
Produzir a energia consumida no estado 

do Rio de Janeiro por 36 dias

Resíduos sólidos 725 mil Plantar 5.328 campos de futebol

Transporte  
(ferrovias e hidrovias)

408 mil
55 dias sem carros na cidade  

de São Paulo (SP)

Total 86,6 milhões
32 anos sem carros na cidade 

de São Paulo (SP)

* Emissões totais que serão evitadas pelos projetos desses setores ao longo de suas vidas úteis. São considerados projetos 
de financiamento aprovados pelo BNDES entre janeiro de 2015 e o segundo trimestre de 2022, além de projetos 
estruturados pelo BNDES cujo leilão aconteceu no mesmo período.

9 O cálculo das emissões evitadas contemplou os projetos apoiados pelo BNDES na modalidade direta para 
operações de crédito e projetos de desestatização estruturados pelo BNDES e foi realizado, à exceção dos 
setores de biocombustíveis e transporte, com a ferramenta do Fundo Clima: BNDES – BANCO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Programa Fundo Clima – ferramenta de cálculo de redução 
de GEEs. BNDES, Rio de Janeiro, [200-]. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/
financiamento/produto/fundo-clima/ferramenta-calculo-reducao. Acesso em: 28 out. 2022.

10 Cálculo realizado considerando tCO2e emitidas pela frota da cidade de São Paulo (SP) em um dia típico 
do ano de 2015.

AS CONTRIBUIÇÕES DO 
BNDES PARA ALINHAR CLIMA 
E DESENVOLVIMENTO
Nosso principal compromisso na agenda climática é apoiar 

o Brasil na transição justa para uma economia neutra em 

carbono. A seguir, discutimos os resultados que vêm sendo 

alcançados pelo país na estratégia nacional para neutralidade 

climática e as contribuições do BNDES para a mesma. 

Apoiamos projetos que evitam a emissão de GEE em diversos setores. 

Durante a COP 26, lançamos o Painel NDC, um complemento ao Painel ODS,7 

com foco em clima, apresentando nossos desembolsos para os setores de 

energia, florestas, mobilidade urbana, biocombustíveis e resíduos sólidos que 

contribuem para as metas de redução de emissão de GEE do Brasil.8 

Somente nos setores de energia, mobilidade urbana, florestas, 

biocombustíveis, iluminação pública, resíduos sólidos e transportes, 

7 BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Estatísticas operacionais do 
Sistema BNDES. BNDES, Rio de Janeiro, 11 ago. 2022. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/
home/transparencia/estatisticas-desempenho. Acesso em: 28 out. 2022.

8 No site do BNDES são encontrados o Painel NDC e a metodologia de cálculo utilizada: BNDES – BANCO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Painel NDC – contribuição para as metas de redução 
de emissões do Brasil. BNDES, Rio de Janeiro, [200-]. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/
home/desenvolvimento-sustentavel/resultados/emissoes-evitadas/emissoes-evitadas/. Acesso em: 28 out. 2022.
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Encontra-se em andamento a primeira etapa do piloto no esta-

do do Amapá que tem como impacto esperado 1.600 famílias  

beneficiadas em quatro projetos de assentamento que so-

mam 120 mil hectares de área. O objetivo geral da iniciativa é 

proporcionar maior integração econômica a 15.000 famílias de 

áreas remotas da Amazônia Legal, além de restauração florestal 

e preservação de um milhão de hectares da Floresta Amazônica.

Cuidar das populações que vivem da floresta para que sejam defen-

soras da sua preservação requer não apenas ações de capacitação e 

conhecimento para geração de renda de forma sustentável, como 

também oferta de serviços básicos de saúde para sua sobrevivência 

e bem-estar. Reconhecendo um grande vazio assistencial na região 

Norte (e também Nordeste), com muitos municípios contando com 

uma taxa crítica de menos de um médico para cada 1.000 habitan-

tes, o BNDES lançou em 2022 o matchfunding Juntos Pela Saúde 

cujo objetivo é ampliar o acesso da população brasileira à saúde e 

melhorar a prestação dos serviços do Serviço Único de Saúde (SUS) 

nas regiões Norte e Nordeste do país – principalmente por meio do 

fortalecimento da atenção primária e do uso da telemedicina para 

levar atendimento às regiões mais remotas do território. A meta 

é levantar até R$ 100 milhões em recursos não reembolsáveis de 

parceiros, cabendo ao BNDES aportar o mesmo valor por meio do 

Fundo Socioambiental, dobrando, assim, os recursos que serão di-

recionados a unidades de saúde públicas e filantrópicas que aten-

dem ao SUS, mais precisamente em investimentos voltados para 

obras, aquisição de equipamentos, campanhas de saúde e projetos 

de informatização e melhorias de gestão. 

NOVAS SOLUÇÕES PARA QUESTÕES SOCIAIS

O BNDES estrutura soluções para questões sociais e de geração de 

renda que rebatem diretamente na agenda climática do país. É o 

caso, por exemplo, do Garante Amazônia, programa em estru-

turação que tem por objetivo conceder garantia a financiamen-

tos em atividades de bioeconomia florestal na região Norte e que 

também contribuirá para reduzir a pressão pelo desmatamento 

na região. Voltado para clientes como agricultores familiares, em-

preendedores familiares rurais, aquicultores e pescadores, comu-

nidades tradicionais, assentados da reforma agrária, povos indíge-

nas e entidades constituídas como associações ou cooperativas, 

o programa, ainda em fase pré-operacional, poderá aumentar o 

acesso ao crédito daqueles que vivem de atividades sustentáveis 

da floresta. Também prevê recursos não reembolsáveis do BNDES 

Fundo Socioambiental para arcar com serviços de assistências téc-

nicas e extensão rural (“ATER”) a serem prestados para os toma-

dores finais dos créditos relacionados ao programa. 

Merece destaque, igualmente, o lançamento, em 2022, do FEP 

Bioeconomia, iniciativa que tem por objetivo apoiar as redes 

estaduais e os institutos federais presentes na Amazônia Legal a 

implementarem formação técnica e profissional no novo ensino 

médio, com foco nas cadeias de valor da bioeconomia. A ini-

ciativa ocorre no âmbito de cooperação técnica celebrada com 

o Ministério da Educação e contará com parceiro executor para 

elaboração de estudo contendo diagnósticos de cadeias de va-

lor e lacunas formativas para oferta de cursos, bem como de 

planos de implementação de cursos técnicos prioritários nos es-

tados da Amazônia Legal. O intuito é fortalecer as cadeias de 

valor da bioeconomia na região, com melhor aproveitamento das 

potencialidades econômicas locais e tendo gestores, professores 

e alunos como agentes de transformação. O projeto conta com 

R$ 7,4 milhões em recursos não reembolsáveis do BNDES e estima 

alcançar 50 mil estudantes por ano, além de fomentar a melho-

ria da qualificação profissional para a bioeconomia na Amazônia, 

contribuindo para o aumento da qualidade de vida, a geração de 

emprego e renda, bem como a conservação e o uso sustentável 

do ecossistema.

A educação também foi pilar do matchfunding Novos Rumos, lan-

çado em 2022 e que contará com recursos do BNDES e de parceiros 

para viabilizar projetos de qualificação profissional para pessoas em 

condição de vulnerabilidade social ou de baixa renda, aumentando 

sua empregabilidade nos setores de indústria 4.0, tecnologia e quali-

ficação verde, sendo este último um tema de grande relevância para 

um país que pode se posicionar como potência verde no mundo. 

Outro exemplo é o Projeto-Piloto Raízes, uma iniciativa do 

BNDES em coordenação com o Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (Incra) e com parceria de potenciais institui-

ções doadoras, que tem por objetivo apoiar ações integradas 

de regularização fundiária, recuperação ambiental, infraestrutu-

ra social e bioeconomia em projetos de assentamento (PA) da 

reforma agrária situados em municípios localizados nos esta-

dos da Amazônia Legal. A proposta representa nova modalida-

de de utilização de recursos não reembolsáveis, via BNDES Fun-

do Socioambiental, que reforça o papel de advocacy do BNDES 

na implementação de políticas públicas, mediante a articulação 

e o alinhamento estratégico de parceiros públicos e privados.  
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limpas – somos o terceiro maior financiador global de 

energias renováveis, segundo a BloombergNEF –, temos 

papel relevante a ser exercido na transição energética 

nacional. Desde 2021 não financiamos térmicas a carvão 

e deixamos de financiar térmicas exclusivamente a 

óleo derivado de petróleo e mineração de carvão para 

abastecimento de térmicas. 

A agenda climática do BNDES é vista de forma integrada 

à agenda social. É importante lembrar que muitas 

das soluções climáticas e ambientais passam pelo 

enfrentamento de questões sociais como é o caso, por 

exemplo, da regularização fundiária em territórios que 

hoje sofrem desmatamento ou da necessidade de geração 

de renda a partir de atividades sustentáveis da floresta. 

É necessário trabalhar para que a transição para uma 

economia neutra em carbono beneficie a todos, reduzindo 

desigualdades e evitando que os efeitos das adversidades 

climáticas recaiam sobre as populações mais vulneráveis. 

Nesse contexto, o BNDES vem apoiando desde 2013, 

por exemplo, projetos de adaptação climática na região 

Nordeste do país, como a instalação de cisternas que já 

beneficiaram mais de 125 mil pessoas.12 

12 O BNDES apoiou a implantação de 32.139 cisternas , entre 2013 e 2019, e foi 
considerada uma média conservadora de que cada uma beneficiou quatro pessoas.

Em seguida são detalhadas algumas das contribuições  

do BNDES para o enfrentamento do desafio climático  

em temas-chave. 

Contribuições do BNDES para 
iniciativas setoriais de mitigação

Atuação do BNDES em energia

O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais 

limpas do mundo, com 46,1%13 de participação de 

energias renováveis, enquanto a média mundial é de 

14,1%.14 Quando analisada apenas a matriz elétrica, 

esse percentual é ainda mais impactante, chegando a 

83,0%15 da produção nacional, enquanto no mundo 

corresponde a apenas 26,1%.16 A estratégia climática 

13  EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Matriz Energética Nacional 2020 – 
ano base 2019. EPE, Brasília, DF, 2020 Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/
publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2020. Acesso 
em: 28 out. 2022.

14 IEA – International Energy Agency. World Energy Balances 2019. Paris: OECD 
Publishing, 2019. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/energy/world-
energy-balances-2019_3a876031-en. Acesso em: 28 out. 2022.

15 EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Matriz Energética Nacional 2020 – 
ano base 2019. EPE, Brasília, DF, 2020 Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/
publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2020. Acesso 
em: 28 out. 2022.

16 IEA – International Energy Agency. World Energy Balances 2019. Paris: OECD 
Publishing, 2019. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/energy/world-
energy-balances-2019_3a876031-en. Acesso em: 28 out. 2022.

nacional prevê que a participação de energias renováveis 

na matriz brasileira pode aumentar ainda mais.17 Energias 

renováveis e eficiência energética são essenciais para 

mitigar mudanças climáticas já que o consumo de 

energia (incluindo eletricidade, aquecimento e transporte) 

representa cerca de 75% das emissões globais de GEE e 

aproximadamente 23%18 das emissões brasileiras.

O BNDES tem historicamente apoiado o desenvolvimento 

das energias limpas no país. Somente no quinquênio 

2017-2021, o Banco aprovou projetos que adicionam 

9,4 GW de fontes renováveis à matriz energética 

brasileira, representando um aumento de quase 29% na 

capacidade instalada de renováveis.19 A energia gerada 

seria suficiente para abastecer mais de 17 milhões de 

domicílios em um ano, o equivalente ao consumo do 

estado do Paraná em 2021.

17 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Diretrizes para uma Estratégia Nacional 
para Neutralidade Climática. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2022. 
Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/climaozoniodesertificacao/
clima/diretrizesparaumaestrategianacionalparaneutralidadeclimatica_vdefeso.pdf. 
Acesso em: 28 out. 2022.

18  BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estimativas anuais 
de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 6. ed. Brasília, DF: Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/
pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/
arquivos/6a-ed-estimativas-anuais.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

19 Renováveis sem hidrelétricas.
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TO Dos 9,4 GW apoiados pelo BNDES, foram 6,9 GW em 

eólica e 1,9 GW em solar centralizada, que representaram 

respectivamente 28% e 22,5% do incremento previsto 

em cada fonte para o país no período 2020-2029 no 

Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), elaborado 

pelo Ministério de Minas e Energia e pela Empresa de 

Pesquisa Energética.

No setor elétrico, os projetos aprovados entre 

2000 e 2021 destinados a fontes renováveis, 

como parques eólicos, usinas solares, 

pequenas centrais hidrelétricas e geração por 

biomassa,20 representam 22 GW, o que seria 

equivalente à energia necessária para atender 

43,2 milhões de famílias nesse período. Esse 

aumento de capacidade representa 60% da 

expansão do setor elétrico renovável no país.

20 Em linha com a NDC brasileira relativa ao Acordo de Paris, não são considerados 

projetos de geração de usinas hidrelétricas de grande porte. Entre 2000 e 2021, 

a capacidade do sistema brasileiro passou de 73 GW para 180 GW, com 70% da 

expansão financiada pelo Banco. Considerando as hidrelétricas de grande porte, as 

fontes renováveis representam 85% da capacidade total financiada.

Adicionalmente ao papel na inserção das novas fontes 

renováveis, o BNDES contribuiu para o fortalecimento 

da cadeia produtiva. O Banco estruturou e articulou, em 

conjunto com o meio empresarial e entes governamentais, 

o impulso à instalação da cadeia de suprimentos da energia 

eólica no país. Atualmente, a indústria conta com os 

principais fabricantes de aerogeradores do mundo e uma 

robusta cadeia de suprimentos lhes dando sustentação. 

