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RESUMO EXECUTIVO

R E S U M O  E X E C U T I VO

No período de junho/2016 a junho/2017, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) passou por uma série de mudanças estru-
turais e operacionais. Dentre as modificações anun-
ciadas, várias impactam a gestão socioambiental do 
banco. Além destas, o banco avançou na implemen-
tação da sua Política de Responsabilidade Socio-
ambiental (PRSA), realizando entregas já previstas 
no Plano Plurianual da PRSA (2014-17). A partir do 
monitoramento realizado pela SITAWI Finanças do 
Bem durante o período, foram identificadas doze 
mudanças de destaque, em quatro dimensões: Go-
vernança, Políticas Operacionais, Monitoramento 
das Operações e Captação de Recursos. 

Em comum entre estas mudanças, estão o caráter 
positivo para a gestão socioambiental e, ao mesmo 
tempo, a necessidade de que alguns desdobramen-

tos sejam realizados a fim de que os efeitos sejam 
realmente positivos ou não se limitem a ganhos 
iniciais, podendo contribuir para um melhor desem-
penho socioambiental do banco. Dessa forma, para 
cada mudança, foram identificados desdobramen-
tos factíveis no curto e médio prazo e que contribui-
rão para a materialização deste efeito positivo. 

Com relação à Governança, o Departamento de 
Meio Ambiente (DEMAM) foi objeto central de duas 
mudanças: a nova Área de Gestão Pública e Socio-
ambiental, à qual o DEMAM passou a fazer parte 
após a substituição da Área de Meio Ambiente, e a 
nova governança da Linha ISE, que além de passar a 
ser de responsabilidade do DEMAM envolve agora 
articulações formalizadas com outras áreas. Ambas 
mudanças podem acelerar melhorias nos instru-
mentos de gestão socioambiental, como políticas 

Novidades

Propostas 
para garantir 

que haja 
impacto 
positivo 

 

Disponibilização de informações 
de todos os desembolsos e da 
carteira de renda variável. 

Novas condições de 
financiamento ao setor 
elétrico 

Transparência para as 
operações de renda variável 

Criação da Área de Gestão 
Pública e Socioambiental 

Estruturação do Fundo de 
Energia Sustentável 

Fim ao crédito a termoelétricas 
de carvão e óleo combustível, 
além da redução do custo para 
financiamento de eficiência 
energética e energia solar, e 
aumento para hidrelétricas e 
termoelétricas a gás. 

Nova estrutura da AMA, 
integrada aos Departamentos 
de Gestão Pública, Inclusão 
Produtiva e equipe do Dpto
de Assuntos Transversais. 

Dpto de Meio Ambiente passou  
a ser o responsável pela gestão 
da Linha ISE e foi criado um 
subcomitê para o subcrédito  
social, como parte do CSS. 

Fundo com objetivo de investir 
em debêntures de infraestrutura 
que contribuam para a transição 
a uma economia de baixo 
carbono, com foco em energias 
renováveis alternativas. 

> Expansão da diferenciação a 
outros setores críticos, 
aplicando a determinadas 
atividades a restrição adotada 
para carvão e óleo 
combustível 

> Desenvolvimento de Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, definindo 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

> Ampliação do engajamento 
socioambiental com empresas 
de carteira relevante de 
termoelétricas a carvão ou 
óleo combustível e que sejam 
financiadas de outras formas 
pelo banco. 

> Divulgação da Política de 
Indicação do Sistema BNDES 
em Colegiados 

> Divulgação do nome dos 
conselheiros indicados para 
cada investida 

> Desenvolvimento de diretrizes 
de avaliação socioambiental 
para renda variável 

> Lançamento de novas 
políticas setoriais 
socioambientais em 2017 

> Inclusão de técnicos na AGS 
com formação e experiência 
em temas socioambientais 
específicos 

> Implementação das 
intervenções inicialmente 
previstas no Plano Plurianual 
da PRSA 

> Revisão da Política de 
Entorno 

> Revisão da política e do 
Roteiro de Apresentação de 
Projetos da Linha ISE 

> Adoção de propostas já 
anteriormente 
apresentadas: articular Linha 
com resultados da 
categorização do risco 
socioambiental e da 
Avaliação Territorial 
Preliminar; e considerar 
terceiros independentes 
para avaliação 

> Divulgação das salvaguardas 
socioambientais do fundo 

> Divulgação de relatórios 
anuais sobre o desempenho 
ambiental e financeiro do 
fundo 

> Adequação a uma Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, que defina 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

Nova governança da Linha ISE Formulário socioambiental 
para agentes financeiros 

Início de diálogo e 
desenvolvimento de formulário 
para as IFs que atuam como 
agentes financeiros nas 
operações indiretas, a respeito 
de seus instrumentos de gestão 
socioambiental 

Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental, com 
a definição de diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

Disponibilização de informações 
das operações de apoio 
financeiro indireto automático. 

Linhas de IFIs para energia 
renovável 

Transparência para operações 
automáticas de financiamento 

Qualificação de projetos por 
externalidades positivas 

Cooperação com International  
Finance Corporation 

Captação de R$ 750 milhões 
com o BID para energia eólica 
e US$ 300 milhões com o NDB 
para diferentes fontes 
de energia renovável.  

Atualização da Política 
Operacional, definindo menor 
custo de captação a projetos 
que tenham qualificadores de 
retorno socioambiental (pré-
definidos pelo banco). 

Criação do Departamento de 
Monitoramento e Avaliação e 
definição de Quadros de 
resultados para cada operação, 
com indicadores e metas que 
mensurem seu impacto positivo. 

Acordo que prevê mapeamento 
de prioridades para 
aprimoramento de políticas e 
práticas socioambientais no 
apoio financeiro. 

> Divulgação das fontes de 
energia elegíveis a receber 
os recursos e divulgação da 
análise socioambiental da 
operação com o NDB 

> Captação de novos recursos 
com IFIs  para projetos 
verdes, considerando a 
“barra mínima” de 
adequação à Política 
Socioambiental do banco e 
oportunidades de “subir” 
esta barra. 

> Inclusão das operações 
automáticas na base de 
dados dinâmica, a exemplo 
das operações não-
automáticas. 

> Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental: 
definindo diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

> Replicação desta lógica 
horizontal com 
qualificadores para 
investimentos em bens de 
capital e aquisição de 
serviços, bens e insumos 
para MPMEs  

> Desenvolvimento de um 
modelo de avaliação de 
impacto dos projetos 

> Avaliação periódica dos 
impactos dos qualificadores 
e segmentos incentivados 

> Divulgação de indicadores e 
resultados da avaliação de 
impacto por projeto e pela 
carteira (incorporando-os ao 
Relatório de Efetividade) 

> Consulta à sociedade civil 
sobre metodologias de 
avaliação de impacto 

> Inclusão de impactos sociais 
negativos quando relevante, 
nos sistemas de 
monitoramento e avaliação 
(M&A) 

> Harmonização dos métodos 
e reporte de M&A com os 
instrumentos de gestão 
socioambiental já existentes 

> Plano de adoção dos 
Padrões de Desempenho do 
IFC, para operações de 
project  finance . 

> Aperfeiçoamento da 
Ouvidoria do BNDES, a partir 
do benchmark da CAO/IFC. 

Novos instrumentos de 
monitoramento e avaliação Emissão de títulos verdes 

Emissão de títulos verdes para 
uso exclusivo no 
(re)financiamento de projetos 
de energia solar e eólica. 
A emissão permitiu a captação 
de US$ 1 bilhão. 

> Consideração, na avaliação 
sobre os projetos elegíveis 
para futuros títulos verdes, 
dos impactos sociais 
negativos potencialmente 
encontrados em projetos de 
energia renovável 
alternativa no país 

> Compromisso de reportar 
periodicamente o 
desempenho ambiental dos 
projetos (re)financiados pelo 
título verde, aumentando a 
transparência ativa. 

Atualização do Plano Plurianual de 
Implementação da PRSA 

>

Dimensões Governança Políticas  
operacionais

Captação 
de recursos

Monitoramento 
das operações

jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
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setoriais, políticas temáticas e vinculação de proce-
dimentos da Linha ISE com demais instrumentos.

Entre as Políticas Operacionais, a Socioambiental 
pode ser diretamente impactada por duas novi-
dades, que envolvem a interação do BNDES com 
seus agentes financeiros e com o International 
Finance Corporation. Espera-se que resultem em 
novas regras para operações indiretas automáti-
cas e para as diretas da modalidade project finan-
ce. A qualificação de projetos de acordo com ex-
ternalidades positivas na Linha Finem e as novas 
condições para o setor elétrico são duas mudan-
ças nas Políticas Operacionais que extrapolam a 
gestão socioambiental. Ambas contribuem para 
que questões socioambientais sejam considera-
das de forma prescritiva para justificar incentivos 
financeiros. A formalização da consideração de 

outros impactos negativos (por meio, por exem-
plo, de política setorial socioambiental) e a ava-
liação do resultado desses incentivos ainda são 
detalhamentos esperados para melhorar o de-
sempenho socioambiental da carteira do banco.

A avaliação dos resultados de decisões de apoio 
financeiro já é objeto de mudanças realizadas no 
Monitoramento das Operações, após um proces-
so iniciado nos últimos anos e que se acelerou 
nestes últimos meses, com a criação de um Depar-
tamento de Avaliação e Monitoramento e instru-
mentos, como o Quadro de Resultados para cada 
operação. A mensuração dos impactos sociais – 
inclusive considerando aqueles negativos – é ne-
cessária, bem como a divulgação do cumprimento 
de metas dos projetos apoiados. A transparência 
sobre operações automáticas de financiamento 

Novidades

Propostas 
para garantir 

que haja 
impacto 
positivo 

 

Disponibilização de informações 
de todos os desembolsos e da 
carteira de renda variável. 

Novas condições de 
financiamento ao setor 
elétrico 

Transparência para as 
operações de renda variável 

Criação da Área de Gestão 
Pública e Socioambiental 

Estruturação do Fundo de 
Energia Sustentável 

Fim ao crédito a termoelétricas 
de carvão e óleo combustível, 
além da redução do custo para 
financiamento de eficiência 
energética e energia solar, e 
aumento para hidrelétricas e 
termoelétricas a gás. 

Nova estrutura da AMA, 
integrada aos Departamentos 
de Gestão Pública, Inclusão 
Produtiva e equipe do Dpto
de Assuntos Transversais. 

Dpto de Meio Ambiente passou  
a ser o responsável pela gestão 
da Linha ISE e foi criado um 
subcomitê para o subcrédito  
social, como parte do CSS. 

Fundo com objetivo de investir 
em debêntures de infraestrutura 
que contribuam para a transição 
a uma economia de baixo 
carbono, com foco em energias 
renováveis alternativas. 

> Expansão da diferenciação a 
outros setores críticos, 
aplicando a determinadas 
atividades a restrição adotada 
para carvão e óleo 
combustível 

> Desenvolvimento de Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, definindo 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

> Ampliação do engajamento 
socioambiental com empresas 
de carteira relevante de 
termoelétricas a carvão ou 
óleo combustível e que sejam 
financiadas de outras formas 
pelo banco. 

> Divulgação da Política de 
Indicação do Sistema BNDES 
em Colegiados 

> Divulgação do nome dos 
conselheiros indicados para 
cada investida 

> Desenvolvimento de diretrizes 
de avaliação socioambiental 
para renda variável 

> Lançamento de novas 
políticas setoriais 
socioambientais em 2017 

> Inclusão de técnicos na AGS 
com formação e experiência 
em temas socioambientais 
específicos 

> Implementação das 
intervenções inicialmente 
previstas no Plano Plurianual 
da PRSA 

> Revisão da Política de 
Entorno 

> Revisão da política e do 
Roteiro de Apresentação de 
Projetos da Linha ISE 

> Adoção de propostas já 
anteriormente 
apresentadas: articular Linha 
com resultados da 
categorização do risco 
socioambiental e da 
Avaliação Territorial 
Preliminar; e considerar 
terceiros independentes 
para avaliação 

> Divulgação das salvaguardas 
socioambientais do fundo 

> Divulgação de relatórios 
anuais sobre o desempenho 
ambiental e financeiro do 
fundo 

> Adequação a uma Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, que defina 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

Nova governança da Linha ISE Formulário socioambiental 
para agentes financeiros 

Início de diálogo e 
desenvolvimento de formulário 
para as IFs que atuam como 
agentes financeiros nas 
operações indiretas, a respeito 
de seus instrumentos de gestão 
socioambiental 

Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental, com 
a definição de diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

Disponibilização de informações 
das operações de apoio 
financeiro indireto automático. 

Linhas de IFIs para energia 
renovável 

Transparência para operações 
automáticas de financiamento 

Qualificação de projetos por 
externalidades positivas 

Cooperação com International  
Finance Corporation 

Captação de R$ 750 milhões 
com o BID para energia eólica 
e US$ 300 milhões com o NDB 
para diferentes fontes 
de energia renovável.  

Atualização da Política 
Operacional, definindo menor 
custo de captação a projetos 
que tenham qualificadores de 
retorno socioambiental (pré-
definidos pelo banco). 

Criação do Departamento de 
Monitoramento e Avaliação e 
definição de Quadros de 
resultados para cada operação, 
com indicadores e metas que 
mensurem seu impacto positivo. 

Acordo que prevê mapeamento 
de prioridades para 
aprimoramento de políticas e 
práticas socioambientais no 
apoio financeiro. 

> Divulgação das fontes de 
energia elegíveis a receber 
os recursos e divulgação da 
análise socioambiental da 
operação com o NDB 

> Captação de novos recursos 
com IFIs  para projetos 
verdes, considerando a 
“barra mínima” de 
adequação à Política 
Socioambiental do banco e 
oportunidades de “subir” 
esta barra. 

> Inclusão das operações 
automáticas na base de 
dados dinâmica, a exemplo 
das operações não-
automáticas. 

> Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental: 
definindo diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

> Replicação desta lógica 
horizontal com 
qualificadores para 
investimentos em bens de 
capital e aquisição de 
serviços, bens e insumos 
para MPMEs  

> Desenvolvimento de um 
modelo de avaliação de 
impacto dos projetos 

> Avaliação periódica dos 
impactos dos qualificadores 
e segmentos incentivados 

> Divulgação de indicadores e 
resultados da avaliação de 
impacto por projeto e pela 
carteira (incorporando-os ao 
Relatório de Efetividade) 

> Consulta à sociedade civil 
sobre metodologias de 
avaliação de impacto 

> Inclusão de impactos sociais 
negativos quando relevante, 
nos sistemas de 
monitoramento e avaliação 
(M&A) 

> Harmonização dos métodos 
e reporte de M&A com os 
instrumentos de gestão 
socioambiental já existentes 

> Plano de adoção dos 
Padrões de Desempenho do 
IFC, para operações de 
project  finance . 

> Aperfeiçoamento da 
Ouvidoria do BNDES, a partir 
do benchmark da CAO/IFC. 

Novos instrumentos de 
monitoramento e avaliação Emissão de títulos verdes 

Emissão de títulos verdes para 
uso exclusivo no 
(re)financiamento de projetos 
de energia solar e eólica. 
A emissão permitiu a captação 
de US$ 1 bilhão. 

