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A integração de aspectos socioambientais nos processos de decisão de investimento das instituições 
financeiras materializa o compromisso desses agentes de apoiar atividades que utilizem seus recursos 
sem violar os direitos humanos ou degradar o meio ambiente. A preocupação com estes impactos as-
sume papel ainda mais relevante para as instituições financeiras de desenvolvimento, que têm como 
missão o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atuam.

Sob esta perspectiva, analisamos o estágio atual da gestão socioambiental do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES), visando discutir possibilidades de evolução e fornecer à 
sociedade civil subsídios para seu engajamento junto ao banco neste processo.

A análise incluiu aspectos relacionados à governança, políticas, processos, instrumentos e recursos utilizados pelo 
banco, considerando também o contexto regulatório e político no qual opera. Alguns elementos se destacam:

i. Como resultado do aumento considerável de sua participação na economia brasileira e latino-america-
na e seu financiamento a projetos de grande porte, o BNDES vem recebendo crescentes demandas da 
sociedade civil por maior controle dos potenciais impactos socioambientais dos projetos financiados.

ii. Ao mesmo tempo, mudanças regulatórias, principalmente a Resolução do Conselho Monetário Na-
cional nº 4.327/2014, que exigiu o estabelecimento e implementação de uma Política de Respon-
sabilidade Socioambiental (PRSA) pelas instituições financeiras no país, contribuiu para dar escala e 
prioridade a uma série de iniciativas internas que estavam em curso no banco.

iii. Ainda que o banco já dispusesse de estrutura e instrumentos próximos ao mínimo requerido na 
resolução, a revisão de sua abordagem socioambiental é necessária pela alta sensibilidade da sua 
carteira a riscos socioambientais, dada a concentração em operações de grande porte e em produtos 
financeiros de prazos longos.

A revisão de diretrizes e procedimentos para a gestão socioambiental é também compatível com o cenário 
macroeconômico que aponta para a redução dos desembolsos e ajuste do papel do banco na economia. Con-
siderar as externalidades socioambientais dos apoios financeiros é uma forma de tornar a seleção mais crite-
riosa e aumentar a efetividade dos recursos públicos destinados ao banco para o desenvolvimento do país.

Hoje, além da Política de Responsabilidade Socioambiental, que define princípios, diretrizes e governan-
ça da gestão socioambiental, e da Política Socioambiental, que estabelece critérios para as operações de 
apoio financeiro em geral, o banco dispõe de instrumentos que contemplam parte das operações, tanto 
por uma abordagem setorial (i a iii), como transversal (iv a vi):

i. Guias Setoriais, com a identificação de impactos (apenas para os setores de água e esgoto, pecuária 
bovina, sucroenergético e soja);

ii. Políticas Setoriais, com riscos identificados e diretrizes para análise de operações (apenas para o 
setor de mineração);

iii. Diretrizes e Critérios Socioambientais, com exigências de requisitos mínimos (apenas para os seto-
res de pecuária, sucroalcooleiro e geração termoelétrica);

iv. Metodologia de Avaliação de Empresas, que incorpora à análise de crédito das empresas ativos 
socioambientais, entre outros intangíveis;

v. Política de Atuação no Apoio ao Desenvolvimento Regional e Territorial, que traz diretrizes para que 
seja analisado o impacto das operações no desenvolvimento local;

RESUMO EXECUTIVO

R E S U M O  E X E C U T I VO
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vi. Subcrédito social, pelo qual são disponibilizados recursos para iniciativas de impacto social 
positivo desenvolvidas pelo cliente após recomendação do banco.

É este conjunto de políticas que serve de subsídio para a integração de questões socioambientais à 
análise e monitoramento das operações de apoio financeiro do banco. A responsabilidade por esta 
integração a cada projeto é dividida entre três áreas: Área de Planejamento, Área de Meio Ambiente e 
Área Operacional responsável por cada projeto.

O quadro a seguir resume os instrumentos utilizados, dentre aqueles recomendados para uma insti-
tuição financeira de acordo com sua sensibilidade ao risco socioambiental, e as mudanças planejadas:

R E S U M O  E X E C U T I VO
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Considerando este contexto interno e externo, foram identificadas 14 oportunidades de evolução da 
gestão socioambiental do BNDES, divididas abaixo conforme as frentes de seu Plano Plurianual da 
Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA):

Com relação a alinhamento estratégico e gestão da implementação da política:

i. Revisão do conjunto de instrumentos de gestão socioambiental

ii. Integração do conceito de risco socioambiental às demais modalidades de risco

iii. Revisão de funções e responsabilidades no sistema de gestão socioambiental

Com relação a diálogo e prestação de contas:

iv. Acompanhamento da implementação da PRSA por partes interessadas

v. Evolução da transparência ativa

vi. Revisão do mecanismo de ouvidoria do banco

Com relação à atuação finalística:

vii. Criação de uma unidade de análise de risco socioambiental independente das áreas opera-
cionais, com influência no processo decisório

viii. Modularização dos questionários socioambientais

ix. Definição de diferentes salvaguardas para diferentes níveis de risco socioambiental

x. Alinhamento aos Princípios do Equador

xi. Clareza sobre condições socioambientais para suspensão de desembolsos

xii. Implementar Avaliação de Impactos Cumulativos

xiii. Aprimoramento do subcrédito social

Com relação a liderança, cultura e aprendizado:

xiv. Aprofundamento da capacitação dos técnicos e lideranças
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I N T R O D U Ç ÃO

Criado em 1952 com a missão de impulsionar o de-

senvolvimento do país, o Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social (BNDES) tem sido 

objeto de análise de diversos setores da sociedade, 

seja com relação a suas estratégias de investimento, 

seja em busca de políticas e práticas internas que 

promovam o desenvolvimento sustentável.

O setor financeiro provê capital a diferentes ativi-

dades econômicas que geram impactos no meio 

ambiente e na sociedade. No universo das ins-

tituições financeiras de desenvolvimento (IFD), 

essa responsabilidade ganha destaque, já que sua 

missão está focada no desenvolvimento de deter-

minado país ou região e está materializada em 

metas que contemplam externalidades positivas. 

Portanto, mais do que nas instituições financeiras 

Figura 1: Evolução dos desembolsos do BNDES entre 2000 e 2015, em bilhões
Fonte: BNDES

DESEMBOLSOS (R$ BILHÕES)

comerciais, o monitoramento de suas operações 

vai além de indicadores econômico-financeiros e 

é de interesse público.

No caso particular do BNDES, por se tratar de um 

banco nacional de desenvolvimento, sua atuação 

é um instrumento da execução de políticas públi-

cas do Governo Federal. Assim, o banco apoia os 

setores público e privado a investirem em proje-

tos que contribuam para o desenvolvimento da 

economia nacional. 

Na segunda metade dos anos 2000, com a ace-

leração no crescimento dos desembolsos realiza-

dos pelo BNDES e sua maior participação como 

viabilizador dos investimentos em grandes obras 

de infraestrutura do país, a sociedade civil am-

pliou sua atenção em relação à atuação do banco.

1.1. A POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL
DO BNDES COMO OBJETO DE ESTUDO
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A sociedade passou a demandar cada vez mais 
transparência do BNDES, tanto a respeito das con-
dições financeiras dos desembolsos realizados 
como em relação às políticas e práticas utilizadas 
pelo banco para realizar a análise, a estruturação 
e o monitoramento dos projetos financiados.

As informações divulgadas pelo banco e por or-
ganizações da sociedade civil (OSCs) subsidiaram 
discussões políticas sobre as estratégias de finan-
ciamento a grandes empresas, a viabilização de 
fusões entre grandes grupos produtivos nacionais 
e o apoio à exportação de serviços para realização 
de obras de infraestrutura no exterior.

Por outro lado, fomentaram também análises so-
bre a responsabilidade do banco criar um impacto 
socioambiental positivo e evitar o apoio a projetos 
que afetem negativamente comunidades e meio 
ambiente. Neste sentido, as práticas e políticas do 
banco são analisadas vis-à-vis sua missão de “pro-
mover o desenvolvimento sustentável e competiti-
vo da economia brasileira” e seus valores, que in-
cluem o compromisso com o desenvolvimento que 
contemple a promoção da “sustentabilidade eco-
nômica e socioambiental em todas as atividades”.

Este maior interesse da sociedade civil a respeito 
do banco colocou o BNDES na agenda de diversas 

organizações, algumas delas que já atuavam com 
foco em instituições financeiras (IFs) e outras com 
foco em comunidades e recursos naturais afeta-
dos pelos investimentos do banco.

Como parte de um processo de evolução, o BNDES 
ampliou seu diálogo com a sociedade civil, revi-
sou seu conjunto de políticas socioambientais e 
criou novos mecanismos para a avaliação socio-
ambiental das solicitações de apoio financeiro. 

Essa evolução veio alinhada às demandas oriun-
das de revisões da legislação ambiental brasileira, 
de solicitações da sociedade civil organizada e da 
própria compreensão do banco sobre a questão 
socioambiental, que envolve três pilares: confor-
midade, risco e promoção do desenvolvimento.

Entre os marcos deste processo, estão a criação 
de Guias Socioambientais (a partir de 2003), a 
elaboração de uma Política Ambiental (2005), a 
criação da Área de Meio Ambiente, de uma Po-
lítica Socioambiental e das primeiras Diretrizes 
Setoriais (2009), a criação do Comitê de Susten-
tabilidade Socioambiental (2014), a organiza-
ção do Fórum de Diálogo com a Sociedade Civil 
(2014) e o lançamento do novo portal BNDES 
Transparente (2015).

Figura 2: Marcos na política socioambiental do BNDES
Elaboração: SITAWI, a partir das informações de BNDES
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I N T R O D U Ç ÃO

Este estudo se propôs a dois objetivos distintos, 
mas complementares no sentido de promover 
políticas e práticas que maximizem o potencial 
de contribuição do BNDES ao desenvolvimento 
sustentável:

i. Ampliar o conhecimento da sociedade 
civil sobre a gestão socioambiental do 
banco, seus instrumentos e sua aplicação 

Com o amadurecimento do banco e da sociedade 
civil em relação à importância e aos mecanismos 
de identificação, gestão e mitigação de impactos 
socioambientais dos projetos, há diferentes opor-
tunidades de aprimoramento da política socioam-
biental do banco a serem consideradas.

É neste sentido que esta publicação foi elabora-
da, a fim de discutir a política socioambiental do 
banco e suas aplicações práticas no financiamento 
de projetos, bem como apontar caminhos para sua 
contínua evolução.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

prática, a fim de contribuir para a identifi-
cação de oportunidades de diálogo e qua-
lificar o debate nos temas já em discussão.

ii. Prover ao BNDES informações sobre 
oportunidades de aprimoramento de suas 
políticas e práticas socioambientais na 
concessão de apoio financeiro, bem como 
em governança e organização interna.

Para que tais objetivos fossem alcançados, o es-

tudo contou com diferentes abordagens que inte-

graram o método de pesquisa:

i. Revisão bibliográfica: pesquisa de fon-

tes secundárias, a partir de publicações 

que se debruçaram recentemente sobre o 

BNDES e outras instituições financeiras de 

desenvolvimento

ii. Análise de documentos do BNDES: análi-

se de relatórios, políticas e documentos so-

bre a estrutura de governança e processos 

do BNDES, de acesso público

iii. Entrevistas com o banco: reuniões com 

integrantes e ex-integrantes do corpo técnico 

do BNDES, a fim de validar impressões so-

bre políticas e práticas da instituição

iv. Entrevistas com partes interessadas: 

bancos multilaterais e comerciais que 

atuam em parceria com o BNDES na con-

cessão de apoio financeiro, bem como 

empresas cliente do banco

v. Oficinas técnicas com representantes de 

organizações da sociedade civil em São 

Paulo e Rio de Janeiro

vi. Reflexões sobre a experiência acumu-

lada da SITAWI e BIC no trabalho com ins-

tituições financeiras

1.3. MÉTODO
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Este relatório traz uma análise de como o BNDES 

gerencia os impactos socioambientais de suas ope-

rações de apoio financeiro, a partir do seu conjunto 

de políticas e práticas, considerando sua governan-

ça, processos, recursos e ferramentas adotadas.

Além de trazer recomendações específicas para o 

BNDES, buscamos informar outras partes interes-

sadas que advogam para ampliar o impacto social 

e ambiental positivo do banco. Ao longo da aná-

lise aqui apresentada, diversas oportunidades de 

engajamento serão apresentadas.

Ao longo do estudo, são elencados exemplos de 

boas práticas de outras instituições financeiras, 

não com o objetivo de compará-las ao BNDES, 

mas a fim de tornar mais tangível a análise de as-

pectos positivos e negativos da política, da gover-

nança e das práticas do banco, bem como jogar 

luz sobre oportunidades de melhorias.

O estudo se inicia com uma contextualização so-

bre a relevância da gestão socioambiental para 

instituições financeiras, além de uma justificativa 

para o enfoque em políticas e práticas que inci-

dem sobre operações de apoio financeiro.