Esta indústria é capaz de suprir os projetos no país, 

proporcionando segurança para os investimentos, e 

também de exportar partes e componentes para outros 

mercados. O impacto social do estabelecimento dessa base 

industrial se traduziu na geração de empregos qualificados 

no país, ao longo de toda a cadeia produtiva, e também 

em áreas próximas aos projetos, principalmente em estados 

da região Nordeste como Bahia, Ceará e Pernambuco.

Ainda, alinhado à estratégia climática nacional que prevê 

aumentar a participação de biocombustíveis na matriz 

energética brasileira rumo à neutralidade climática,21 o 

21 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Diretrizes para uma Estratégia Nacional 

para Neutralidade Climática. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2022. 

Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/climaozoniodesertificacao/

clima/diretrizesparaumaestrategianacionalparaneutralidadeclimatica_vdefeso.pdf. 

Acesso em: 28 out. 2022.

BNDES tem contribuído em diversas frentes no setor de 

biocombustíveis, como ampliação da capacidade produtiva, 

desenvolvimento tecnológico e formulação de políticas 

públicas. Desde 2007, os projetos apoiados pelo Banco 

viabilizaram aumento da produção anual de etanol de 

cerca de 10 bilhões de litros (um terço da produção atual 

do Brasil), o suficiente para abastecer 200 milhões de 

tanques de veículos, e mais de 3.000 MW em capacidade 

de geração elétrica. Além disso, a instituição apoiou no 

mesmo período a ampliação de capacidade de estocagem 

do biocombustível em 40 mil m³. O fomento tecnológico 

realizado historicamente pelo BNDES tem trazido resultados, 

como o crescente investimento em novas variedades de cana e 

no desenvolvimento do etanol de segunda geração (E2G), que 

amplia em até 45% a produtividade do etanol por hectare e 

cuja viabilidade hoje é evidenciada na implantação da terceira 

planta de E2G no Brasil prevista para 2023, tendo todas 

contado com o apoio do BNDES. Além destas, merecem 

destaque as inovações que hoje viabilizam a geração de 

biogás e biometano, que permitirão ao setor crescer por 

meio do aumento da produtividade, sem a necessidade 

de ampliar novas áreas agrícolas. O potencial do biogás no 

Brasil é quase quarenta vezes superior à produção atual e se 
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COMPLEXO CHAFARIZ
O Complexo Chafariz, do grupo Neoenergia, com 

capacidade instalada total de 471 MW – dos quais 

370 MW financiados pelo BNDES –, localizado 

nos municípios de Santa Luzia, São José do 

Sabugi, São Mamede e Areia de Baraúnas, todos 

no estado da Paraíba, é um dos maiores projetos 

eólicos apoiados pelo Banco. Espera-se que o 

projeto contribua com o clima, evitando a emissão 

de 65 mil tCO2e/ano.* Além disso, a energia 

gerada esperada deverá atender o equivalente a 

mais de 840 mil domicílios.

ESPERA-SE QUE O PROJETO 
EVITE A EMISSÃO DE 

65 MIL tCO2e/ANO

Foto: Neoenergia* Segundo estimativas da Neoenergia.
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bem aproveitado, permitiria adicionar capacidade de 

geração de 34,5% da demanda de eletricidade  

ou, alternativamente, substituir até 70% do  

consumo de diesel.22

Hoje, o BNDES é um dos três maiores financiadores de 

energia limpa do mundo, segundo a BloombergNEF. 

Estima-se23 que os projetos apoiados pelo Banco no 

período 2015-2021 sejam responsáveis, ao longo de 

sua vida útil, por evitar emissões de aproximadamente 

76 milhões de tCO2e, o que corresponde às emissões da 

produção de energia necessária para abastecer o estado 

do Rio de Janeiro por mais de 27 anos.

22 Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO BIOGÁS – ABIOGÁS. Biogás no Brasil:  

conhecendo o mercado no país. Abiogás, São Paulo, [2021]. Disponível 

em: https://abiogas.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Infograficos-

Abiogas_D_2021-1.pdf. Acesso em: 9 nov. 2022.

23 As estimativas foram realizadas de forma agrupada a partir do somatório das 

capacidades instaladas (em megawatts) por segmento de geração (eólica, solar 

etc). Foi utilizada a ferramenta de cálculo de redução de gases de efeito estufa 

do Programa Fundo Clima: BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL. Programa Fundo Clima – ferramenta de cálculo 

de redução de GEE’s. BNDES, Rio de Janeiro, [200-]. Disponível em: https://

www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima/

ferramenta-calculo-reducao. Acesso em: 28 out. 2022.

ESTIMA-SE QUE OS 
PROJETOS DE ENERGIA 
RENOVÁVEL APOIADOS 
PELO BANCO NO 
PERÍODO 2015-2021 
SEJAM RESPONSÁVEIS, 
AO LONGO DE SUA 
VIDA ÚTIL, POR 
EVITAR EMISSÕES DE 
APROXIMADAMENTE 
76 MILHÕES DE TCO2e.

BNDES RENOVABIO

Criado em 2021, o Programa BNDES RenovaBio es-

timula a eficiência energética das empresas produ-

toras de biocombustíveis, incentivando a adoção de 

tecnologias mais eficientes e melhores práticas pro-

dutivas e ambientais, oferecendo redução na taxa 

de juros àquelas que alcançarem as metas de re-

dução de emissões estipuladas pelo programa. O 

objetivo é reforçar a política do Governo Federal 

relacionada ao RenovaBio, que tem como meta re-

duzir a intensidade de carbono da matriz de com-

bustíveis no setor de transportes, buscando ampliar 

a eficiência produtiva e a oferta de biocombustí-

veis. Desde seu lançamento em 2021, foram apro-

vados cerca de R$ 800 milhões em financiamento. 

Estima-se em 515 mil tCO2e as emissões a serem 

evitadas pelas operações aprovadas no primeiro 

ano de vigência do programa, equivalente a seten-

ta  dias da emissão da frota de carros na cidade de  

São Paulo (SP).
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima/ferramenta-calculo-reducao
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COMPLEXO SOLAR JANAÚBA
O Complexo Solar Janaúba, do grupo Brookfield, 

com capacidade instalada total de 700 MW, 

localizado no município de Janaúba, no estado de 

Minas Gerais, é um dos maiores projetos solares 

apoiados pelo BNDES. Espera-se que o projeto 

contribua com o clima evitando a emissão de 

118 mil tCO2e/ano. Além disso, a energia gerada 

esperada deverá atender o equivalente a mais de 

930 mil domicílios.

ESPERA-SE QUE O PROJETO 
EVITE A EMISSÃO DE 

118 MIL tCO2e/ANO
Foto: Elera
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mobilidade urbana

O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma 

população de cerca de 215 milhões de pessoas24 – das 

quais 85% residem em grandes centros urbanos.25  

Essas características do país geram desafios para a logística 

e para a mobilidade urbana – como a necessidade de 

aumentar investimentos em infraestrutura sustentável, 

reduzindo as emissões de GEE. 

Projetos de mobilidade urbana e logística são de grande 

relevância para a obtenção de resultados concretos rumo 

à economia de baixo carbono e para o cumprimento 

das metas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris 

(formalizadas na NDC), uma vez que as atividades de 

transporte no Brasil são responsáveis por cerca de 13%  

das emissões líquidas de CO2 nacionais.26 

24 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeção da 
população do Brasil e das Unidades da Federação. IBGE, Rio de Janeiro, [200-]. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html. Acesso 
em: 28 out. 2022.

25 IBGE EDUCA. População rural e urbana. IBGE Educa, Rio de Janeiro, [200-]. Disponível 
em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18313-populacao-
rural-e-urbana.html#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,brasileiros%20
vivem%20em%20%C3%A1reas%20rurais. Acesso em: 28 out. 2022

26 BRASIL. Ministério da Infraestrutura. Empresa de Planejamento e Logística. Anuário 

estatístico de transportes 2010-2020. Brasília, DF: Ministério da Infraestrutura: EPL, 

2020. Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/dados-de-

transportes/AnuarioEstatisticodeTransportes2020QRcode21.06.2020.pdf. Acesso em: 

28 out. 2022.

No caso da mobilidade urbana, um estudo do BNDES27 

sugere que o déficit de mobilidade nas 15 maiores regiões 

metropolitanas é de R$ 360 bilhões (preços de 2020). Eliminar 

esse déficit requer maior provisão de transporte coletivo, 

que gera menos poluição, consome menos energia e causa 

menos acidentes do que o transporte individual.

No caso de logística, as Diretrizes para uma Estratégia 

Nacional para a Neutralidade Climática do Ministério do 

Meio Ambiente estabelecem que investimentos devem focar 

no sistema ferroviário, de modo a aumentar o transporte de 

cargas sobre trilhos, e no sistema hidroviário, que ainda pode 

ser ampliado em pelo menos 15 mil km, distância maior do 

que a de Brasília ao Catar.

Desde 2015, o BNDES apoiou (i) a implantação do  

VLT e a expansão do BRT, ambos no Rio de Janeiro (RJ);  

(ii) a implantação do BRT em Sorocaba (SP);  

(iii) a expansão do metrô em Salvador (BA); e  

(iv) a Linha 6 do metrô de São Paulo (SP). Somados, 

esses projetos visam atender a 1,96 milhão de usuários 

por dia, e preveem, ao longo de sua vida útil, evitar  

a emissão de 7,9 milhões de tCO
2 – equivalente a  

27 SANTOS, R. T. et al. Demanda por investimentos em mobilidade urbana no Brasil. 

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 41, p. 79-134, 2015. Disponível em: https://web.

bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4301. Acesso em: 28 out. 2022.

três anos de emissão da frota de carros da cidade de 

São Paulo (SP), hoje, a maior do Brasil. 

O projeto da Linha 6 do metrô de São Paulo é um 

destaque e envolve 15 novas estações, 132 novos carros, 

ampliação da rede metroviária em 15 km, além de 

investimentos sociais em comunidades no entorno das 

estações. A previsão é atender 633 mil usuários por  

dia útil, o que representa cerca de 5% da população  

da cidade. 

Com relação a ferrovias, as operações do BNDES 

aprovadas entre 2017 e 2021 estão associadas às 

seguintes entregas: (i) ampliação de 24 TKU/ano na 

capacidade de carga; (ii) quatro pátios de ferrovia 

ampliados; (iii) 11 novos pátios construídos;  

(iv) 1.622 vagões ferroviários adquiridos; e  

(v) 25.687 vagões ferroviários modernizados.

Estima-se que nossos projetos aprovados desde 

2015 em transportes (ferrovias e hidrovias) estejam 

contribuindo para evitar a emissão de 408 mil tCO
2, 

equivalente a 55 dias da emissão da frota de carros  

na cidade de São Paulo (SP).
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METRÔ DE SALVADOR
O BNDES apoiou a implantação do Sistema 

Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, na 

região metropolitana de Salvador (BA). O projeto, 

que entrou em operação comercial em janeiro de 

2016, contribuiu para evitar a emissão de mais 

de 119 mil toneladas de CO2 entre 2018 e 2021, 

segundo estimativas realizadas na ferramenta  

do Fundo Clima.

EMISSÕES EVITADAS  
ENTRE 2018 E 2021

TONELADAS DE
119 MIL 

CO2
Foto: Acervo BNDES/André Telles Fotografia
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uso da terra e florestas

Mudanças de uso da terra e florestas (MUTF) são 

as maiores fontes de emissões de GEE no Brasil, 

correspondendo a 38% dos GEE emitidos em 2020.28 

Alterações no uso da terra no bioma Amazônia – 

especialmente desmatamento – são a principal causa. 

O desmatamento também tem efeitos como perda de 

biodiversidade, redução da disponibilidade regular de 

recursos hídricos, aumento da erosão, alterações do 

microclima e mudanças no regime de chuvas.

A NDC brasileira estabelece que o país deve atingir 

emissões líquidas zero até 2050 e eliminar o 

desmatamento ilegal até 2028. Além disso, nas Diretrizes 

para uma Estratégia Nacional para Neutralidade Climática, 

propõe-se como medida restaurar e reflorestar 18 milhões 

de hectares de florestas até 2030. O BNDES apoia 

por meio de diversos instrumentos atividades como a 

restauração de biomas, o desenvolvimento de cadeias 

28 BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estimativas anuais de 

emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 6. ed. Brasília, DF: Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/

pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/

arquivos/6a-ed-estimativas-anuais.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

produtivas e a concessão de parques e florestas visando 

sua conservação e uso sustentável. No período 2017-

2021, o Banco desembolsou R$ 3 bilhões para essa 

agenda. Esses projetos incluem valores reembolsáveis e 

não reembolsáveis para florestas nativas e plantadas.

Especificamente para restauração de mata nativa, utilizando 

recursos não reembolsáveis, foram aprovados projetos que 

contemplam a restauração de 2.585 hectares de florestas 

nativas – equivalente a cerca de 3.133 campos de futebol – 

permitindo a remoção de 499 mil tCO2e da atmosfera. 

Com relação aos parques e às florestas, nossa atuação 

na estruturação de projetos permitiu, em 2022, o 

sucesso dos leilões do Parque Nacional do Iguaçu, dos 

parques estaduais do Caracol, de Tainhas e do Turvo, 

no Rio Grande do Sul e do Parque Estadual da Serra do 

Conduru, no sul da Bahia. Há 78 ativos do setor, entre 

parques e florestas, hoje em estruturação pelo BNDES, 

correspondendo a um potencial de concessão de  

17,8 milhões de hectares.  

Além disso, o BNDES, por meio do Fundo de 

Estruturação de Projetos (FEP), instrumento que apoia 

estudos técnicos, pesquisas ou a estruturação de 

projetos que promovam o desenvolvimento econômico e 

social do Brasil, está realizando estudo técnico e jurídico 

para desenvolver um modelo econômico de concessões 

de florestas públicas baseado na remuneração para 

conservação e recuperação.

