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Política de Responsabilidade Social e Ambiental (PRSA)

Políticas Corporativas

Comitê de Sustentabilidade

Fluxo Operacional

“Responsabilidade Social e Ambiental para o BNDES é valorizar e garantir a
integração das dimensões social e ambiental em sua estratégia, políticas,
práticas e procedimentos, em todas as suas atividades e no
relacionamento com seus diversos públicos.”

Responsabilidade Social no BNDES



Linha do Tempo – PRSA BNDES

2010 2014 2015 2018

Plano 2015-2017

2017

Balanço da 
implementação 

do Plano

Atualização do 
Plano          

2015-2017

Plano 2018-2020

Criação da PRSA Res CMN 4327/2014

Criação do Comitê 
de Sustentabilidade 

Socioambiental 
(CSS)

Atualização da PRSA

Balanço e Atualização do Plano de Implementação da PRSA disponíveis em 
<http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/responsabilidade-social-ambiental/>

1999

Criação da 
Política

Ambiental Conversão da 
Política 

Ambiental em 
Política 

Socioambiental



Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
de Produtos Financeiros, 

Metodologias e Instrumentos

Indução  de melhores práticas de 
RSA (clientes, parceiros, 

fornecedores)

Requisitos de sustentabilidade nas 
instalações e atividades 

administrativas

Padrão de Comunicação, 
transparência e diálogo

Desenvolvimento de parcerias e 
troca de experiências com outras 

organizações

Desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de M&A de impactos e resultados 

socioambientais

Valorização dos empregados e 
promoção do seu  desenvolvimento 

pessoal e profissional

Aprimoramento do conhecimento 
e disseminação da cultura de RSA

Fortalecimento de Políticas 
Públicas

Fortalecimento de RSA nos processos 
de Planejamento, Gestão e 

Operacionais

Política de RSA: Diretrizes e Princípios
Concepção integrada do desenvolvimento

(econômico, social e ambiental)

Respeito 
aos direitos humanos
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Plano 2015-2017

Plano Plurianual de Implementação da PRSA
2015-2017

1 - Governança
2 - Diálogo e 

Prestação de Contas

Processo de 
Concessão

Produtos

4 - Liderança, 
Cultura e 

Aprendizado

5 - Administrativo-
Organizacional

3 – Atuação Finalística



Plano 2015-2017: Destaques do Balanço

�Definição de sistemática de monitoramento da implementação da PRSA

�Políticas socioambientais para

– Apoio a Exportação

– Mercado de Capitais 

�Roteiro para uniformização dos projetos sociais (Linha ISE)

� Inauguração de diálogo estruturado e pesquisa com agentes financeiros na 
temática socioambiental

� Integração do conceito de risco socioambiental nas Políticas de Gestão de 
Riscos

�Benchmarking com Instituições Financeiras

�Aprovação da Política de Equidade de Gênero e de Valorização da Diversidade

�Acordo com IFC para trabalho conjunto visando ao aprimoramento das 
práticas socioambientais do BNDES



Dimensões S&A no Fluxo Operacional

�Questionários socioambientais

�Análise socioambiental 
preliminar (empresa e projeto)

�Pesquisa cadastral – condições 
de trabalho e crimes 
ambientais

�Classificação de Risco 
Ambiental (A, B, C)

�Eventuais recomendações 
socioambientais

Enquadramento Análise e Aprovação
Desembolso e 

Monitoramento

� Condições para desembolso

� Verificações:

� Conformidade legal

� Cláusulas contratuais

� Plano de ação acordado, se 
for o caso

� Indicadores, quando 
apropriado

�Conformidade (fiscal, social e 
ambiental)

�Linhas de crédito para mitigar 
impactos e promover 
desenvolvimento socioambiental
– investimentos mandatórios e 
voluntários

�Cláusulas contratuais padrão 
(gerais ou setoriais)

�Cláusulas contratuais adicionais, 
quando apropriado

�Análise de setores críticos



Políticas e Resoluções Setoriais

Sinalização dos principais 
riscos do setor

Posicionamento 
do BNDES 

quanto ao Setor

Seleção de focos para a atuação do 
BNDES e desdobramentos para o 
processo de concessão