Posteriormente, é discutido o estágio atual do 

BNDES em relação a gestão de seu impacto so-

1.4. ESTRUTURA DA PUBLICAÇÃO

cioambiental, incluindo a sensibilidade de sua 
carteira a riscos socioambientais, seu arcabouço 
de políticas de gestão de risco socioambiental, o 
ciclo das operações do banco desde a apresenta-
ção de uma solicitação até o desembolso e acom-
panhamento, bem como os elementos socioam-
bientais que fazem parte das etapas deste ciclo.

Em seguida, no contexto de ações após a Resolu-
ção 4.327/2014 do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), que passou a exigir que as instituições fi-
nanceiras estabeleçam e implementem uma po-
lítica de responsabilidade socioambiental, são 
apresentadas as evoluções já alcançadas ou pre-
vistas pelo banco e as oportunidades de engajar a 
sociedade civil neste processo de revisão de polí-
ticas, práticas e estrutura de governança.

Por fim, são apresentadas propostas para a gestão 
do impacto socioambiental do BNDES, levando 
em consideração o momento de mudanças en-
sejado pela nova regulação do CMN, as capacida-
des do banco, os aspectos que demandam maior 
atenção e as possibilidades de contribuição da 
sociedade civil organizada.

Nos anexos, são apresentados documentos do 
banco, bem como endereços eletrônicos das ver-
sões originais dos documentos.
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I N T R O D U Ç ÃO

Organizações de advocacy: atuam prioritariamente para influenciar a formulação ou revisão de leis, normas de re-
gulação, políticas e utilização de recursos do setor público e adoção de compromissos voluntários do setor privado.

Reflexões sobre políticas e práticas socioambientais

Oportunidades de evolução

Oportunidades de engajamento com a sociedade civil

Estágio atual de gestão do risco socioambiental no BNDES

Oportunidades de engajamento com o banco e outras organizações 
da sociedade civil

Oportunidades de contribuir com sua experiência em demandas regionais

Oportunidades de aperfeiçoamento dos investimentos sociais do banco

BNDES

ORGANIZAÇÕES
DE ADVOCACY

EXECUTORES DE
PROJETOS SOCIAIS

EXEMPLOS DE COMO ESSE RELATÓRIO PODE SER LIDO POR...

Estágio atual de gestão do risco socioambiental no BNDES

Oportunidades de engajamento com o banco e outras 
organizações da sociedade civil

Salvaguardas socioambientais aplicadas pelo BNDES para o ciclo de 
investimento

Oportunidades de evolução das próprias políticas e práticas

Exemplos de boas práticas de gestão do risco socioambiental

Instrumento de gestão do risco socioambiental de projetos co-
financiados pelas IFs

Subsídios para estudos sobre os impactos socioambientais dos 
investimentos do banco e a evolução de suas práticas e políticas
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mentos federais
Oportunidades de articulação dos Ministérios do Meio Ambiente e Fazenda 
com o banco
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Figura 3: Conteúdos relevantes para os diferentes grupos de interesse1
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As boas práticas e compromissos que se referem 
ao sistema de gestão socioambiental de institui-
ções financeiras são basicamente um conjunto de 
políticas e procedimentos cuja implementação 

efetiva depende de uma estrutura institucional 
apoiada por um mecanismo de prestação de con-
tas independente. Ou seja, esses pilares devem 
coexistir de maneira interdependente.

2.1. POLÍTICAS E PRÁTICAS

Políticas e práticas socioambientais nas operações 
de apoio financeiro são frequentemente conheci-
das como políticas de salvaguardas. A criação das 
primeiras salvaguardas remonta às demandas, nos 
anos 1980 e 1990, pela criação de medidas de 
prevenção, minimização, mitigação ou compensa-
ção de impactos negativos no meio ambiente e na 
comunidade local atribuídos aos projetos de insti-
tuições financeiras de desenvolvimento.

Este conjunto de políticas de salvaguardas foi ini-
cialmente criado e adotado pelo Banco Mundial, 
instituição financeira multilateral que financia 
projetos em países em desenvolvimento. Após 
essa primeira versão de políticas do Banco Mun-
dial, outras instituições financeiras criaram suas 
próprias políticas. Isso as permitiu identificar os 
potenciais impactos socioambientais dos proje-
tos de desenvolvimento, de forma antecipada à 
aprovação do financiamento, fazendo assim parte 
do processo de avaliação de crédito.

Inicialmente essas políticas de salvaguardas fo-
ram desenvolvidas e adotadas por instituições 
multilaterais e aplicadas a projetos de desen-
volvimento realizados pelo setor público. No 
entanto, no início dos anos 2000, o Internatio-
nal Finance Corporation (IFC), divisão do Banco 
Mundial voltada para o setor privado, criou suas 
próprias salvaguardas, os Padrões de Desempe-
nho, desenvolvidos especificamente para avaliar 
empresas privadas.

Em 2003, dez bancos comerciais de diferen-
tes países assinaram os Princípios do Equador, 
comprometendo-se a adotar voluntariamente 
os Padrões de Desempenho do IFC em financia-
mento de projetos. Essa iniciativa foi seguida 
por bancos públicos e privados nos anos se-
guintes, com o mesmo propósito de identificar 
e gerenciar o risco e os impactos negativos nos 
estágios iniciais da estruturação e implementa-
ção de projetos.
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2 Posição em março/2016, segundo informações repassadas ao Banco Central.

3 Essa exigência se estende também a serviços de assessoria a project finance com valor superior a US$ 10 milhões 
para as IFs que o fazem, financiamentos corporativos dirigidos a projetos, certos financiamentos corporativos dirigi-
dos a projetos e empréstimos-ponte refinanciados por project finance ou PRCL. Mais informações em: http://www.
equator-principles.com/resources/equator_principles_portuguese_2013.pdf

No Brasil, entre as IFs com maior carteira de crédito 

corporativo (sete maiores) que representam mais 

de 80% do total no país2, apenas o BNDES não 

adota os Princípios do Equador. Estas sete institui-

ções exigem dos clientes a adequação aos Padrões 

de Desempenho do IFC em seus projetos financia-

dos com valores superiores a US$ 10 milhões.3

No caso de políticas de salvaguardas desenvol-

vidas pelas próprias instituições, os instrumen-

tos seguem estrutura semelhante ao conjunto de 

políticas do IFC. Isto é, definem procedimentos e 

exigências específicas que orientam as instituições 

quando uma operação está sob análise: como pro-

ceder na identificação, mitigação, gerenciamento e 

compensação de potenciais impactos negativos ao 

meio ambiente e às comunidades.

Essas políticas podem ser agrupadas em duas categorias:

i. Temas: aspectos socioambientais comu-

mente sensíveis às intervenções realizadas 

pelos projetos, como mudanças climáticas, 

conservação da biodiversidade, saúde e 

segurança, comunidades tradicionais e 

aquisição de terras;

ii. Setores, com ênfase para aquelas ativi-

dades econômicas que tenham maior risco 

socioambiental, como energia, óleo e gás, 

infraestrutura, e mineração.

Figura 4: Conjunto de Políticas Socioambientais do IFC 
Fonte: Adaptado de IFC Sustainability Framework
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Para que sejam efetivamente implementadas, polí-

ticas e práticas socioambientais de IFs precisam de 

uma estrutura organizacional, composta por um or-

çamento dedicado e pessoal especializado nos di-

ferentes temas e setores mencionados na Seção 2.1.

Esta estrutura institucional e de diligência para 

questões socioambientais define procedimentos 

para que os clientes e o próprio pessoal das áreas 

operacionais cumpram com as políticas e práticas 

definidas para a gestão do impacto socioambiental.

Diversas instituições desenvolveram para esta 

função um departamento independente das áreas 

operacionais ou comerciais, com o objetivo de que 

este pessoal atue sem conflitos de interesse com a 

geração de negócios e tenha a sua disposição um 

orçamento a ser utilizado no monitoramento am-

biental e social dos projetos financiados.

Além do desenvolvimento de políticas para a gestão 

do impacto socioambiental, diversas instituições 

financeiras de desenvolvimento (IFDs) também 

criaram unidades independentes para garantir o 

cumprimento das políticas e para fornecer soluções 

a indivíduos e comunidades impactados negativa-

mente pelas operações financiadas.

2.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE DILIGÊNCIA

Figura 5: Recorte do organograma do IFC com destaque para estrutura socioambiental
Fonte: IFC (2016)
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A independência dessas unidades garante que 
eles se reportem diretamente à presidência ou 
ao Conselho de Administração da IF, geralmente 
responsáveis por determinar a equipe e o orça-
mento dedicado. Dessa forma, o mecanismo não 
tem conexão com as áreas operacionais, evitan-
do os conflitos de interesse. No exemplo do IFC 

na Figura 5, a unidade que exerce esta função, a 
Compliance Advisor Ombudsman (CAO), se repor-
ta diretamente ao presidente. Tal independência 
é reforçada em políticas específicas. Guias são 
elaborados para definir as responsabilidades, es-
copo de atuação e ações desta unidade responsá-
vel pelo recebimento de queixas.

Figura 6: Exemplos de mecanismos de diligência em IFDs
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Com mais de R$ 800 bilhões desembolsados nos 

últimos cinco anos (2011-2015) e mais de R$ 900 

bilhões em ativos4, o BNDES é uma das maiores 

instituições financeiras de desenvolvimento do 

mundo. Seu montante de desembolsos represen-

ta quase o dobro do Banco Mundial e, entre os 

bancos nacionais de desenvolvimento, está atrás 

apenas dos bancos de desenvolvimento alemão 

(KfW) e chinês (China Development Bank).

Como banco de desenvolvimento, destacam-se 

seus investimentos em infraestrutura e indústria. 

No gráfico a seguir, estão os segmentos que re-

ceberam os maiores desembolsos do banco nos 

últimos cinco anos.5

4 Posição em dezembro/2015, segundo informações repassadas ao Banco Central.
5 Segmentos a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
6 Financiamento de Máquinas e Equipamentos
7 Financiamento a Empreendimentos
8 Financiamentos específicos para projetos.

Figura 7: Desembolsos do BNDES, por setor, entre 2011 e 2015
Elaboração: SITAWI, a partir dos dados do BNDES

Tais desembolsos são divididos entre os diferen-

tes produtos oferecidos pelo banco, que atendem 

a demandas de:

i. Produção e aquisição de máquinas e equi-

pamentos: linhas Finame6, Finame Agrícola 

e Finame Leasing

ii. Implantação, ampliação, recuperação e 

modernização de ativos fixos: linhas BNDES 

Automático, Finem7 e Project Finance8

iii. Exportação de bens e serviços nacio-

nais: linha BNDES Exim

iv. Aquisição de soluções tecnológicas
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Com cerca de 2.800 funcionários, o BNDES tem sua 
estrutura organizacional orientada essencialmente 
pela divisão em áreas de especialidade, que refle-
tem os setores com os quais o banco atua.

O corpo técnico do banco é dividido nas cha-
madas Áreas Operacionais, responsáveis diretas 
pelas operações do banco em cada setor, e nas 
Áreas Transversais, que fornecem suporte às de-
mais áreas. Algumas das áreas têm atuação dupla, 
como a Área de Meio Ambiente, que atua como 
uma área operacional, responsável pela análise, 
estruturação e acompanhamento de projetos de 
tecnologia verde, e também fornece apoio trans-
versal, apoiando as demais áreas em questões 
socioambientais relacionadas aos projetos que se 
enquadram em outros setores, bem como ques-
tões institucionais (exemplos: elaboração de di-
retrizes para compras sustentáveis, iniciativas de 
sustentabilidade nos edifícios do banco).

3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E SOCIOAMBIENTAL DO BNDES

As Áreas estão subordinadas a diretorias, que se 

reportam à presidência do banco. Apenas três áre-

as (Jurídica, Gabinete da Presidência e Estrutura-

ção de Projetos), que têm atuação transversal, não 

estão sob nenhuma diretoria, reportando-se dire-

tamente à presidência, além da Auditoria Interna, 

submetida apenas ao Conselho de Administração.

Nos níveis hierárquicos mais altos, estão a presi-

dência e o Conselho de Administração, que além 

do caráter consultivo, também delibera sobre 

aprovações de contas, planos operacionais, políti-

cas e designam o responsável pela Auditoria, que 

responde a este mesmo Conselho.

O Conselho de Administração é presidido pelo 

ministro de governo responsável pelo banco, de 

acordo com decisão do governo federal. Atual-

mente, o banco está vinculado ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Tam-

v. Crédito rotativo: Cartão BNDES

vi. Microcrédito

O banco também atua no segmento de renda 

variável, atuando como subscritor ou investidor 

de valores mobiliários de companhias de capital 

aberto ou que tenham o plano de abrir seu capital 

em um horizonte curto de tempo.

Além das linhas de financiamento, o banco tam-

bém disponibiliza programas e fundos com finali-

dades específicas. Os programas, em geral, instru-

mentalizam políticas de investimento do governo 

federal, sendo orientados a segmentos específi-

cos e com vigência pré-definida. Há três grandes 

categorias: Programas Agropecuários; Programas 

de Indústria, Comércio e Serviços; e Programas 

Socioambientais.