FLORESTA VIVA

Lançado em 2022, o Floresta Viva é uma iniciativa na for-

ma de matchfunding com empresas e governos cujo obje-

tivo é financiar, com recursos não reembolsáveis, projetos 

de restauração ecológica em biomas brasileiros com espé-

cies nativas e sistemas agroflorestais. A meta é de arreca-

dação de R$ 1 bilhão, com a qual estima-se que poderão ser 

restaurados até 66 mil hectares, resultando na remoção de  

até 18 milhões de tCO2 da atmosfera ao longo de 25 anos, 

o equivalente a quase sete anos de emissão da frota de 

automóveis da cidade de São Paulo (SP). Até setembro de 

2022, 15 entidades já haviam formalizado a parceria com 

o BNDES, mobilizando recursos que totalizam R$ 680 mi-

lhões, dos quais R$ 250 milhões provenientes do BNDES 

Fundo Socioambiental.
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CONCESSÕES DE UNIDADES DE  

CONSERVAÇÃO DE PARQUES E  

FLORESTAS NACIONAIS

A concessão de parques naturais e urbanos é um forma-

to de gestão desses ativos que possibilita a transferência 

de serviços de apoio ao ecoturismo com foco nas áreas, 

atrativos e instalações destinadas ao uso público, pre-

cedida de investimentos do setor privado para requali-

ficação, modernização, operação e manutenção dessas 

unidades. Já a concessão florestal é uma modalidade de 

gestão de florestas públicas que permite a delegação, a 

pessoas jurídicas selecionadas por licitação, do direito 

de realizar o manejo florestal sustentável, de modo a 

permitir a exploração de produtos florestais madeireiros 

e não madeireiros e de serviços florestais. A concessão 

florestal é importante ferramenta para implementar a 

política nacional de conservação e permite um melhor 

gerenciamento dos ativos ambientais públicos, contribui 

para o combate a atividades ilegais, gera benefícios so-

ciais e ambientais e promove o desenvolvimento econô-

mico de longo prazo em bases sustentáveis. 

A atuação do BNDES também permitiu reforçar a 

fiscalização ambiental no país. São mais de 1.700 

missões de fiscalização apoiadas ao longo dos anos, bem 

como mais de 124 milhões de hectares de propriedades 

rurais cadastradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

perfazendo 1 milhão de propriedades inscritas por meio 

do apoio do Fundo Amazônia. Soma-se a esse esforço, 

o fortalecimento de 326 órgãos ambientais federais, 

estaduais e municipais. As ações apoiadas nos eixos  

de produção sustentável levaram a 195 unidades  

de conservação apoiadas e mais de 74 milhões de  

hectares de floresta diretamente manejada em 

decorrência de projetos apoiados.

A manutenção da floresta em pé passa também pela 

promoção de projetos de geração de renda de populações 

locais dependentes da bioeconomia, reduzindo assim 

o incentivo ao desmatamento em busca de atividades 

econômicas mais rentáveis. Nesta visão social integrada 

à agenda climática, o Fundo Amazônia contribuiu para a 

geração de renda de R$ 250 milhões, beneficiando mais 

de 207 mil pessoas. 

CHAMADA PÚBLICA DE ESTRUTURAS EM BLENDED FINANCE

29 Para efeito do edital o conceito de bioeconomia florestal  envolveu “produtos, serviços e processos biológicos – incluindo investimentos intensivos em conhecimento 
(abarcando a valorização e disseminação de conhecimentos tradicionais dos povos e comunidades tradicionais) e inovação tecnológica – que agreguem valor à biomassa e 
possibilitem a estruturação de arranjos produtivos sustentáveis e o desenvolvimento de biomateriais, com abordagem circular, geração de trabalho e renda, e retenção de 
valor para a população local, ao mesmo tempo em que preservam e expandem as florestas e demais áreas biodiversas”.

A bioeconomia florestal29 está entre as três vertentes seleciona-

das para a primeira chamada pública de estruturas em blended 

finance do BNDES, lançada em 2022. Alinhado à Agenda 2030 e 

inspirado por boas práticas preconizadas pela Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e organis-

mos multilaterais, como a International Finance Corporation (IFC), 

o BNDES enxergou nas finanças híbridas uma opção a ser testa-

da, pelo seu potencial de alavancagem, tanto de recursos quanto 

de diferentes stakeholders. O objetivo é fomentar o ecossistema  

de impacto e alavancar recursos para projetos socioambientais 

e inovação que possam ser replicáveis e escaláveis no longo 

prazo. Das 26 propostas recebidas pelo edital no tema bioeco-

nomia, quatro seguem para a fase final, estando a divulgação 

dos vencedores programada para novembro de 2022. Ao fim, 

serão disponibilizados até R$ 90 milhões do orçamento do 

fundo estatutário BNDES Blended Finance para seleção de até 

12 propostas nas vertentes bioeconomia florestal, desenvolvi-

mento urbano e economia circular.  
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APREMAVI
O projeto da Associação de Preservação do Meio 

Ambiente e da Vida (Apremavi) recebeu apoio 

do BNDES para restauração de 320 hectares de 

mata atlântica em áreas degradadas das regiões 

do alto e médio Vale do Itajaí e do Planalto 

Norte, no estado de Santa Catarina.  

O projeto, finalizado em abril de 2022, beneficiou 

cerca de 700 pequenos proprietários rurais, 

parques municipais e reservas particulares do 

patrimônio nacional (RPPN), protegendo nascentes, 

margens de rio e unidades de conservação.

O PROJETO RESTAUROU

DE MATA ATLÂNTICA

320 HECTARES  

Foto: Apremavi
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Segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês), o 

Brasil é o quarto maior produtor agrícola do mundo.30 

Uma agricultura mais verde é essencial para o 

desenvolvimento sustentável, pois contribui para o fim 

da fome ao mesmo tempo que combate a mudança 

climática. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa),31 o Brasil é responsável por 

alimentar oitocentos milhões de pessoas. Dadas suas 

vantagens naturais, técnicas e comerciais, o país será 

responsável por boa parte do crescimento da oferta de 

alimentos necessária nos próximos anos.

A principal estratégia do Brasil para o enfrentamento da 

mudança do clima na agricultura é a implementação  

do Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de 

Carbono na Agropecuária com vistas ao desenvolvimento 

sustentável 2020-2030 (Plano ABC+). O plano tem como 

30 ROSS, S. 4 Countries That Produce the Most Food. Investopedia, New York, 2 ago. 
2022. Disponível em: https://www.investopedia.com/articles/investing/100615/4-
countries-produce-most-food.asp#citation-56. Acesso em: 28 out. 2022

31 CONTINI, E.; ARAGÃO, A. O Agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas. 
Embrapa, Brasília, DF, mar. 2021. Disponível em: https://www.embrapa.br/
documents/10180/26187851/Popula%C3%A7%C3%A3o+alimentada+pelo+Bras
il/5bf465fc-ebb5-7ea2-970d-f53930b0ec25?version=1.0&download=true. Acesso 
em: 28 out. 2022.

eixos orientadores o enfrentamento dos impactos 

adversos da mudança do clima, o aumento da resiliência 

e a sustentabilidade do setor agropecuário. O BNDES se 

insere fortemente na temática de sustentabilidade no 

campo, por meio da execução dos Planos Agrícolas e 

Pecuários do Governo Federal (PAP). 

A política agrícola brasileira é definida pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, no que 

diz respeito ao crédito, sobretudo para investimentos, 

o BNDES exerce um importante papel a cada PAP. São, 

aproximadamente, R$ 25 bilhões de reais por ano-

safra repassados por meio de mais de trinta instituições 

financeiras parceiras, presentes em todo o território 

nacional. São recursos que viabilizam as mais variadas 

finalidades do investimento: aquisição de bens de 

capital, execução de projetos, irrigação, armazenagem, 

integração lavoura pecuária floresta (ILPF), agricultura de 

baixo carbono, bioeconomia, agroecologia, entre outras. 

Muitos são os méritos da participação do BNDES na 

oferta de crédito ao setor. Um exemplo é a associação 

entre o crédito disponibilizado para aquisição de 

máquinas e equipamentos e aumentos da produtividade 

e uso mais eficiente da terra. Uma variação positiva 

de 1% no volume de crédito do BNDES para aquisição 

SEMEANDO RESILIÊNCIA CLIMÁTICA EM COMUNIDADES RURAIS DO NORDESTE

O fortalecimento de sistemas agroflorestais e o apoio a adap-

tação à mudança do clima são foco do projeto Semean-

do resiliência climática em comunidades rurais do Nordeste, 

parceria entre o BNDES, o Fundo Internacional de Desenvolvi-

mento Agrícola (Fida) e o Green Climate Fund (GCF) para fi-

nanciar projetos que aumentem a segurança alimentar dos 

agricultores familiares de baixa renda. Com orçamento esti-

mado de US$ 202,5 milhões, o projeto deve ser implemen-

tado em até quatro estados do Nordeste a serem definidos 

dependendo de interesse e capacidade de endividamento com 

o BNDES. O objetivo final é atender 250 mil famílias, com 

foco em mulheres, jovens e comunidades tradicionais. Serão 

instaladas 21 mil cisternas e 16 mil unidades de tratamento 

e reuso de águas residuais domésticas, além de implantados  

84 mil hectares de sistemas agroflorestais produtivos resilien-

tes para agricultura familiar, em áreas coletivas e escolas. O 

projeto contribuirá para redução das emissões de carbono  

de até 11 milhões de tCO
2e .
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TO de máquinas e equipamentos agrícolas está associada 

a variações positivas de 0,22% na produtividade 

da agricultura e de 0,07% na produtividade da 

agropecuária, além da intensificação do uso da terra, 

com substituição de pastagem por lavoura.32

Em particular, na contribuição para a sustentabilidade, o 

BNDES é um dos operadores do Programa ABC, voltado 

especificamente à adaptação à mudança do clima 

e à baixa emissão de carbono na agropecuária, que 

desembolsou R$ 3,6 bilhões entre 2017 e 2021.   

O apoio a cooperativas agropecuárias pelo BNDES também 

merece destaque pelo seu efeito multiplicador de práticas 

de responsabilidade socioambiental no campo. Nos 

últimos quatro anos, foram mais de cem cooperativas 

apoiadas pelo Banco, compreendendo mais de 455 mil 

cooperados e mais de 165 mil empregados. Dentre os 

projetos diretos apoiados, destaca-se a implementação 

de usinas de geração de eletricidade renovável a partir do 

aproveitamento do biogás de resíduos agroindustriais, por 

três diferentes cooperativas no Paraná.

32 SANT’ANNA, A. A.; MACHADO, L.; SOUZA, P. Avaliação de efetividade dos 
financiamentos do BNDES para compra de máquinas e equipamentos agrícolas. 
Relatório de Avaliação de Efetividade, Rio de Janeiro, v. 4, n. 10, p. 3-43, 2022. 
Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/21844/3/RAE_v.%20
4%2c%20n.%2010%2c%20jan.%202022.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

PRODUÇÃO DE CARNE E LEITE BOVINOS DE BAIXO 
CARBONO

No âmbito da pecuária, o Brasil é hoje o maior exportador e segun-

do maior produtor de carne bovina do mundo, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos.33 Pela importância do setor no quadro nacional 

de emissões, a construção de soluções de baixo carbono é funda-

mental na agenda climática nacional. Cientes disso, o BNDES e o Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançaram 

em 2022 uma chamada pública para seleção de parceiro executor 

de estudo técnico sobre o tema “produção de carne e leite bovinos 

de baixo carbono”, que teve como vencedor o consórcio das empre-

sas Imaflora, Agrotools, WayCarbon, WRI e DSM, liderado pela Fun-

dação Getulio Vargas (FGV). O estudo terá dois produtos principais:  

(i) o desenvolvimento de uma calculadora de análise de ciclo de vida 

dos produtos, que se caracteriza por um método para medição e cer-

tificação de emissões de carbono desde os insumos na produção agrí-

cola até o processamento industrial e (ii) a indicação de mecanismos 

de incentivo que estimulem investimentos na redução de emissões, 

tanto na etapa agrícola quanto na industrialização da carne e do leite 

bovinos. Em resumo, a iniciativa visa servir de base para a elaboração 

de estratégias e modelos de negócios que adotem tecnologias de 

baixo carbono na produção de carne e leite no Brasil, estimulando 

a sustentabilidade por meio da avaliação e certificação das emissões 

evitadas de carbono. 

33 UNITED STATES. Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. Record Brazil Meat 
Exports in 2023. Foreign Agricultural Service, Washington, DC, 12 out. 2022. Disponível em: 
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf. Acesso em: 9 nov. 2022. 
(Livestock and Poultry: World Markets and Trade).

O APOIO A 
COOPERATIVAS 
AGROPECUÁRIAS 
PELO BNDES TAMBÉM 
MERECE DESTAQUE 
PELO SEU EFEITO 
MULTIPLICADOR 
DE PRÁTICAS DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL  
NO CAMPO.
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PLANTAR RONDÔNIA
Com o apoio do BNDES, o projeto Plantar Rondônia 

elaborou e implementou projetos de restauração 

florestal em 1.540 imóveis (2.525,54 hectares) de 

produtores rurais familiares, estruturou dois viveiros, 

que já produziram mais de 3,5 milhões de mudas, 

distribuídas e utilizadas para recompor as áreas 

de reserva legal e de preservação permanente das 

propriedades rurais, e beneficiou mais de 2.600 famílias 

com assistência técnica e extensão rural. Além disso o 

projeto, também produziu informações especializadas 

com o objetivo de planejar e monitorar os resultados  

da regeneração florestal em termos de carbono 

estocado e emissões evitadas. 