> Consideração, na avaliação 
sobre os projetos elegíveis 
para futuros títulos verdes, 
dos impactos sociais 
negativos potencialmente 
encontrados em projetos de 
energia renovável 
alternativa no país 

> Compromisso de reportar 
periodicamente o 
desempenho ambiental dos 
projetos (re)financiados pelo 
título verde, aumentando a 
transparência ativa. 

Atualização do Plano Plurianual de 
Implementação da PRSA 

>

Novidades

Propostas 
para garantir 

que haja 
impacto 
positivo 

 

Disponibilização de informações 
de todos os desembolsos e da 
carteira de renda variável. 

Novas condições de 
financiamento ao setor 
elétrico 

Transparência para as 
operações de renda variável 

Criação da Área de Gestão 
Pública e Socioambiental 

Estruturação do Fundo de 
Energia Sustentável 

Fim ao crédito a termoelétricas 
de carvão e óleo combustível, 
além da redução do custo para 
financiamento de eficiência 
energética e energia solar, e 
aumento para hidrelétricas e 
termoelétricas a gás. 

Nova estrutura da AMA, 
integrada aos Departamentos 
de Gestão Pública, Inclusão 
Produtiva e equipe do Dpto
de Assuntos Transversais. 

Dpto de Meio Ambiente passou  
a ser o responsável pela gestão 
da Linha ISE e foi criado um 
subcomitê para o subcrédito  
social, como parte do CSS. 

Fundo com objetivo de investir 
em debêntures de infraestrutura 
que contribuam para a transição 
a uma economia de baixo 
carbono, com foco em energias 
renováveis alternativas. 

> Expansão da diferenciação a 
outros setores críticos, 
aplicando a determinadas 
atividades a restrição adotada 
para carvão e óleo 
combustível 

> Desenvolvimento de Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, definindo 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

> Ampliação do engajamento 
socioambiental com empresas 
de carteira relevante de 
termoelétricas a carvão ou 
óleo combustível e que sejam 
financiadas de outras formas 
pelo banco. 

> Divulgação da Política de 
Indicação do Sistema BNDES 
em Colegiados 

> Divulgação do nome dos 
conselheiros indicados para 
cada investida 

> Desenvolvimento de diretrizes 
de avaliação socioambiental 
para renda variável 

> Lançamento de novas 
políticas setoriais 
socioambientais em 2017 

> Inclusão de técnicos na AGS 
com formação e experiência 
em temas socioambientais 
específicos 

> Implementação das 
intervenções inicialmente 
previstas no Plano Plurianual 
da PRSA 

> Revisão da Política de 
Entorno 

> Revisão da política e do 
Roteiro de Apresentação de 
Projetos da Linha ISE 

> Adoção de propostas já 
anteriormente 
apresentadas: articular Linha 
com resultados da 
categorização do risco 
socioambiental e da 
Avaliação Territorial 
Preliminar; e considerar 
terceiros independentes 
para avaliação 

> Divulgação das salvaguardas 
socioambientais do fundo 

> Divulgação de relatórios 
anuais sobre o desempenho 
ambiental e financeiro do 
fundo 

> Adequação a uma Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, que defina 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

Nova governança da Linha ISE Formulário socioambiental 
para agentes financeiros 

Início de diálogo e 
desenvolvimento de formulário 
para as IFs que atuam como 
agentes financeiros nas 
operações indiretas, a respeito 
de seus instrumentos de gestão 
socioambiental 

Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental, com 
a definição de diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

Disponibilização de informações 
das operações de apoio 
financeiro indireto automático. 

Linhas de IFIs para energia 
renovável 

Transparência para operações 
automáticas de financiamento 

Qualificação de projetos por 
externalidades positivas 

Cooperação com International  
Finance Corporation 

Captação de R$ 750 milhões 
com o BID para energia eólica 
e US$ 300 milhões com o NDB 
para diferentes fontes 
de energia renovável.  

Atualização da Política 
Operacional, definindo menor 
custo de captação a projetos 
que tenham qualificadores de 
retorno socioambiental (pré-
definidos pelo banco). 

Criação do Departamento de 
Monitoramento e Avaliação e 
definição de Quadros de 
resultados para cada operação, 
com indicadores e metas que 
mensurem seu impacto positivo. 

Acordo que prevê mapeamento 
de prioridades para 
aprimoramento de políticas e 
práticas socioambientais no 
apoio financeiro. 

> Divulgação das fontes de 
energia elegíveis a receber 
os recursos e divulgação da 
análise socioambiental da 
operação com o NDB 

> Captação de novos recursos 
com IFIs  para projetos 
verdes, considerando a 
“barra mínima” de 
adequação à Política 
Socioambiental do banco e 
oportunidades de “subir” 
esta barra. 

> Inclusão das operações 
automáticas na base de 
dados dinâmica, a exemplo 
das operações não-
automáticas. 

> Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental: 
definindo diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

> Replicação desta lógica 
horizontal com 
qualificadores para 
investimentos em bens de 
capital e aquisição de 
serviços, bens e insumos 
para MPMEs  

> Desenvolvimento de um 
modelo de avaliação de 
impacto dos projetos 

> Avaliação periódica dos 
impactos dos qualificadores 
e segmentos incentivados 

> Divulgação de indicadores e 
resultados da avaliação de 
impacto por projeto e pela 
carteira (incorporando-os ao 
Relatório de Efetividade) 

> Consulta à sociedade civil 
sobre metodologias de 
avaliação de impacto 

> Inclusão de impactos sociais 
negativos quando relevante, 
nos sistemas de 
monitoramento e avaliação 
(M&A) 

> Harmonização dos métodos 
e reporte de M&A com os 
instrumentos de gestão 
socioambiental já existentes 

> Plano de adoção dos 
Padrões de Desempenho do 
IFC, para operações de 
project  finance . 

> Aperfeiçoamento da 
Ouvidoria do BNDES, a partir 
do benchmark da CAO/IFC. 

Novos instrumentos de 
monitoramento e avaliação Emissão de títulos verdes 

Emissão de títulos verdes para 
uso exclusivo no 
(re)financiamento de projetos 
de energia solar e eólica. 
A emissão permitiu a captação 
de US$ 1 bilhão. 

> Consideração, na avaliação 
sobre os projetos elegíveis 
para futuros títulos verdes, 
dos impactos sociais 
negativos potencialmente 
encontrados em projetos de 
energia renovável 
alternativa no país 

> Compromisso de reportar 
periodicamente o 
desempenho ambiental dos 
projetos (re)financiados pelo 
título verde, aumentando a 
transparência ativa. 

Atualização do Plano Plurianual de 
Implementação da PRSA 
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e daquelas de renda variável foi positiva dentro 
do compromisso de transparência ativa do banco, 
mas ainda não há informações socioambientais 
individualizadas para nenhum tipo de operação e 
estas duas modalidades de apoio financeiro ainda 
não estão sob a Política Socioambiental.

As ações do banco para Captação de Recursos 
também extrapolam questões socioambientais, 
mas três delas têm relação direta com o tema e 
possibilitam aumentar a disponibilidade de re-
cursos para energia renovável alternativa e sua 
participação na carteira do banco: a estrutura-
ção do Fundo de Energia Sustentável, a emissão 
de títulos verdes e a captação de recursos com 
instituições financeiras internacionais. Ainda que 
contribuam positivamente para mitigação e adap-
tação às mudanças climáticas, o apoio às renová-
veis deve considerar impactos de outros temas 
verificados em projetos no país, garantindo que os 
recursos sejam destinados àqueles com maior ca-
pacidade de gerir esses impactos.

Na análise do que cada mudança pode significar 
para a gestão socioambiental, foram considera-
dos aspectos internos (responsabilidades das 
áreas, instrumentos e o Comitê de Sustentabilida-
de Socioambiental do banco) e externos (setores 
econômicos aos quais a carteira do banco está 
exposta, expectativas da sociedade civil e rela-
cionamento com outras instituições financeiras). 
Nos casos em que as mudanças anunciadas pelo 
banco ou os desdobramentos propostos também 
fazem parte de entregas do Plano Plurianual da 
PRSA, foram identificados os status destas ações, 
dentro dos prazos pactuados – já considerando a 
atualização do Plano, publicada em julho/2017.

Esse estudo dá continuidade à análise publicada em 
setembro/2016 “Caminhos da Responsabilidade So-
cioambiental do BNDES: Análise e propostas para evo-
lução do desempenho socioambiental do banco” e 
espera contribuir com o monitoramento da sociedade 
a respeito do banco e com a busca de soluções nesse 
caminho de evolução de sua gestão socioambiental.

Novidades

Propostas 
para garantir 

que haja 
impacto 
positivo 

 

Disponibilização de informações 
de todos os desembolsos e da 
carteira de renda variável. 

Novas condições de 
financiamento ao setor 
elétrico 

Transparência para as 
operações de renda variável 

Criação da Área de Gestão 
Pública e Socioambiental 

Estruturação do Fundo de 
Energia Sustentável 

Fim ao crédito a termoelétricas 
de carvão e óleo combustível, 
além da redução do custo para 
financiamento de eficiência 
energética e energia solar, e 
aumento para hidrelétricas e 
termoelétricas a gás. 

Nova estrutura da AMA, 
integrada aos Departamentos 
de Gestão Pública, Inclusão 
Produtiva e equipe do Dpto
de Assuntos Transversais. 

Dpto de Meio Ambiente passou  
a ser o responsável pela gestão 
da Linha ISE e foi criado um 
subcomitê para o subcrédito  
social, como parte do CSS. 

Fundo com objetivo de investir 
em debêntures de infraestrutura 
que contribuam para a transição 
a uma economia de baixo 
carbono, com foco em energias 
renováveis alternativas. 

> Expansão da diferenciação a 
outros setores críticos, 
aplicando a determinadas 
atividades a restrição adotada 
para carvão e óleo 
combustível 

> Desenvolvimento de Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, definindo 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

> Ampliação do engajamento 
socioambiental com empresas 
de carteira relevante de 
termoelétricas a carvão ou 
óleo combustível e que sejam 
financiadas de outras formas 
pelo banco. 

> Divulgação da Política de 
Indicação do Sistema BNDES 
em Colegiados 

> Divulgação do nome dos 
conselheiros indicados para 
cada investida 

> Desenvolvimento de diretrizes 
de avaliação socioambiental 
para renda variável 

> Lançamento de novas 
políticas setoriais 
socioambientais em 2017 

> Inclusão de técnicos na AGS 
com formação e experiência 
em temas socioambientais 
específicos 

> Implementação das 
intervenções inicialmente 
previstas no Plano Plurianual 
da PRSA 

> Revisão da Política de 
Entorno 

> Revisão da política e do 
Roteiro de Apresentação de 
Projetos da Linha ISE 

> Adoção de propostas já 
anteriormente 
apresentadas: articular Linha 
com resultados da 
categorização do risco 
socioambiental e da 
Avaliação Territorial 
Preliminar; e considerar 
terceiros independentes 
para avaliação 

> Divulgação das salvaguardas 
socioambientais do fundo 

> Divulgação de relatórios 
anuais sobre o desempenho 
ambiental e financeiro do 
fundo 

> Adequação a uma Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, que defina 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

Nova governança da Linha ISE Formulário socioambiental 
para agentes financeiros 

Início de diálogo e 
desenvolvimento de formulário 
para as IFs que atuam como 
agentes financeiros nas 
operações indiretas, a respeito 
de seus instrumentos de gestão 
socioambiental 

Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental, com 
a definição de diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

Disponibilização de informações 
das operações de apoio 
financeiro indireto automático. 

Linhas de IFIs para energia 
renovável 

Transparência para operações 
automáticas de financiamento 

Qualificação de projetos por 
externalidades positivas 

Cooperação com International  
Finance Corporation 

Captação de R$ 750 milhões 
com o BID para energia eólica 
e US$ 300 milhões com o NDB 
para diferentes fontes 
de energia renovável.  

Atualização da Política 
Operacional, definindo menor 
custo de captação a projetos 
que tenham qualificadores de 
retorno socioambiental (pré-
definidos pelo banco). 

Criação do Departamento de 
Monitoramento e Avaliação e 
definição de Quadros de 
resultados para cada operação, 
com indicadores e metas que 
mensurem seu impacto positivo. 

Acordo que prevê mapeamento 
de prioridades para 
aprimoramento de políticas e 
práticas socioambientais no 
apoio financeiro. 

> Divulgação das fontes de 
energia elegíveis a receber 
os recursos e divulgação da 
análise socioambiental da 
operação com o NDB 

> Captação de novos recursos 
com IFIs  para projetos 
verdes, considerando a 
“barra mínima” de 
adequação à Política 
Socioambiental do banco e 
oportunidades de “subir” 
esta barra. 

> Inclusão das operações 
automáticas na base de 
dados dinâmica, a exemplo 
das operações não-
automáticas. 

> Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental: 
definindo diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

> Replicação desta lógica 
horizontal com 
qualificadores para 
investimentos em bens de 
capital e aquisição de 
serviços, bens e insumos 
para MPMEs  

> Desenvolvimento de um 
modelo de avaliação de 
impacto dos projetos 

> Avaliação periódica dos 
impactos dos qualificadores 
e segmentos incentivados 

> Divulgação de indicadores e 
resultados da avaliação de 
impacto por projeto e pela 
carteira (incorporando-os ao 
Relatório de Efetividade) 

> Consulta à sociedade civil 
sobre metodologias de 
avaliação de impacto 

> Inclusão de impactos sociais 
negativos quando relevante, 
nos sistemas de 
monitoramento e avaliação 
(M&A) 

> Harmonização dos métodos 
e reporte de M&A com os 
instrumentos de gestão 
socioambiental já existentes 

> Plano de adoção dos 
Padrões de Desempenho do 
IFC, para operações de 
project  finance . 

> Aperfeiçoamento da 
Ouvidoria do BNDES, a partir 
do benchmark da CAO/IFC. 

Novos instrumentos de 
monitoramento e avaliação Emissão de títulos verdes 

Emissão de títulos verdes para 
uso exclusivo no 
(re)financiamento de projetos 
de energia solar e eólica. 
A emissão permitiu a captação 
de US$ 1 bilhão. 

> Consideração, na avaliação 
sobre os projetos elegíveis 
para futuros títulos verdes, 
dos impactos sociais 
negativos potencialmente 
encontrados em projetos de 
energia renovável 
alternativa no país 

> Compromisso de reportar 
periodicamente o 
desempenho ambiental dos 
projetos (re)financiados pelo 
título verde, aumentando a 
transparência ativa. 

Atualização do Plano Plurianual de 
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Novidades

Propostas 
para garantir 

que haja 
impacto 
positivo 

 

Disponibilização de informações 
de todos os desembolsos e da 
carteira de renda variável. 

Novas condições de 
financiamento ao setor 
elétrico 

Transparência para as 
operações de renda variável 

Criação da Área de Gestão 
Pública e Socioambiental 

Estruturação do Fundo de 
Energia Sustentável 

Fim ao crédito a termoelétricas 
de carvão e óleo combustível, 
além da redução do custo para 
financiamento de eficiência 
energética e energia solar, e 
aumento para hidrelétricas e 
termoelétricas a gás. 

Nova estrutura da AMA, 
integrada aos Departamentos 
de Gestão Pública, Inclusão 
Produtiva e equipe do Dpto
de Assuntos Transversais. 