Por meio dos fundos, o BNDES oferece garantias 
para viabilizar financiamentos, tanto de micro, pe-
quenas e médias empresas (pelo Fundo Garantidor 
para Investimentos), como especificamente para 
exportação (Fundo de Garantia à Exportação).

O BNDES pode atuar também como quotista de fun-
dos com mandatos para investimentos em setores 
ou regiões específicos, também com vigência pré-
definida e alinhada a prioridades do banco. Por fim, 
há fundos de recursos não-reembolsáveis, focados 
principalmente em projetos socioambientais, em 
desenvolvimento de tecnologia e em pesquisas vol-

tadas ao desenvolvimento social e econômico.
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bém fazem parte do Conselho o presidente do 

banco, indicado pelo governo federal, um repre-

sentante indicado pelos funcionários do banco, e 

outros ministros de governo.

Já a diretoria do BNDES – com sete membros – 

pode ser composta por pessoal de carreira do 

banco ou por indicações externas. Tradicional-

mente, há uma prática informal para que três a 

quatro diretores sejam funcionários de carreira 

do banco, com as vagas remanescentes ocupa-

das por externos indicados pelo governo federal. 

Subordinado aos diretores, estão os superinten-

dentes das áreas, seguidos por chefes de depar-

tamento e gerentes. Todos estes, por estatuto, 

devem ser profissionais de carreira do banco, que 

ingressam por meio de concurso para os cargos 

de técnico administrativo e profissional básico. A 

partir destes cargos seguem o plano de carreira 

do banco, podendo ocupar os níveis hierárquicos 
mencionados acima.

Os concursos para profissional básico são realizados 
de maneira ampla, sem distinção específica de área 
ou departamento, contemplando os seguintes perfis 
de formação universitária: Administração, Analista 
de Sistemas, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteco-
nomia, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, 
Economia, Psicologia. Cerca de 50% dos profissio-
nais são engenheiros, economistas ou advogados.

Os profissionais adquirem competências de ou-
tros campos de conhecimento ou se tornam mais 
especialistas em assuntos de suas áreas de for-
mação (ex: meio ambiente, mercado de capitais, 
infraestrutura) à medida que se mantém por mais 
tempo em áreas específicas e nelas se especiali-
zam participando de cursos e realizando pós-gra-
duação ou novas graduações.
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Figura 8: Organograma do BNDES, em maio e junho de 2016 9

Fonte: BNDES

A estrutura de governança do banco dispõe tam-

bém de colegiados, formados por profissionais 

em funções de liderança. A maior parte destes 

colegiados são comitês, responsáveis por deli-

berar sobre planos operacionais, políticas gerais, 

ações de priorização e pelo andamento das ope-

rações de apoio financeiro ao longo do ciclo de 

projetos do banco.

No ciclo dos projetos, dois colegiados atuam dire-

tamente: a própria diretoria e o Comitê de Enqua-

dramento, Crédito e Mercado de Capitais (CEC), 

formado por superintendentes (ou seja, os líde-

res de cada Área) e dois chefes de departamento 

(estes últimos, chefes do Departamento de Prio-

ridades e Enquadramento e do Departamento de 

Risco de Crédito, não têm direito a voto). A atua-

ção direta de ambos nas operações do banco é 
abordada na seção 3.3.

Conforme apresentado na seção 2.1, uma estru-
tura de governança adequada é importante para 
que as condições de elaboração, implementação, 
monitoramento e revisão da gestão socioambien-
tal sejam efetivas.

Neste sentido, a estrutura de governança respon-
sável pela gestão socioambiental no BNDES tem 
três dimensões:

i. No nível de política e coordenação insti-
tucional: se concentra na Área de Planeja-
mento e na Área de Meio Ambiente.

ii. No nível transacional: se concentra no 
Departamento de Prioridades e Enquadra-

9 O organograma mais recente se refere àquele que está divulgado pelo banco em 01/08/2016, refletindo as mu-
danças após a nomeação da nova presidente Maria Sílvia Bastos Marques, em substituição a Luciano Coutinho 
(2007-2016). As áreas que mudaram de diretoria estão destacadas nas caixas pontilhadas. Algumas mudanças ainda 
estão em curso, mas não foram divulgadas.
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mento (DEPRI), no início do ciclo de opera-

ções do banco, e posteriormente é dividida 

pelas Áreas Operacionais, inclusive o mo-

nitoramento da performance dos projetos.

iii. No nível de portfólio: é de responsabili-

dade da Área de Gestão de Riscos, que está 

desenvolvendo metodologia para isso.

Por seu conhecimento prático, a Área de Meio 

Ambiente atua na elaboração, implementação e 

revisão dos instrumentos relacionadas a gestão 

socioambiental do banco. Nesta dimensão, a Área 

de Planejamento, por meio do seu Departamento 

de Assuntos Transversais vinha cumprindo papel 

importante, com a responsabilidade de atuar no 

desenvolvimento e na implementação das políti-

cas transversais do banco, na gestão destas políti-

cas e de instrumentos socioambientais, no enga-

jamento das áreas neste tema, no monitoramento 

destes avanços e no relacionamento institucional 

do banco com partes interessadas.

Esta atuação é justificada pela responsabilidade 

do departamento nos três temas transversais for-

temente ligados à missão do banco e que baseiam 

seu planejamento corporativo. Estes temas são:

i. Inovação

ii. Desenvolvimento local e regional

iii. Desenvolvimento socioambiental

Após as mudanças nas áreas decorrentes da tran-

sição da presidência do banco, a liderança e se-

cretariado foram concentrados na Área de Meio 

Ambiente, com a equipe que antes integrava o 

Departamento de Assuntos Transversais passan-

do a ser parte desta área, após deixar a estrutura 

da Área de Planejamento.

Esta é a equipe que teve o papel de secretariar o 

Comitê de Sustentabilidade Socioambiental (CSS), 

estrutura de governança transversal responsável 

pela gestão da implementação das ações que se 

enquadram sob o escopo da Política de Respon-

sabilidade Socioambiental e respectivo Plano de 
Ação Plurianual.

Este colegiado é formado por doze integrantes, 
sendo quatro permanentes: os superintendentes 
das áreas de Meio Ambiente, Planejamento e Admi-
nistração, além do secretariado do até então Chefe 
de Departamento da Área de Assuntos Transver-
sais e suporte técnico do Chefe de Departamento 
da Área Jurídica. Os demais membros, de outras 
áreas do banco, inclusive áreas operacionais, al-
ternam-se de acordo com o período definido em 
seus mandatos. Com esta formação e reunindo-se 
mensalmente, o CSS pode manter um engajamen-
to de alto nível de senioridade na coordenação das 
ações de gestão socioambiental do BNDES.

O entendimento de que o “desenvolvimento so-
cioambiental” é um tema transversal também ex-
plica a governança responsável pelas questões 
socioambientais no ciclo de projetos, isto é, aque-
las relativas à identificação, classificação, avalia-
ção, mitigação e compensação dos riscos identifi-
cados em cada operação de apoio financeiro.

Cada nova solicitação de apoio financeiro recebe 
uma classificação do risco socioambiental pro-
posta pelo DEPRI, que também faz uma pré-aná-
lise socioambiental e gera recomendações logo 
após o projeto ser submetido ao banco, na etapa 
chamada de Enquadramento. Em seguida, o Co-
mitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de 
Capitais (CEC) delibera sobre tal enquadramen-
to. A avaliação dos impactos e medidas de miti-
gação é de responsabilidade das próprias áreas 
operacionais na etapa seguinte. Por se tratar de 
um tema transversal, o BNDES entende que todos 
os seus técnicos devem possuir capacidade para 
esta análise socioambiental.

Nas etapas de Enquadramento e de Análise e Apro-
vação, as áreas responsáveis recebem apoio de ou-
tras. No Enquadramento, um dos subsídios é a análi-
se de cadastro do cliente, na qual a Área de Crédito 
busca informações sobre sua conformidade legal 
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10 As referências de IFs neste e em outros quadros ao longo deste relatório são apresentadas como exemplos de 
políticas, governança e práticas no setor, que devem ser interpretadas levando-se em consideração as particulari-
dades da natureza de suas atividades e os diferentes volumes de suas operações.

Exemplos de estrutura de governança para gestão do risco socioambiental na 
concessão de crédito...

...em um banco múltiplo: Santander Brasil

Avaliação de riscos socioambientais é realizada pela Área de Risco Socioambiental do ban-
co, cuja equipe multidisciplinar, de sete profissionais, é especializada em questões socio-
ambientais (inclui geólogos, biólogos, engenheiros de segurança do trabalho). Esta área 
está vinculada à Diretoria de Risco de Crédito.

Operações no segmento atacado, até R$ 1 milhão: Área de Risco Socioambiental 
apoia Área de Compliance na identificação dos riscos potenciais das empresas

Operações acima de R$ 1 milhão: Área de Risco Socioambiental classifica o risco so-
cioambiental do projeto e estabelece condições para o cliente, com base nos parâmetros 
estabelecidos pelo banco ou nos Princípios do Equador (quando aplicável)

O risco socioambiental da carteira é monitorado pela Área de Risco Socioambiental.

...em uma instituição financeira de desenvolvimento regional: Desenvolve SP

O potencial tomador de empréstimo tem seu projeto analisado no “enquadramento para 
sensibilidade socioambiental”, pelo responsável pela operação na equipe da Superinten-
dência de Negócios e Operações (SUNOP). Essa classificação é feita com base em um ques-
tionário fechado, respondido pelo técnico da agência, e que fornece automaticamente um 
dos três níveis de risco (alto, médio ou baixo) no qual se enquadra o projeto.

Na sequência, um especialista da Superintendência de Administração de Crédito (SUCRE) 
da agência realizará uma classificação do risco socioambiental, além de diligência presen-
cial ou solicitação de contratação de consultoria externa para projetos de maior risco.

O risco socioambiental da carteira é monitorado pela SUCRE.

junto a órgãos como Ibama e Ministério do Trabalho 
e Emprego. Outro exemplo é a análise de clientes a 
partir da Metodologia de Análise de Empresas, re-
alizada por equipes de diferentes áreas e que fica 
disponível para consulta pelas Áreas Operacionais.

Por fim, o monitoramento do risco socioambiental 
da carteira, bem como outros riscos, está na Área 
de Gestão de Riscos.

A estrutura descrita possui semelhanças com outras 
IFs de grande porte no que tange a supervisão por 
órgãos colegiados, como comitês ou comissões. O 

CSS se destaca aqui pela senioridade de seus mem-
bros e regularidade das reuniões (mensais). Por ou-
tro lado, a estrutura difere de outras IFs de grande 
porte no que tange ao ciclo de projetos, que em ge-
ral têm uma equipe própria dedicada à análise dos 
riscos socioambientais das operações de maior por-
te. Além do exemplo do IFC, apresentado na seção 
2.1, o cenário nacional também traz outros modelos, 
que se diferenciam daquele do BNDES pelo fato de 
vincularem a análise socioambiental dos projetos a 
especialistas socioambientais formalmente aloca-
dos dentro de áreas de risco:10
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3.2. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DO BNDES

3.2.1 O conjunto de políticas e instrumentos

Como instituição financeira de desenvolvimento, 

o BNDES tem a missão de promover o desenvolvi-

mento sustentável do país. Para tal, é necessário 

que suas atividades estejam alinhadas a práticas 

de impacto socioambiental positivo e que o ban-

co tenha a capacidade de avaliar e gerir os impac-

tos socioambientais negativos de sua carteira. O 

entendimento da instituição com relação a este 

papel, bem como os desdobramentos em diretri-

zes e práticas, deve estar formalizado em políticas 

e outros documentos internos.

No nível mais alto do conjunto de políticas so-

cioambientais do BNDES está a Política de Res-

ponsabilidade Socioambiental (PRSA), que define 

princípios, diretrizes e a governança para o acom-

panhamento de sua implementação.

A PRSA é implementada em quatro dimensões, 

que em alguns momentos, dialogam entre si:

i. Critérios socioambientais para as ope-

rações de apoio financeiro: análise socio-

ambiental dos projetos postulantes ao fi-

nanciamento do banco e de suas demais 

operações de investimento, bem como o 

monitoramento das operações e do risco 

socioambiental de sua carteira.

ii. Desenvolvimento de produtos: solu-

ções financeiras específicas que permi-

tem aos clientes implementar projetos 

de impacto socioambiental positivo. In-

cluem-se aí linhas como o Finem Eficiên-

cia Energética, programas como o Fundo 

Clima, o fundo de investimentos BNDES 

Empresas Sustentáveis na Amazônia e o 

apoio não reembolsável BNDES Restau-

ração Ecológica.

iii. Administrativa: inclusão de boas práti-

cas socioambientais nas atividades admi-

nistrativas do banco, onde o impacto so-

cioambiental físico é direto. Contempla, 

entre outros, o Inventário de Emissões de 

Gases do Efeito Estufa, iniciativas de re-

dução do consumo de água e energia nos 

escritórios, o respeito aos direitos huma-

nos nas relações com funcionários e ter-

ceirizados e os critérios socioambientais 

para seleção de fornecedores.

iv. Institucional: posicionamento do ban-

co frente à sociedade, por meio da trans-

parência acerca de seus investimentos, 

produtos e práticas administrativas e por 

meio da participação em fóruns de dis-

cussão e apoio a iniciativas temáticas ou 

setoriais voltadas à promoção de ques-

tões socioambientais.