ESTRUTURAÇÃO DE DOIS VIVEIROS  
QUE JÁ PRODUZIRAM MAIS DE

3,5 MILHÕES DE MUDAS  
Foto: Plantar Rondônia – Rioterra 

23CLIMA E DESENVOLVIMENTO
A CONTRIBUIÇÃO DO BNDES PARA UMA TRANSIÇÃO JUSTA



A
S 

C
O

N
TR

IB
U

IÇ
Õ

ES
 D

O
 B

N
D

ES
 P

A
R

A
 A

LI
N

H
A

R
 C

LI
M

A
 E

 D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO Atuação do BNDES em indústria

Os processos industriais representam aproximadamente 

6,1% das emissões de GEE brasileiras,34 em linha com o 

padrão mundial.35 A estratégia climática nacional para o 

setor consiste na promoção de novos padrões de processos 

industriais, incluindo desenvolvimento, produção e 

comercialização de novas tecnologias menos intensivas em 

emissões de GEE, que contribuam para o fortalecimento 

da produção industrial de baixo carbono.

Em sua estratégia de longo prazo, o BNDES estabeleceu 

como ações prioritárias (i) fomentar operações de 

impacto ambiental positivo; (ii) desenvolver cadeias 

produtivas relacionadas à sustentabilidade; (iii) apoiar 

a execução de novo modelo de negócios em face 

da proposta de neutralidade climática; (iv) promover 

a ecoeficiência, a redução de emissões de CO2 e a 

economia circular; e (v) manter e aprimorar linhas de 

crédito à exportação que incentivem a sustentabilidade.

34 BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estimativas anuais de 
emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 6. ed. Brasília, DF: Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/
pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/
arquivos/6a-ed-estimativas-anuais.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

35 RITCHIE, H.; ROSER, M. Emissions by sector. Our World in Data, [s. l.], 2020. 
Disponível em: https://ourworldindata.org/emissions-by-sector. Acesso em: 28 
out. 2022.

Entre 2017 e 2021, o BNDES desembolsou R$ 401 milhões 

em crédito para projetos de eficiência energética na 

indústria. Em 2022, até agosto, esse desembolso já soma 

R$ 206 milhões. 

Em 2022, no campo do apoio à inovação e da agenda 

ambiental, social e de governança (ASG) industrial, o 

BNDES estabeleceu a maior parceria já realizada com 

recursos não reembolsáveis do Fundo Tecnológico 

(BNDES Funtec), com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

e Inovação Industrial (Embrapii), contando com um 

orçamento de R$ 170 milhões que poderão alavancar 

investimentos de até R$ 500 milhões nos próximos 

quatro anos em projetos de economia circular, 

bioeconomia florestal, biocombustíveis, conectividade 

e transformação digital, tecnologias da saúde, entre 

outros temas, com foco especial no fomento a projetos 

na região da Amazônia Legal. A parceria vem tendo 

sucesso em captar projetos e já contratou uma carteira 

de projetos inovadores com empresas industriais no 

valor de R$ 46 milhões em seus primeiros seis meses.

O BNDES também avançou no apoio ao segmento 

de provedores de internet de banda larga, que tem 

conseguido levar serviços de telecomunicação até cidades 

e municípios de menor porte, nas regiões mais remotas do 

Brasil. Isso contribui para tornar mais efetivos os serviços 

de fiscalização e de monitoramento, além de gerar renda 

para as cadeias produtivas locais. O apoio conta com um 

portfólio diversificado de instrumentos em operações 

de crédito direto e indireto (que viabilizou, entre 2018 e 

2022, uma carteira de cerca de R$ 1 bilhão), e também 

com instrumentos de garantia. Mais de 2.000 empresas 

foram beneficiadas com esses recursos, 43% das quais nas 

regiões Norte (4%) ou Nordeste (39%). Nessas regiões, 

o apoio gerou mais de 240 mil novas conexões e levou 

conectividade a mais de 700 mil pessoas.

BNDES CRÉDITO ASG

Seguindo o conceito de sustainability linked loan, o BNDES 

Crédito ASG oferece redução da taxa de juros atrelada ao 

cumprimento de metas de sustentabilidade preestabelecidas. 

Dentre seus objetivos, destaca-se o estímulo a tecnologias 

sustentáveis em setores com maior impacto ambiental, como 

mineração, metalurgia e siderurgia. Em 2022, foram contrata-

dos R$ 142 milhões por meio do produto. A experiência trazi-

da pelas primeiras operações e a demanda relatada por outros 

setores produtivos têm sido consideradas como insumos para 

revisão e ampliação do programa, no que diz respeito à lista 

dos setores atendidos e ao rol dos indicadores apoiáveis
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TO A agenda climática também foi incorporada no apoio 

às exportações. Em junho de 2022, a Diretoria do 

BNDES aprovou a criação da categoria “equipamentos 

eficientes” no BNDES Exim Pré-embarque, concedendo 

melhores condições financeiras à exportação de bens de 

capital cadastrados no Sistema BNDES como “mobilidade 

de baixo carbono”, “baixa emissão de carbono” ou 

“máquinas 4.0”. Estima-se que o financiamento do 

BNDES a equipamentos eficientes possa alcançar a marca 

de US$ 110 milhões anualmente. Somente entre julho e 

outubro de 2022, o Banco aprovou US$ 11,6 milhões de 

financiamento nessa nova categoria. 

Atuação do BNDES em saneamento

Saneamento corresponde a aproximadamente 4,2%  

das emissões de GEE brasileiras,36 o que está alinhado 

à média mundial, de 3%.37 

36 Essas emissões são compostas por 60,9% de disposição de resíduos sólidos, 

31,5% de tratamento e despejo de esgotos e 6,2% de tratamento de efluentes 

industriais. BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estimativas 

anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 6. ed. Brasília, DF: 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 2022. Disponível em: https://www.

gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-

emissoes-gee/arquivos/6a-ed-estimativas-anuais.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

37 RITCHIE, H.; ROSER, M. Emissions by sector. Our World in Data, [s. l.], 2020.  
Disponível em: https://ourworldindata.org/emissions-by-sector. Acesso em: 28 
out. 2022.

Os projetos de financiamento aprovados pelo BNDES de 

2017 a 2021 preveem 109 mil ligações de água e 299 mil 

ligações de esgoto. No entanto, nos últimos anos, foi 

por meio da estruturação de projetos de concessão e de 

parcerias público-privadas (PPP) que o BNDES contribuiu 

de forma mais decisiva para a expansão dos serviços de 

água e esgoto.

De 2019 a setembro de 2022, foram realizados sete leilões 

de 11 projetos estruturados pela Fábrica de Projetos do 

BNDES, que resultaram na assinatura de nove contratos de 

concessão com compromissos de investimentos estimados 

em R$ 48 bilhões. Há ainda oito projetos na carteira de 

estruturação do Banco, que estão em diferentes fases, com 

investimentos estimados em R$ 25 bilhões. No conjunto, 

todos esses projetos beneficiarão cerca de 35 milhões 

de pessoas com acesso à água de qualidade e coleta 

e tratamento de esgoto ambientalmente sustentável, 

incluindo 22,5 milhões de pessoas com a melhoria do 

serviço já prestado. São mais de R$ 103 bilhões em capital 

mobilizado, incluindo outorgas no valor de R$ 29 bilhões e 

investimentos previstos em R$ 73,6 bilhões no setor a partir 

da ação de estruturação de projetos.

O Brasil enfrenta um grande desafio para universalização 

do acesso aos serviços de saneamento. A meta instituída 

pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026, 

de 15 de julho de 2020) para 2033 é chegar a 90% 

dos domicílios com esgoto coletado e tratado e 99% 

de acesso à água tratada. Os projetos estruturados 

pelo BNDES e já leiloados contribuirão para reduzir em 

10,4% o déficit de 35 milhões de pessoas sem acesso 

a água tratada e em 10,1% o déficit de 100 milhões de 

pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgotos. Esses 

percentuais ainda devem crescer de forma significativa 

nos anos seguintes, com os projetos em estruturação. 

A insegurança hídrica é uma das consequências das 

mudanças climáticas. Os projetos estruturados pelo 

BNDES proporcionam a adaptação a esse efeito pelo 

aumento da segurança hídrica em razão da redução de 

perdas, pela redução da poluição dos corpos hídricos e 

pela proteção dos mananciais. Além disso, os operadores, 

em busca de maior eficiência, estão implementando 

medidas para redução de consumo de energia elétrica, 

contratação de fontes renováveis de energia (como a 

solar), instituindo processos para tratamento do lodo 

gerado pelas estações de tratamento de esgoto (como 

iniciativas de produção de fertilizantes a partir do lodo) e 

redução de perdas, entre outras medidas mitigadoras que 

reduzem a emissão de gases de efeito estufa.
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TO Como agente indutor do desenvolvimento, o BNDES está 

estudando as melhores práticas socioambientais e climáticas 

adotadas no mercado e analisando formas de incorporá-

las tanto na modelagem da estruturação dos projetos 

de desestatização de saneamento, como na forma de 

obrigações para o futuro concessionário privado cumprir. 

Dessa forma, espera-se melhorar a governança relativa à 

questão climática nas concessionárias e mensurar e precificar 

os investimentos e custos de manutenção inerentes às 

medidas de redução da emissão de GEE e as estimativas de 

investimentos e custos de manutenção de infraestrutura 

resiliente às novas projeções climáticas e eventos extremos.

Com relação aos resíduos sólidos, a estratégia nacional para 

neutralidade climática prevê o encerramento de lixões. Desde 

2019, já foi promovido o encerramento de 645 dos 3.257 

lixões existentes. Contribuindo para essa meta, o BNDES 

apoiou projetos que preveem a adição de 18,6 milhões m³ de 

capacidade de aterro sanitário no quinquênio 2017-2021.

Contribuições do BNDES para 
iniciativas de adaptação
As mudanças climáticas são uma realidade, e as disrupções 

a elas associadas são particularmente preocupantes 

para um país como o Brasil, localizado na região tropical 

(consequentemente, sujeito a maiores impactos), com 

parte relevante do território banhada pelo mar, e onde o 

agronegócio é responsável por 20% do produto interno 

bruto (PIB) e 30% do emprego do país.38

Segundo projeções do 6° relatório do IPCC,39 caso as 

emissões continuem aumentando no nível atual, as mortes 

por calor no Brasil deverão aumentar em 8% até 2090. 

As secas devem se tornar um fenômeno mais frequente, 

principalmente no Nordeste, onde se prevê uma redução 

de 22% das chuvas ao longo deste século e a transição 

para um clima desértico. Ao mesmo tempo, eventos de 

chuvas extremas também se tornam mais prováveis.

A agricultura é particularmente sujeita aos efeitos 

das mudanças climáticas. Alteração nos padrões e 

distribuição de eventos, como a elevação de temperatura, 

abastecimento de água insuficiente, risco de precipitação 

38 THE WORLD BANK GROUP. Climate risk country profile: Brazil. Washington, DC: 
The World Bank Group, 2021. Disponível em: https://climateknowledgeportal.
worldbank.org/sites/default/files/2021-07/15915-WB_Brazil%20Country%20Profile-
WEB.pdf. Acesso em: 9 nov. 2022.

39 BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estimativas anuais de 
emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 6. ed. Brasília, DF: Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/
pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/
arquivos/6a-ed-estimativas-anuais.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

extrema e enchentes, tendem a reduzir o potencial da 

atividade agrícola.

Os resultados da mitigação de emissões serão sentidos 

ao longo dos anos, com a redução da velocidade de 

aumento da temperatura global. Enquanto isso, é 

necessário adaptar-se, preparando o Brasil para lidar com 

os efeitos das mudanças climáticas e ser mais resiliente a 

eventos extremos.

Na agenda de adaptação climática, o BNDES tem 

desenvolvido ferramentas de gestão que incorporam a 

temática em nossas operações, reduzindo o risco financeiro 

da carteira ao mesmo tempo que induz a adoção de 

melhores práticas de gestão de risco climático por nossos 

clientes. Além disso, o Banco conta com produtos que 

podem ser utilizados para ações de adaptação, como 

a recuperação de áreas degradadas, a recuperação de 

florestas e proteção de nascentes e o reforço da resiliência 

e da capacidade de adaptação de estados e municípios a 

adversidades trazidas pelas mudanças climáticas. Também 

apoia ações integradas na esfera municipal em setores 

como saneamento, transporte e meio ambiente, por 

sua vez essenciais ao desenvolvimento da agenda de 

adaptação climática no país.
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Por meio do Programa Cisternas, política pública sob 

responsabilidade atual do Ministério da Cidadania, 

o BNDES apoiou a implantação de cisternas de 

água para produção, uma importante ferramenta 

de adaptação climática, promovendo a segurança 

alimentar e a geração de renda das famílias rurais de 

baixa renda no semiárido brasileiro. Os projetos, que 

incluem também recursos para capacitação, compra 

de insumos (sementes e mudas) e infraestrutura  

para a formação de hortas, já implantaram mais de 

32 mil cisternas, beneficiando mais de 125 mil pessoas, 

entre 2013 e 2019. Até o momento, os resultados 

revelaram em média uma redução de 64% no custo 

mensal de aquisição de água das famílias beneficiadas  

e um aumento de 62% na sua renda direta.

MAIS DE 

125 MIL PESSOAS  
BENEFICIADAS PELOS PROJETOS

Foto: Acervo BNDES/André Telles Fotografia – Fabio Chieppe
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ESTRATÉGIA DE 
NEUTRALIDADE 
JUSTA DO BNDES

Contexto

Esta seção apresenta os objetivos e as 

premissas da estratégia climática do 

BNDES, além de compromissos globais de 

neutralidade e estratégias transversais e 

setoriais de mitigação a serem discutidas 

e implementadas pelo Banco dentro de 

sua agenda climática, que são partes 

fundamentais do planejamento  

estratégico do BNDES.

Objetivos
i)  Implementar a Política de Responsabilidade Social, 

Ambiental e Climática do BNDES;40

ii)  Contribuir com a implementação de leis, decretos e 

diretrizes de descarbonização do Governo Federal, 

bem como para demais acordos internacionais 

climáticos firmados pelo país; 

iii)  Contribuir para o desenvolvimento e consolidação 

do mercado de carbono nacional, bem como para o 

apoio de soluções baseadas na natureza; e

iv)  Induzir a transição justa para neutralidade de 
carbono da economia considerando aspectos 
socioeconômicos regionais.