Dpto de Meio Ambiente passou  
a ser o responsável pela gestão 
da Linha ISE e foi criado um 
subcomitê para o subcrédito  
social, como parte do CSS. 

Fundo com objetivo de investir 
em debêntures de infraestrutura 
que contribuam para a transição 
a uma economia de baixo 
carbono, com foco em energias 
renováveis alternativas. 

> Expansão da diferenciação a 
outros setores críticos, 
aplicando a determinadas 
atividades a restrição adotada 
para carvão e óleo 
combustível 

> Desenvolvimento de Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, definindo 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

> Ampliação do engajamento 
socioambiental com empresas 
de carteira relevante de 
termoelétricas a carvão ou 
óleo combustível e que sejam 
financiadas de outras formas 
pelo banco. 

> Divulgação da Política de 
Indicação do Sistema BNDES 
em Colegiados 

> Divulgação do nome dos 
conselheiros indicados para 
cada investida 

> Desenvolvimento de diretrizes 
de avaliação socioambiental 
para renda variável 

> Lançamento de novas 
políticas setoriais 
socioambientais em 2017 

> Inclusão de técnicos na AGS 
com formação e experiência 
em temas socioambientais 
específicos 

> Implementação das 
intervenções inicialmente 
previstas no Plano Plurianual 
da PRSA 

> Revisão da Política de 
Entorno 

> Revisão da política e do 
Roteiro de Apresentação de 
Projetos da Linha ISE 

> Adoção de propostas já 
anteriormente 
apresentadas: articular Linha 
com resultados da 
categorização do risco 
socioambiental e da 
Avaliação Territorial 
Preliminar; e considerar 
terceiros independentes 
para avaliação 

> Divulgação das salvaguardas 
socioambientais do fundo 

> Divulgação de relatórios 
anuais sobre o desempenho 
ambiental e financeiro do 
fundo 

> Adequação a uma Política 
Socioambiental Setorial para 
o Setor Elétrico, que defina 
critérios e diretrizes para 
impactos associados ao setor 

Nova governança da Linha ISE Formulário socioambiental 
para agentes financeiros 

Início de diálogo e 
desenvolvimento de formulário 
para as IFs que atuam como 
agentes financeiros nas 
operações indiretas, a respeito 
de seus instrumentos de gestão 
socioambiental 

Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental, com 
a definição de diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

Disponibilização de informações 
das operações de apoio 
financeiro indireto automático. 

Linhas de IFIs para energia 
renovável 

Transparência para operações 
automáticas de financiamento 

Qualificação de projetos por 
externalidades positivas 

Cooperação com International  
Finance Corporation 

Captação de R$ 750 milhões 
com o BID para energia eólica 
e US$ 300 milhões com o NDB 
para diferentes fontes 
de energia renovável.  

Atualização da Política 
Operacional, definindo menor 
custo de captação a projetos 
que tenham qualificadores de 
retorno socioambiental (pré-
definidos pelo banco). 

Criação do Departamento de 
Monitoramento e Avaliação e 
definição de Quadros de 
resultados para cada operação, 
com indicadores e metas que 
mensurem seu impacto positivo. 

Acordo que prevê mapeamento 
de prioridades para 
aprimoramento de políticas e 
práticas socioambientais no 
apoio financeiro. 

> Divulgação das fontes de 
energia elegíveis a receber 
os recursos e divulgação da 
análise socioambiental da 
operação com o NDB 

> Captação de novos recursos 
com IFIs  para projetos 
verdes, considerando a 
“barra mínima” de 
adequação à Política 
Socioambiental do banco e 
oportunidades de “subir” 
esta barra. 

> Inclusão das operações 
automáticas na base de 
dados dinâmica, a exemplo 
das operações não-
automáticas. 

> Inclusão de operações 
automáticas no escopo da 
Política Socioambiental: 
definindo diretrizes que 
determinem requisitos 
mínimos a serem cumpridos 
pelas IFs parceiras na análise 
dos projetos. 

> Replicação desta lógica 
horizontal com 
qualificadores para 
investimentos em bens de 
capital e aquisição de 
serviços, bens e insumos 
para MPMEs  

> Desenvolvimento de um 
modelo de avaliação de 
impacto dos projetos 

> Avaliação periódica dos 
impactos dos qualificadores 
e segmentos incentivados 

> Divulgação de indicadores e 
resultados da avaliação de 
impacto por projeto e pela 
carteira (incorporando-os ao 
Relatório de Efetividade) 

> Consulta à sociedade civil 
sobre metodologias de 
avaliação de impacto 

> Inclusão de impactos sociais 
negativos quando relevante, 
nos sistemas de 
monitoramento e avaliação 
(M&A) 

> Harmonização dos métodos 
e reporte de M&A com os 
instrumentos de gestão 
socioambiental já existentes 

> Plano de adoção dos 
Padrões de Desempenho do 
IFC, para operações de 
project  finance . 

> Aperfeiçoamento da 
Ouvidoria do BNDES, a partir 
do benchmark da CAO/IFC. 

Novos instrumentos de 
monitoramento e avaliação Emissão de títulos verdes 

Emissão de títulos verdes para 
uso exclusivo no 
(re)financiamento de projetos 
de energia solar e eólica. 
A emissão permitiu a captação 
de US$ 1 bilhão. 

> Consideração, na avaliação 
sobre os projetos elegíveis 
para futuros títulos verdes, 
dos impactos sociais 
negativos potencialmente 
encontrados em projetos de 
energia renovável 
alternativa no país 

> Compromisso de reportar 
periodicamente o 
desempenho ambiental dos 
projetos (re)financiados pelo 
título verde, aumentando a 
transparência ativa. 

Atualização do Plano Plurianual de 
Implementação da PRSA 

>
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I N T R O D U Ç ÃO

O mês de junho/2016 marcou a transição da gestão mais longeva do BNDES. Após nove anos sob a 

presidência de Luciano Coutinho, Maria Silvia Bastos Marques assumiu a liderança do banco. Durante o 

período em que esteve à frente do banco (01/06/16-31/05/17), foram anunciadas diversas mudanças, 

entre elas, algumas que impactavam direta ou indiretamente sua gestão socioambiental e cujos desdo-

bramentos se seguirão com a nova gestão, com a presidência de Paulo Rabello de Castro. 

OBJETIVOS DA PUBLICAÇÃO

Motivado pelo potencial impacto dessas mudan-
ças e pela sobreposição (temática e temporal) 
com etapas do Plano de Implementação da Po-
lítica de Responsabilidade Socioambiental, esse 
estudo tem como objetivos: 

i. Prover à sociedade civil uma atualização 
sobre o status da gestão socioambiental do 
BNDES, como continuidade do trabalho rea-

CAMINHOS DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO BNDES

Entender o conjunto de instrumentos para ges-
tão socioambiental do BNDES e sua governança é 
fundamental para a compreensão do impacto das 
operações apoiadas pelo banco e para a proposi-
ção de avanços que garantam a preservação do 
meio ambiente e a proteção de direitos humanos 
no país. Nesse contexto, a SITAWI vem avalian-
do políticas, práticas e estruturas de governança 
socioambientais do BNDES. Em 2016, a publica-
ção anterior desta série teve como foco, avaliar o 
status atual da gestão socioambiental do banco, 
levando em consideração mudanças que vinham 
ocorrendo internamente, com destaque para a 
elaboração do Plano Plurianual de Implemen-
tação da Política de Responsabilidade Socioam-
biental (PRSA), e a formação do Comitê de Sus-
tentabilidade Socioambiental e Desenvolvimento 
Territorial (CSS).

O Plano Plurianual foi uma das exigências da Re-
solução 4.327/2014 do Conselho Monetário Na-
cional para as instituições financeiras como forma 
de indicar as iniciativas a serem tomadas para 
efetiva implementação da PRSA. O BNDES de-
senvolveu em 2014 seu plano, dividido em cinco 
frentes de trabalho:

Frente 1 – Alinhamento Estratégico e Gestão 
da Implementação da Política

Frente 2 – Diálogo e Prestação de Contas

Frente 3 – Atuação Finalística

Frente 4 – Liderança, Cultura e Aprendizado

Frente 5 – Administrativo-Organizacional

1 A publicação está disponível em: http://info.sitawi.net/rsa-no-bndes

lizado pela SITAWI que culminou na publica-
ção Caminhos da Responsabilidade Socioam-
biental no BNDES: Análise e propostas para 
evolução do desempenho socioambiental do 
banco1, em setembro/2016.

ii. Identificar os impactos das mudanças 
anunciadas e propor desdobramentos que 
garantam o impacto positivo das mudanças
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Figura 1: Quadro analítico para mudanças socioambientais

MÉTODO E ESTRUTURA

Pelo grande número e relevância das modifica-
ções ocorridas a partir de junho/2016 na direto-
ria do banco e em políticas e procedimentos que 
vão além da gestão socioambiental, identificamos 
a necessidade de monitorar e analisar aquelas 
que mais impactam a temática socioambiental. 
Este estudo não se propõe, no entanto, a analisar 
todas as mudanças anunciadas, limitando seu es-
copo à gestão socioambiental.

Além de utilizar informações disponibilizadas pelo 
BNDES, consultamos agentes financeiros (institui-
ções financeiras que atuam como intermediários 
em operações do banco) e organizações da socie-
dade civil (OSCs). A consulta às OSCs foi feita com 
base em um documento estruturado no qual foram 
apresentadas as mudanças e nossas percepções. 

As doze mudanças identificadas foram separadas 
em quatro dimensões:

i. Governança (Seção 2)

ii. Políticas operacionais (Seção 3)

iii. Monitoramento das operações (Seção 4)

iv. Captação de recursos (Seção 5)

Em cada uma dessas seções, são descritos os es-
tágios anterior e atual, após as mudanças, seu po-
tencial impacto para a gestão socioambiental e 
propostas de desdobramentos factíveis em curto e 
médio prazo e que permitam que os impactos po-
sitivos sejam de fato efetivos ou ainda ampliados. 

Mudanças anunciadas 
pelo banco Análise

Propostas de desdobramentos
 para garantir efeito positivo

Mudança 1

Mudança 2

Mudança 3

. . . 

Mudança n

Proposta a

Proposta b

Proposta c

 . . . 

Proposta k

Estágio anterior

Estágio atual

Importância e 
potenciais efeitos
para a gestão  
socioambiental

=   Mudança ou proposta corresponde a uma ou mais ações 

previstas no Plano Plurianual da PRSA

Não 
executada

Parcialmente
executada Executada

 Área de Meio Ambiente 
Área de Gestão Pública e Socioambiental

Departamento 
de Inclusão 

Produtiva

Departamento 
de Gestão Pública

Departamento 
de Meio Ambiente

Em todas as áreas, essas gerências 
desapareceram, devido à centralização 
das suas funções em uma Área Jurídica

Novos departamentos

Departamento 
de Gestão do 

Fundo Amazônia

Ger.Executiva 
Jurídica de Meio 

Ambiente
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I N T R O D U Ç ÃO

Considerando o horizonte de implementação 
do Plano Plurianual, cuja última fase estava ini-
cialmente prevista para começar no 2º semes-
tre/2016, identificamos também que algumas 
das doze mudanças anunciadas pelo BNDES e 
das propostas feitas por nós se encaixavam em 
ações previstas pelo banco. Em ambos os casos, 
quadros de diferentes cores indicam em qual 
frente do Plano Plurianual a ação está prevista 
e qual seu status. 

Em maio/2017, o Conselho de Administração do 
BNDES aprovou a versão atualizada do Plano Plu-
rianual, mantendo-o atualizado com a nova es-
trutura organizacional e com prazos repactuados. 
Essa nova versão e um balanço das atividades 

foram publicados em julho deste ano, indicando 
que além de o banco (por meio do CSS) realizar o 
monitoramento de sua PRSA conforme requerido 
pelo Banco Central, também deu transparência 
às entregas realizadas, o que é positivo para o 
monitoramento externo, da sociedade civil.

Além da divisão em Frentes, o Plano está dividi-
do em três fases: Curto, Médio e Longo, de acor-
do com o início das ações que foram definidas 
para o período 2014-2017.  Na atualização do 
Plano, as ações da terceira fase (Longo Prazo) 
tiveram seu início adiado do 2º semestre/2016 
para o 2º semestre/2017. Uma nova versão do 
Plano deve ser aprovada em 2018, contemplan-
do ações para o período 2018-2020.



M U DA N Ç A S  C O M  R E L AÇ ÃO  À  G OV E R N A N Ç A

2. MUDANÇAS 
COM RELAÇÃO À 

GOVERNANÇA
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M U DA N Ç A S  C O M  R E L AÇ ÃO  À  G OV E R N A N Ç A

2.1. CRIAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E SOCIOAMBIENTAL

A mudança de presidência em junho de 2016 
provocou uma reorganização de áreas e dire-
torias, algo natural pela troca de gestão após 
nove anos sob a liderança do presidente ante-

rior. Ainda que a dimensão socioambiental seja 
transversal para o BNDES, algumas instâncias 
de governança tinham maiores responsabilida-
des na gestão socioambiental.

2 A área também era responsável pelo apoio ao setor agropecuário e de produção de alimentos.

3 O CSS era formado pelos superintendentes das áreas de Meio Ambiente, Planejamento e Administração, com 
secretariado do até então Chefe de Departamento da Área de Assuntos Transversais, suporte técnico do Chefe de 
Departamento da Área Jurídica, além de outros membros de áreas operacionais que alternam-se de acordo com 
mandatos pré-determinados.

4 A estrutura organizacional do BNDES têm os seguintes níveis: Presidência, Diretorias, Áreas (lideradas pelos su-
perintendente) e Departamentos (lideradas pelos chefes de departamento).

Tabela 1: Unidades de governança socioambiental do BNDES 

Elaboração: SITAWI

Área de 
Meio Ambiente

Instâncias de governança 
antes de junho/16 Responsabilidades na gestão socioambiental

Área de 
Agropecuária 

e Inclusão Social 

Comitê de  
Sustentabilidade 
Socioambiental3   

(colegiado formado 
por superintendentes 

e chefes de  
departamentos4)

Departamento  
de Assuntos  

Transversais (parte 
da Área de  

Planejamento)

Atuação operacional: Análise, estruturação e acompanhamento de projetos de 
eficiência energética, Fundo Amazônia e outros projetos de tecnologia verde.

+

Atuação transversal: 

(i) Elaboração e revisão dos instrumentos relacionadas à gestão socioam-
biental do banco, em cooperação com a Área de Planejamento;

(ii) Apoio técnico à Coordenação de Meio Ambiente do Departamento de 
Prioridades e Enquadramento (DEPRI), na fase de enquadramento das ope-
rações;

(iii) Eventual apoio técnico, sob demanda, às áreas operacionais na fase de 
análise das operações

Atuação operacional: Análise, estruturação e acompanhamento de projetos 
do Fundo Social e de apoio à economia solidária2 (por meio do Departa-
mento de Economia Solidária)

Atuação transversal: Gestão da implementação das ações sob o escopo 
da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) e respectivo Pla-
no Plurianual de Implementação da PRSA.