Em um nível abaixo, com foco nas operações de 

apoio financeiro, está a Política Socioambiental, 

que define diretrizes, normas e parte dos procedi-

mentos operacionais a serem executados na con-

cessão de crédito. Além de retomar como o banco 

entende sua responsabilidade socioambiental 

em linha com a PRSA, esta política orienta seus 

profissionais sobre o respeito à legislação socio-

ambiental, as melhores práticas administrativas, 

o desenvolvimento de produtos e as questões a 

serem observadas na análise, aprovação e moni-

toramento dos projetos apoiados.

A fim de instrumentalizar o corpo técnico para o 

cumprimento da Política Socioambiental, o banco 

dispõe de três tipos de instrumentos que orien-

tam as operações de apoio financeiro: as Diretri-

zes e Critérios Socioambientais, as Políticas Seto-
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riais e as Guias Setoriais. Estes instrumentos e a 

PRSA são discutidas nas seções a seguir.

Tanto a Política Socioambiental como a PRSA dia-

logam com outras políticas do banco que contem-

plam aspectos sociais e ambientais, que refletem 

valores do banco relativos ao desenvolvimento 

sustentável e que descrevem diretrizes para que 

o impacto social e ambiental do banco seja positi-

vo. Alguns destes instrumentos se limitam a ques-

tões administrativas e institucionais, como o Ma-

nual de Compras Sustentáveis, enquanto outros 

dispõem também de diretrizes para as operações 

de apoio financeiro, como a Política de Atuação no 

Apoio ao Desenvolvimento Regional e Territorial e 

a Metodologia de Avaliação de Empresas (MAE).

Figura 9: Política de Responsabilidade Socioambiental e demais instrumentos relacionados

3.2.2 A Política de Responsabilidade Socioambiental

A Política de Responsabilidade Socioambiental 

(PRSA) do BNDES, aprovada em 2010, foi revisa-

da em 2014 após a publicação da Resolução nº 

4.327/2014 do Conselho Monetário Nacional 

(CMN), que instituiu a exigência de estabeleci-

mento e implantação desta política por todas as 

instituições financeiras ativas no país. A supervi-

são cabe ao Banco Central.

A resolução demanda que as instituições estabe-
leçam uma PRSA com princípios e procedimentos 
de caráter socioambiental para seus negócios e 
relacionamento com partes interessadas, além de 
diretrizes para governança relativa à PRSA e um 
plano de ação para sua implementação.

A partir desta normativa, o Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) reforçou no setor financeiro 
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a importância do gerenciamento do risco socio-
ambiental das instituições. Definido na resolução 
como a “possibilidade de ocorrência de perdas 
decorrentes de danos socioambientais”, o risco 
socioambiental vem aumentando sua presença 
na agenda do setor financeiro nos últimos anos.

Pressões externas colaboram para o fortalecimen-
to desta agenda, como: leis que estabelecem a 
responsabilidade de agentes responsáveis direta 
ou indiretamente por atividades causadoras de 

danos ambientais; normas setoriais que estabele-

cem padrões mínimos que as IFs devem adotar de 

forma a minimizar a possibilidade de danos à so-

ciedade; atuação de órgãos fiscalizadores (como 

o Ministério Público) com base na interpretação 

de responsabilidade solidária dos agentes inves-

tidores por danos socioambientais causados por 

projetos financiados11; e pressão da sociedade 

civil para que as IFs não invistam em projetos que 

representem grande impacto socioambiental.

Marcos no aparato regulatório que justificam requerimentos socioambientais 
mínimos nas IFs

Lei Federal 6.938/1981, “Política Nacional de Meio Ambiente”: define como poluidor “a 

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamen-

te, por atividade causadora de degradação ambiental” e atribui ao poluidor a “obrigação 

de, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 

sua atividade”, independentemente da existência de culpa.

Lei Federal 9605/1998, “Lei de Crimes Ambientais”: estabelece dispositivos de responsa-

bilização das pessoas físicas e jurídicas qualificadas como poluidoras, com destaque para 

a incidência sobre “o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o 

auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 

criminosa de outrem, deixem de impedir a sua prática”.

Resolução CMN 2.682/1999: estabelece critérios de classificação das operações de crédi-

to, no entanto, sem exigir a consideração dos riscos socioambientais para esta classificação.

Resolução CMN 3.545/2008: estabelece exigências de regularidade ambiental e outras 

condicionantes para o financiamento agropecuário no bioma Amazônia.

Circular CMN 3.547/2011: define que as IFs devem “demonstrar, no processo de avaliação 

e de cálculo da necessidade de capital (...) como considera o risco decorrente da exposição 

a danos socioambientais gerados por suas atividades”

Resolução CMN 4.327/2014: Dispõe sobre as diretrizes para estabelecimento e implemen-

tação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas IFs

11 Os conceitos de agente responsável direta ou indiretamente por danos ambientais e responsabilidade solidária 
têm base na Lei 6.938, de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), artigos 3º e 14.
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Por outro lado, as próprias instituições avançaram 
proativamente no tema, reconhecendo a dimen-
são socioambiental como um dos fatores de ris-
co aos quais estão expostas. A adoção de meca-

nismos internos e a adequação a compromissos 
setoriais e voluntários sobre a responsabilidade 
socioambiental nos investimentos fazem parte 
deste avanço.

Figura 10: Fortalecimento da agenda socioambiental no setor financeiro

No caso do BNDES, duas particularidades devem 

ser observadas. Como banco público, a concessão 

de apoio financeiro deve estar submetida a um es-

crutínio maior, tanto pela missão do banco em con-

tribuir para o desenvolvimento sustentável como 

por sua submissão a leis que, quando violadas, 

vetam benefícios, incentivos ou financiamento de 

agentes públicos a pessoas físicas e jurídicas.

Outro fator é a sensibilidade do banco ao risco 

socioambiental, representada pela composição 

de sua carteira e produtos financeiros, onde fica 

evidente a importância de uma política na qual 

as diretrizes e atividades para identificação, ava-

liação, monitoramento e mitigação dos riscos das 

operações estejam formalizadas.

Esta sensibilidade pode ser definida a partir do cru-

zamento dos princípios de relevância e proporcio-

nalidade em uma matriz, considerando: (i) o grau 

de exposição ao risco socioambiental das ativida-

des e das operações da instituição; e (ii) a natureza 

da instituição e a complexidade de suas atividades 

e produtos financeiros12. Tais princípios são parte 

da própria Resolução CMN nº 4.327/2014, com o 

objetivo de orientar instituições financeiras de di-

ferentes portes e portfólios de produtos.

12 Conforme o Guia de Responsabilidade Socioambiental ABDE-BID, 2014
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Quanto à relevância, deve-se levar em considera-

ção a carteira do BNDES, na qual se destacam os 

apoios a setores de alto impacto socioambiental, 

como por exemplo, geração de energia, agropecu-

ária e construção:

i. 58% do montante de desembolsos é 

destinado a atividades classificadas como 

de alto risco socioambiental e 28% como 

de médio risco13.

ii. O banco financia atividades em ecossis-

temas de diferentes fragilidades, inclusi-

ve aqueles mais vulneráveis a questões 

como estresse hídrico, desmatamento, 

biodiversidade e impactos em comunida-

des do entorno.

iii. O banco regularmente é questionado 

em campanhas de ONGs ou movimentos 

sociais e em representações do Ministério 

Público sobre controvérsias socioambien-

tais de projetos que financia.

Levando em consideração o grande montante de 

desembolsos e o largo espectro de produtos fi-

nanceiros disponibilizados pelo banco, é eviden-

te também sua alta sensibilidade pelo princípio 

de proporcionalidade:

i. A carteira do banco se concentra em pro-

dutos financeiros de alta e média exposi-

ção e prazos longos, como project finance, 

financiamentos à pessoa jurídica, partici-

pações, garantias imobiliárias, exportação, 

fianças, capital de giro e leasing.14

ii. 53% dos desembolsos, em volume, 

são operações diretas e indiretas não au-

tomáticas, ou seja, com montante acima 

de R$ 20 milhões.15

13 Dados referentes a dezembro/2014, divulgados no Relatório Anual do BNDES.

14 Classificação extraída do “Guia de Responsabilidade Socioambiental” (ABDE e BID, 2014), que se baseou nos riscos iden-
tificados pelo International Finance Corporation (IFC) às instituições financeiras para seus diferentes produtos e serviços.

15 Dados referentes aos desembolsos contratados em 2015, divulgados no Portal BNDES Transparente.

Figura 11: Matriz de relevância vs proporcionalidade
Fonte: Adaptado de ABDE e BID, 2014
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Dada a alta sensibilidade do BNDES às questões 

socioambientais, é esperado que o banco tenha 

instrumentos de gestão compatíveis integrados 

ao ciclo das operações e à prestação de contas.

O ciclo das operações é o fluxo que um projeto 

postulante a apoio financeiro percorre desde a 

submissão da proposta ao banco (caracterizada 

como Consulta Prévia, no caso do BNDES) até o 

desembolso e monitoramento. Estas etapas in-

cluem a seleção, avaliação, contratação e monito-

ramento das operações.

Para que a integração das questões socioambien-

tais seja efetiva nas decisões de investimento, 

são necessários instrumentos orientando o corpo 

técnico para avaliar os impactos socioambientais 

das operações, identificando e quantificando os 

riscos socioambientais e a influência desse com-

ponente de risco sobre o risco de crédito, bem 

como definir condicionantes mínimas para apro-

vação dos projetos e realizar seu monitoramento. 

As políticas que formalizam essa orientação no 

BNDES são discutidas a seguir.

3.2.3 Instrumentos que formalizam critérios para as operações

A. INSTRUMENTOS SETORIAIS

Três tipos diferentes de instrumento formalizam 
critérios para as operações de apoio financeiro do 
BNDES: Diretrizes e Critérios Socioambientais, Po-
líticas Setoriais e Guias Setoriais. No histórico de 

integração de questões socioambientais às ope-
rações de apoio financeiro do banco, o primeiro 
instrumento criado para formalizar tais critérios 
foram as Guias Setoriais, cuja primeira versão, 

Tabela 1: Conjunto de instrumentos socioambientais do BNDES
Elaboração: SITAWI, a partir de informações do site BNDES
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limitada a questões ambientais, foi lançada em 
2003. Em 2010, essas Guias foram revisadas, in-

tegrando questões sociais e ambientais.

Cada Guia define a cadeia produtiva do setor, os 

principais impactos positivos e negativos e boas 

práticas. Por meio desse documento se objetiva 

orientar a análise de projetos postulantes ao fi-

nanciamento. No entanto, as Guias Setoriais não 

têm qualquer caráter mandatório, não havendo 

requerimentos a serem cumpridos pelo cliente e 

tampouco a obrigação que suas orientações se-

jam efetivamente adotadas na análise.

O banco possui quatro guias disponíveis publi-

camente: Setor Sucroenergético, Água e Esgoto, 

Pecuária Bovina e Soja. O banco, no passado, che-

gou a se comprometer com a ampliação no núme-

ro de setores cobertos, mas as reflexões internas 

a respeito da utilidade das guias direcionaram os 

esforços à busca de novos instrumentos, como as 

Políticas Setoriais.

Já com caráter mandatório, existem as Diretrizes 

e Critérios Socioambientais, documento criado 

em 2010 que condiciona a aprovação de proje-

tos ao cumprimento de critérios socioambientais 

mínimos por parte do cliente. Nos casos de ope-

rações indiretas, os agentes financeiros devem 

requerer dos clientes o cumprimento de algu-

mas das exigências estabelecidas nas operações 

diretas.16 Apenas três setores têm estas condi-
cionantes específicas:

i. Pecuária Bovina, incluindo a responsabili-
dade do cliente sobre seus fornecedores. É 
aplicada para as operações diretas, indiretas 
não automáticas e participação acionária.

ii. Sucroalcooleiro, tanto no cultivo de 
cana-de-açúcar, como na manufatura de 
açúcar e álcool. É aplicada para as opera-
ções diretas, indiretas não automáticas e 
subscrição de valores mobiliários.

iii. Geração termoelétrica, a partir de carvão, 
óleo diesel e gás natural. É aplicada para as 
operações diretas, indiretas não automáti-
cas e subscrição de valores mobiliários.

Estas exigências incluem o cumprimento da legis-
lação socioambiental ou itens mais fortes que tal 
legislação, como por exemplo, a emissão máxima 
de materiais particulados ou certificado de regis-
tros de fornecedores no Cadastro Ambiental Rural.