� Aspectos considerados na análise

� Atividades excluídas

� Melhores práticas

Resoluções Setoriais 
disponíveis para os setores:

� Açúcar e Álcool

� Pecuária / Frigoríficos

� Geração Termoelétrica a 
combustíveis fósseis

Política Setorial estabelecida 
para o setor de Mineração



Proposta de Plano 2018-2020

Comunicação 
simplificada e

integrada

Coerência, 
consistência  e 
continuidade

Incorporação 
de dois novos 

aspectos ODS

Mudança do Clima

�Alinhamento Estratégico

�Avaliação de Efetividade

�Gestão de Riscos

�Transparência e prestação de contas

�Engajamento com partes interessadas

�Governança



Dimensão Socioambiental nas 
Políticas Operacionais do BNDES



Linhas de 
financiamento 

Referencial de 
custo financeiro 

Remuneração 
Básica

Participação 
máxima BNDES

Incentivada A TLP 0,9% 80%

Incentivada B TLP 1,3% 80%

Padrão A TLP 1,7% 80%

Padrão B TLP 2,1% 60%

Priorização nas Políticas Operacionais 2018 (FINEM)

Incentivada A

� Energia – geração de energia solar

� Conectividade Inclusiva

� Investimento Social de Empresas (ISE)

� Inovação

� Meio Ambiente

� Segurança Pública

� Saneamento (resíduos sólidos, coleta e 
tratamento de esgotos)

� Qualificação Profissional

Incentivada B

� Saneamento (demais investimentos)

� Mobilidade (sistema sobre trilhos ou BRTs)

� Energia – geração de energia hidrelétrica e 
termelétrica a gás natural

� Energia – geração de energias alternativas a 
partir de biomassa, eólica e PCHs

� Logística – ferrovias e hidrovias

� Produção de biocombustíveis

� Educação, saúde e assistência social

� ...



Investimentos Sociais de Empresas – Linha ISE

Âmbito da Comunidade

Âmbito da Empresa

Apoia projetos sociais voltados para populações localizadas no entorno do projeto
econômico ou em áreas de influência geográfica das empresas (influência local e
microrregional); ou segmentos da população nacional, não necessariamente associados
a iniciativas empresariais ou em suas áreas de influência, mas expostos a algum tipo de
risco social (macrossocial).

Apoia a implantação ou aprimoramento de sistemas de gestão ambiental, social, de
saúde e/ou de segurança do trabalho tanto dos Beneficiários como das empresas de
sua cadeia de fornecimento e distribuição; ou viabilização de investimentos sociais,
complementares às obrigações legais, voltados para os funcionários dos Beneficiários
(incluindo dependentes e familiares), bem como para empregados das empresas de sua
cadeia de fornecimento e distribuição ou clientes.

� Viabilizar investimentos sociais complementares às obrigações legais

� Apoiar projetos sociais preferencialmente articulados com políticas públicas
Objetivos



Linha ISE em números (2006 – 2017)

809 operações contratadas ...

... equivalentes a R$ 2,2 bilhões contratados em 12 anos...

... que geraram 1.885 projetos sociais*...

... beneficiando mais de 600 municípios

... onde foram aplicados R$ 1,2 bilhões ...
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Fonte: OPE e parceiros

Fundo Social: Inclusão Produtiva

� 30% dos municípios 
(1.700) com projetos 
apoiados

� Mais de R$ 445 milhões de 

recursos de parceiros 

alavancados 

� Desde a sua criação 

(1997), desembolsado mais 
de R$ 1 bilhão



Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

Objetivo > Apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que visem à 

mitigação da e à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos.