Atuação transversal: Elaboração e revisão dos instrumentos relacionadas 
a gestão socioambiental do banco, em cooperação com a Área de Plane-
jamento (AP). O departamento era responsável pelo secretariado do CSS
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Com a reorganização da estrutura organizacional, 
estas instâncias foram afetadas. Parte da Área So-
cial foi incorporada à estrutura da antiga Área de 
Meio Ambiente, que passou a se chamar Área de 
Gestão Pública e Socioambiental (AGS). O novo 
nome, além de refletir a temática social que já 
era contemplada na atuação das duas áreas, tam-
bém inclui nova atribuição operacional: tratar do 
apoio financeiro ao setor público, excetuando-se 
as operações de saneamento e transporte, que 
passaram a ter uma área específica (Área de Sane-
amento e Transporte).

O Departamento de Economia Solidária, respon-
sável na Área de Agropecuária e Inclusão Social 
pelo apoio à inclusão produtiva e microcrédito, 
passou para a AGS chamando-se Departamento 
de Inclusão Produtiva. Incluem-se aí as operações 
do Fundo Social. Além disso, a equipe do Depar-
tamento de Assuntos Transversais, que estava na 
estrutura da Área de Planejamento, agora integra 
o departamento de meio ambiente da AGS. 

Um dos principais efeitos práticos desta mudan-
ça estrutural é na implementação do Plano Plu-

rianual da PRSA, que passa a estar integralmente 
sob responsabilidade da AGS. Anteriormente, o 
processo era liderado pelo Departamento de As-
suntos Transversais (da AP), com colaboração do 
DEMAM (da até então AMA).

Houve também modificação nas atribuições ope-
racionais. Análise, estruturação e acompanhamen-
to dos projetos de eficiência energética passaram 
da AMA para a Área de Energia, que também é res-
ponsável pelo apoio à energia renovável. 

Essa nova estrutura de governança centraliza a 
gestão dos instrumentos de gestão socioambien-
tal (ex: PRSA, Políticas Setoriais, Diretrizes Seto-
riais) na AGS, facilitando seu desenvolvimento, 
implementação e revisão. Especificamente, as 
linhas de financiamento orientadas às operações 
de impacto social e ambiental positivo, como Fun-
do Amazônia, Fundo Social e Linha ISE (veja mais 
detalhes na próxima seção) também ficam con-
centradas na área. Isso possibilita maior coerên-
cia na chamada “atuação de entorno” do banco, 
já que estes três instrumentos acima citados inte-
gram o “braço financeiro” dessa atuação.

Figura 2: Mudanças na estrutura organizacional da AGS, antiga AMA 
Fonte: Adaptado de BNDES (2017)

Mudanças anunciadas 
pelo banco Análise

Propostas de desdobramentos
 para garantir efeito positivo

Mudança 1

Mudança 2

Mudança 3

. . . 

Mudança n

Proposta a

Proposta b

Proposta c

 . . . 

Proposta k

Estágio anterior

Estágio atual

Importância e 
potenciais efeitos
para a gestão  
socioambiental

=   Mudança ou proposta corresponde a uma ou mais ações 

previstas no Plano Plurianual da PRSA

Não 
executada

Parcialmente
executada Executada

 Área de Meio Ambiente 
Área de Gestão Pública e Socioambiental

Departamento 
de Inclusão 

Produtiva

Departamento 
de Gestão Pública

Departamento 
de Meio Ambiente

Em todas as áreas, essas gerências 
desapareceram, devido à centralização 
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Departamento 
de Gestão do 

Fundo Amazônia

Ger.Executiva 
Jurídica de Meio 

Ambiente
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M U DA N Ç A S  C O M  R E L AÇ ÃO  À  G OV E R N A N Ç A

> Lançamento de novas políticas setoriais socioambientais em 20175.

> Lançamento de diretrizes socioambientais temáticas (ex: sobre Direitos Humanos, Comunidades Tra-
dicionais), a serem aplicadas à análise de projetos quando estes temas forem relevantes, considerando 
natureza e localização das atividades financiadas.

> Inclusão de técnicos na AGS com formação e experiência em temas socioambientais específicos, 
como aqueles acima mencionados.

> Implementação das intervenções inicialmente previstas no Plano Plurianual de Implementação da 
PRSA, como a atualização das condicionantes socioambientais para projetos de alto risco.

> Revisão da Política de Entorno do banco, incluindo seus instrumentos de apoio financeiro.

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo, 
para materialização do impacto positivo:

O lançamento de novas políticas setoriais e 
temáticas foi previsto como uma ação de mé-
dio prazo entre as atividades de Desenvol-
vimento e implementação de instrumentos 
para análise e acompanhamento de setores 
e temas críticos, que tiveram início (previsto) 
no 2º semestre/2014. No entanto, o banco di-
vulgou apenas a Política Socioambiental para 
o setor de Mineração.

A atualização de condicionantes é uma ação 
planejada como parte da atividade Estabe-
lecimento e implementação de práticas so-
cioambientais no processo de concessão de 
apoio financeiro, que era prevista para início 
no 1º semestre/2015. Por enquanto, apenas 
as condicionantes para operações de apoio à 
exportação foram atualizadas.

Previsto  no Plano Plurianual  
[Frente 3 – Processo  

de Concessão]

Uma das entregas previstas para o médio 
prazo (início até 1º semestre/2016) foi o 
Mapeamento e endereçamento de lacunas 
no tema de RSA. Uma das ações que fez 
parte desta entrega foi a capacitação de 
funcionários no tema de Direitos Humanos, 
em parceria com a Subsecretaria de Defesa 
e Promoção dos Direitos Humanos do Esta-
do do Rio de Janeiro.

Outra ação prevista com o mesmo objetivo 
é a Divulgação de oportunidades de capa-
citação em sustentabilidade, em uma plata-
forma interna para funcionários. A entrega 
está prevista para o 2º semestre/2017.

Previsto no Plano Plurianual 

[Frente 4 – Liderança, Cultura  
e Aprendizado]

5
 Até o momento o banco lançou apenas uma Política Setorial Socioambiental, de Mineração, no primeiro semestre de 2016.
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2.2. NOVA GOVERNANÇA DA LINHA ISE

A Linha Investimentos Sociais de Empresas 
(ISE), pela qual o BNDES disponibiliza recur-
sos reembolsáveis a taxas e prazos favorá-
veis para investimentos em iniciativas com 
fins sociais, é um dos instrumentos de apoio 
financeiro da Política de Entorno no banco. 
Sua gestão, até meados de 2016, era de res-
ponsabilidade do Departamento de Assuntos 
Transversais. Com a modificação organizacio-
nal descrita na subseção anterior, o DEMAM 
passou a liderar a gestão da linha.

Essa mudança estrutural tem o potencial de 
tornar a Linha ISE mais integrada a outros ins-
trumentos de gestão socioambiental, como os 
Questionários Socioambientais do projeto e da 
empresa e a Classificação da Categoria Ambien-
tal do Empreendimento6. A concentração dos 
responsáveis por esses instrumentos e pela Li-
nha ISE em uma mesma área pode facilitar aper-
feiçoamentos. Veja mais no quadro a seguir. 

> Revisão da política e do Roteiro de Apresentação de Projetos da Linha ISE, com a inclusão de salva-
guardas que garantam maior impacto socioambiental positivo dos projetos apoiados. 

> Adoção das três propostas apresentadas no estudo “Caminhos da Responsabilidade Socioam-
biental no BNDES: Análise e propostas para evolução do desempenho socioambiental do banco”. 
Veja o quadro a seguir. 

Outra novidade na governança foi a criação de 
um subcomitê para o subcrédito social (veja mais 
sobre o instrumento no quadro a seguir), como 
parte do CSS, algo que já vinha sendo discutido 
anteriormente. A existência desse fórum especí-
fico também tem o potencial de ser um indutor 
do aperfeiçoamento da Linha ISE, já que reúne 
especialistas de áreas com maior experiência na 
avaliação e monitoramento de projetos sociais. 

Trocas de conhecimento e melhorias na gestão 
da Linha ISE estavam incluídas como:  Aprimo-
ramento do processo de indução da respon-
sabilidade social de empresas por meio de 
melhorias na gestão da Linha ISE e iniciativas 
correlatas, com início previsto no 2º semes-
tre/2014 e término no 2º semestre/2016.

Previsto no Plano Plurianual

[Frente 3 – Produtos]

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo, 
para materialização do impacto positivo:

6A Classificação da Categoria Ambiental do Empreendimento é a categorização da operação entre três níveis de risco 
socioambiental: A (alto risco), B (médio), C (baixo). No estudo “Caminhos da Responsabilidade Socioambiental no 
BNDES: Análise e propostas para evolução do desempenho socioambiental do banco”, este e outros instrumentos 
foram analisados com maior detalhe.
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OPORTUNIDADES DE MELHORA PARA O SUBCRÉDITO SOCIAL 
COM A NOVA GOVERNANÇA

Por meio da Linha ISE, o banco concede sub-
créditos sociais, recursos complementares a 
operações tradicionais de apoio econômico 
com fins privados. Ou seja, quando são iden-
tificadas oportunidades de apoio a iniciativas 
com fins sociais no âmbito de influência de 
empresas e projetos, o Departamento de Prio-
rização e Enquadramento (DEPRI) do banco 
faz a recomendação à Área Operacional res-
ponsável por analisar e estruturar o projeto. 

A linha tem dois grandes objetivos. Um deles 
é voltado para as empresas: elevar o grau de 
responsabilidade social empresarial. O outro 
é orientado às políticas públicas: fortalece-
-las, aumentando a articulação de iniciativas 
sociais com estas políticas que reduzam vul-
nerabilidades sociais. 

O fato de ser um recurso caro para o banco 
– pelas condições facilitadas para concessão 
– e o potencial positivo desse instrumento contribuem para uma discussão em torno da efe-
tividade dos desembolsos da linha: os projetos apoiados com subcrédito social realmente 
contribuem para corrigir vulnerabilidades sociais?

No estudo “Caminhos da Responsabilidade Socioambiental do BNDES: Análise e propostas 
para evolução do desempenho socioambiental do banco” e em análises anteriores realizadas 
por outras organizações da sociedade civil, foram colocadas algumas sugestões para contribuir 
com a efetividade da linha. Esta nova governança da linha poderia ser um habilitador para algu-
mas destas propostas, indicadas a seguir:

i.Articular recomendação automática de contratação do subcrédito social com categoriza-
ção do risco socioambiental: estender a recomendação automática de uso da Linha ISE a 
todas as operações classificadas como alto nível de risco socioambiental (categoria A)7. 

ii. Articular contratação do subcrédito social com os resultados da Avaliação Territorial Preliminar.

iii. Considerar o envolvimento de terceiros independentes na avaliação de operações de 
maior porte.

Apesar das mudanças na governança, não 
está claro para a sociedade civil quais re-
sultados da análise interna que o banco 
fez sobre a Linha ISE e se ou como isso se 
desdobrará em mudanças. A Avaliação de 
Resultados da Linha ISE era uma ação com 
término previsto no 2º semestre/2016. 
Além disso, a Frente 2 (Diálogo e Presta-
ção de Contas) previa aperfeiçoamento da 
transparência ativa no que diz respeito às 
questões socioambientais perante à socie-
dade, sinalizando-a como um atendimento 
às demandas do Fórum de Diálogo com a 
Sociedade Civil. 

Previsto no Plano Plurianual

[Frente 3 – Produtos]

M U DA N Ç A S  C O M  R E L AÇ ÃO  À  G OV E R N A N Ç A

7 Atualmente, a recomendação é automática apenas para as operações acima de R$ 100 milhões.
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3.MUDANÇAS 
COM RELAÇÃO 
ÀS POLÍTICAS 

OPERACIONAIS
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Nos últimos anos, o BNDES baseava sua política 
operacional de apoio financeiro em uma atuação 
vertical, definindo prioridades a partir de setores 
considerados estratégicos. Esta priorização era re-
fletida nas condições de financiamento e seleção 
de projetos a serem financiados.

Para apoiar projetos considerados “verdes” e de 
impacto social relevante, o banco desenvolveu 
nos últimos anos linhas e fundos específicos, 
como o Fundo Clima, a linha Finem Inovação e 
a linha Proesco, depois transformada em Finem 
Eficiência Energética. No entanto, com a política 
setorial, o banco não diferenciava projetos de 
impacto socioambiental positivo de forma pres-
critiva nas suas grandes linhas (Financiamento a 
Empreendimentos – Finem; Financiamento a Em-
preendimentos de Infraestrutura - Finem Infra-
estrutura; Financiamento de Máquinas e Equipa-
mentos – Finame; e BNDES Automático).

A partir de janeiro de 2017, o banco adotou uma 
nova política operacional, com implicações dire-
tas sobre o impacto socioambiental da sua car-
teira. No principal produto de apoio financeiro 
direto não-automático, o BNDES Finem8 mante-
ve a priorização setorial apenas para projetos de 
infraestrutura, o que pode ser considerado coe-
rente diante do fato de que estes abrangem uma 
diversidade menor de projetos, que podem ser 
segmentados de acordo com seus fins. 

O BNDES define 18 segmentos para o Finem Infraes-
trutura, como, por exemplo, saneamento, energia so-
lar, logística – portos, transporte de biocombustíveis, 
distribuição de energia elétrica. Dentre eles, foram 
priorizados segmentos de maior impacto socioam-
biental positivo. Esse incentivo é traduzido em um 
maior percentual máximo do valor do projeto a ser fi-
nanciado com taxa de juros subsidiada (Taxa de Juros 
de Longo Prazo – TJLP9). A tabela completa de seg-
mentos e incentivos pode ser encontrada no Anexo II.

M U DA N Ç A S  C O M  R E L AÇ ÃO  À S  P O L Í T I C A S  O P E R AC I O N A I S

3.1. QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS DE ACORDO 
COM INCENTIVOS À EXTERNALIDADE POSITIVA

8 Apoio direto não-automático é a modalidade na qual os projetos são realizados diretamente com o BNDES (sem interme-
diação de instituição financeira parceira), que passam pelo ciclo completo de projetos descrito na Figura, no qual todas as 
etapas são de responsabilidade do BNDES. O Finem é voltado para financiamentos de valor igual ou superior a R$ 20 milhões.

9  Para todos os contratos do banco firmados a partir de 01/01/2018, a TJLP deve ser substituída pela Taxa de Longo Prazo 
(TLP). Essa taxa continuará menor que aquelas praticadas no mercado privado, mas seu valor não será mais definido trimes-
tralmente pelo Conselho Monetário Nacional, passando a ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
mais a taxa de juro real dos títulos públicos NTN-B de 5 anos. A medida ainda depende de aprovação do Congresso Nacional.

10 PCHs = Pequenas Centrais Hidrelétricas

11Mais detalhes sobre condições de financiamento ao setor elétrico e suas mudanças na seção 4.2.