Além das Diretrizes e Critérios e das Guias, o 
banco possui as Políticas Setoriais. Esse novo ins-
trumento está sendo desenvolvido pelo banco 
desde 2015. A primeira Política Setorial, para o 
setor de Mineração, foi lançada em 2016 e busca 
orientar o corpo técnico do banco para o projeto, 
durante todo seu fluxo, desde sua submissão até 
a aprovação e o monitoramento.

16 Operações diretas: realizadas diretamente com o BNDES ou por meio de um mandatário, com valor superior a R$ 20 
milhões. Neste tipo de operação, o cliente solicita o pedido ao BNDES por meio de Consulta Prévia.

Operações indiretas: realizadas em parceria com IFs credenciadas. Neste caso, a avaliação do crédito também é feita pela IF, 
que negocia as condições do financiamento com o cliente, dentro de limites e regras estabelecidos pelo BNDES. Operações 
indiretas de até R$ 20 milhões podem ser automáticas, isto é, não necessitam avaliação prévia do BNDES. Acima deste valor, 
as operações são não automáticas, requerendo que a Consulta Prévia seja encaminhada pela IF credenciada ao BNDES.
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HSBC: políticas setoriais, disponí-
veis publicamente

O HSBC é um dos bancos privados que 
se destaca pelo seu conjunto de políti-
cas específicas para setores de maior 
impacto socioambiental. Introduzidas 
a partir de 2004 nas operações de cré-
dito corporativo do banco, foram revi-
sadas entre 2011 e 2014, e descrevem 
critérios para análise e requerimentos 
mínimos aos clientes. As políticas se-
toriais, acessíveis para qualquer gru-
po de interesse no site do banco, são 
as seguintes:

i. Indústria química

ii. Energia

iii. Florestal

iv. Infraestrutura de água doce

v. Mineração e Metalurgia

vi. Commodities agrícolas

vii. Equipamentos de defesa (Armas)

Santander: políticas da subsidiá-
ria brasileira vão além do grupo

A subsidiária brasileira do Santander vai 
além das políticas do grupo que definem 
restrições para prestação de diferentes 
serviços financeiros nos setores de Equi-
pamentos de Defesa, Energia e Commo-
dities Agrícolas. No Brasil, o Santander 
também aplica as seguintes políticas 
setoriais (que não estão públicas) para 
crédito corporativo:

i. Refino e Distribuição de combustíveis

ii. Mineração

iii. Siderurgia

iv. Madeireira

v. Serviços Públicos (Utilities)

vi. Indústria

vii. Hospitais e laboratórios

viii. Tratamento e disposição de resíduos

ix. Setor imobiliário

x. Floresta e biotecnologia

Ao contrário das Guias, as Políticas Setoriais 

não se limitam a descrever impactos socioam-

bientais do setor, mas trazem também diretrizes 

e critérios que devem ser cumpridos para que 

cada impacto esteja endereçado pelo cliente 

para sua gestão, mitigação ou compensação. 

Diferente das Diretrizes e Critérios, as Políticas 

Setoriais estabelecem requerimentos que vão 

além da conformidade legal, incluindo ques-

tões como a existência de políticas de gestão 

socioambiental e participação em discussões 

com partes interessadas.

O desenvolvimento das Políticas Setoriais busca 

contemplar os seguintes conteúdos:

i. Identificação de impactos do setor

ii. Declaração de atividades excluídas de 

apoio financeiro

iii. Encorajamento a boas práticas pelos 

clientes

iv. Elementos para análise socioambiental 

da operação

A utilização deste conjunto de instrumentos pelo 

banco é apresentada na seção a seguir.
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Diferente dos instrumentos mencionados acima, 

a Metodologia de Avaliação de Empresas (MAE) é 

um instrumento utilizado para avaliar parte das 

empresas clientes, ao invés do foco em projetos. A 

MAE, quando aplicável, envolve o trabalho em con-

junto de diferentes áreas operacionais que tenham 

alguma interação com a empresa analisada, além 

da Área de Crédito e a Área de Planejamento. Esta 

avaliação não faz parte do ciclo de projetos, mas 

seus resultados são utilizados (pelo DEPRI e pela 

Área Operacional responsável) quando a operação 

tem como cliente uma empresa analisada na MAE.

A MAE incorpora elementos qualitativos de ativos 

intangíveis à análise tradicional de crédito. Entre 

esses ativos intangíveis, incluem-se a capacidade 

de inovação, o capital humano, a governança cor-

porativa e a sustentabilidade socioambiental do 

cliente. A questão socioambiental, como as demais, 

pode gerar valor para o cliente ou oferecer riscos, 

impactando sua capacidade de endividamento, o 

que é considerado na decisão de apoio financeiro. 

O BNDES considera a MAE uma metodologia pro-

prietária e, portanto, confidencial, o que impossi-

bilita saber quais elementos socioambientais são 

considerados nesta avaliação, cujo resultado final 

pode impactar no rating de crédito do cliente.

Em geral, instituições financeiras que integram 

o risco socioambiental à sua análise de crédito 

utilizam a classificação de risco socioambiental 

como um orientador, seja para ser integrado ao 

rating do cliente, seja para determinar requeri-

mentos específicos.

A Política de Atuação no Apoio ao Desenvolvimen-

to Regional e Territorial traz diretrizes que orien-

tam o apoio financeiro do BNDES no contexto da 

interação dos projetos com o desenvolvimento lo-

cal. Suas diretrizes são usadas tanto para apoiar o 

enquadramento das operações, a fim de que estas 

estejam alinhadas à missão do banco, bem como 

na Análise e Aprovação da operação. Projetos de 

maior porte e risco devem considerar seu impacto 

territorial no entorno e contemplar a interlocução 

dos clientes com governos locais. Essas preocupa-

ções se refletem no parecer de análise e, em caso 

de aprovação da operação, em condicionantes es-

tabelecidas em contrato para o desembolso.

Já o Subcrédito Social não é um instrumento de 

análise de projetos ou empresas. Trata-se de um 

crédito cuja contratação é recomendada pelo BN-

DES aos clientes quando são observadas oportu-

nidades de impacto social positivo no âmbito de 

influência da empresa e do projeto. O banco dis-

ponibiliza, por meio da Linha de Investimentos So-

ciais de Empresas (ISE)17, recursos reembolsáveis 

a taxas e prazos favoráveis para investimentos em 

iniciativas com este objetivo. Dependendo da ope-

ração, este apoio financeiro pode ser enquadrado 

em dois âmbitos:

da comunidade, tendo como foco o entor-

no geográfico do projeto ou o chamado 

ambiente macrossocial da empresa;

da empresa, tendo como foco sua cadeia 

de valor ou mesmo aspectos internos (ex: 

trabalhadores).

Tais iniciativas podem ser realizadas diretamen-

te pelas empresas ou por meio de parcerias com 

organizações públicas ou não-governamentais. 

No entanto, nenhuma iniciativa que represen-

te apenas adequação a obrigações legais ou de 

licenciamento ambiental podem ser financiada 

pela Linha ISE. Isto significa que a linha promove 

investimentos adicionais e voluntários.

Para operações acima de R$ 100 milhões, é au-

tomática a recomendação de que o cliente de-

senvolva iniciativas financiadas pelo subcrédito 

social, utilizando um montante que gira em torno 

de 0,5% do apoio principal.
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Para receber apoio financeiro do BNDES, um projeto 
deve passar por um conjunto de etapas nas quais são 
verificadas sua compatibilidade com os objetivos 
estratégicos do banco e o cumprimento à legislação. 
Também, são analisadas a viabilidade econômico-fi-

3.3. A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO CICLO DAS
OPERAÇÕES DE APOIO FINANCEIRO

nanceira e questões socioambientais relacionadas e 
são estruturados os fluxos de desembolso e as con-
dições de pagamento. Para a compreensão de como 
o BNDES integra questões socioambientais neste 
ciclo, é necessário analisar cada etapa:

O diagrama a seguir resume os processos do ciclo 

das operações diretas de apoio financeiro, evi-

denciando os principais atores envolvidos: clien-

te, DEPRI, CEC, Área Operacional (encarregada do 

projeto) e Diretoria Os ícones do esquema repre-

sentam diferentes elementos do ciclo:

i. Caixas em verde: representam os pro-

cessos sob responsabilidade dos atores 

citados acima

ii. Caixas em cinza: representam processos 

executados por outras áreas (indicadas 

em itálico, diferente daquelas represen-

tadas nas raias horizontais) e que apoiam 

processos das caixas em verde, conforme 

indicado pelas setas tracejadas.

iii. Ícones de documentos em cinza: repre-

sentam os principais documentos gerados 

ao longo do processo.

17 Além da modalidade de subcrédito social, a Linha ISE pode ser acessada por contratos específicos, ou seja, para 
projetos sociais não vinculados ao financiamento de um projeto “tradicional”, de interesse econômico do cliente.

Figura 12: Fluxo de operações no BNDES
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Figura 13: Fluxograma do Ciclo de Operações do BNDES
Elaboração: SITAWI
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O ciclo de operações se inicia quando o cliente 

em potencial submete seu projeto a uma consul-

ta prévia. O solicitante preenche um formulário 

padrão com as informações cadastrais, corpora-

tivas e sobre o projeto. Além deste formulário 

de consulta prévia, dois questionários devem 

ser preenchidos pelo solicitante: Questionário 

de Análise Socioambiental da Empresa (QASE) e 

Questionário de Análise Socioambiental do Pro-

jeto (QASP). A partir do final do 1º semestre de 

2015, todos esses formulários podem ser preen-

chidos online. As versões manuais mais recentes 

dos questionários podem ser encontradas no 

Anexo I desta publicação.

No QASE, as perguntas podem ser classificadas 

em quatro categorias, de acordo com os aspectos 

que cobrem:

i. Conformidade com a legislação socio-

ambiental;

ii. Formalização de políticas socioambien-

tais internas;

iii. Como é realizado o planejamento e a 

gestão socioambiental;

iv. Quais são as práticas socioambientais.

O QASP contém questões que avaliam sete aspectos:

i. Proximidade do projeto em relação a áre-

as protegidas;

ii. Situação das licenças e demais permissões;

iii. Riscos ambientais;

iv. Riscos sociais;

v. Gestão socioambiental;

vi. Ações de gerenciamento e mitigação 

de impactos;

vii. Impactos no desenvolvimento local.

A fim de verificar o cumprimento do cliente com 

a legislação, o banco solicita que sejam enviados 

determinados documentos, como Certidões Ne-

gativas de Débito da Receita Federal18 e licenças 

socioambientais para instalação (LI) ou operação 

(LO) do projeto proposto, conforme aplicável.

Recentemente, o banco automatizou este pro-

cesso. Desde o início de 2016, as Fichas Cadas-

trais devem ser preenchidas e as Demonstrações 

Financeiras devem ser enviadas pelo cliente 

por meio de uma plataforma on-line19. Após ju-

lho/2016, foi implementado o preenchimento 

eletrônico online do QASP e do QASE, tornando 

os questionários mais flexíveis. Isso facilita sua 

modularização, permitindo que, a partir de res-

postas iniciais, como setor, montante solicitado 

ou localização, projetos diferentes sejam objeto 

de questões diferentes.

Também está em desenvolvimento o acompanha-

mento eletrônico da solicitação, para que possa 

ser acessado pelo cliente.

3.3.1 Consulta Prévia

18 Em geral, demonstra a inexistência de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

19 Esta plataforma é o Protocolo On-Line de Informações para Análise Cadastral e Crédito do BNDES: https://web.
bndes.gov.br/FichasCadastrais/FCE/
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Figura 14: Fase de Consulta prévia
Elaboração: SITAWI

As propostas submetidas à Consulta Prévia se-

guem para o Enquadramento. Nesta fase, o Depar-

tamento de Prioridades e Enquadramento (DEPRI) 

verifica se os projetos são compatíveis com a es-

tratégia do banco, isto é, se estão alinhados à sua 

missão e às suas Políticas Operacionais e Política 

de Crédito20. Verifica-se ainda o enquadramento 

do projeto à linha de financiamento solicitada e à 

Área Operacional (veja a Seção 3.1) que deve ser 

responsável pela operação.

Nesta fase, questões socioambientais são aborda-

das sob quatro aspectos:

i. Não enquadramento de operações re-

lativas a setores, empreendimentos ou 

itens "não passíveis de apoio" pelo banco

ii. Verificação de condenações trabalhis-

tas ou ambientais pelo postulante, a partir 

da pesquisa do Cadastro

iii. Classificação de risco socioambiental

iv. Recomendações socioambientais a se-

rem consideradas na etapa seguinte

O banco lista uma série de setores, empreendi-

mentos ou itens que não são financiáveis. Ain-

da que essa lista de exclusão21 cubra projetos 

3.3.2 Enquadramento

20 Essas políticas contêm as prioridades do banco em cada segmento econômico no qual apoia projetos e o conjunto 
de regras que regem as condições de apoio, como taxas de juros e percentuais limites de participação do banco nas 
operações. É por meio desta política que o banco instrumentaliza, por exemplo, seu apoio a micro, pequenas e médias 
empresas, incluindo condições mais favoráveis ao setor e aumentando sua participação máxima em operações.
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vetados por outros motivos, alguns deles estão 

relacionados a atividades de relevante impacto 

socioambiental, como o comércio de armas e mi-

neração com lavra rudimentar ou garimpo.