Premissas
• Estímulo a práticas, inovações, desenvolvimento e 

incorporação de tecnologias que visem a descarbonização;

• Compatibilização das carteiras do BNDES com a 

trajetória de descarbonização dos setores da  

economia brasileira; e

• Adicionalidade na atuação do BNDES em relação 

a descarbonização setorial e a aspectos de 

desenvolvimento social.

40 BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 
Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do Sistema BNDES (PRSAC). 
BNDES, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/
site/home/desenvolvimento-sustentavel/o-que-nos-orienta/prsac-e-seus-instrumentos/
politica-responsabilidade-social-ambiental-climatica. Acesso em: 28 out. 2022.

COMPROMISSOS GLOBAIS DE  
NEUTRALIDADE DO BNDES

i) Neutralidade em carbono até 2050;41

ii)  Neutralização das emissões nos escopos 1, 2 e as 

relacionadas a viagens a negócios e deslocamento de 

funcionários (casa-trabalho) a partir de 2025;

iii)  Finalização do inventário das emissões financiadas do 

escopo 3 para as demais carteiras do BNDES em 2023;

iv)  Definição, em 2023, de metas de neutralidade 

para as carteiras de crédito direto, indireto e 

renda variável;42

v)  Definição, em 2023, de metas de engajamento 

para acelerar a transição dos seus clientes para a 

neutralidade em carbono; e

vi)  Incorporação, em 2023, da contabilização de carbono 

nos processos de aprovação de apoio a novos projetos. 

41 O net-zero se aplica quando uma organização estabelece uma meta para atingir 
a redução de emissões em toda sua cadeia de valor (escopos 1, 2 e 3) ao longo do 
tempo, e reduz ou compensa suas emissões residuais, sejam elas diretas ou indiretas.

42 As operações na modalidade de crédito direto dizem respeito àquelas em que o 
cliente se relaciona com o BNDES sem a intermediação de agente financeiro, negociando 
diretamente as condições e garantias do financiamento. Na modalidade indireta, o 
agente financeiro credenciado assume o risco da operação de crédito perante o BNDES, 
repassando os recursos do Banco ao cliente final. A carteira de renda variável do Sistema 
BNDES inclui ações, debêntures e cotas de fundos.
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na governança relacionada a 
sua responsabilidade social, 
ambiental e climática
Em 1º de julho de 2022 entrou em vigor a  

Res. CMN 4.945/2021, atualização do marco regulatório 

que dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, 

Ambiental e Climática (PRSAC) e as ações para sua efetiva 

implementação. Desse modo, o BNDES desenvolveu 

iniciativas visando a adequação de seu arcabouço interno 

para o cumprimento deste novo marco.

Uma delas foi a publicação, em um documento único 

e de fácil acesso no site do Banco, da Lista de exclusão 

e apoio condicionado, contendo as atividades que 

o BNDES não apoia, por sua alta exposição a riscos 

socioambientais, e as atividades que apoia de forma 

condicionada, em setores com maior potencial de 

impacto negativo. O BNDES também divulgou a lista 

de produtos e serviços sustentáveis, voltados ao 

apoio à economia verde e ao desenvolvimento social, 

e coordenou a revisão do Regulamento de Gestão 

Socioambiental de Operações, contendo os critérios 

MERCADO DE CARBONO

O Brasil tem a oportunidade de movimentar um mercado de investimentos em créditos de car-

bono de US$ 7,5 bilhões até 2030, com a geração de milhares de empregos diretos e indiretos.

O BNDES trabalha em três frentes relacionadas ao carbono: oferta, demanda e organização 

do mercado. 

Pelo ângulo da oferta, estamos buscando disponibilizar cada vez mais soluções verdes voltadas para 

uma economia de baixo carbono, lançando produtos como o BNDES Crédito ASG, o matchfunding  

Floresta Viva, o BNDES Renovabio, entre outros, além de estruturar ativos verdes em parceria com 

diversos níveis federativos, por meio do Banco de Serviços. 

Pelo ângulo da demanda, o objetivo é desenvolver o mercado voluntário para comercia-

lização de créditos de carbono, estimulando a descarbonização da economia e o atin-

gimento de metas do Acordo de Paris. Para isso, já lançamos dois editais de chama-

da pública para aquisição de créditos de carbono no mercado voluntário. As chamadas 

envolvem a compra de créditos de carbono pela BNDESPAR de títulos predominante-

mente de origem REDD+ (redução das emissões provenientes de desmatamento e degra-

dação florestal), reflorestamento e energia. A primeira chamada pública para aquisição  

de créditos de carbono no mercado voluntário, realizada em março de 2022, envolveu  

um orçamento de R$ 10 milhões. A segunda, em setembro do mesmo ano, teve orçamen-

to de R$ 100 milhões. 

Em relação à organização do mercado, participamos de grupos de trabalho com diversas organiza-

ções, como CVM, B3, organizações multilaterais e consultorias, aliando interesse públicos e privados 

na construção de soluções verdes e apoiando, pelo lado público, a melhoria no desenvolvimento  

regulatório e instrumentos públicos; e, pelo lado privado, buscando endereçar demandas do setor 

corporativo, para ajudar as empresas a se adequarem a essa nova realidade e atingir suas metas ASG.
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em suas operações.

Também merece destaque a criação do Comitê de 

Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do Sistema 

BNDES (CRSAC), órgão de caráter permanente que tem por 

objetivo assessorar o Conselho de Administração (CA) do 

BNDES no desempenho de suas atribuições relacionadas ao 

monitoramento da PRSAC e das ações estabelecidas com 

vistas a sua efetividade. 

Foi reforçada, ainda, a governança de discussão 

estratégica da temática ASG em nível executivo, com 

a reformulação do Comitê de Sustentabilidade (CS). 

O CS passou a ser vinculado à Diretoria Executiva, 

proporcionando maior participação da alta hierarquia 

da instituição e a preconização de discussões de caráter 

executivo e estratégico.

Além disso, foram mapeadas as principais atividades 

relacionadas à agenda de sustentabilidade para melhor 

distribuí-las entre as equipes do Banco. As atividades de 

cunho estratégico e transversal foram concentradas na 

unidade de planejamento, em função de sua proximidade 

ao tema. Foram mantidos núcleos temáticos nas unidades 

de relacionamento corporativo e de relacionamento com 

investidores, bem como uma área dedicada às operações 

de cunho socioambiental – a Área de Gestão Pública e 

Socioambiental (AGS).

Por fim, a própria política foi atualizada. O BNDES foi 

pioneiro no estabelecimento de sua primeira Política de 

Responsabilidade Social e Ambiental em 2010 e, realizou 

então a terceira revisão de sua política (as anteriores 

ocorreram em 2014 e 2019). Destaca-se a incorporação 

da dimensão climática ao documento, além do reforço da 

governança com atribuição de responsabilidades a novos 

atores, como a Auditoria Interna, que passará a avaliar 

processos relativos à PRSAC e às ações com vistas a sua 

efetividade. Nossa PRSAC passou a contar com quatro 

princípios gerais e dez diretrizes estratégicas, com destaque 

para o princípio quatro “Atuação alinhada com as normas e 

políticas públicas brasileiras, considerando pactos e acordos 

internacionais que promovam o desenvolvimento sustentável 

e a transição para uma economia neutra em carbono, tais 

como os objetivos de desenvolvimento sustentável, no 

âmbito da Agenda 2030, e a Contribuição Nacionalmente 

Determinada, pelo Brasil, no Acordo de Paris.” 

A fim de cumprir os princípios e as diretrizes estabelecidos 

em nossa PRSAC, equipes de nossas diversas unidades 

atuam com o suporte de times especializados no tema 

socioambiental. Resumimos a seguir o organograma da 

nossa governança de sustentabilidade.

CAPACITAÇÃO EM ASG & CLIMA

O BNDES vem implementando um conjunto de ações vol-

tado para sensibilização, engajamento e capacitação do 

corpo funcional e executivo nas temáticas socioambien-

tal e climática. A capacitação visa fortalecer o desenvolvi-

mento sustentável como objetivo estratégico do BNDES e 

ainda potencializar a liderança do Banco no processo de 

transformação para uma economia neutra em carbono. 

Destacam-se a realização do webinar “Café com cultura: 

tendências ASG e decisões com base no propósito” e a 

realização, pelo corpo executivo do BNDES, de módulos te-

máticos como: “Introdução ao ASG no BNDES”, “Finanças 

sustentáveis: riscos, oportunidades e papel do BNDES”, e 

“Capital humano: a importância dos ativos intangíveis da 

organização”. Também já foram capacitados mais de cem 

empregados no curso “Fundamentos em mudanças climá-

ticas” e há uma série de conteúdos complementares sobre 

o tema, incluindo palestras, workshops e outros cursos, já 

contratados com a FIA Business School para serem minis-

trados ao corpo funcional e executivo ao longo de 2023.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 »  Direcionamento e supervisão em nível estratégico

 »  Aprovar e revisar a PRSAC além de outras atribuições com objetivo de garantir sua efetividade 

nas ações do BNDES

 »  Funcionamento: reuniões mensais (ou extraordinárias)

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE (CS) 

 »  Discussão executiva sobre ações relacionadas à PRSAC e implementação –  

nível tático e operacional

 »  Membros: diretores e superintendentes responsáveis pelo planejamento e por 

áreas atuantes em gestão pública e socioambiental, operações de crédito, de 

mercado e estruturação de projetos

 »  Funcionamento: reuniões bimestrais (ou extraordinárias)

COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA (CRSAC) 

 »  Assessoramento ao Conselho de Administração na aprovação e revisão da PRSAC e auxílio 

na avaliação da aderência das ações implementadas pelo BNDES à PRSAC, propondo reco-

mendações de aperfeiçoamento

 »  Membros: conselheiros e possibilidade de membros externos

 »  Funcionamento: reuniões bimestrais (ou extraordinárias)

DIRETORIA EXECUTIVA 

 »  Condução executiva das atividades do BNDES em conformidade com a PRSAC, observando  

o direcionamento estratégico do Conselho de Administração

 »  Supervisiona e direciona o Comitê de Sustentabilidade, com o objetivo de validação e  

monitoramento das ações de implementação da PRSAC

 » Funcionamento: reuniões semanais (ou extraordinárias)

 EQUIPES TÉCNICAS

 » Discussões técnico-operacionais, detalhamentos e implementação

 » Membros: técnicos indicados pelo Comitê de Sustentabilidade 

 » Atribuição: assessoramento ao Comitê Executivo de Sustentabilidade

Governança de sustentabilidade
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Avanços do BNDES na mensuração de 

suas emissões de GEE

Sabendo da importância de conhecer suas emissões 

de GEE para a construção de uma estratégia de 

descarbonização, o BNDES vem realizando esforços para 

mensurar suas emissões, incluindo tanto aquelas oriundas 

de suas próprias atividades como aquelas associadas às 

suas carteiras. 

O Banco retomou, em 2021, a mensuração das emissões 

de GEE das suas atividades administrativas e vem se 

estruturando para calcular as emissões financiadas 

de sua carteira de crédito e participações acionárias. 

Em 2022, foram realizados exercícios internos de 

cálculo de emissões de GEE financiadas. As emissões 

da carteira da BNDESPAR de empresas listadas foram 

mensuradas para o ano base 2021. O inventário de GEE 

da carteira de renda variável das empresas listadas foi 

calculado pela Consultoria WayCarbon, no âmbito do 

Acordo de Cooperação entre o BNDES e o UK Pact do 

Governo Britânico. Os números mostram uma emissão 

de 21,91 MtCO2e para o ano de 2021, representando 

94,3% de exposição desta carteira, calculados utilizando 

metodologia internacionalmente reconhecida da PCAF 

(Partnership for Carbon Accounting Financials).

Realizamos também o cálculo de emissões de GEE para 

os veículos (ônibus e caminhões) e máquinas agrícolas 

(tratores, colheitadeiras, pulverizadores e irrigadores) 

financiados. Já para o portfólio de crédito direto não 

automático, estamos trabalhando para levantar os dados 

necessários para o cálculo das emissões dos setores de 

maior exposição: energia, mobilidade urbana (metrôs e 

BRTs), embarcações e plataformas, aeronaves e rodovias. 

O cálculo das emissões das carteiras de crédito direto 

e indireto, bem como da carteira de participações 

acionárias de empresas listadas, neste momento, é um 

exercício interno para que o corpo funcional adquira o 

conhecimento necessário para implementar o processo 

de cálculo do inventário das emissões financiadas em 

seu fluxo de análise e acompanhamento das operações. 

O Banco está desenhando um edital para contratação 

de consultoria especializada na agenda climática 

para prover, entre outras coisas, suporte técnico na 

estruturação do processo de cálculo e reporte externo do 

inventário de carbono completo do BNDES. Tão logo tal 

inventário esteja pronto, será dada a devida publicidade 

às informações. Adicionalmente a este inventário, o 

BNDES vem estudando a possibilidade de solicitar que 

seus clientes passem a enviar os cálculos de emissões 

de projetos que estão sendo analisados pelo Banco, 

adicionando mais precisão a seu inventário.

Além de ser obrigado a reportar o seu inventário de 

carbono ao regulador, para atender à Res. BCB 151/2021 

de 06/10/2021, o BNDES aderiu voluntariamente ao 

Programa Brasileiro GHG Protocol, em âmbito nacional, 

e ao Carbon Disclosure Project (CDP), em âmbito 

internacional. Em ambas plataformas, além de ser 

considerado boa prática, é fortemente recomendado que 

as empresas reportem o escopo 3 de suas atividades, que 

no caso do BNDES são as emissões financiadas. Segundo 

o CDP, para o setor financeiro, as emissões financiadas 

representam 700 vezes as emissões dos escopos 1 e 2 

(emissões diretas da empresa).