Tabela 2: Comparação entre segmentos do Finem Infraestrutura11

Elaboração: SITAWI, adaptado de BNDES (2017)

Eficiência energética

Geração solar                             

Geração eólica

Geração térmica por biomassa

Cogeração

Pequena central hidrelétrica

Usinas hidrelétricas (UHE)   

Usinas termoelétricas (1) 

Transmissão                      

Distribuição                 

80%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

50%

35%

80%

(1) Com exceção de carvão e óleo diesel, não mais financiadas

70%

50%

0%

25%

Participação máxima em TJLP

Segmentos Até out/2016 Após out/2016

--

--
--
--
--

Geração de energia

Mobilidade

Energia Solar

Energia eólica, biomassa, cogeração, PCHs 10

Energia hidrelétrica (UHEs)

Energia termoelétrica e gás natural (UTEs)

Sistema sobre trilhos e BRTs

Demais segmentos

80% 

70% 

50% 

50% 

80% 

50% 

SETOR SEGMENTOS PARTICIPAÇÃO MÁXIMA 
EM TJLP
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Figura 3: Ciclo da concessão de apoio financeiro do BNDES
Elaboração SITAWI

Nos demais casos, a política operacional passou 
por uma transição para a abordagem horizon-
tal, que permite agora a priorização por meio de 

Para isso, no lugar de setores econômicos priori-
tários (cuja classificação não seguia necessaria-
mente uma lógica de retorno socioambiental), 
foram definidos temas prioritários que podem 
ser encontrados em projetos de diferentes se-
tores e atuam como qualificadores no Enqua-
dramento. A Figura 4 esquematiza como essas 
externalidades positivas esperadas são conver-
tidas em incentivo aos projetos, por meio de 
maior acesso à taxa de juros subsidiada.

Esses qualificadores minimizam a discricio-
nariedade na priorização de projetos que te-

externalidades positivas, de forma prescritiva e 
em momento anterior à análise do projeto, ou 
seja, no Enquadramento.

nham maior retorno à sociedade. Além disso, 
ao adotá-los, o BNDES sinaliza de forma mais 
clara ao mercado, principalmente aos poten-
ciais clientes, sua prioridade ao impacto so-
cioambiental positivo, indo além de linhas/
fundos de temas socioambientais específicos 
e das declarações na sua missão e visão a res-
peito do compromisso com o desenvolvimen-
to sustentável. O racional desta diferenciação 
é de que projetos que tem potencial de gerar 
retorno maior para a sociedade devem ser fi-
nanciados a um custo menor que aqueles cujo 
retorno se limita ao privado.

Consulta 
Prévia

Enquadramento Análise e 
Aprovação

Contratação Desembolso e 
Monitoramento

> Replicação desta lógica horizontal com qualificadores para investimentos em bens de capital (pelo 

BNDES Finame – Financiamento à Máquinas e Equipamentos) e em aquisição de serviços, bens e insu-

mos industriais para micro, pequenas e médias empresas (pelo Cartão BNDES).

> Desenvolvimento de um modelo de avaliação de impacto dos projetos, de forma que seja integrado 

à avaliação e monitoramento do projeto e à análise de efetividade da carteira.

> Avaliação periódica dos impactos dos qualificadores e segmentos incentivados

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:
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O apoio financeiro ao setor de energia elétrica foi 
um dos prioritários durante a maior parte da ges-
tão anterior (2007-2016). Dentro do setor, havia 
uma diferenciação das condições aplicadas aos 
projetos de distribuição (teto financiável pela 
TJLP: 35% do montante), transmissão (50%) e 
geração (70%), sem distinção da fonte geradora.

A partir de janeiro/2017, os investimentos no se-
tor elétrico passaram a fazer parte da Linha Finem 
Infraestrutura, juntamente com os setores de mo-
bilidade e saneamento. 

Além disso, o banco revisou os incentivos ao setor 
elétrico, também em função das externalidades po-
sitivas: (i) deixou de conceder crédito a novas usinas 
termoelétricas movidas a carvão e óleo combustível; 
(ii) reduziu o custo do financiamento para geração de 
energia solar; (iii) aumentou o custo para fontes con-
vencionais: hidrelétricas e demais termoelétricas.

3.2. NOVAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO AO SETOR ELÉTRICO

Por considerarem externalidades ambientais 
das diferentes modalidades de geração de 
energia, as novas condições podem ser con-
sideradas parte do Desenvolvimento e im-
plementação de instrumentos para análise e 
acompanhamento de setores e temas críticos. 
com início previsto no 2ºsemestre/2014 e que 
incluiu entregas para o longo prazo (cujo pra-
zo de início atualizado é o 2º semestre/2017). 
Não houve, no entanto, divulgação de Política 
Setorial para o Setor Elétrico. Existem apenas 
as diretrizes setoriais para termoelétricas.

Previsto no Plano Plurianual

[Frente 3 – Processo de Concessão]

Tabela 3: Mudanças nas condições ao financiamento do setor elétrico 
Elaboração: SITAWI, adaptado de BNDES (2016)

Eficiência energética

Geração solar                             

Geração eólica

Geração térmica por biomassa

Cogeração

Pequena central hidrelétrica

Usinas hidrelétricas (UHE)   

Usinas termoelétricas (1) 

Transmissão                      

Distribuição                 

80%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

50%

35%

80%

(1) Com exceção de carvão e óleo diesel, não mais financiadas

70%

50%

0%

25%

Participação máxima em TJLP

Segmentos Até out/2016 Após out/2016

--

--
--
--
--

Geração de energia

Mobilidade

Energia Solar

Energia eólica, biomassa, cogeração, PCHs 10

Energia hidrelétrica (UHEs)

Energia termoelétrica e gás natural (UTEs)

Sistema sobre trilhos e BRTs

Demais segmentos

80% 

70% 

50% 

50% 

80% 

50% 

SETOR SEGMENTOS PARTICIPAÇÃO MÁXIMA 
EM TJLP



25

M U DA N Ç A S  C O M  R E L AÇ ÃO  À S  P O L Í T I C A S  O P E R AC I O N A I S

> Expansão dessa diferenciação a outros setores críticos, aplicando a determinadas atividades à res-

trição de crédito que foi adotada para termelétricas a carvão e óleo combustível. 

> Desenvolvimento de Política Socioambiental Setorial para o Setor Elétrico, nos moldes daquela 

desenvolvida para o setor de mineração, apresentando critérios além da conformidade legal para a 

análise socioambiental dos projetos, potenciais riscos e requerimentos para mitigação.

Além de integrar questões socioambientais nas decisões de “o que financiar”, que são traduzidas 

pelos incentivos de acordo com a natureza dos projetos, é necessário integrá-las às decisões de 

“como financiar”, isto é, definindo e divulgando critérios para prevenção, mitigação e compensação 

de impactos. Exemplos de impactos a serem considerados:

i. Eólicas: riscos à avifauna pelas hélices e mudanças de habitats naturais do entorno pela ativi-

dade humana;

ii. PCHs: Impactos cumulativos em rios, outros cursos hídricos e bacias hidrográficas, e mudanças 

de habitats naturais do entorno pela atividade humana;

iii. UTEs (inclusive de gás natural e biomassa): consumo hídrico em sistemas de resfriamento; 

origem da fonte.

iv. Todas: impactos socioeconômicos na construção e operação de usinas que exigem desloca-

mentos de pessoas ou atividades econômicas no entorno.

> Ampliação do engajamento socioambiental com empresas do setor elétrico com carteira relevan-

te de usinas termoelétricas a carvão ou óleo combustível. Ainda que não sejam concedidos novos 

empréstimos a essas usinas, o banco pode estar financiando indiretamente a instalação e operação 

destes empreendimentos por meio de outros instrumentos financeiros, como em operações de renda 

variável ou Finame.

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:
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3.3. FORMULÁRIO SOCIOAMBIENTAL PARA AGENTES FINANCEIROS

O apoio financeiro do BNDES em operações de crédito se dá por meio de três tipos, definidos a partir do 
montante e da possibilidade de envolvimento de IFs na intermediação. O tipo da operação se reflete na 
atribuição de responsabilidades em sua análise e estruturação. O quadro a seguir resume essas operações:

Como nas operações automáticas indiretas, o BNDES não se envolve em sua análise e estruturação, 

a dimensão socioambiental também é de responsabilidade inteira do agente financeiro. Ou seja, ao 

contrário das operações não-automáticas, que estão submetidas aos procedimentos e diretrizes defini-

dos na Política Socioambiental do BNDES, as automáticas se submetem apenas à Cláusula Social, que 

explicita a proibição de discriminação racial e de gênero, trabalho infantil e escravo. 

No entanto, em novembro/2016, o BNDES se reuniu com seus agentes financeiros para iniciar um 

diálogo sobre a gestão socioambiental destas operações. O banco desenvolveu um formulário com 

perguntas  a respeito dos instrumentos e da governança da gestão socioambiental nestas IFs. As 

questões abordadas podem ser divididas nos seguintes assuntos:

Diretas > R$ 20 milhões

> R$ 20 milhões

< R$ 20 milhões

MONTANTE ANÁLISE E ESTRUTURAÇÃOINTERMEDIAÇÃO DE 
AGENTE FINANCEIRO?

Não-automáticas indiretas

Automáticas indiretas

Não

Sim

Sim

BNDES

BNDES

Agente financeiro

Tabela 4: Características das operações de apoio financeiro no BNDES
Elaboração: SITAWI
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As respostas a este formulário podem servir de subsídios a um diagnóstico da capacidade atual destas 
IFs na identificação, prevenção e mitigação do risco socioambiental de suas operações. Como as ope-
rações automáticas estão limitadas a R$ 20 milhões, é natural que o impacto socioambiental da maior 
parte dos projetos apoiados seja consideravelmente menor que o das operações não-automáticas que 
superam esse valor. Ainda assim, a natureza das atividades também é decisiva para o impacto, cuja aná-
lise depende da discricionariedade do agente financeiro, sem padrões definidos pelo BNDES. 

Figura 5: Tópicos do questionário socioambiental para agentes financeiros 
Elaboração: SITAWI, com base no questionário aos agentes financeiros

Políticas

Abordagens (diretrizes setoriais, temáticas, etc.)

Formalização do Sistema de Avaliação de Riscos Ambientais e
Sociais (SARAS): procedimentos, governança e revisão

Transacional:
Análise de risco
socioambiental
das operações

Escopo e métodos

Desdobramentos (ex: condicionantes, monitoramento)

Capacidade operacional e instâncias de deliberação

Engajamento
institucional

Governança da gestão socioambiental

Participação em fóruns e adesão a pactos setoriais/temáticos

Disseminação interna sobre a temática socioambiental

Produtos/serviços com foco em atributos socioambientais
Produtos
“verdes”

Transparência
Divulgação de políticas

Reporte da gestão socioambiental

> Inclusão das operações automáticas no escopo da Política Socioambiental, com a definição de diretri-
zes que determinem requisitos mínimos a serem cumpridos pelas IFs parceiras na análise dos projetos.

Respeitando o princípio da proporcionalidade, estes requisitos poderiam ser aplicados apenas em um 
corte das operações, sem inviabilizar aquelas de menor porte, as quais têm menor potencial de impacto 
em geral e são maioria. 

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:
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OPORTUNIDADE DE INCLUIR DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS 
PARA OPERAÇÕES INDIRETAS AUTOMÁTICAS 

Atualmente, estão incluídas na Política Socioambiental do BNDES apenas as operações diretas e 
indiretas não-automáticas.

Para as demais operações indiretas, o BNDES deixa 
a critério do agente financeiro a análise, estrutura-
ção e monitoramento. O agente precisa observar 
apenas o enquadramento do cliente/projeto e as 
taxas e condições financeiras das linhas, tomando 
o risco da operação e fazendo todo o relaciona-
mento com o cliente. Essa intermediação permi-
te ao BNDES ampliar sua capilaridade no territó-
rio nacional, conseguindo atender a um número 
maior de clientes em diferentes locais.

No entanto, ao deixar sob responsabilidade do 
agente financeiro todas as etapas do ciclo de ope-
rações, o BNDES pode estar desembolsando recur-
sos para um montante considerável de projetos e 
empresas que tenham impacto socioambiental 
negativo, sem que haja condicionantes para pre-
venir, mitigar ou compensar impactos e sem que 
a capacidade do cliente para lidar com esses potenciais impactos se reflita em seu rating. Entre 
2012 e 2016, 52% do valor de contratações de crédito do BNDES se deu por meio de operações 
indiretas automáticas.  

Ampliar o escopo da Política Socioambiental para estas operações seria importante portanto para reduzir o 
impacto socioambiental da carteira do BNDES. Dois fatores contribuem para tornar essa evolução factível:

i. Adotar os princípios da proporcionalidade e da relevância para limitar as operações indiretas 
automáticas para as quais haveria diretrizes e critérios a serem aplicados pelos agentes finan-
ceiros, focando assim sobre as de maior sensibilidade:

• Relevância: grau do risco socioambiental da atividade financiada, de acordo com setor de 
atividade, localização geográfica e segurança jurídica.

• Proporcionalidade: transmissão do risco socioambiental para o financiador com base no 
tipo de apoio financeiro, montante, prazo e garantias 

ii. Engajar os agentes financeiros, considerando principalmente o interesse comercial de atua-
rem como intermediários e sua capacidade de integrar questões socioambientais às decisões 
de crédito, algo que já ocorre há alguns anos nas maiores instituições e vem se desenvolvendo 
em todo o setor financeiro especialmente a partir da Resolução CMN 4.327/2014.

Estabelecendo um limite mínimo de R$ 10 milhões no período 2012-16, seriam enquadradas 
1.680 operações, que correspondem a 0,24% da quantidade de indiretas automáticas, mas 15% 
em valor contratado (R$ 25 bilhões em valor absoluto). 

A inclusão de diretrizes socioambientais 
para as operações automáticas pode ser 
considerada uma consequência natural 
da ação  Agenda de trabalho para diálogo 
com os agentes financeiros, prevista para 
início no 2º semestre/2016. De fato, o 
banco recentemente consultou os agentes 
financeiros a respeito da capacidade de 
gestão socioambiental de cada instituição. 
Veja mais no quadro a seguir.

Previsto no Plano Plurianual
[Frente 2 – Diálogo e 
Prestação de Contas]
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Os cinco maiores bancos comerciais (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Uni-
banco e Santander) respondem pela maior parte das operações de valor igual ou superior a R$ 10 
milhões: 69% em valor contratado ou 62% em número de operações12. Estas instituições dispõem 
de sistemas de avaliação de risco socioambiental cujo estágio atual indica que haja capacidade para 
integrar eventuais critérios e diretrizes definidos pelo BNDES para estas operações. Além de todos 
adotarem os Princípios do Equador para project finance de valor igual ou superior a US$ 10 milhões, 
realizam análise socioambiental para outras operações, conforme indicado na Tabela 5.

As práticas atuais, especialmente dos maiores agentes financeiros, indica que é factível ao BNDES 
exigir uma análise socioambiental de operações indiretas automáticas a partir de determinado valor.

A partir dessa exigência, haveria também desdobramentos da análise para a etapa de contra-
tação, com a inclusão de condicionantes socioambientais, e para o monitoramento, de forma a 
garantir a prevenção, mitigação ou compensação de riscos socioambientais identificados. Um 
exemplo seria a exigência e verificação periódica de implementação de medidas como o au-
mento na eficiência de recursos naturais, elaboração de planos de resposta a emergências ou 
capacitação de funcionários em temas socioambientais.

O cruzamento dos setores CNAE de cada operação com a Lista de Setores Críticos do BNDES13, aplicada 
para as operações automáticas, fornece uma aproximação da parcela das operações de valor igual ou 
superior a R$ 10 milhões que seriam enquadradas em alto ou médio impacto socioambiental14: 

Operações a partir 
de R$10MM: R$36,1 bi

Operações menores que
R$10MM: R$199,1 bi

Operações Indiretas Automáticas: R$235,2 bi

Grupo 1:
R$11,0 bi

Grupo 2:
R$6,3 bi

Grupo 3:
R$18,8 bi

> Grupo 1: 

31% do valor contratado é de setores 
CNAE que estão na Lista de Setores Críti-
cos: Agropecuária, Eletricidade e Gás, In-
dústria Extrativa e Indústria de Transfor-
mação de: Coque/Petróleo/Combustível, 
Metalurgia, Minerais não-metálicos, Pro-
dutos de metal, Química.