Além da classificação da operação quanto ao risco 

de crédito, que é realizada pela Área de Crédito, o 

risco socioambiental também é classificado pelo 

próprio DEPRI. São três categorias de risco socio-

ambiental, que se assemelham àquelas definidas 

por outras instituições financeiras de desenvolvi-

mento, como o IFC e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID).

Tabela 2: Classificações de risco socioambiental de BNDES22, BID e IFC
Fonte: BNDES, IFC, BID. Elaboração: SITAWI

21 A lista de exclusão é chamada pelo banco de “Setores, empreendimentos e itens não passíveis de apoio financeiro”, 
cujo endereço para acesso está no Anexo III deste documento. A Política Setorial de Mineração também apresenta uma lista 
de exclusão setorial (“o BNDES não oferece suporte financeiro nos seguintes casos”) e, portanto, é consultada pelo DEPRI.
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Apesar do texto da Política Socioambiental do 
BNDES mencionar o nível de risco das atividades 
como fator para a classificação socioambiental 
das operações (ex: “Atividade intrinsecamente 
relacionada…”, no quadro acima), isso não signifi-
ca que essa classificação se dá apenas com base 
na natureza da atividade. A magnitude, locali-
zação e atributos dos impactos particulares de 
cada operação são considerados na classificação 
proposta pela Coordenação de Meio Ambiente 
do DEPRI, com apoio técnico do Departamento 
de Meio Ambiente (DEMAM).

O banco também incluiu no escopo de sua Política 
Socioambiental as operações de exportação (acima 
de US$ 10 milhões), isto é, financiamento à comer-
cialização de bens de fabricação nacional e servi-
ços brasileiros no exterior. Com isso, estas opera-
ções passam a ser classificadas segundo seu risco 
socioambiental e, de acordo com o nível, a fase de 
Análise e Aprovação deve ensejar demandas adi-
cionais à Área Operacional (ex: contratação de con-
sultoria socioambiental externa), o que hoje ainda 
não é estabelecido para as operações em geral.

Além da classificação do risco socioambiental 
das as operações passíveis de classificação, o 
DEPRI consulta a pesquisa feita pelo Cadastro 
(sob responsabilidade da Área de Crédito) re-
lativo a violações ambientais e trabalhistas do 
solicitante, consultando, respectivamente, o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE). Empregadores 
flagrados adotando condições análogas à es-
cravidão são inelegíveis para apoio. Entretanto, 
os solicitantes são vetados apenas em caso de 
decisões transitadas em julgado (i.e., sem possi-
bilidade de recursos).

Apesar do veto com base no cadastro do clien-
te acontecer apenas em caso de decisões sem 

possibilidade de recurso, o conceito cadastral 

pode prejudicar a avaliação do cliente com 

base em dois critérios: gravidade e recorrência 

das penalizações.

O banco não formaliza, no entanto, como proce-

de com decisões que ainda cabem recurso, não 

havendo prescrição sobre como se dá o impacto 

destes casos na classificação de risco socioam-

biental ou uma previsão de recomendações com 

base neste histórico, ainda que isso possa ser 

considerado, discricionariamente, pelo técnico no 

Enquadramento e na etapa seguinte.

A verificação destas violações e da documentação 

enviada pelo cliente na Consulta Prévia são os 

únicos processos de diligência da fase de Enqua-

dramento, já que as informações fornecidas pelo 

cliente são auto-declaratórias.

Caso a empresa tenha sido avaliada a partir da MAE, 

instrumento mencionado na seção 3.2, as informa-

ções socioambientais que resultam desta análise 

podem ser utilizadas como insumo para esta pré-a-

nálise feita pelo DEPRI.

Dependendo dos impactos potenciais identifi-

cados, o DEPRI pode dar recomendações socio-

ambientais ao solicitante ou à Área Operacional, 

responsável pela etapa seguinte.

A Instrução de Enquadramento (que inclui a pro-

posta de classificação de risco socioambiental, a 

pré-análise e as recomendações do DEPRI para a 

Área Operacional) é enviada, junto com uma aná-

lise do risco de crédito (de responsabilidade da 

Área de Crédito), ao Comitê de Enquadramento, 

Crédito e Mercado de Capitais (CEC), composto 

pelos superintendentes do banco.

O CEC reúne-se semanalmente para deliberar a res-

peito das consultas com base nas Instruções de En-

quadramento. Além de elementos socioambientais 

22 No caso das operações de exportação do BNDES, a classificação é adotada apenas para aquelas cujo valor supere 
US$ 10 milhões.
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(como a classificação de risco), é neste momento que 

o CEC valida também o enquadramento da opera-

ção e qual área será a responsável, tendo como base 

o entendimento do DEPRI. O volume de deliberação 

depende daquele de consultas que chegam ao banco.

A pauta de projetos para deliberação do CEC é apre-

sentada em uma reunião prévia, na qual participam 

assessores dos superintendentes. Após o envio da 

pauta para a reunião prévia, técnicos do DEMAM 

revisam questões socioambientais que fazem parte 

das Instruções de Enquadramento, que podem ser 

endereçadas antes da reunião final do CEC.

A importância do DEMAM neste processo fica 

evidente pelo formato da reunião do CEC. Com 

superintendentes de diferentes áreas, a maior 

influência sobre a decisão é daquele cuja Área 

Operacional será a responsável pelo projeto, que 

tem mais conhecimento e interesse no mesmo. 

Assim, ainda que seja uma decisão colegiada, a 

posição dos superintendentes dificilmente gera 

desaprovações neste momento. O superinten-

dente de Meio Ambiente, assim como os demais, 

não tem poder de veto neste comitê, sendo im-

portante sua participação na revisão da pauta e 

na reunião prévia.

Figura 15: Fase de Enquadramento
Elaboração: SITAWI
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Após a deliberação do CEC, o cliente responsável 
pelo projeto acolhido é informado do resultado 
do enquadramento e a ele são solicitadas infor-
mações adicionais, que estarão em um Relatório 
Detalhado do Projeto.

A Área Operacional na qual foi enquadrado o pro-
jeto é responsável por toda a análise, negociação 
com o cliente e estruturação da operação. Para 
isso, a Área Operacional conta com apoio de ou-

3.3.3 Análise e Aprovação

tras quatro: Área Financeira, Área Jurídica, Área de 

Crédito e, eventualmente, Área de Meio Ambiente.

Analisar a viabilidade econômico-financeira do pro-

jeto, definindo condições de desembolso e paga-

mento é o principal objetivo desta fase. Para isso, 

as informações da Instrução de Enquadramento são 

levadas em consideração e a Área Operacional se 

comunica com o cliente, para embasar sua análise.

Figura 16: Gerenciamento do risco socioambiental das operações no Itaú
Fonte: Itaú Unibanco. Elaboração: SITAWI
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Nesta etapa, as questões socioambientais são ana-
lisadas da seguinte forma:

i. Consideração de elementos socioam-
bientais na Metodologia de Avaliação de 
Empresas (MAE), apresentada na seção 3.2

ii. Consideração das recomendações even-
tualmente realizadas na fase de Enquadra-
mento para análise de aspectos socioam-
bientais do projeto

iii. Possibilidade de aplicação das Guias 
Setoriais Socioambientais para análise de 
aspectos socioambientais

iv. Aplicação das Diretrizes e Critérios So-
cioambientais, para três setores: sucro-
alcooleiro, pecuária bovina e geração de 
energia termoelétrica

O BNDES, apesar de classificar os projetos na fase 
de Enquadramento, não estabeleceu requerimen-
tos correspondentes a cada um dos três níveis de 

risco, sub-utilizando sua própria análise. O banco 

declara em sua Política inúmeros aspectos so-

cioambientais que são considerados nesta fase, 

como a regularidade ambiental e trabalhista do 

cliente, a disponibilidade de políticas e sistemas 

de gestão socioambiental e a previsão de medi-

das de compensação a trabalhadores em caso de 

redução de pessoal. No entanto, os requisitos que 

vão além do cumprimento de legislação ambien-

tal e trabalhista são analisados caso a caso, sem 

prescrição na Política para os diferentes níveis de 

risco socioambiental.

Entretanto, conforme mencionado na seção ante-

rior, esse quadro parece estar mudando. Além de 

a instituição ter recentemente incluído as opera-

ções de exportação no escopo da Política Socio-

ambiental, o banco definiu requerimentos espe-

cíficos para estas operações quando classificadas 

como de médio e alto risco socioambiental:

Tabela 3: Requerimentos socioambientais do BNDES para operações de exportação com financiamento superior a US$ 10 milhões
Fonte: BNDES



47

G E S TÃO  S O C I OA M B I E N TA L  N O  B N D E S

Como mencionado anteriormente, para a análise de 
três setores em particular (geração termoelétrica, 
pecuária bovina e açúcar e álcool), são aplicadas as 
Diretrizes e Critérios Socioambientais. É nesta fase 
que as Áreas Operacionais consideram estes docu-
mentos na análise das operações desses setores.

O cliente deve observar salvaguardas relativas 
a potenciais impactos da natureza do setor para 
que seu projeto seja aprovado. Tais salvaguardas 
podem ser divididas em dois grupos: um relativo 
a requerimentos legais socioambientais e outro 
referente a padrões mínimos não incluídos na le-
gislação. No Anexo III, os critérios e diretrizes de 
cada um dos três setores são resumidos em qua-
dros esquemáticos.

Para apoio ao segmento de geração termoelétrica, 
há salvaguardas que dizem respeito ao cumpri-
mento da legislação ambiental, como a licença pré-
via ao projeto, e requerimentos adicionais, como 
contrapartidas à geração de resíduos, uso de água 
e emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Para apoio ao setor sucroalcooleiro, o banco faz 
exigências que visam verificar o respeito à le-
gislação ou facilitar que esse cumprimento seja 
monitorado pelo banco, inclusive na cadeia de 
fornecedores. O banco exige que o plantio, a re-
novação e o custeio da cultura de cana-de-açú-
car sejam realizados em áreas estabelecidas na 
legislação federal e em resoluções do Conselho 
Monetário Nacional, que exista um cadastro atu-
alizado de modo a facilitar que o banco monitore 
tal cumprimento e que haja licenças e registro no 
Sistema Nacional de Cadastro Rural. As exigências 
vão além do cumprimento da legislação quando 
requisitam que o cliente mantenha atualizado um 
cadastro de seus fornecedores.

Para a pecuária bovina, o monitoramento de forne-
cedores é ainda mais abrangente. O banco requer (i) 
a comprovação direta do cumprimento à legislação 
em sua cadeia, como em relação a não violação de 
direitos trabalhistas e humanos na cadeia; (ii) ferra-
mentas que facilitem o monitoramento pelo banco, 
como a rastreabilidade da cadeia desde o nasci-
mento dos bovinos; e (iii) medidas não exigidas em 

lei, como um plano de capacitação e assistência téc-
nica socioambiental para os fornecedores.

Para estes três setores e para os demais, que não 
dispõem de Diretrizes e Critérios Setoriais, os 
técnicos responsáveis podem utilizar Guias So-
cioambientais como referência para balizar quais 
elementos observar na análise a fim de assegurar 
um entendimento completo dos impactos e ris-
cos. O conteúdo das Guias traz estes principais 
impactos e boas práticas para gestão dos riscos 
socioambientais, mas não trazem qualquer re-
querimento ao cliente. Assim, este documento 
não tem caráter mandatório e seu uso pelo corpo 
técnico do banco é opcional.

A recém-lançada Política Socioambiental de Mi-
neração, além de dispor de diretrizes e critérios 
mínimos, também é um instrumento que orienta 
o técnico da Área Operacional na análise dos ris-
cos socioambientais, indicando quais temas de 
impacto (ex: saúde e segurança ocupacional, di-
reitos humanos) são mais comuns naquele setor e 
quais critérios (ex: existência de política e sistema 
de saúde e segurança do trabalho, ausência de 
condenação relativa ao trabalho infantil) devem 
ser considerados para qualificar este impacto.

Especificamente com relação a análise da empre-
sa, outro instrumento utilizado nesta fase é a MAE. 
Como a metodologia sistematiza uma análise de 
ativos intangíveis da empresa, os resultados qua-
litativos desta avaliação são utilizados pela Área 
Operacional, incluindo aqueles a respeito de ques-
tões socioambientais, podendo afetar a decisão 
sobre a aprovação, o pedido de informações adi-
cionais ao cliente e a definição de condicionantes.

Todos estes instrumentos são adotados pela pró-
pria Área Operacional responsável pelo projeto. 
A Área de Meio Ambiente participa da análise 
apenas sob eventual demanda, em consultas in-
formais, quando os técnicos da Área Operacional 
julgam necessário.