A partir da mensuração da sua exposição ao carbono, por 

meio do cálculo de seu inventário de GEE completo, o 

Banco poderá realizar a gestão de seu risco de transição 

com maior precisão e tomar as medidas mitigadoras 

necessárias para proteger os seus ativos e descarbonizar 

a sua carteira de forma justa, de maneira que traga 

benefícios para a sociedade brasileira.
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incorporação de risco climático  

em suas atividades

O BNDES vem desenvolvendo algumas iniciativas visando 

aprofundar a incorporação do risco climático em suas 

operações e atender aos requisitos estipulados na  

Res. CMN 4.943/2021, que dispõe sobre a estrutura de 

gerenciamento de riscos e de gerenciamento de capital 

e sobre a política de divulgação de informações de 

instituições financeiras. 

Entre essas iniciativas, um destaque é o desenvolvimento 

de uma metodologia para avaliação do risco climático 

em projetos apoiados diretamente pelo Banco, que está 

sendo aplicada, em caráter piloto, ao longo do segundo 

semestre de 2022. A metodologia é essencialmente calcada 

na avaliação dos riscos de transição e físicos associados ao 

projeto, bem como na capacidade de gestão climática do 

cliente, amparando-se em dados públicos bem como no 

preenchimento de questionários. Após esse processo piloto, 

será avaliado o resultado e desenhado o procedimento a ser 

incorporado ao dia a dia das equipes envolvidas.

Além disso, revisamos nossas metodologias de classificação 

de risco de crédito, ajustando os pesos dos aspectos ASG e 

incorporando aspectos de risco climático nas metodologias 

de avaliação de risco setorial. Em cada classificação é 

possível apurar o impacto dos aspectos ASG e climático na 

avaliação de risco das empresas.

Adicionalmente e conforme mencionado acima, o 

BNDES está elaborando um edital para a contratação 

de consultoria especializada na agenda climática, com 

o objetivo de inserir a análise de cenários climáticos 

tanto na formulação da estratégia climática, quanto na 

gestão de riscos integrada. O desenho do edital levará 

em consideração as exigências da Res. CMN 4943/2021 

e da Res. BCB 139/2021, ambas publicadas em 15 de 

setembro de 2021, para que o Banco consiga cumpri-las 

no curto prazo.

Considerando a natureza recente e especializada do tema 

e a certeza de que novas bases de dados e metodologias 

externas ainda serão desenvolvidas para melhor apurar 

este risco e dimensionar seu efeito sobre as operações 

do Banco, todos estes trabalhos deverão passar por 

aprimoramentos no futuro. Faz parte do planejamento do 

Banco para os próximos anos a ampliação dessas análises 

de risco para outras atividades do BNDES.

Estratégias transversais

O enfrentamento efetivo da mudança do clima requer 

atuação direta do BNDES em diferentes frentes e esferas 

de influência. Por isso, as estratégias transversais do Banco 

incluem iniciativas de engajamento com diferentes partes 

interessadas. As questões relacionadas ao clima serão, 

cada vez mais, tratadas de forma integrada a governança, 

estratégias de gestão, estruturas de análise de resultados 

e planos de negócios já existentes. O Banco se articulará 

para construir capacidades internas e ampliar a oferta 

de produtos financeiros direcionados a investimentos 

associados à resiliência climática e à transição para uma 

economia neutra em carbono.

O Banco buscará o engajamento das empresas para que 

elaborem inventários de emissões de GEE com maior 

cobertura (chegando inclusive ao escopo 3) e definam 

metas e estratégias de transição para neutralidade de 

emissões. Também trabalhará na indução de boas práticas 

sobre a gestão da mudança do clima.

Com o governo e outros agentes financeiros, o BNDES irá 

promover práticas de adaptação aos efeitos da mudança 

do clima e irá contribuir para a estruturação do mercado 

de carbono brasileiro, de projetos de prevenção do 

desmatamento e de soluções baseadas na natureza.
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Estratégias setoriais  
de mitigação
O BNDES identificou setores-chave para atuação no 

contexto da estratégia climática. As ações com foco no 

setor de energia incluem: (i) o apoio à descarbonização 

da matriz energética brasileira por meio de projetos de 

eficiência energética, (ii) produção e aproveitamento 

de biogás e biometano, além de (iii) geração por 

fontes renováveis, incluindo a estruturação de projetos 

de hidrogênio verde para consumo doméstico e 

internacional. Essa atuação contribuirá para que o Brasil 

se torne uma plataforma de exportação, alavancando o 

potencial de uma matriz energética limpa. Além disso,  

o Banco irá promover tecnologias de captura e estocagem 

de carbono (CCUS) nas atividades de biogás/biometano.

O tema de eletrificação e uso de fontes renováveis na 

logística ferroviária e mobilidade urbana será um 

dos tópicos centrais da atuação do BNDES no setor de 

logística e mobilidade urbana, assim como o incentivo 

ao transporte urbano de alta capacidade e baixa 

emissão, incluindo infraestrutura cicloviária, e o apoio à 

logística de baixo carbono.

As estratégias para atividades de mudança de 

uso da terra e florestas abrangem investimentos 

para prevenção, combate e monitoramento do 

desmatamento ilegal, atuação na Amazônia 

Legal de forma integrada e sistêmica para gerar 

desenvolvimento sustentável, além de atividades de 

recuperação de áreas degradadas como florestas, 

mananciais, bacias hidrográficas, áreas de pastagem 

e áreas agrícolas. Ainda, soluções de uso sustentável 

da floresta e da biodiversidade, em especial a 

bioeconomia, serão incentivadas.

Com foco na agropecuária, o BNDES pretende 

fomentar a sustentabilidade na cadeia de valor do setor, 

financiando o uso de bioinsumos e biofertilizantes e 

impulsionar a redução do desmatamento por meio da 

integração lavoura-pecuária-floresta. Nas operações 

diretas do setor, o Banco irá investir na produção e no uso 

de biocombustíveis e na redução de emissões de carbono 

e metano associadas à pecuária bovina. O Banco também 

irá apoiar o aumento de produtividade do setor por meio 

da adoção de novas tecnologias, reduzindo a pressão pela 

abertura de novas áreas produtivas.

ESTRATÉGIAS TRANSVERSAIS

i.  Engajamento das empresas da carteira de crédito direta e 
participações acionárias para apresentação de inventário de 
emissões de GEE (escopos 1, 2 e 3) e definição de metas  
de neutralidade e estratégias de transição para o net-zero;

ii.  Engajamento e mobilização de agentes financeiros, públicos 
e privados, para apresentação de inventário de emissões de 
GEE (escopos 1, 2 e 3) bem como no alinhamento de suas 
carteiras e promoção de práticas de mitigação e adaptação 
dos efeitos das mudanças climáticas;

iii.  Oferta de produtos financeiros que promovam investimentos 
associados à transição para uma economia neutra em 
carbono e à resiliência climática;

iv.  Avaliação e eventual inclusão de preço interno de 
carbono nas análises financeiras de instrumentos de 
renda variável, da carteira de crédito e dos instrumentos 
de garantia do Banco;

v.  Avanço na incorporação de inventariado de emissões e de 
outros aspectos climáticos na estruturação de projetos  
de infraestrutura e desestatização;

vi.  Aprimorar a gestão de riscos climáticos, em linha com as 
diretrizes da regulamentação e melhores práticas;

vii.  Contribuir para a construção e consolidação do mercado  
de carbono brasileiro, bem como das soluções baseadas  
na natureza; e

viii.  Contribuir no desenvolvimento de estratégias de transição  
justa para uma economia neutra em carbono para setores 
ou regiões economicamente expostas a setores com 
elevado risco de transição climática.
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ENERGIA 

i. Modernizar e descentralizar a matriz e contribuir para a neutralidade de emissões de carbono;

ii.  Apoiar a digitalização, a eficiência, a difusão das renováveis, a modernização de ativos, e a resiliência à 
disponibilidade de recursos naturais;

iii.  Desenvolver novas soluções para apoio a geração distribuída e eficiência energética;

iv.  Fomentar a geração de energia renovável e projetos de hidrogênio verde, alavancando o potencial da matriz 
energética limpa; 

v. Fomentar inovação em tecnologias de energia limpa, incluindo energia nuclear;

vi. Fomentar geração distribuída para descarbonização de sistemas isolados e remotos;

vii.  Contribuir para viabilização de projetos-piloto de sistemas de armazenamento de energia; 

viii.  Não apoiar novas operações de geração exclusivamente a carvão mineral ou óleo derivado de petróleo e produção 
de carvão mineral destinado a termelétricas, sem prejuízo de demais vedações previstas na Lista de exclusão;

ix.  Incentivar descarbonização da produção (captura de carbono – CCUS, eletrificação de plataformas, 
eficiência energética);

x.  Incentivar ações de complementaridade entre gás natural, biogás/biometano, hidrogênio e outros combustíveis;

xi.  Promover tecnologia CCUS nas atividades de biogás/biometano, que possibilitam emissões negativas; 

xii.  Estimular a produção de combustíveis sustentáveis e de baixa pegada de carbono (diesel verde ou diesel 
hidrogenado renovável – HVO, bioquerosene – BioQAV ou Sustainable Aviation Fuel – SAF, combustíveis 
sintéticos, metanol verde, produção de hidrogênio de baixo carbono) – implantação de biorrefinarias, expansão/
requalificação de refinarias existentes, pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos combustíveis;

xiii.  Promover sinergia e transbordo de know-how do setor de petróleo e gás (P&G) em mar para geração eólica e 
solar offshore, utilizando a navegação de apoio a plataformas; 

xiv.  Apoiar conversão de campos de P&G exauridos em locais de armazenamento de gás natural ou de CO2; e

xv.  Apoiar ações de economia circular: redução de impactos ambientais na fase de descomissionamento dos campos 
de produção, destinação e desmantelamento adequados de plataformas e seus efluentes.

Entre as diferentes atividades da indústria, o BNDES 

irá atuar para promover a descarbonização a partir 

de eficiência energética e uso de energias renováveis, 

substituição de matérias-primas por alternativas de 

menor intensidade de emissões de GEE, assim como 

iniciativas de captura de carbono e economia circular. 

O aperfeiçoamento de instrumentos e o fomento de 

projetos voltados a eficiência energética e energia 

limpa, economia circular, materiais avançados, entre 

outros, estarão entre as prioridades do BNDES. O Banco 

também irá atuar para fomentar a mineração de insumos 

essenciais para as tecnologias da economia verde, como 

cobre, lítio, níquel e outros.

No saneamento, o BNDES irá fomentar projetos que 

ampliem o acesso aos serviços e contribuam para 

reduzir desigualdades sociais e regionais, investir em 

ações de captura e uso de metano, aproveitamento de 

biogás, e em iniciativas de geração zero de resíduos e 

compostagem em macroescala.

Estratégias setoriais de mitigação
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INDÚSTRIA 

i.  Promover a descarbonização industrial por meio das 

seguintes frentes: eficiência energética nos processos 

produtivos, trocas de fontes de energia por fontes 

renováveis, trocas de matérias-primas por alternativas 

menos intensivas em carbono e/ou biológicas, eletrificação 

e digitalização, captura de carbono e economia circular; 

ii.  Incentivar a estruturação de cadeias de produção 

relacionadas às rotas tecnológicas da economia verde; 

iii.  Fomentar a mineração destinada a exploração de 

minerais e metais essenciais para as tecnologias da 

economia verde, como cobre, lítio, níquel etc.; 

iv.  Apoiar a cadeia de produção de veículos bioeletrificados; e

v.  Apoiar a formulação e difusão de políticas públicas de 

descarbonização veicular, com especial ênfase  

na bioeletrificação.

MUDANÇAS DE USO DA TERRA  
E FLORESTAS

i.  Desenvolver e promover ações voltadas para a 
conservação, preservação, a redução do desmatamento e 
valorização das florestas nativas;

ii.  Atuar na Amazônia Legal de forma integrada e sistêmica 
gerando desenvolvimento sustentável e superando os 
desafios da região;

iii.  Conservação florestal:

a.  Apoiar ações de prevenção, monitoramento e 
combate ao desmatamento ilegal;

b.  Apoiar ações voltadas para a redução dos índices de 
ilegalidade na cadeia florestal;

iv. Recuperação florestal:

a.  Apoiar a recuperação de florestas nativas, mananciais 
e bacias hidrográficas;

b.  Fomentar a regularização fundiária e ambiental das 
posses e propriedades rurais;

c.  Fomentar a recuperação de áreas de pastagem e  
agrícolas degradadas;

v. Biodiversidade:

a.  Contribuir para a ampliação da agenda de 
conservação e exploração sustentável da 
biodiversidade, incluindo a bioeconomia florestal e 
suas diversas atividades relacionadas; e

b.  Identificar as dependências e exposição do BNDES a 
cadeias ligadas à biodiversidade.

AGROPECUÁRIA 

i.  Promover a sustentabilidade e a competitividade da produção de 
biocombustíveis e de alimentos, sobretudo em aspectos de clima, 
como agropecuária de baixo carbono e de precisão, estimulando 
ganhos de eficiência energética e produtiva;

ii.  Apoiar redução de emissões de carbono e metano associados à 
pecuária bovina, com maior rastreabilidade do rebanho, bem como 
através de iniciativas para a agricultura de baixo carbono, redução 
da produção de gases na digestão bovina, e reaproveitamento do 
metano associado para a produção de biogás; 

iii.  Estimular inovação e projetos de novos biocombustíveis (etanol 2G,  
biometano, HVO, BioQAV, bio-jet fuel e alcohol-to-jet); e

iv.  Fomentar, sobretudo na Amazônia, o Sistema Agroflorestal (SAF).

SANEAMENTO 

i.  Fomentar apoio a projetos de aproveitamento do biogás e 
geração de energia – captura e uso do metano; e

ii.  Promover ações da economia circular e iniciativas de geração 
zero resíduo e de compostagem em macroescala.