> Grupo 2: 

17% corresponde a setores CNAE cujo 
conjunto de atividades podem ser ou não 
enquadrados em Setores Críticos. Água, 
Esgoto e Lixo, Transporte Aéreo, Aqua-
viário e Terrestre e Indústrias de Transfor-
mação de: Borracha/Plástico, Papel/Celu-
lose, Couro/Artefato/Calçado e Têxtil.

> Grupo 3: 

52% provavelmente estariam fora dos 
setores críticos, pela natureza dos proje-
tos tipicamente de menor impacto socio-
ambiental.

12 Para operações anteriores a 2015, foram contabilizadas também aquelas realizadas pelo HSBC, adquirido pelo 
Bradesco.

13 A base de operações disponibilizada pelo BNDES sem o CNPJ completo dos clientes dificulta que sejam identifica-
das as participações de operações em setores críticos entre o total de operações indiretas automáticas.

14 Uma análise mais precisa demandaria informações além daquelas disponíveis na base de operações pública, 
como particularidades dos projetos (ex: tipo e encaminhamento de resíduos gerados, tipo de mão-de-obra empre-
gada) e cruzamento da localização dos projetos apoiados com biomas sensíveis, territórios indígenas e quilom-
bolas, unidades de conservação ambiental, áreas de interesse histórico e cultural e outras áreas em condições 
vulneráveis às atividades planejadas (ex: projetos de alto consumo hídrico em regiões de estresse hídrico). 

Figura 6: Operações Indiretas Automáticas 2012-16 
Elaboração: SITAWI, a partir da Consulta à Operações BNDES
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15 A tabela apresenta para quais operações as instituições financeiras já adotam critérios socioambientais, mas sem o 
objetivo de compará-las entre si, pois há diferenças entre os critérios e nível de diligência adotados em cada análise 
socioambiental e em seus instrumentos (ex: Listas Restritas).

Agente 
financeiro

Dispõe de equipe 
de risco 

socioambiental 
dedicada?

Aplicação de critérios socioambientais 
para análise de crédito 

Banco do Brasil

Bradesco

Caixa

Itaú

Santander

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Operações com empresas de faturamento 
anual > R$ 50 milhões 

Operações de montante > R$ 2,5 milhões, 
para projetos de investimento 

Operações de montante > R$ 5 milhões

Operações com empresas de faturamento
anual > R$ 200 milhões, e de montante/risco 

Operações de montante > R$ 25 milhões 
para setores críticos

Operações de montante > R$ 150 milhões para 
projetos novos, ampliações ou modernizações 

Operações com empresas de faturamento 
anual > R$ 300 milhões

Operações com PMEs e de montante 
> R$ 4 milhões 

Operações com PMEs e de montante 
> R$ 300 mil

Operações com empresas de faturamento 
anual > R$ 80 milhões

Operações com empresas de faturamento 
anual > R$ 200 milhões, e de montante/risco 
de crédito > R$ 1 milhão 

Análise 
socioambiental

Análise 
socioambiental

Análise 
socioambiental

Análise 
socioambiental

Análise socioambiental 
e resultado incorporado 
ao rating do cliente

Verificação de setores 
críticos em lista restrita

Análise socioambiental 
de riscos pré-existentes

Análise socioambiental 
completa

Tabela 5: Incorporação de critérios socioambientais à concessão de crédito corporativo em IFs 
Elaboração: SITAWI, com base em informações disponibilizadas publicamente pelas IFs

15
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3.4 COOPERAÇÃO COM INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

Em acordo assinado em maio/2017, o BNDES e 
o International Finance Corporation (IFC), braço 
do Banco Mundial para atuação com o setor pri-
vado nos países em desenvolvimento, preveem 
o mapeamento de prioridades para aprimora-
mento de políticas e práticas socioambientais 
no apoio financeiro do BNDES. Esse acordo é um 
dos resultados da interlocução do banco com 
outras instituições financeiras, que vinha sendo 
realizada nos últimos anos com foco na identifi-
cação de melhores práticas.

O IFC dispõe de um arcabouço de políticas, 
práticas e governança, o IFC Sustainability 
Framework, que é considerado referência na 
incorporação de critérios socioambientais às 
decisões de investimento e transparência das 
operações. Suas primeiras salvaguardas socio-
ambientais foram desenvolvidas no início dos 
anos 2000 e seu processo de evolução, até a 
última versão (2012), incluiu consultas a orga-
nizações não-governamentais, populações im-
pactadas por operações e outras instituições 
financeiras internacionais (IFIs).

Neste trabalho conjunto, a experiência do IFC 
com seu Sustainability Framework será utilizada 
como referência para aprimoramento da gestão 
socioambiental do BNDES.

Esse acordo permite a identificação do poten-
cial de redução do impacto socioambiental do 
apoio financeiro a grandes projetos, a partir da 
incorporação de aspectos que integram os Pa-
drões de Desempenho, Diretrizes de Saúde, Se-
gurança e Meio Ambiente e Política de Acesso à 
Informação do IFC. Essa iniciativa pode ser vista 
como um passo inicial para a adesão do BNDES 
aos Princípios do Equador. Este futuro compro-

misso significaria a adoção de um conjunto de 
práticas socioambientais para as operações de 
project finance (financiamento de projetos cuja 
amortização é realizada a partir do fluxo de cai-
xa gerado pelo projeto) com custo total acima 
de US$ 10 milhões, determinando contratual-
mente aos clientes exigências de prevenção, 
mitigação e correção de impactos socioambien-
tais, bem como o monitoramento do cumpri-
mento das salvaguardas.

Também como parte de seus instrumentos de 
gestão socioambiental, o IFC tem uma política 
de compliance para garantir o cumprimento das 
salvaguardas em cada operação. O principal 
executor dessa política é a Compliance Advisor 
Ombusdman (CAO), uma espécie de ouvidoria 
que além de ter o mandato de receber reclama-
ções de indivíduos e comunidades impactados 
negativamente pelas operações financiadas, 
deve fornecer soluções e orientar o IFC no aper-
feiçoamento de suas políticas e práticas com 
base nestas ocorrências. Existe portanto um es-
paço de aprendizagem possível do BNDES com 
a experiência da CAO/IFC. 

Esta cooperação se enquadra na atividade  
Implementação de melhorias no processo 
de análise socioambiental de clientes, com 
início previsto no 1ºsemestre/2016 e que 
inclui entregas para o longo prazo (isto é, a 
partir do 2º semestre/2017, conforme últi-
ma atualização do Plano). 

Previsto no Plano Plurianual

[Frente 3 – Processo de Concessão]
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Figura 7: Conjunto de políticas socioambientais do IFC 
Fonte: SITAWI (2016), adaptado de IFC Sustainability Framework

ABORDAGEM CONSOLIDADA, PELA CARTEIRA ABORDAGEM INDIVIDUAL, POR DESEMBOLSO

Apresentação: Relatórios financeiros anuais

Escopo: posição da carteira ao final do ano

Informações:

Nome, CNPJ, setor e tipo de capital (aberto/
fechado) da empresa investida;

Apresentação: em planilhas e formulário dinâmico

Escopo: todas as operações do ano

Informações:

Todas as
modalidades

Fundos de
investimento

Participação
acionária

Debêntures

> percentual da participação do BNDES no 
capital
total da empresa, nas ações ordinárias e nas
ações preferenciais;
> participação do BNDES em: Acordos de
Acionistas, Conselho de Administração e
Conselho Fiscal.

> Todo tipo de informação disponibilizado 
para a carteira está disponível também para 
cada operação

> Data da operação

> Objetivo predominante

> quantidade de debêntures compradas.

> Nome do fundo;
> participação do BNDES no fundo.

Princípios e Responsabilidades

Política de Sustentabilidade
Socioambiental

Política de Acesso 
à Informação

Manual de Procedimentos de 
Revisão Socioambiental

Notas de Orientação
Padrões de Desempenho

Diretrizes de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente

Diretrizes de Implementação

• Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais

• Eficiência de Recursos e 
Prevenção da Poluição

• Saúde e Segurança da 
Comunidade

• Conservação da 
Biodiversidade e Gestão 
Sustentável de Recursos 
Naturais Vivos

• Condições de Emprego e 
Trabalho

• Aquisição de Terra e 
Reassentamento 
Involuntário

• Povos Indígenas

• Patromônio Cultural

• Gerais: Meio ambiente;
Saúde e segurança 
operacional e da comunidade;
Instalação e desmobilização

• Setoriais: Agronegócio,
Energia, Florestal, Óleo e 
Gás, etc.Ambientais Sociais

Ao “subir a barra” de salvaguardas socioambien-

tais e das práticas para garantir seu cumprimen-

to, o BNDES tem como retorno maior facilidade 

ao acesso a recursos de IFIs com altos padrões 

socioambientais, pela redução dos custos de 

transação neste tipo de captação. Essa evolução 

>Plano de adoção dos Padrões de Desempenho do IFC, para operações de project finance.

>Aperfeiçoamento da Ouvidoria do BNDES, a partir do benchmark da CAO/IFC, integrando procedi-

mentos específicos para o recebimento e tratamento de manifestações de comunidades impactadas 

por projetos financiados pelo banco

também significaria que o financiamento a pro-

jetos de infraestrutura, uma das prioridades do 

banco, estaria enquadrado neste nível mais alto 

de requisitos socioambientais, já que estas ope-

rações tipicamente se enquadram na modalida-

de de project finance.

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:



4. MUDANÇAS 
COM RELAÇÃO AO 
MONITORAMENTO 
DAS OPERAÇÕES



Durante os anos 2010, o BNDES vem sistematizan-
do processos de monitoramento e avaliação de pro-
jetos a fim de medir os efeitos dos investimentos no 
desenvolvimento sustentável. Entre os resultados 
desses esforços, destacam-se os seguintes:

> Elaboração da Política de Monitoramento e 
Avaliação do Sistema BNDES;

> Definição de “quadros lógicos” para alguns 
programas e fundos do banco (ex: Fundo 
Amazônia);

> Padronização de métodos e ferramentas 
em um Sistema de Monitoramento e Avalia-
ção (SMA);

> Divulgação do Relatório de Efetividade 
2007-2014.

Com a reestruturação organizacional do banco 
em junho/2016, houve uma institucionalização 
da equipe responsável pelo SMA, passando a 
existir um Departamento de Monitoramento e 
Avaliação, na estrutura da Área de Planejamento.

Além disso, o banco anunciou que as operações 
passarão a ter, individualmente, um novo ins-
trumento de monitoramento e avaliação (M&A): 
Quadros de Resultados, com indicadores e metas 
que mensurem seu impacto positivo, como gera-
ção de emprego, conservação de energia, e au-
mento da capacidade de transporte de pessoas, 
definido pela “Tese do Impacto de Investimen-
tos” de cada projeto (TIIP). A definição de metas 
de impacto ex ante para cada projeto permite 
antecipar, durante a etapa de monitoramento, 
falhas no atingimento do impacto esperado. 

Para as operações anteriores à implementação 
desta mudança, o M&A estava restrito à abor-
dagem consolidada, ou seja, da carteira. A visão 
por operação era adotada apenas para projetos 
de programas específicos, como o Fundo Ama-
zônia, cuja experiência pode ser utilizada como 
referência para o monitoramento e avaliação de 
outras operações 16. 

4.1. NOVOS INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Figura 8: Lógica de construção do sistema de monitoramento e avaliação do Fundo Amazônia 
Elaboração: SITAWI

Projeto n Produtos/serviços Obj. específicos Objetivo geral 

Objetivos 
específicos Atividades Resultados 

Projeto 2 Produtos/serviços Obj. específicos Objetivo geral 

Situação problema 

Objetivo geral Riscos Indicadores do 
Fundo 

Projeto 1 Produtos/serviços Obj. específicos Objetivo geral 

Indicadores de 
projetos: 

De produtoDe efetividade 

Inputs 
referenciais (1)

(1) Exemplos no caso do Fundo Amazônia: Plano governamental para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal  (PPCDAm), Decreto nº 6527 que regula o Fundo.

16 Os resultados dos projetos do Fundo Amazônia estão disponíveis em http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAm-
azonia/fam/site_pt/Esquerdo/Projetos_Apoiados/Carteira_Projetos. O quadro lógico do Fundo está no Anexo III.
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Essa definição de quadros de resultados sinali-
za um maior foco do monitoramento e avaliação 
sobre os resultados (outcomes) que visam atingir 
objetivos gerais e específicos, em complemento 
ao monitoramento de entregas (outputs, marcos 
dos projetos), gerando mais subsídios para que se 
avalie o impacto real dos projetos apoiados.

No caso de operações de maior porte, essa avalia-
ção e monitoramento assumem maior importância, 

> Divulgação de indicadores e resultados da ava-
liação de impacto por projeto.

> Consulta à sociedade civil sobre metodologias 
de avaliação de impacto.  

> Inclusão, como parte do M&A, de acompanha-
mento de impactos sociais negativos quando a 
análise socioambiental indicar risco de materia-
lização desses impactos. Essa consideração é es-
pecialmente importante no caso de projetos de 
grande porte. Para isso, o quadro de resultados destes projetos já deve considerar os possíveis direcio-
nadores de impacto negativo.

> Harmonização dos métodos e reporte de M&A com os instrumentos de gestão socioambiental já exis-
tentes, para que estas mudanças estejam alinhadas à PRSA e para que a capacidade das equipes das Áreas 
Operacionais (responsáveis pela análise e monitoramento dos projetos) seja utilizada de forma eficiente. 

> Inclusão de indicadores de impacto social nas avaliações e monitoramento da carteira (ou seja, con-
solidando indicadores e resultados por projeto) a serem publicados nos Relatórios de Efetividade do 
banco ou em documentos similares.

pelo potencial de impacto social (positivo e negati-
vo), e demandam maior capacidade, pelo potencial 
de atingir maiores extensões de territórios e con-
tingentes populacionais, envolvendo maior com-
plexidade de coleta de dados e análise. Para essas 
operações, a revisão da Política de Monitoramento 
e Avaliação prevê a contratação de consultorias 
para avaliação independente caso o crédito ultra-
passe R$ 1 bilhão para projetos de infraestrutura 
ou R$ 500 milhões para os demais setores.

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:

Estas propostas colaborariam com o Moni-
toramento dos resultados dos instrumentos 
financeiros do BNDES e de sua contribuição 
para políticas públicas, que foi previsto para 
início no 1º semestre/2015.

Previsto no Plano Plurianual

[Frente 3 – Produtos]
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Em 2008, o banco iniciou o projeto BNDES Trans-
parente, a partir do qual passou a disponibilizar 
em seu site informações sobre todas as suas 
operações contratadas de apoio financeiro di-
reto e indireto não-automático realizadas a par-
tir de 2006, individualmente (nome e CNPJ do 
cliente, setor de acordo com a CNAE, objetivos 
do projeto, data da contratação e valor contra-
tado). Em 2015 esta transparência ativa foi am-
pliada e o portal do banco adicionou novas infor-
mações àquelas já disponibilizadas. Além disso, 
as informações passaram a ser disponibilizadas 
por formulários dinâmicos, podendo ser consul-
tadas individualmente ou de forma consolidada, 
por área operacional, tipo de apoio ou setor. O 
banco incluiu nesta base de dados também as 
operações de apoio à exportação.