Após a análise, negociação com o cliente e estru-
turação da operação, a Área Operacional elabora 
um Relatório de Análise do Projeto, que é enviado 
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para apreciação da Diretoria. Todos os diretores 
têm acesso aos relatórios dos projetos por meio 
de seus assessores. De forma análoga à reunião 

Exceções

(1) Em implementação: Nas operações que consistem em aprovação de limite de crédito 
ao invés de um projeto específico, a classificação de risco socioambiental é realizada na 
fase de Análise e Aprovação, ao invés do Enquadramento. O motivo para este procedi-
mento é que apenas nesta fase é feito o detalhamento, por parte do cliente junto à Área 
Operacional, dos usos pretendidos para os recursos captados com a linha de crédito.

(2) Nas operações indiretas, a responsabilidade pela classificação de risco socioambiental, 
análise e estruturação da operação é do agente financeiro. A área operacional responsável 
por estas operações no BNDES é a Área de Operações Indiretas e o banco não utiliza a 
classificação de risco feita pela IF parceira no ciclo destas operações

do CEC, cada diretoria que administra as Áreas 
Operacionais tem maior influência na deliberação 
colegiada desta instância.

Figura 17: Fase de Análise e Aprovação
Elaboração: SITAWI
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As operações aprovadas pela Diretoria do BNDES 

passam para a fase de contratação. A empresa é 

informada por carta a respeito da aprovação, as 

condições da operação e diretrizes, que, em ge-

ral, envolvem o pedido de documentação extra. A 

Área Operacional é responsável por receber tais 

documentos, verificar sua adequação e então ela-

borar o Contrato de Concessão de Colaboração Fi-

nanceira ou Contrato de Financiamento mediante 

Abertura de Limite de Crédito.

Neste contrato, estarão todos os termos a serem 

cumpridos pelas duas partes envolvidas (BNDES e 

cliente), o que inclui:

i. Montante total de desembolso

ii. Datas para realização dos desembolsos

iii. Prazo de carência

3.3.4 Contratação

iv. Prazo de amortização

v. Taxa de juros anuais

vi. Garantias dadas pelo cliente

vii. Condicionantes socioambientais

viii. Outras condições a serem observadas 

pelo cliente a fim de liberar os desembolsos

As condicionantes socioambientais podem incluir 

desde prazos para envio de licenças e permissões 

até a implementação de planos e ações de pre-

venção, mitigação ou compensação de impactos 

socioambientais. No caso de operações de expor-

tação de alto risco socioambiental, a necessidade 

da contratação de uma consultoria socioambien-

tal externa estará especificada nos termos do 

contrato, por exemplo.

Estrutura principal de um contrato de financiamento do BNDES a um projeto de 
grande porte de infraestrutura

APRESENTAÇÃO DA OPERAÇÃO

i. Partes envolvidas: BNDES e beneficiário

ii. Partes envolvidas: Intervenientes (terceiros que participam de alguma forma da 
operação), que podem ser: empresas juridicamente associadas ao beneficiário e 
envolvidas na execução do projeto; agentes financeiros intermediários (no caso de 
operações indiretas)

iii. Montante total do desembolso

iv. Intervenções contempladas com o desembolso

v. Montantes dos subcréditos
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DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO E AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO

vi. Taxa de juros incidentes sobre os subcréditos

vii. Cronograma de desembolsos

viii. Descrição de outras tarifas aplicáveis (ex: encargos por não utilização dos sal-
dos das parcelas de crédito)

ix. Compromisso do banco em realizar Aviso de Cobrança e do beneficiário em qui-
tar seus débitos

x. Forma de pagamento dos débitos decorrentes de cada subcrédito

xi. Forma de cálculo da amortização

SEGUROS E GARANTIAS DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

xii. Descrição das garantias dadas ao BNDES e aos agentes financeiros intermediários

xiii. Seguros para riscos físicos e de responsabilidade civil (relacionados com danos 
físicos ou morais)

xiv. Modelo de compartilhamento de valores decorrentes de seguros e garantias 
entre BNDES e agentes financeiros intermediários

xv. Participação dos intervenientes como fiadores

CONDICIONANTES PARA COMPROVAÇÃO DE INÍCIO DAS OPERAÇÕES

xvi. Licenças ambientais de operação ou licença simplificada substituta, expedida 
pelo órgão ambiental responsável

xvii. Demonstrações financeiras (ex: índice de Cobertura de Serviço da Dívida, ín-
dice de capitalização)

xviii. Inexistência de decisão judicial ou administrativa de órgão ambiental com-
petente contrária à operação

xix. Outras evidências da entrada em operação do projeto

OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

xx. Cumprimento das condicionantes da licença e demais permissões emitidas 
pelo órgão ambiental competente, mantendo-as em vigor durante a instalação e 
operação do projeto

xxi. Reporte periódico ao BNDES de cumprimento das condicionantes ambientais 
estabelecidas no licenciamento

xxii. Reporte periódico ao BNDES do monitoramento de indicadores socioambientais

xxiii. Apresentação ao BNDES de esclarecimentos sobre aspectos socioambientais 
quando solicitado



51

G E S TÃO  S O C I OA M B I E N TA L  N O  B N D E S

xxiv. Medidas para prevenção ou compensação de danos aos trabalhadores, co-
munidade e meio ambiente em decorrência das atividades do projeto

xxv. Comunicação sobre a existência de ações, decisões judiciais, procedimentos 
ou decisões administrativas relacionadas a questões socioambientais do projeto

xxvi. Apresentação de autorizações de órgãos reguladores setoriais competentes

xxvii. Utilização do montante total dos subcréditos até determinadas datas

xxviii. Apresentação de contratos relevantes para o projeto solicitados pelo BNDES

xxix. Manutenção de determinados índices que comprovem sua saúde financeira

xxx. Apresentação anual de demonstrações financeiras consolidadas

xxxi. Cumprir com a evolução de implementação do projeto em marcos físicos 
definidos, reportando as evoluções física e financeira

xxxii. Cumprimento com termos descritos nas seções anteriores e outras obriga-
ções específicas

OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES

xxxiii. Apresentação de demonstrações financeiras consolidadas

xxxiv. Não realização de atos (principalmente de natureza societária) que colo-
quem em risco o equilíbrio econômico-financeiro da beneficiária

xxxv. Cumprimento com temos descritos nas seções anteriores e outras obriga-
ções específicas para as funções de cada um dos intervenientes no projeto

CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS SUBCRÉDITOS

xxxvi. Apresentação de Certidões Negativas de Débitos

xxxvii. Comprovação de inexistência de decisões administrativas de órgãos am-
bientais competentes rejeitando planos e programas apresentados

xxxviii. Apresentação de determinados contratos relevantes (que permitam ao 
BNDES identificar a evolução do projeto)

VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO

Suspensão dos desembolsos nas seguintes condições:

xxxix. Descumprimento de termos sobre penhores

xl. Suspensão de permissões e licenças

xli. Alteração de controle

FOROS PARA EVENTUAIS LITÍGIOS
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O banco também inclui nos contratos a Cláusu-

la Social, pela qual o cliente se compromete a 

combater a discriminação de raça ou de gênero, 

o trabalho infantil e o trabalho escravo no Brasil, 

prevendo que a comprovação desses atos ilícitos 

pode resultar na suspensão ou vencimento ante-

cipado da operação.

Além destas questões referentes a salvaguardas, 

o banco também pode atuar proativamente por 

meio do subcrédito social23 (apresentado na 

seção 3.2), que fará parte do processo de con-

tratação quando este for estruturado pela Área 

Operacional junto ao cliente na fase de Análise 

e Aprovação.

Papel do subcrédito social e cuidados necessários

O subcrédito social cumpre importante papel de ampliação do impacto socioambiental 
positivo do banco e de incentivo à relação das empresas apoiadas com as comunidades 
no entorno. Soma-se a isso a questão financeira: os recursos da Linha ISE são “caros” para 
o banco, devido às baixas taxas de juros e à necessidade de envolver pessoal técnico para 
estruturar esta operação adicional junto ao cliente.

Dessa forma, é importante que seus recursos sejam utilizados de forma efetiva. Atualmen-
te, duas ações desenvolvidas pelo banco parecem seguir nesta direção:

i. Combinando iniciativas de diferentes projetos com impacto em uma mesma 
região, de forma a potencializar os resultados da Linha ISE e facilitar seu alinha-
mento a políticas públicas nas esferas federal, estadual e/ou municipal.

ii. Disponibilizando um “Roteiro para Apresentação de Projetos na Linha ISE”, 
que apoia os técnicos por servir de orientação aos clientes na fase de Análise e 
Aprovaçãoquanto às possibilidades de iniciativas que possam ser incluídas como 
subcrédito social e quanto ao assessoramento que podem oferecer ao cliente 
para implementação do projeto.

23 Parte das operações de crédito é dividida em subcréditos, montantes que compõem o valor total do desembolso 
e são destinados a cada uma das intervenções previstas em contrato. No caso de intervenções de impacto social e 
ambiental positivo, são chamados de subcréditos sociais.
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3.3.5 Desembolso e Monitoramento

Figura 18: Fase de Contratação
Elaboração: SITAWI

desenvolvimento do projeto e o cumprimento das 

condições contratuais. O Relatório de Acompanha-

mento deve ser elaborado pelo técnico do banco, 

com uma primeira versão entregue em até seis me-

ses após o início do projeto.

No âmbito socioambiental, são verificados os se-

guintes elementos:

i. Regularidade trabalhista e ambiental, 

sob o entendimento de considerar deci-

sões judiciais transitadas em julgado

ii. Cumprimento das condicionantes so-

cioambientais presentes no contrato, em 

licenças ambientais e eventuais termos 

de ajuste de conduta. O cliente tem um 

prazo de 180 dias após último desembol-

so para envio da Licença de Operação.

iii. Acompanhamento dos indicadores so-

ciais e ambientais para monitoramento e 

avaliação do beneficiário e do empreen-

dimento, quando aplicável;

iv. No caso de operações de pecuária bovi-

na: algumas obrigações adicionais devem 

ser cumpridas, como, por exemplo, cadas-

tro de fornecedores diretos atualizado e 
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disponível, a ser reportado semestralmen-

te ao banco junto com auditoria externa.

Em caso de descumprimento de condicionantes 

contratuais, o banco afirma que os desembolsos 

podem ser suspensos ou cancelados. No entanto, 

o BNDES não deixa claro como tal processo é re-

alizado, quais procedimentos são adotados antes 

da suspensão ou do cancelamento. Dessa forma, 

eventuais controvérsias são tratadas caso a caso.

Figura 19: Fase de Desembolso e Monitoramento
Elaboração: SITAWI

Mecanismos de monitoramento e prestação de 
contas de instituições financeiras podem ter duas 
abordagens complementares: individual, com foco 
nas operações, e consolidada, com foco na carteira.

Conforme mencionado no item 3.3.5, as Áreas 
Operacionais realizam o monitoramento de cada 
operação verificando o cumprimento das condi-
cionantes estabelecidas em contrato e acompa-



55

G E S TÃO  S O C I OA M B I E N TA L  N O  B N D E S

nhando indicadores, entre os quais podem estar 
elementos socioambientais.

A prestação de contas destes indicadores não é 
realizada pelo banco atualmente. Apenas indica-
dores de efetividade são reportados de maneira 
consolidada, no Relatório Anual e no Relatório de 
Efetividade do banco.

Uma mudança da Política Socioambiental em 
2016, no entanto, indica um avanço do banco 
nesta questão. Para as operações de exportação 
acima de US$ 10 milhões classificadas como mé-
dio e alto risco, o banco compromete-se a publi-
car anualmente um resumo dos aspectos socio-
ambientais, incluindo os riscos identificados, as 
condicionantes e as medidas de mitigação.

Como mecanismo de reclamação, o BNDES dispõe de 
uma Ouvidoria vinculada diretamente à Presidência 
do banco (ver organograma da seção 3.1). Como toda 
Ouvidoria, é um canal de comunicação do banco com 
clientes e outras partes interessadas, sendo regula-
da a partir de 2015 pela Resolução CMN nº 4433.

Pelo volume e diversidade das operações, é natu-
ral que a maior parte das demandas à Ouvidoria 

seja oriunda de clientes, o que é evidenciado pelo 

volume de manifestações relacionadas ao Cartão 

BNDES, por exemplo. No segundo semestre de 

2015, praticamente um terço das manifestações 

foi relacionada a esta modalidade de apoio.

Por outro lado, a sensibilidade socioambiental do 

apoio financeiro do banco é relevante, como dis-

cutido na Seção 3.2, gerando em muitos casos de-

mandas de comunidades impactadas.