LOGÍSTICA E MOBILIDADE URBANA 

i.  Promover o uso de fontes de combustível limpas, a integração 
modal e a resiliência;

ii.  Fomentar e apoiar projetos de mobilidade urbana para 
implantação de sistemas de média e alta capacidade e baixa 
emissão, com incentivos ao aumento da qualidade dos serviços 
(descarbonização, aumento de eficiência energética, redução 
de tempo de deslocamento e de custos com acidentes) e 
infraestrutura cicloviária; 

iii.  Incentivar a eletromobilidade e hibridização da mobilidade urbana; e

iv. Incentivar a eletrificação e aumento da malha logística ferroviária.

Estratégias setoriais de mitigação
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Estratégia de adaptação
Os efeitos da mudança do clima já causam diferentes 

impactos socioeconômicos e os resultados dos esforços 

para mitigação das mudanças climáticas ainda demorarão 

a ser observados, tornando as frentes de atuação para 

adaptação e aumento de resiliência cada vez mais 

relevantes. O BNDES irá atuar em linha com o Plano 

Nacional de Adaptação (PNA), direcionando capital 

para setores e tecnologias de adaptação prioritários, 

incluindo ações com municípios e estados em projetos de 

infraestrutura e desenvolvimento urbano resiliente. Ainda 

em investimentos de infraestrutura, o Banco irá ampliar 

suas linhas de financiamento para adaptação, e incluirá 

mitigantes em projetos de infraestrutura, minimizando 

efeitos de impactos físicos da mudança do clima como 

enchentes, inundações e deslizamentos.

Em nosso planejamento estratégico, temos os seguintes 

tópicos relacionados à adaptação:

ADAPTAÇÃO

i.  Atuar em linha com o Plano Nacional de Adaptação (PNA), 
 no direcionamento de capital para setores e tecnologias 
de adaptação prioritárias;

ii.  Apoiar a elaboração e a implementação de planos  
de infraestrutura focados em adaptação dos  
municípios e estados, em especial nas áreas urbanas 
mais vulneráveis;

iii.  Promover projetos para o desenvolvimento urbano 
com resiliência climática visando ações de adaptação 
em municípios e estados, com foco em soluções 
baseadas na natureza; e

iv.  Incluir mitigantes de riscos climáticos nas modelagens 
de projetos de infraestrutura, em especial para os 
riscos físicos relacionados a enchentes, inundações  
e deslizamentos.
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SUPORTE À  
TRANSIÇÃO JUSTA
O BNDES é um grande mobilizador de 

recursos para a questão climática. Desde 

2015, investimos mais de R$ 116 bilhões 

em economia verde. Se somarmos os 

investimentos sociais,43 o total de recursos 

desde 2015 passa a ser de R$ 243,6 bilhões. 

Além disso, em setembro de 2022, 41% da 

nossa carteira de crédito direto estava focada 

em economia verde e 68% dela em ativos 

ASG, que somam as carteiras de economia 

verde e social. 

43 O indicador de economia verde inclui as categorias energias renováveis e eficiência 

energética, hidrelétricas acima de 30 MW, transporte público de passageiros, 

transporte de carga, gestão de água e esgoto, gestão de resíduos sólidos, florestas, 

melhorias agrícolas, adaptação a mudanças climáticas e gestão do risco de desastres. 

Já o indicador de desenvolvimento social inclui as categorias saúde, educação, inclusão 

produtiva, gestão pública, desenvolvimento urbano e regional e responsabilidade 

social. BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL. Taxonomia de sustentabilidade do BNDES: revisão 2021. Rio de Janeiro: 

BNDES, 2022. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/

b1906bb0-20a6-468e-bfaa-eb747c13ee4d/BNDES_TaxonomiaSustentabilidade_site.

pdf?MOD=AJPERES&CVID=o8STBoJ. Acesso em: 28 out. 2022.

116 BILHÕES

em economia verde, desde 2015
DE REAIS INVESTIDOS

MAIS DE

O BNDES é também precursor em atuações 

climáticas inovadoras, como a gestão do Fundo 

Clima, bem como em captações verdes, tendo sido a 

primeira instituição financeira a emitir títulos verdes 

fora do país, em 2017, e também a pioneira na 

emissão no mercado nacional, em 2020.

Para entregar as estratégias setoriais descritas 

anteriormente, contamos com diversas soluções 

para apoio a economia verde, que incluem 

crédito, garantias, serviços, não reembolsáveis 

e participações. Essas soluções são descritas a 

seguir, com destaque para seu papel geral para 

o endereçamento dos desafios ambientais e 

climáticos, bem como para sua contribuição  

em cada setor. 

CAPTAÇÕES

Em maio de 2017, o BNDES tornou-se o primeiro banco brasileiro 

a emitir  green bonds (títulos verdes) no mercado internacional. 

O título de US$ 1 bilhão tem prazo de sete anos e foi listado na 

Bolsa Verde de Luxemburgo. Os recursos destinam-se a financiar 

investimentos relacionados a projetos novos e existentes de ener-

gia eólica e solar. 

Em outubro de 2020, o Banco foi novamente pioneiro ao lançar a 

primeira Letra Financeira Verde no mercado nacional, no valor de 

R$ 1 bilhão e prazo de dois anos, também para financiar inves-

timentos relacionados a projetos novos e existentes de energia 

eólica e solar. 

Um importante avanço para futuras captações aconteceu em 

abril de 2021, quando o BNDES divulgou seu Sustainability Bond 

Framework, ampliando as possibilidades de captação do Banco por 

meio de títulos verdes, sociais e sustentáveis no Brasil e no exterior.

O BNDES também faz captações com organismos multilaterais, 

com uma carteira atual de aproximadamente US$ 7,2 bilhões 

em contratos ativos de captação com lastro ASG (data-base 

de 30.6.2022), com entidades como o Banco Interamerica-

no de Desenvolvimento (BID), Japan Bank for International 

Cooperation (JBIC), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), New 

Development Bank (NDB) e Agence Française de Développement 

(AFD), apoiando principalmente projetos de energia renovável, efi-

ciência energética, mobilidade urbana e micro, pequenas e médias  

empresas (MPME).
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FAMÍLIA PROGRAMA, LINHA  
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AGROPECUÁRIA, MUDANÇAS 
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Fundo Clima Viabilizar projetos relacionados à 
redução de emissões de GEE e à 
adaptação às mudanças do clima. 
Concede financiamento direto para 
implantação de empreendimentos, 
aquisição de máquinas e 
equipamentos e desenvolvimento 
tecnológico relacionados ao tema, 
com taxas reduzidas e prazos de até 
25 anos. Utiliza recursos do Fundo 
Clima do Governo Federal.

Projetos de replantio de 
florestas nativas; gestão e 
serviços de carbono (para 
geração de créditos); e 
inovação relacionada ao clima.

Projetos de energias 
renováveis; gestão e serviço 
de carbono (compra de 
créditos provenientes do 
setor de energia); e inovação 
relacionada ao clima. 

Projetos de melhoria de 
eficiência e sustentabilidade; 
carvão vegetal; gestão e 
serviço de carbono (compra 
de créditos provenientes 
do setor industrial); cidades 
sustentáveis; e inovação 
relacionada ao clima.

Projetos de mobilidade 
urbana; gestão e serviço de 
carbono (compra de créditos 
provenientes do setor 
de transportes); cidades 
sustentáveis; e inovação 
relacionada ao clima.

Projetos de resíduos 
sólidos; gestão e serviço 
de carbono (compra de 
créditos provenientes do 
setor de resíduos); cidades 
sustentáveis; e inovação 
relacionada ao clima.

Reforço da resiliência e da 
capacidade de adaptação 
dos estados e municípios a 
riscos relacionados ao clima 
e às catástrofes naturais; 
produção de máquinas e 
equipamentos eficientes; 
recuperação de florestas e 
proteção de nascentes. 

Fundo Clima – Máquinas e 
Equipamentos Eficientes

Estimular o uso de máquinas e 
equipamentos com maiores índices 
de eficiência energética ou que 
contribuam para a redução de emissão 
de GEE. Utiliza recursos do Fundo 
Clima do Governo Federal para 
conceder financiamento direto com o 
BNDES e indireto por meio de agentes 
financeiros credenciados. 

Caminhões elétricos ou 
híbridos; máquinas e 
equipamentos eficientes; 
sistemas geradores 
fotovoltaicos; aerogeradores 
de até 110 kw.

Sistemas geradores 
fotovoltaicos; aerogeradores 
de até 110kw; motores 
movidos a biogás, 
inversores ou conversores 
de frequência, coletores/
aquecedores solares e 
luminárias de LED para 
iluminação pública; serviços 
de instalação dos bens de 
que tratam os itens acima, 
exceto luminárias de LED 
para iluminação pública 
(observando o limite máximo 
de 30% do valor total 
financiado).

Máquinas e equipamentos 
cadastrados no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE) ou com selo Procel. 
No caso das máquinas e dos 
equipamentos para os quais 
o PBE fornecer a classificação 
de eficiência energética, 
serão aceitos apenas os de 
classificação A ou B.

Ônibus e caminhões, 
elétricos ou híbridos, com 
energia de tração provida 
por dispositivos elétricos 
ou por combinação de 
dispositivos elétricos e motor 
de combustão interna; e 
ônibus movidos a etanol.

Grupos geradores de energia 
a biogás; máquinas e 
equipamentos eficientes.

N/A

BNDES Crédito ASG Estimular empresas a avançar em 
seu desempenho ASG. Concede 
financiamentos diretos com crédito 
livre – sem necessidade de projeto 
de investimento – a empresas que 
se comprometerem a melhorar 
seus compromissos e indicadores 
de sustentabilidade. Aquelas que 
cumprirem as contrapartidas mínimas 
e atingirem as metas sociais e/ou 
estipuladas pelo programa terão 
redução na taxa de juros de até 30%. 

Cadeia da madeira voltada para 
reflorestamento. 

Fabricantes de equipamentos 
para a cadeia de energia 
renovável e de eficiência 
energética.

Empresas de mineração, 
siderurgia e provedores de 
internet de pequeno porte.

Fabricantes de veículos de 
baixa emissão de carbono.

Fabricantes de 
equipamentos para 
tratamento de resíduos 
(gases e sólidos) e de 
biodigestores.

N/A
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BNDES Finem –  
Meio Ambiente

Estimular a realização de projetos 
ambientais pelas empresas. A linha 
compõe o BNDES Finem, principal 
solução do BNDES para financiamento 
a projetos. Oferece financiamento a 
iniciativas de recuperação e conservação 
de ecossistemas e biodiversidade, 
redução de uso de recursos naturais 
e recuperação de áreas degradadas 
com condições diferenciadas. Suas 
condições dependem dos tipos de 
empreendimentos, mas, em geral, o 
valor mínimo de financiamento é de 
R$ 40 milhões (para eficiência energética 
o mínimo é de R$ 20 milhões) e o prazo 
total é limitado a vinte anos (para ônibus 
e caminhões com tecnologia de tração 
de baixo carbono, são 34 anos).

Investimentos em 
recuperação e conservação de 
ecossistemas e biodiversidade; 
ecoeficiência; produtos 
ou processos que utilizem 
insumos provenientes de 
fontes renováveis como 
matérias-primas, ou que 
causem menor impacto 
ambiental (exclusive cana-de-
açúcar); recuperação de áreas 
degradadas, mineradas  
ou contaminadas.

Investimentos em produtos 
ou processos que utilizem 
insumos provenientes de 
fontes renováveis como 
matérias-primas ou que 
causem menor impacto 
socioambiental; compra 
e produção de ônibus e 
caminhões com tecnologias 
de tração de baixo carbono, 
e máquinas e equipamentos 
com maiores índices de 
eficiência energética ou que 
contribuam para redução 
da emissão de GEE; redução 
do consumo de energia e 
aumento da eficiência do 
sistema energético nacional.

Investimentos em produtos 
ou processos que utilizem 
insumos provenientes de 
fontes renováveis como 
matérias-primas ou que 
causem menor impacto 
socioambiental; compra 
e produção de ônibus e 
caminhões com tecnologias 
de tração de baixo carbono, 
e máquinas e equipamentos 
com maiores índices de 
eficiência energética ou que 
contribuam para redução 
da emissão de GEE; redução 
do consumo de energia e 
aumento da eficiência do 
sistema energético nacional.

Investimentos em compra 
e produção de ônibus e 
caminhões com tecnologias 
de tração de baixo carbono, 
e máquinas e equipamentos 
com maiores índices de 
eficiência energética ou 
que contribuam para 
redução da emissão de GEE; 
aumento da capacidade 
das empresas de reduzir e 
mitigar riscos ambientais.

Investimentos em 
ecoeficiência e produtos 
ou processos que utilizem 
insumos provenientes de 
fontes renováveis como 
matérias-primas, ou que 
causem menor impacto 
ambiental (exclusive cana-
de-açúcar); redução do 
consumo de energia e 
aumento da eficiência do 
sistema energético nacional.

Recuperação de áreas 
degradadas; redução 
da intensidade do uso 
de recursos naturais; 
manutenção e recuperação 
de ecossistemas e 
biodiversidade; sistemas de 
gestão e capacitação.

BNDES Parques e Florestas Viabilizar a implementação de projetos 
de parques e florestas. Oferece 
financiamento direto a projetos de 
investimento no âmbito de concessões 
públicas de parques naturais ou 
urbanos e de concessões florestais, 
com valor mínimo de financiamento 
de R$ 20 milhões e valor máximo de 
R$ 80 milhões por grupo econômico. 
Prazo total de até 25 anos.

Recuperação de passivos 
ambientais; recuperação e 
conservação de ecossistemas 
e biodiversidade; redução do 
uso de recursos naturais.

N/A N/A N/A N/A N/A

Programa ABC Estimular projetos que contribuam 
para a redução de impactos ambientais 
causados por atividades agropecuárias. 
Oferece financiamento indireto, por 
meio de agentes financeiros parceiros, 
com taxas reduzidas e prazos que 
variam de 10 a 12 anos.