Financiamentos Reembolsáveis

Financiamentos não Reembolsáveis

�Mobilidade Urbana

�Energias Renováveis

�Máquinas e Equipamentos Eficientes

�Projetos Inovadores

�Gestão e Serviços de Carbono

�Cidades Sustentáveis e Mudança do Clima

�Carvão Vegetal 

�Resíduos Sólidos

�Florestas Nativas

� Mais de R$ 270 MM em projetos contratados, alavancando mais de R$ 540 MM em investimentos

Carteira de Projetos Reembolsáveis



Ferramenta de Cálculo de Redução de GEEs

� Usa como base metodologias aprovadas e utilizadas pelo UNFCCC para aprovação de projetos 
vinculados ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

� Métodos de cálculo simplificados

� Metodologias ordenadas segundo subprogramas e respectivos empreendimentos apoiáveis e itens 
financiáveis: 18 Metodologias (= tipos de projetos)

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

Resultados Iniciais

� Estimativa do total de emissões evitadas ao longo da vida dos projetos – 4,7 MM tCO2 Eq

� Parcela atribuída ao Fundo Clima pela participação no financiamento – 1,4 MM tCO2 Eq

Subprograma R$/tCO2eq
Energias Renováveis 48,7
Florestas Nativas 243,0
Mobilidade Urbana 4.587,3
Resíduos Sólidos 1.501,5
Total Geral 838,0



Restauração Ecológica

14 projetos 
contratados

R$ 37 milhões

Financiamento                   
não reembolsável

12 projetos 
selecionados

R$ 40 milhões

3 projetos 
aprovados

R$ 216 milhões

Financiamento                   
reembolsável

� 29 operações

� R$ 293 milhões  de apoio

� 29,1 mil ha a serem 
restaurados 



Apoio financeiro não reembolsável para:
� prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento,
� conservação e  uso sustentável da floresta Amazônica
� 20% dos recursos podem ser aplicados em sistemas de monitoramento e controle do 

desmatamento em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais

Fundo Amazônia

R$ 1,73 bilhão
valor total do apoio do 
Fundo Amazônia 

Doadores
� Governo da Noruega – 97,4%
� Governo da Alemanha, via KfW – 2,1%
� Petrobras – 0,5%

96 projetos apoiados

R$ 874 milhões
desembolsados

� Produção sustentável
� Monitoramento e fiscalização
� Ordenamento territorial
� Terras indígenas
� Cadastro Ambiental Rural
� Unidades de conservação
� Assentamento
� Combate a incêndios e queimadas
� Ciência, inovação e instrumentos 

econômicos



Economia Verde (R$ MM) – 2013-2017

Adaptação a Mudanças Climáticas e Gestão de 
Riscos de Desastres

1.074

Energias Renováveis e Eficiência Energética 35.951

Florestas 4.317

Gestão da Água e Esgoto 5.354

Gestão de Resíduos Sólidos 1.755

Hidrelétricas (acima de 30 MW) 24.930

Melhorias Agrícolas 4.056

Outros – Economia Verde 288

Transporte de Carga 13.140

Transporte Público de Passageiros 22.671

Total Desembolsos para Economia Verde (R$ MM) 113.537

Desembolsos para Economia Verde – 2013-2017

� 17% dos desembolsos do 
BNDES no período



Green Bond BNDES 2024

� Primeiro Green Bond emitido por um banco 
brasileiro

� Projetos elegíveis: novos e existentes para 
geração elétrica solar e eólica

� Duas equipes de road show e mais de 70 
reuniões em Paris, Londres, Los Angeles, 
Boston e Nova Iorque

� Emissão de USD 1 bilhão, cupom de 4.80% a.a.  e 
prazo de 7 anos

Green vs Tradicional

� Demanda atingiu USD 5,1 bilhões, com mais de 
370 investidores interessados

Alocação por RegiãoAlocação por Tipo



Fundo de Energia Sustentável
(parceria                          )

$

$

Emissões de 
Títulos

$

O  Fundo de Energia Sustentável dará suporte a pequenas emissões de títulos e atrairá 
capital privado para financiar o setor de energia, além de ajudar a desenvolver o mercado 

de títulos verdes

Objetivo: investir em debêntures incentivadas de 
projetos de infraestrutura, prioritariamente em 
ativos relacionados a uma economia de baixo 
carbono

Fundo fechado com  prazo definido (15 anos, 
podendo ser prorrogado)

Patrimônio Líquido: R$ 500 milhões, com 
participação do BNDES de até 50% das cotas.

O Fundo será um Climate Bonds Partner Fund, 
segundo diretivas da Climate Bonds Initiative

Gestor: Vinci Partners

Investidores 
Privados

Fundo de Energia Sustentável

Empresas de 
Energia