Em linha com sua Política Corporativa de Trans-
parência (aprovada no fim de 2015), o BNDES 
passou a disponibilizar a partir de abril/2017 as 
planilhas com todas as operações indiretas auto-
máticas, ou seja, realizadas por meio de agentes 
financeiros credenciados – bancos  comerciais, 
bancos de desenvolvimento regionais, agências 
de fomento –, contratadas desde 2002.

Além das mesmas informações que já eram divul-
gadas para as operações de apoio financeiro direto 
e indireto não-automático, o banco informa qual o 
produto pelo qual a operação indireta foi contra-
tada (BNDES Automático, BNDES Finame, BNDES 
Finame Leasing, BNDES Finame Agrícola). Não fo-
ram incluídas apenas as operações automáticas de 
porte muito pequeno: com pessoas físicas e pelo 
Cartão BNDES (limite de R$ 2 milhões). 

Como apontado no item 3.3, essas operações 
automáticas já estavam submetidas apenas à 
Cláusula Social e, idealmente, poderiam passar 
a obedecer a outras condicionantes de acordo 
com riscos socioambientais identificados. Assim, 
essa evolução da transparência ativa gera sub-
sídios para ferramentas da sociedade civil e do 
próprio banco na identificação de riscos ao meio 
ambiente e à sociedade e na sinalização de vio-
lações de cláusulas socioambientais estabeleci-
das nos contratos das operações.

4.2 TRANSPARÊNCIA PARA AS OPERAÇÕES AUTOMÁTICAS 
DE FINANCIAMENTO

O avanço na transparência ativa estava pre-
visto na ação Execução do plano de ação para 
a adoção de “transparência ativa” no que diz 
respeito às questões socioambientais peran-
te à sociedade, prevista para o médio prazo, a 
partir do 1ºsemestre/2016. No entanto, ainda 
que as informações disponíveis atualmente 
permitam análises socioambientais externas 
com base nos setores, objetivos e clientes 
apoiados, o banco não faz qualquer reporte de 
questões socioambientais destas operações. 

Nos próximos meses, será importante acom-
panhar a divulgação do extrato de análises 
socioambientais de operações de apoio à 
exportação de médio e alto risco socioam-
biental, conforme estipulado na atualização 
da Política Socioambiental no final de 2015. 

Previsto no Plano Plurianual
[Frente 2 – Diálogo e 
Prestação de Contas]
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Figura 9: Evolução da transparência para operações de financiamento 
Elaboração: SITAWI

2008/09

Informações:

Para operações não-automáticas

Identificação do cliente (nome, 

CNPJ e setor CNAE)

Objetivos do projeto

Data da contratação

Valor contratado

Escopo: a partir de 2008

Apresentação: em planilhas

2014/15

Informações (além das anteriores):

Para operações não-automáticas

Área Operacional responsável

Prazos de carência e pagamento

Taxa de juros

Tipo de garantia

Classificação por exigência de

reembolso

Agente financeira (IF parceira na

operação), em caso de operação

indireta não-automática

Escopo: a partir de 2002, incluindo

aquelas de apoio à exportação

Apresentação: em planilhas e

formulário dinâmico

2016/17

Informações (além das anteriores):

Para operações automáticas:

As mesmas informações disponibi-

lizadas para operações não-automá-

ticas

Produto em que se enquadra a 

operação (ex: BNDES Automá-

tico, BNDES Finame)

Escopo: a partir de 2002

Apresentação: em planilhas e, por

enquanto apenas para as operações

não automáticas, formulário dinâmico

> Inclusão das operações automáticas na base de dados dinâmica, a exemplo das operações não-au-
tomáticas.

> Conforme mencionado no item 3.3: Inclusão de diretrizes socioambientais para operações automáti-
cas, que determinem requisitos mínimos a serem cumpridos pelos agentes financeiros na análise dos 
projetos. 

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:
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Figura 10: Informações disponíveis para renda variável a partir de dez/2016 
Elaboração: SITAWI

Diferente do financiamento, as operações de ren-
da variável – participações em fundos de inves-
timento, participações societárias e compras de 
debêntures – tinham disponíveis publicamente 
apenas as informações presentes nas demonstra-
ções financeiras do BNDESPar, o braço de inves-
timento do BNDES: Formulário de Informações 
Trimestrais, Formulário de Referência e Demonstra-
ções Financeiras Padronizadas, conforme determi-
nado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nestes documentos, é possível acessar principal-
mente informações consolidadas, como o montan-
te total investido trimestralmente pelo BNDESPar 
em renda variável e a quebra deste montante entre 
os setores econômicos mais representativos. 

Além da informação consolidada, estão disponí-
veis nestas demonstrações a participação acioná-
ria trimestral do banco a partir da carteira ao final 
de cada trimestre – nome das empresas investidas 
e percentual da participação no capital total da 

empresa, nas ações ordinárias e nas preferenciais 
–, principais operações de debêntures e as parti-
cipações nos fundos de investimento de aportes 
mais relevantes – nomes dos fundos, administra-
dores e valores das cotas. Com relação aos desem-
bolsos específicos destes investimentos, o banco 
seguia a determinação da CVM de reportar pelo 
menos aqueles superiores a R$ 100 milhões.

Desde dezembro/2016, há duas formas de con-
sultar estas operações: pela carteira do BNDESPar 
ao final de cada ano, via demonstrações financei-
ras, e pelos desembolsos individualmente. Além 
das mesmas informações disponíveis para a car-
teira, é possível consultar para cada desembolso o 
“objetivo predominante”, ou seja, o que justificou 
o investimento para o banco (ex: Inovação, Implan-
tação, Internacionalização) e uma pequena descri-
ção da operação. É possível filtrar as operações por 
empresa, setor de atividade e tipo de ativo investi-
do (ações, debêntures e cotas de fundos).

4.3. TRANSPARÊNCIA PARA AS OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL

ABORDAGEM CONSOLIDADA, PELA CARTEIRA ABORDAGEM INDIVIDUAL, POR DESEMBOLSO

Apresentação: Relatórios financeiros anuais

Escopo: posição da carteira ao final do ano

Informações:

Nome, CNPJ, setor e tipo de capital (aberto/
fechado) da empresa investida;

Apresentação: em planilhas e formulário dinâmico

Escopo: todas as operações do ano

Informações:

Todas as
modalidades

Fundos de
investimento

Participação
acionária

Debêntures

> percentual da participação do BNDES no 
capital
total da empresa, nas ações ordinárias e nas
ações preferenciais;
> participação do BNDES em: Acordos de
Acionistas, Conselho de Administração e
Conselho Fiscal.

> Todo tipo de informação disponibilizado 
para a carteira está disponível também para 
cada operação

> Data da operação

> Objetivo predominante

> quantidade de debêntures compradas.

> Nome do fundo;
> participação do BNDES no fundo.

Princípios e Responsabilidades

Política de Sustentabilidade
Socioambiental

Política de Acesso 
à Informação

Manual de Procedimentos de 
Revisão Socioambiental

Notas de Orientação
Padrões de Desempenho

Diretrizes de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente

Diretrizes de Implementação

• Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais

• Eficiência de Recursos e 
Prevenção da Poluição

• Saúde e Segurança da 
Comunidade

• Conservação da 
Biodiversidade e Gestão 
Sustentável de Recursos 
Naturais Vivos

• Condições de Emprego e 
Trabalho

• Aquisição de Terra e 
Reassentamento 
Involuntário

• Povos Indígenas

• Patromônio Cultural

• Gerais: Meio ambiente;
Saúde e segurança 
operacional e da comunidade;
Instalação e desmobilização

• Setoriais: Agronegócio,
Energia, Florestal, Óleo e 
Gás, etc.Ambientais Sociais
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Assim como no caso da ampliação da transparência 
ativa para operações de financiamento, ao ampliar 
o escopo para a renda variável, há mais informação 
para a sociedade e para o próprio banco identificar 
os riscos socioambientais associados a sua carteira.  

Com o anunciado interesse do banco em diversifi-
car suas formas de atuação para além da concessão 
de crédito, os fluxos financeiros de seus recursos 
em operações de renda variável assumem maior 
importância. Ao disponibilizar as informações 
destas operações, torna-se possível, por exemplo, 
analisar os recursos destinados a setores de alto 
impacto socioambiental.

O avanço na transparência ativa estava previsto 
na ação Execução do plano de ação para a adoção 
de “transparência ativa” no que diz respeito às 
questões socioambientais perante à sociedade, 
prevista para o médio prazo, a partir do 1ºsemes-
tre/2016. No entanto, ainda que essa divulgação 
permita análises socioambientais, pelas opera-
ções e clientes apoiados, não há qualquer reporte 
de questões socioambientais destas operações.

Previsto no Plano Plurianual
[Frente 2 – Diálogo 

e Prestação de Contas]

> Divulgação da Política de Indicação do Sistema 
BNDES em Colegiados, aprovada em agosto/2016, 
no contexto do anúncio do banco em adotar uma 
postura proativa em indicações a conselhos das 
investidas para estimular “a adoção das melhores 
práticas de gestão, governança e sustentabilidade”.

> Divulgação do nome dos conselheiros indicados 
para cada investida na base de dados para consulta.

> Desenvolvimento de diretrizes de avaliação so-
cioambiental para renda variável, a fim de avaliar:

(i) o impacto socioambiental da carteira do banco 
nesta modalidade de investimento;

(ii) mpacto da atuação do banco junto às investi-
das. Isso aumentaria o alinhamento do banco às 
melhores práticas de instituições financeiras de 

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:

A incorporação de questões socioambientais a 
estas operações faz parte da ação  Estabeleci-
mento e implementação de práticas socioam-
bientais no processo de concessão de apoio 
financeiro – Renda Variável, com início previsto 
no 1º semestre/2015.

Previsto no Plano Plurianual
[Frente 3 – Processo 

de Concessão]

desenvolvimento, como a International Finance 
Corporation (IFC), cuja política (“Nominee Direc-
torship Policies and Practices”) foi um dos insu-
mos já utilizados pelo banco para elaboração de 
sua própria política.
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5. MUDANÇAS 
COM RELAÇÃO 

À CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS
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Em um movimento que se enquadra na busca por 
fontes adicionais de recursos, o BNDES aprovou, 
em dezembro/2016, o Fundo de Energia Susten-
tável, em parceria com a Climate Bonds Initiative 
(CBI)17, instituição sem fins lucrativos que atua para 
mobilizar mercados de renda fixa na transição para 
uma economia de baixo carbono, com foco no de-
senvolvimento do mercado de títulos verdes. 

O BNDES definiu como foco os projetos de energia 
renovável alternativa (eólica, solar, biomassa e pe-
quenas centrais hidrelétricas). O patrimônio deste 
fundo é de R$ 500 milhões a serem investidos ao 

> Divulgação das salvaguardas socioambientais do fundo. Ainda que a CBI defina critérios específicos 
para certificação de títulos verdes associados a determinados setores, como energia eólica e solar18, tais 
diretrizes têm como foco a questão climática, sem considerar outros potenciais impactos negativos. A di-
vulgação destas salvaguardas é especialmente importante devido à elegibilidade de usinas de biomassa 
e PCHs, para as quais se destacam os potenciais impactos cumulativos.

> Divulgação de relatórios anuais sobre o desempenho ambiental e financeiro do fundo, isto é, apresen-
tando indicadores como montantes destinados a cada projeto atrelado ao título verde, categorização 
socioambiental e emissões de GEE evitadas.

> Conforme mencionado no item 4.2, é necessário o desenvolvimento de Política Socioambiental Se-
torial para o Setor Elétrico, apresentando critérios além da conformidade legal para a análise socio-
ambiental dos projetos, potenciais riscos e requerimentos para mitigação. Como os padrões da CBI 
são focados na questão climática, a adoção de uma Política para o Setor Elétrico representa mais um 
instrumento para mitigar aqueles impactos associados às fontes alternativas renováveis.

17 Veja mais em: https://www.climatebonds.net/ 

18 Os critérios da CBI para certificação de títulos verdes de energia hidrelétrica estão em desenvolvimento.

5.1 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL

Os títulos verdes (green bonds) são títulos de dívida negociados no mercado de capitais cujos 

recursos captados devem ser direcionados a projetos e ativos sustentáveis, tipicamente voltados 

à adaptação e mitigação das mudanças climáticas. 

Além de empresas que desejam financiar seus projetos sustentáveis, instituições financeiras po-

dem emitir títulos verdes para financiar ou refinanciar parte de suas carteiras de crédito.

TÍTULOS VERDES

longo de 15 anos, dos quais o BNDES, por meio 
do BNDESPar, participará com 50% como cotista. 
O status atual desta iniciativa é de preparação da 
operação do fundo, após a escolha de uma gestora 
independente, Vinci Partners, anunciada em mar-
ço/2017 após chamada pública.

Ao estruturar este fundo e participar como cotista, 
o BNDES fomenta a base de investidores e a liqui-
dez de debêntures de infraestrutura em energia 
renovável alternativa, aumentando a atratividade 
destes ativos para outros investidores de longo 
prazo além do banco.

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:

M U DA N Ç A S  C O M  R E L AÇ ÃO  À  C A P TAÇ ÃO  D E  R E C U R S O S
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Figura 11: Modalidades de captação de recursos para o BNDES no mercado internacional 
Elaboração: SITAWI, adaptado de BNDES (2016)

Além de criar o Fundo de Energia Sustentável, 
o BNDES também foi pioneiro ao ser o primei-
ro banco brasileiro a emitir títulos verdes. Em 
maio/2017, a emissão destes títulos para (re)fi-
nanciamento de projetos de energia solar e eólica 
permitiu a captação de US$ 1 bilhão.

Desde 2014 o banco não emitia títulos de dívida 
no mercado internacional. Portanto, essa emissão 
materializou como o banco pode capturar oportu-
nidades de captação por meio da incorporação de 
aspectos socioambientais em sua carteira. Ao defi-

5.2. EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES

nir projetos elegíveis dentro dos padrões de títulos 
verdes, o banco pôde atrair recursos de investidores 
internacionais que acreditam no retorno financeiro 
e socioambiental de fontes renováveis de energia.

Ao caracterizar esses títulos como verdes, o banco 
utiliza um padrão internacional, comunicando mais fa-
cilmente aos investidores as características ambiental-
mente positivas dos projetos a serem (re)financiados. 
Além disso, a denominação significa uma vinculação 
do funding do banco a setores com benefícios socio-
ambientais melhores que a média da carteira.

BNDES 

Captação de recursos no exterior’ 

Instituições financeiras internacionais 
Agências governamentais 
Instituições multilaterais 

Emissão de títulos de dívida (bonds) 

Empréstimos sindicalizados 

Esta emissão de títulos verdes do BNDES foi 
avaliada por um terceiro independente, uma 
prática incentivada por investidores, organiza-
ções não-governamentais e outras instituições 
fomentadoras deste mercado. As avaliações, 
chamadas de “pareceres de segunda opinião”, 
validam as características de sustentabilidade 
dos projetos, bem como a capacidade do emis-
sor e os procedimentos a serem utilizados para 
garantir que os recursos captados sejam dire-
cionados exclusivamente a projetos verdes19. 