Implantação e manutenção de 
florestas de açaí, cacau, oliveiras 
e nogueiras; recomposição 
e manutenção de áreas de 
preservação permanente ou 
de reserva legal; plantio direto; 
recuperação de pastagens.

N/A N/A N/A N/A N/A

Continuação
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BNDES Finame – Baixo 
Carbono

Estimular a utilização de 
equipamentos que causem menor 
impacto ambiental e climático. A linha 
compõe o BNDES Finame, principal 
solução do BNDES para financiamento 
a máquinas e equipamentos. 
Oferece condições diferenciadas para 
financiamento de equipamentos que 
contribuam para redução da emissão 
de GEE.

Aquisição e comercialização 
de caminhões elétricos 
ou híbridos; máquinas e 
equipamentos eficientes; 
sistemas geradores 
fotovoltaicos; aerogeradores 
de até 110 kw.

Aquisição e comercialização 
de sistemas geradores 
fotovoltaicos classificados 
como tipo A; aerogeradores 
de até 110 kw; aquecedores/
coletores solares e serviços de 
instalação.

Aquisição e comercialização 
de máquinas e 
equipamentos com maiores 
índices de eficiência 
energética ou que 
contribuam para redução da 
emissão de GEE.

Aquisição e comercialização 
de ônibus e caminhões 
elétricos, híbridos ou 
outros modelos com tração 
elétrica; ônibus e caminhões 
movidos exclusivamente 
a biocombustível; 
veículos pesados a gás e 
respectivos equipamentos 
de abastecimento e demais 
máquinas e equipamentos; 
itens credenciados no BNDES 
no âmbito da metodologia 
específica de mobilidade de 
baixo carbono.

Aquisição e comercialização 
de grupos geradores de 
energia a biogás; máquinas 
e equipamentos eficientes.

N/A

BNDES RenovaBio Estimular a certificação dos 
produtores de biocombustíveis e 
aumentar a eficiência energética 
do setor agroindustrial, indo 
ao encontro dos objetivos da 
política pública RenovaBio. É um 
subprograma do BNDES Finem, que 
prevê a possibilidade de redução 
da remuneração básica contratual 
quando há melhoria da nota de 
eficiência energética do cliente.

Apoio direto vinculado 
a metas de desempenho 
ambiental, social e/ou 
de governança para a 
produção de biocombustíveis 
certificados no âmbito da 
política RenovaBio.

Apoio direto vinculado 
a metas de desempenho 
ambiental, social e/ou 
de governança para a 
produção de biocombustíveis 
certificados no âmbito da 
política RenovaBio.

N/A N/A N/A N/A

Continuação
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BNDES Finem –  
linhas setoriais

Viabilizar a realização de projetos de 
investimento no país pelas empresas. 
As linhas compõem o BNDES Finem, 
principal solução para financiamento 
a projetos do BNDES. Oferecem 
financiamentos para projetos de 
investimentos, públicos ou privados, 
voltados à geração e ao aumento de 
capacidade produtiva, nos diversos 
setores da economia, com condições 
que variam. 

Investimentos em 
produção, armazenagem e 
processamento de alimentos 
para uso humano e animal.

Investimentos em expansão e 
modernização da infraestrutura 
de geração de energia a partir de 
fontes renováveis e termelétricas a 
gás natural no país; implantação, 
expansão, modernização, 
construção e montagem de 
infraestrutura e/ou serviços para 
o escoamento e transporte por 
dutos, terminais de liquefação e 
de regaseificação de gás natural, 
biogás, biometano; implantação, 
expansão, modernização, 
construção e montagem de 
infraestrutura e/ou serviços para 
unidades de processamento e 
compressão de gás natural e 
em instalações e serviços de 
estocagem de gás natural  
e de líquidos de gás natural; 
implantação, expansão ou 
modernização de infraestrutura 
e/ou serviços para distribuição 
de gás natural canalizado, de 
gás natural comprimido e de gás 
natural liquefeito e em rede de 
abastecimento de gás natural 
para veículos; implantação,  

N/A Investimentos em projetos 
de interesse público voltados 
à mobilidade urbana; 
expansão e modernização da 
infraestrutura logística do país 
(rodovias, ferrovias, hidrovias, 
portos, aeroportos e terminais 
operadores logísticos).

Investimentos em projetos 
públicos ou privados que 
visem a universalização 
do acesso aos serviços 
de saneamento básico e 
a recuperação de áreas 
ambientalmente degradadas.

Linhas setoriais permitem 
a utilização de recursos em 
atividades que possibilitem a 
adaptação ao novo cenário 
climático e aos desafios 
de uma economia menos 
emissora de GEE.

expansão, modernização, 
construção, integração e 
montagem de instalações e/
ou serviços em atividades para 
o desenvolvimento da produção 
de gás natural, bem como 
investimentos em desativação de 
sistemas de produção em fim de 
vida útil (descomissionamento); 
projetos públicos ou privados 
voltados à geração e ao aumento 
de capacidade produtiva nos 
diversos setores da economia; 
implantação, expansão, 
modernização, construção, 
integração e montagem de 
instalações e/ou serviços para 
biorrefinaria, para produção de 
combustíveis sintéticos, hidrogênio 
e bioprodutos e para estocagem 
de combustíveis.

Continuação

Continua
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BNDES Crédito Serviços 4.0 Estimular a utilização e o 
desenvolvimento de serviços 
tecnológicos relacionados à 
indústria 4.0. Oferece financiamento 
para contratação de serviços 
tecnológicos, credenciados pelo 
BNDES, associados à otimização da 
produção, à viabilização de projetos de 
manufatura avançada e à implantação 
de soluções de cidades inteligentes e 
outros similares.

Internet das Coisas (IoT); 
digitalização; eficiência 
produtiva e energética.

Eficiência produtiva e 
energética.

Manufatura enxuta; 
manufatura avançada; 
Internet das Coisas (IoT); 
desenvolvimento tecnológico 
de novos produtos e 
processos; tecnologias 
industriais básicas; e eficiência 
produtiva e energética.

N/A Internet das Coisas (IoT); 
digitalização; eficiência 
produtiva e energética.

N/A

BNDES Debêntures em  
Ofertas Públicas

Fomentar planos de negócios 
corporativos e projetos de infraestrutura 
com incentivo a práticas ASG. Subscrição 
de debêntures pelo BNDES para 
investimentos: (i) em energia renovável, 
eficiência energética, mobilidade urbana, 
resíduos sólidos, água, esgoto, saúde, 
educação e manejo florestal; (ii) que 
promovam inclusão social ou economia 
de baixo carbono; ou (iii) que auxiliem 
no atingimento dos ODS. 

Manejo florestal. Energia renovável; eficiência 
energética; investimentos que 
promovam economia de baixo 
carbono.

Indústria 4.0; ampliação da 
eficiência energética dos 
processos; utilização de 
biomassa e carvão vegetal 
como combustíveis.

Mobilidade urbana. Resíduos sólidos. N/A
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R
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C
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Fundos de investimentos Fomentar a indústria de capital de 
risco; apoiar empresas e projetos que 
possam resultar em desenvolvimento 
para o país; induzir melhores práticas 
de gestão e governança corporativa; 
e atuar em parceria com outros 
investidores. Inclui fundos de apoio a 
empresas de todos os tamanhos, com 
atuação em diversos setores relativos 
ao desenvolvimento, priorizando 
temáticas ambientais e sociais. 

Apoio a empresas de pequeno 
a grande porte que atuem no 
setor por meio de diferentes 
fundos de crédito.

Apoio a empresas de pequeno 
a grande porte que atuem no 
setor por meio de diferentes 
fundos de crédito.

Apoio a empresas de 
pequeno a grande porte que 
atuem no setor por meio de 
diferentes fundos de crédito.

Apoio a empresas de 
pequeno a grande porte que 
atuem no setor por meio de 
diferentes fundos de crédito.

Apoio a empresas de 
pequeno a grande porte que 
atuem no setor por meio de 
diferentes fundos de crédito.

Apoio a empresas de pequeno 
a grande porte que atuem no 
setor por meio de diferentes 
fundos de crédito.

Continuação

Continua
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FGEnergia Incentivar a implementação de 
projetos de eficiência energética, 
promovendo a redução das emissões 
de GEE e o aumento da produtividade/
competitividade das pequenas e médias 
empresas brasileiras por meio da oferta 
de garantias. Para o pleito da garantia, 
é necessário que a empresa faça uma 
estimativa da economia de energia 
gerada por seu projeto (o site do 
BNDES disponibiliza um questionário 
eletrônico para isso). Comprovando 
a economia, a empresa está apta a 
solicitar garantia para linhas do BNDES 
ou de outros agentes financeiros.

N/A Projetos de eficiência 
energética, inclusive pela 
substituição de combustíveis 
fósseis por renováveis.

N/A N/A Projetos de eficiência 
energética, inclusive pela 
substituição de combustíveis 
fósseis por resíduos.

N/A

Programa Garante 
Amazônia

Ampliar o acesso a crédito para o 
desenvolvimento de atividades de 
bioeconomia florestal na região Norte. 
Por meio do programa, o BNDES concede 
garantia parcial a obrigações pecuniárias 
assumidas, visando ampliar o acesso a 
crédito para atividades relacionadas às 
cadeias produtivas da biodiversidade 
brasileira que valorizem a floresta em pé, 
principalmente aquelas realizadas por 
agricultores familiares, empreendedores 
familiares rurais, comunidades 
tradicionais e assentamentos.

Manejo florestal madeireiro e 
não madeireiro; aquicultura 
e arranjos de pesca; sistemas 
alternativos de produção de 
base ecológica e agroflorestal; 
e turismo de base 
comunitária.

N/A N/A N/A N/A N/A

SE
R

V
IÇ

O
S

BNDES Estruturação de 
Projetos

Apoiar entes públicos, visando 
promover parceria com a iniciativa 
privada para a execução de 
empreendimentos de interesse 
público, outras medidas de 
desestatização ou soluções financeiras 
que viabilizem a participação de 
capital privado em investimentos 
públicos. Esse apoio pode se dar por 
meio da coordenação, execução direta 
e suporte à realização de serviços 
técnicos especializados, entre outras 
iniciativas que propiciem a celebração 
de contratos de parceria com a 
iniciativa privada.

Elaboração de estudos para 
estruturação de concessões 
de parques estaduais e 
federais em unidades de 
conservação (UC), com foco 
em ecoturismo; visitação, 
educação ambiental e 
geração de recursos para a 
preservação; elaboração de 
estudos para estruturação 
de concessões florestais para 
prática do manejo sustentável 
(inclui exploração de produtos 
madeireiros, não madeireiros e 
serviços).

N/A N/A Elaboração de estudos para 
estruturação de concessões 
de rodovias, ferrovias e 
mobilidade urbana.

Elaboração de estudos para 
estruturação de concessões 
em saneamento. 

N/A

Continuação
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Fundo Amazônia Incentivar ações de prevenção, 
monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da 
conservação e do uso sustentável 
da Amazônia Legal. Também apoia 
o desenvolvimento de sistemas 
de monitoramento e controle do 
desmatamento no restante do Brasil e 
em outros países tropicais.

Gestão de florestas públicas 
e áreas protegidas; controle, 
monitoramento e fiscalização 
ambiental; manejo florestal 
sustentável; atividades 
econômicas desenvolvidas 
a partir do uso sustentável 
da vegetação; zoneamento 
ecológico e econômico, 
ordenamento territorial e 
regularização fundiária; 
conservação e uso sustentável 
da biodiversidade; e 
recuperação de áreas 
desmatadas.

N/A N/A N/A N/A Apoio não reembolsável 
a projetos nas áreas 
de gestão de florestas 
públicas e áreas protegidas; 
controle, monitoramento 
e fiscalização ambiental; 
manejo florestal sustentável; 
atividades econômicas 
desenvolvidas a partir do uso 
sustentável da vegetação; 
zoneamento ecológico e 
econômico, ordenamento 
territorial e regularização 
fundiária; conservação e uso 
sustentável da biodiversidade; 
recuperação de áreas 
desmatadas. Suporte a 
projetos de fortalecimento 
de respostas primárias e 
planejamento de uso do solo 
também são apoiados.

BNDES Fundo 
Socioambiental

Promover a inclusão social. Prioriza 
projetos que busquem proporcionar 
melhoria significativa nas condições de 
vida das populações de baixa renda. 
Oferece apoio não reembolsável a 
investimentos de caráter social, nas 
áreas de geração de emprego e renda, 
saúde, educação, meio ambiente e/
ou vinculadas ao desenvolvimento 
regional e social. O fundo oferece 
apoio nas modalidades de “apoio 
continuado”, podendo receber 
solicitações de apoio a qualquer 
tempo; e de “seleção pública, fomento 
e premiação”, em que fomenta 
projetos de temáticas específicas, a 
partir de editais ou planos de fomento 
lançados pelo BNDES.

Projetos, investimentos ou 
ações que busquem mitigação 
e adaptação às mudanças 
climáticas, abarcando, mas não 
se limitando, a regularização 
ambiental, monitoramento e 
controle do desmatamento 
dos biomas brasileiros, 
desenvolvimento das cadeias 
produtivas de base florestal 
e projetos de recuperação, 
conservação e preservação do 
meio ambiente.

N/A N/A N/A N/A Projetos, investimentos 
ou ações que busquem a 
mitigação e a adaptação 
às mudanças climáticas, 
abarcando, mas não se 
limitando, a regularização 
ambiental, monitoramento e 
controle do desmatamento 
dos biomas brasileiros, 
desenvolvimento das cadeias 
produtivas de base florestal, 
projetos de recuperação, 
conservação e preservação 
do meio ambiente.

Continuação

Continua
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Apoio técnico

WayCarbon – por meio da parceria 
do BNDES com o UK´Pact – Governo Britânico

FICHA TÉCNICA
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