Assim como na criação do Fundo de Energia Sus-
tentável, o BNDES cumpre seu papel de indutor do 
setor financeiro, seguindo a tendência de outras ins-
tituições financeiras de desenvolvimento nacionais 
e multilaterais (ex: Banco Mundial e KfW, o banco 
alemão de desenvolvimento) que já vêm emitin-
do títulos verdes. A iniciativa do banco fomenta o 
mercado de títulos verdes ainda incipiente no país 
e sinaliza a bancos regionais de desenvolvimento e 
bancos comerciais brasileiros o potencial deste ins-
trumento para que se amplie o capital disponível a 
projetos de impacto socioambiental positivo.

19 O parecer de segunda opinião do título verde emitido em maio/2017 pode ser encontrado em: http://bit.ly/2rIT65w  
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> Consideração, na avaliação sobre os projetos elegíveis para futuros títulos verdes, dos impactos so-
ciais negativos potencialmente encontrados em projetos de energia renovável alternativa no país. 

Esses projetos (energia eólica, solar, de biomassa e PCHs) têm natureza de impacto ambiental positivo, 
principalmente pela questão climática e atmosférica e por não demandar grandes obras com impactos 
à biodiversidade e população no entorno – como ocorre com as grandes hidrelétricas.

No entanto, é necessário evitar outros potenciais impactos negativos destas fontes, como remuneração 
injusta de proprietários de terras ocupadas pelos projetos e prejuízo a atividades econômicas de comu-
nidades locais (ex: impossibilidade de criação de animais em áreas próximas às usinas, necessidades 
de mudanças nas rotas de acesso a zonas de pesca e interesse turístico). A consideração deste aspecto 
não ficou clara no parecer de segunda opinião do título verde emitido em maio.

> Compromisso de reportar periodicamente o desempenho ambiental dos projetos (re)financiados 
pelo título verde, aumentando a transparência ativa.

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:



44

Figura 12: Estruturas típicas de fluxos de financiamento de IFIs 
Elaboração: SITAWI

Neste aspecto, é importante a comparação com 
as salvaguardas do NDB, que parecem inferiores 
às do BID e outros pares. Diferente de IFIs reco-
nhecidas por sua gestão socioambiental, o NDB 
não divulga os documentos referentes à análise 
socioambiental de suas operações, nem mesmo 
os riscos identificados e ações de mitigação, o 

que é negativo para o monitoramento da socie-

dade. Ainda assim, é possível analisar sua Políti-

ca Socioambiental, e a partir dela inferir que as 

salvaguardas aplicadas à operação com o BNDES 

não estejam em nível tão alto quanto às adotadas 

pelo BID nos seguintes aspectos:

Nos últimos anos, o banco havia captado recursos 
com diversas instituições financeiras internacionais 
(IFIs), como o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), banco alemão de desenvolvimento 
(KfW, na sigla em alemão), Nordic Investment Bank 
(NIB), China Development Bank (CDB), Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD).

Além de nova captação de R$ 750 milhões com o 
BID como foco em energia eólica, o BNDES passará 
a acessar recursos de uma fonte de financiamen-
to nova entre as IFIs: o Novo Banco de Desenvol-
vimento. O NDB, na sigla em inglês, foi criado em 
2014 pelos países do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul e que vem se posicionando 
como foco em projetos de desenvolvimento sus-
tentável. O empréstimo, no valor de US$ 300 mi-
lhões, tem prazo de 12 anos e deve ser destinado a 

5.3. LINHAS DE IFIS PARA ENERGIA RENOVÁVEL

projetos de geração de energia solar, eólica e PCHs.

Este aumento e diversificação da origem do capital 
de longo prazo disponível para projetos de energia 
renovável apoia a redução das emissões financiadas 
pelo banco e contribui para a diversificação da matriz 
elétrica brasileira, no caminho da redução da depen-
dência de grandes hidrelétricas e de fontes fósseis.

No caso específico da operação com o BID, existe 
o ganho de adotar salvaguardas socioambientais 
de padrão mais elevado. Os esforços para eliminar 
as lacunas entre os requerimentos já exigidos pelo 
banco e para atingir os padrões da IFI mitigam os 
potenciais impactos socioambientais das opera-
ções e deixam o banco mais preparado para futu-
ras operações com investidores que tenham maior 
diligência socioambiental.

Instituições financeiras
internacionais (IFIs)

Governos

IFs locais
Projetos locais
beneficiados

Bancos de 
desenvolvimento nacionais

Bancos de 
desenvolvimento 

nacionais/regionais
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Tabela 6: Comparação de salvaguardas NDB vs BID nas operações mais recentes com o BNDES 
Elaboração: SITAWI

20 As informações de salvaguardas do NDB foram coletadas a partir da Política Socioambiental que integra o “Environ-
mental and Social Framework”. Não foram utilizadas informações específicas da operação, já que não estão disponíveis 
publicamente. Não pode-se afirmar portanto como foram aplicadas estas salvaguardas à operação com o BNDES.

21 As informações de salvaguardas do BID, foram coletadas de seu conjunto de salvaguardas e dos documentos 
referentes à análise socioambiental da operação, divulgadas na página do BID.

Disponibilidade 
de Informação

Salvaguardas NDB20 Salvaguardas BID21

- NDB se compromete a trabalhar 
junto ao banco para disponibilizar 
publicamente documentos relativos 
à análise socioambiental. 
(Ainda não divulgados)

- BID se compromete (e já divul-
gou) documentos sobre a análise 
socioambiental da operação;

- Determina que os estudos 
de impacto ambiental de cada 
projeto sejam expostos pelos 
empreendedores.

- Requer que o BNDES disponibilize 
informações quando requerido

- Requer que o BNDES  disponibili-
ze informações  quando requerido, 
além de  realizar o monitoramento  
previsto em sua política própria 
socioambiental; 

- Determina avaliação de especia-
lista independente sobre cumpri-
mento das salvaguardas.

- Impede o financiamento a projetos  
que ocorram em áreas protegidas por: 
Convenção de Bonn, Convenção de 
Ramsar, Convenção Sobre Diversidade 
Biológica (CDB) e Convenção para a Pro-
teção do Patrimônio Cultural e Natural; 

- Para as áreas não enquadradas nos 
casos acima, determina que projetos 
em áreas protegidas sejam financiados 
apenas em caso de avaliação, prevenção 
e mitigação dos impactos adversos;

- Determina que projetos em habitats 
críticos sejam apoiados apenas em caso 
de mitigação dos impactos e inexistência 
de impactos: que impeçam as funções  
do habitat e reduzam uma população  
de espécies ameaçadas.

- Determina que projetos com 
impacto relevante direto ou 
indireto em áreas protegidas 
(ex: Convenção de Ramsar, Lista 
de Espécies da IUCN, Sistema 
Nacional de Unidades de Conser-
vação), habitats críticos e outras 
áreas sensíveis de relevância 
cultural, histórica e arqueológica 
não são elegíveis nesta operação 
sem abrir espaço para qualquer 
exceção. 

Supervisão 
e cumprimento

Habitats naturais 
e Sítios Culturais

A ausência de um processo de consulta pública 
durante a elaboração da Política Socioambiental 
do NDB e de um mecanismo de ouvidoria con-
tribui para que haja mais preocupações acerca 
do cumprimento de salvaguardas que evitem 
impactos negativos nas operações do NDB. Já as 
demais IFIs têm em seu histórico um processo de 

revisões de salvaguardas, com consultas a dife-

rentes partes interessadas, o que contribui para 

que o estágio atual das políticas tenha sido atin-

gido após a identificação de lacunas no passado 

e exija adaptações dos bancos com os quais es-

sas IFIs operam.



46

O SISTEMA DE PAÍSES NAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

Assim como outras IFIs, o NDB alega privilegiar que leis, regulações e sistemas socioambientais 
de cada país sejam utilizadas como referências para a proteção do meio ambiente e de direitos 
humanos nas operações que o banco financia nestes locais. Em geral, esses sistemas são analisa-
dos vis-à-vis salvaguardas definidas pelas IFIs em suas próprias Políticas Socioambientais. Após o 
diagnóstico, IFIs, governos e IFs dos países se comprometem a aplicar nas operações os padrões 
mais altos de salvaguardas, sejam os locais ou das IFIs.

Essa prática, disseminada principalmente pelo Banco Mundial, é chamada de uso do “sistema de 
países” e gera três aspectos positivos de destaque: 

i. garante que as operações cumpram com as leis e normas dos países;

ii. reduz o custo transacional que seria alocado na definição de salvaguardas e procedimentos de 
gestão socioambiental da operação;

iii. deixa como legado para o país a identificação de lacunas entre seus sistemas e padrões interna-
cionais e métodos para redução destas lacunas, que apontam a órgãos reguladores e a instituições 
financeiras intermediárias (Figura 12) necessidades de evolução de suas práticas e políticas.

No entanto, esse sistema recebe duas críticas principais:

i. risco de representar uma transferência de responsabilidades das IFIs, que em última instância 
são as responsáveis pela liberação dos recursos e devem ser responsabilizadas pelos impactos dos 
projetos apoiados;

ii. a fragilidade de mecanismos para eliminar as lacunas entre as normas e leis locais e padrões 
internacionais de proteção socioambiental.

Para evitar esses riscos, é necessário que a IFI informe em sua Política Socioambiental como aborda 
potenciais impactos de diferentes dimensões socioambientais e defina padrões mínimos em linha 
com aqueles globalmente reconhecidos (ex: Convenções da Organização Internacional do Traba-
lho, Declarações das Nações Unidas sobre o Direito de Povos Indígenas) e com melhores práticas 
de prevenção e mitigação de impactos (ex: Padrões de Desempenho da International Finance Cor-
poration e mecanismos de ouvidoria independentes).

Especificamente no caso do NDB, diversas OSCs manifestam preocupações de que seu conjunto 
de instrumentos de gestão socioambiental não é suficiente para garantir que sempre os padrões 
mais altos serão aqueles adotados nas operações. De fato, a Política Socioambiental do NDB, ao 
invés de definir que o uso do sistema de países seja adotado apenas em caso de cumprimento com 
todos os requisitos nela contidos, declara apenas que será avaliada a consistência “com princí-
pios fundamentais e requisitos chave”.  Dessa forma, diagnósticos independentes22 recentemente 
apontaram falta de clareza do NDB na definição de como ou se realmente os sistemas de países 
serão avaliados frente um padrão mínimo suficiente de proteção socioambiental.

22 Um exemplo de manifestação formal e estruturada é a análise da Política Socioambiental do NDB, conduzi-
da pela Coalizão para os Direitos Humanos no Desenvolvimento e assinada por onze organizações que atuam 
na defesa de direitos humanos e proteção ambiental: rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/08/
ESF-Analysis-FINAL-April.pdf
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> Divulgação dos procedimentos acordados entre BNDES e NDB para prevenir ou mitigar impactos so-
cioambientais nos projetos financiados por meio desta linha. Ainda que projetos de energia renovável 
tenham tipicamente externalidades positivas, é importante que sejam considerados potenciais impac-
tos associados a estes projetos, principalmente pela elegibilidade de PCHs e eólicas, que podem estar 
associadas a impactos cumulativos.

> Captação de novos recursos com IFIs para projetos verdes, sempre considerando a “barra mínima” de 
adequação à Política Socioambiental do banco e oportunidades de “subir” esta barra.

Propostas de desdobramentos no curto e médio prazo 
para materialização do impacto positivo:



6.
ANEXOS
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A N E X O S

Em sua Política Socioambiental, o BNDES lista os seguintes setores críticos:

1. mineração;

2. silvicultura;

3. óleo e gás;

4. oleodutos;

5. hidrelétricas, barragens e reservatórios; geração de energia (renováveis e cogeração);

6. linhas de transmissão de energia e linhas de distribuição ou cabos elétricos submarinos;

7. estradas, ferrovias e pontes;

8. aeroportos;

9. portos;

10. abastecimento de água e criação de redes de esgotos em localizações ambientalmente sensíveis;

11. gestão dos resíduos e a sua eliminação;

12. indústria química;

13. refinarias;

14. termoelétricas;

15. papel e celulose;

16. agricultura em larga escala, envolvendo desmatamento e/ou irrigação;

17. indústria metalúrgica;

18. indústria de couros e peles; e

19. outros processos que causem significativos impactos adversos.

ANEXO I – SETORES CRÍTICOS
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ANEXO II – MUDANÇAS NA POLÍTICA OPERACIONAL 
PARA FINEM INFRAESTRUTURA

23 Participação em TJLP condicionada a participação em mercado igual ou superior.

24 Anteriormente, Conectividade inclusiva estava incluída no segmento de Tecnologias de informação e comunicação.
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Telecomunicações

Conectividade inclusiva24 

Figura 13: Participação máxima em TJLP para Finem Infraestrutura
Elaboração: SITAWI, adaptado de BNDES (2016)
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ANEXO III - QUADRO LÓGICO DO FUNDO AMAZÔNIA

Figura 14: Quadro Lógico do Fundo Amazônia
Fonte: BNDES (2016)

OBJETIVO GERAL
Redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na região amazônica

COMPONENTE 1
Produção sustentável

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Atividades que mantêm a floresta em pé têm 
atratividade econômica no bioma Amazônia

RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Ações governamentais asseguram a adequação de 

atividades antrópicas à legislação ambiental

RESULTADOS 

COMPONENTE 2
Monitoramento e controle

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Área do bioma Amazônia está ordenada 
territorialmente

RESULTADOS  
- Florestas públicas e áreas protegidas ampliadas

- Gestão consolidada de florestas públicas e 
 

áreas protegidas
- Áreas de terras com situação fundiária 

 

regular ampliadas
- Organização do território definida por meio de 
zoneamento ecológico-econômico implantado no 

 

bioma Amazônia

OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

RESULTADOS  
- Conhecimentos e tecnologias voltados 

para o uso sustentável do bioma Amazônia 
produzidos e difundidos

- Conhecimentos e tecnologias voltados para o 
monitoramento e controle do bioma Amazônia 

produzidos e difundidos
- Conhecimentos e tecnologias voltados para o 

ordenamento territorial do bioma Amazônia 
produzidos e difundidos

COMPONENTE 3
Ordenamento territorial

COMPONENTE 4
Desenvolvimento científico e tecnológico

- Atividades econômicas de uso sustentável da floresta 
eda biodiversidade identificadas e desenvolvidas

- Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiver-
sidade com valor agregado ampliado

- Capacidades gerencial e técnica ampliadas para
a implantação de sistemas agroflorestais, atividades  

de manejo florestal, pesca, aquicultura, produção agroe-
xtrativista e beneficiamento de produtos agroflorestais 

- Áreas desmatadas e degradadas recuperadas
e utilizadas para fins econômicos e de 

conservação ecológica

- Instituições de monitoramento, controle e responsa-
bilização ambiental estruturadas e modernizadas - 

Acesso ampliado dos produtores rurais à regularização 
ambiental de suas propriedades

Atividades de ciência, tecnologia e inovação contri-
buem para a recuperação, a conservação e o uso 

sustentável  do bioma Amazônia
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