Diferente de outras instituições financeiras de de-

senvolvimento, em especial multilaterais, a Ouvido-

ria do BNDES não disponibiliza às partes interessa-

das informações sobre como podem ser relatados 

impactos de suas operações às comunidades e 

quais procedimentos ou diretrizes são adotadas 

para o tratamento destas demandas. As informa-

ções solicitadas ao reclamante no próprio canal 

“Fale com a Ouvidoria”, disponível no site do banco, 

são mais aplicáveis a empresas, incluindo clientes, 

parceiros e fornecedores, não se adequando a pes-

soas físicas ou mesmo organizações que defendam 

direitos humanos, ambientais e difusos.
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IFC: Uma boa prática de monitoramento e prestação de contas

Reconhecido como uma das melhores práticas de monitoramento e prestação de contas, 

a Ouvidoria do IFC, braço do Banco Mundial, é diretamente ligada à presidência do banco 

e desempenha três funções:

i. Resolução de conflitos: resposta à queixas de comunidades afetadas por im-

pactos socioambientais do projeto

ii. Verificação de conformidade: Supervisão e auditoria do desempenho socioam-

biental do IFC, particularmente em projetos sensíveis

iii. Aconselhamento: orientação à presidência do Banco Mundial e à alta direção 

do IFC sobre questões socioambientais em um nível macro, com respeito à ten-

dências, temas estratégicos e políticas a serem consideradas para aperfeiçoar o 

desempenho da instituição.

Assim, caso uma reclamação de comunidades afetadas seja endereçada, a Ouvidoria do IFC, 

chamada de Compliance Advisor Ombudsman (CAO), recebe a demanda e avalia se esta se 

enquadra como um conflito que pode ser resolvido por um acordo, para o qual atuará como 

facilitador, ou como um caso que envolva possível violação de regras, a ser investigada. O 

CAO segue um guia com diretrizes operacionais para as três funções que desempenha.

Por contar com especialistas socioambientais e conduzir uma investigação externa à 

equipe envolvida na análise, estruturação e contratação do projeto, o CAO consegue na 

prática independência para apontar possíveis inadequações em alguma das etapas do 

ciclo de operações do IFC, isto é, a identificação de riscos que não tenham sido previa-

mente endereçados ou ações de prevenção, mitigação ou compensação que não tenham 

sido previstas na contratação. Nesta investigação, a revisão de documentos e a análise 

de informações passadas pela equipe do projeto e pelo cliente são analisadas à luz da 

legislação local, dos Padrões de Desempenho do IFC e de suas Diretrizes de Saúde, Se-

gurança e Meio Ambiente.

Para isso, o departamento reporta-se diretamente apenas à presidência do Banco Mun-

dial e dispõe de uma equipe de quinze especialistas e um orçamento operacional anual 

próximo a US$ 4 milhões, o que representa 0,5% do orçamento operacional do IFC.24

24 Valores de orçamento referentes a 2014.
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Após a revisão de sua PRSA de acordo com as exi-

gências da Resolução CMN 4.327/2014, o BNDES 

tem atualmente os seguintes princípios e diretri-

zes que devem orientar sua atuação em responsa-

bilidade socioambiental 25:

i. “Promoção do desenvolvimento em uma 

concepção integrada, que inclui as dimen-

sões econômica, social e ambiental ii. Res-

peito aos direitos humanos e combate e 

repúdio a toda prática de atos que impor-

tem em qualquer tipo de discriminação ou 

violação de direitos

iii. Ética e transparência como pilares do 

relacionamento com todos os públicos, 

garantindo o diálogo e prestando contas 

sobre suas decisões e atividades

iv. Atuação proativa e alinhada com as 

normas e políticas públicas brasileiras e 

observância de normas internacionais de 

comportamento”

Tais princípios devem orientar as ações do banco 

na elaboração, implementação e monitoramento 

de suas políticas, práticas e estrutura de gover-

nança para gestão socioambiental e promoção do 

desenvolvimento sustentável. A Resolução esta-

belece que essas ações devem fazer parte de um 

Plano de Ação, a ser executado a partir de 2015, e 

4.1. ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA
DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

serem suficientes para o gerenciamento do risco, 

levando em consideração a sensibilidade do ban-

co, conforme discutido na seção 3.2.2.

As instituições financeiras brasileira tiveram que 

analisar a relevância e a proporcionalidade de suas 

carteiras e a partir disso definiram uma estrutura 

de governança e um plano de ação que consideras-

sem compatíveis. Para o monitoramento deste Pla-

no de Ação, a resolução deixou facultada a opção 

de criação de um comitê vinculado ao conselho de 

administração ou à diretoria executiva.

O Comitê de Sustentabilidade Socioambiental 

(CSS), apresentado na seção 3.1, se envolveu nas 

discussões do sistema financeiro nacional que 

antecederam o estabelecimento da Resolução 

4.327/2014. Com a resolução publicada, este 

comitê passou a ter a responsabilidade de su-

pervisionar o Plano Plurianual e a comunicação e 

engajamento das equipes a serem envolvidas na 

execução das ações. Tais ações, além de respon-

der a requisitos mínimos da resolução, atendem a 

demandas da sociedade civil, explicitadas via Fó-

rum de Diálogo do BNDES com OSCs, estudos, pu-

blicações e mobilizações com relação ao impacto 

de operações específicas.

O chamado “Plano Plurianual de Implementação e 

Monitoramento da PRSA” tem as seguintes frentes:

25 Extraído da Política de Responsabilidade Socioambiental do BNDES, aprovada em Novembro/2014.
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Figura 20: Frentes do Plano Plurianual da PRSA
Fonte: BNDES

Até o final de julho, o CSS foi liderado pelo supe-
rintendente da Área de Meio Ambiente e secre-
tariado pela Chefe do Departamento de Assuntos 
Transversais (da Área de Planejamento).

Após a transferência deste departamento para a 

AMA em julho/16, conforme mencionado na se-
ção 3.1, a responsabilidade de liderança e secre-
tariado se concentraram nestas áreas.

O envolvimento das áreas em cada frente de tra-
balho é esquematizado no organograma a seguir:
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Figura 21: Envolvimento das áreas no Plano Plurianual da PRSA 26

Elaboração: SITAWI

Tomando como base a análise das políticas, ações 

e governança adotadas pelo BNDES para gestão do 

impacto socioambiental de seu apoio financeiro, 

são identificadas oportunidades de evolução para 

que o banco adeque sua estrutura à alta sensibili-

dade que o caracteriza.

4.2. OPORTUNIDADES DE EVOLUÇÃO DO BANCO

Algumas dessas melhorias já foram identificadas 

pelo banco nos últimos anos e foram ou estão sen-

do endereçadas em três contextos:

i. Desenvolvimento de novas políticas se-

toriais a partir de 2014, com o objetivo de 

complementar o papel desempenhado 

26 Quadro elaborado a partir do organograma adotado até junho/2016, em revisão pelo banco.



61

C A M I N H O S  DA  R E S P O N S A B I L I DA D E  S O C I OA M B I E N TA L  N O  B N D E S

pelas “Guias Socioambientais Setoriais” e 

pelas “Diretrizes e Critérios Socioambien-

tais Setoriais”. Em abril de 2016, o BNDES 

publicou a primeira política deste tipo, 

voltada para o setor de Mineração. (Ver 

explicação na seção 3.2.3)

ii. Inclusão das operações de exportação 

no escopo da Política Socioambiental do 

BNDES no final do ano de 2015. Inicial-

mente, estas operações passaram a fazer 

parte desta Política, preenchendo uma 

lacuna que deixava o banco vulnerável 

a riscos legais, operacionais e reputacio-

nais. Com a revisão da Política Socioam-

biental em março de 2016, o banco de-

finiu requerimentos mais rígidos para as 

operações de exportação (acima de US$ 

10 milhões) que para as demais modali-

dades de apoio financeiro.

iii. Elaboração do Plano Plurianual de Im-

plementação e Monitoramento da PRSA 

em 2014, com a previsão de início das 

ações entre o 1º semestre de 2015 e o 2º 

semestre de 2016. As ações de maior im-

pacto no gerenciamento do risco dos das 

operações do banco estão nas Frentes 1, 

2 e 3 do Plano.

A tabela a seguir reúne instrumentos de gestão 

socioambiental indicados a IFs de baixa, média e 

alta sensibilidade, comparando quais deles já são 

adotados pelo BNDES e quais estão em revisão 

nestes três contextos mencionados.
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Tabela 4: Instrumentos de gestão socioambiental para IFs e seu status BNDES
Elaboração: SITAWI, com base em BID e ABDE (2014)

A análise das políticas, processos e estrutura de 

governança que o BNDES dispõe hoje e a identifi-

cação de quais deles estão em revisão dentro do 

banco trazem o diagnóstico de que o banco ainda 

precisa evoluir em seus instrumentos, apesar de 

já dispor de massa crítica e áreas engajadas na 
implementação de mudanças, sob uma governan-
ça validada internamente.

Ao mesmo tempo, o banco tem a oportunidade 
de fazê-lo em um momento que a regulação, a 
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sociedade civil e seu próprio interesse na evolu-

ção da gestão socioambiental no setor financeiro 

atuam como forças para que estas oportunida-

des sejam aproveitadas.

Neste contexto, elaboramos as recomendações 

a seguir, divididas de acordo com a mesma seg-

mentação que o banco definiu para as Frentes de 

Trabalho do seu Plano Plurianual da PRSA:

Tabela 5: Oportunidades para evolução da gestão do risco socioambiental do BNDES
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4.3. Detalhamento das recomendações

As catorze oportunidades são detalhadas a seguir. 

Para contextualizar cada uma delas, são descritos 

os seguintes elementos:

O QUE É?

Definição detalhada da oportunidade. 

STATUS

Estágio atual da iniciativa no banco, visto que o 

BNDES já avança na direção de algumas destas 

recomendações.

AÇÕES SUGERIDAS
Conjunto de ações prioritárias considerando a es-
trutura e recursos atuais do banco e as necessida-
des de evolução para que alcance a oportunidade.

IMPACTO
Impacto positivo de cada oportunidade para a 
gestão do impacto

ENGAJAMENTO
Exemplos de como o banco pode se beneficiar de 
contribuições da sociedade civil.

O QUE É? Criar ou revisar políticas e demais instrumentos de gerenciamento do risco socioambien-
tal, de modo a fornecer à análise dos projetos diretrizes de identificação e de gestão dos impactos 
potenciais. Com uma Política Socioambiental aplicável a todos os setores relativamente completa, 
falta ao BNDES desenvolver políticas específicas para aqueles temas (ex: comunidades tradicio-
nais, biodiversidade) e setores (ex: óleo e gás, papel e celulose) de maior sensibilidade, isto é, 
aqueles nos quais o banco é mais ativo e que apresentam maiores impactos socioambientais pela 
natureza das atividades.

AÇÕES SUGERIDAS

Articulação entre as áreas operacionais, com expertise de atuação em cada setor, área de meio ambien-

te e o DEPRI, com expertise na avaliação dos impactos socioambientais dos projetos;

Identificação de elementos de sucesso em instrumentos prévios: identificar, em Guias Setoriais e 

Diretrizes e Critérios Socioambientais quais elementos tiveram maior impacto sobre os setores (por 

exemplo: exigência de cadastro atualizado de fornecedores para os clientes de pecuária bovina).

Divulgação de novas políticas no site quando aprovadas;

 STATUS Em desenvolvimento. O banco já está atuando no sentido de desenvolver políticas setoriais, 
tendo publicado em 2016 a Política Setorial de Mineração. A estrutura desta política está alinhada às 
boas práticas.

A. COM RELAÇÃO AO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

A1. Revisão do conjunto de instrumentos de gestão socioambiental
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ENGAJAMENTO Consulta a OSCs que tenham histórico de engajamento em setores específicos (ex: In-
fraestrutura, Hidrelétricas, Mobilidade) ou em temas particularmente sensíveis a alguns setores, para os 
quais devem ser criadas salvaguardas na política setorial (ex: comunidades tradicionais, uso da água). A 
tabela abaixo dá exemplos, de maneira não-exaustiva, de OSCs que já se engajaram com o BNDES em 
alguns desses temas.

Figura 22: Estrutura típica de Política Setorial
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Tabela 6: Temas e setores de atuação de OSCs com engajamento recente com o BNDES27

27 Levantamento não-exaustivo.

IMPACTO Redução do risco de crédito e reputacional do banco ao conceder apoio financeiro, bem 
como melhoria da performance socioambiental da carteira, devido a:

Veto a clientes e projetos que não façam a prevenção e a gestão adequada dos potenciais impactos.

Elaboração de condicionantes específicas a partir dos riscos identificados na fase de Análise do projeto, 
independendo da discricionariedade dos técnicos responsáveis pelo Enquadramento e pela Análise.

Atração de clientes com boas práticas socioambientais ou melhoria dos clientes atuais, pelo amadu-
recimento de setores a partir dos critérios divulgados nas políticas setoriais.

Maior facilidade de captação internacional com multilaterais e mercado de capitais (ex. Títulos Ver-
des): redução dos custos de transação para atender às salvaguardas que prescrevem requerimentos 
específicos para as diferentes categorias de risco.
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Diálogo com agentes financeiros

Além da articulação com organizações da sociedade civil, os agentes financeiros com os 

quais o BNDES já opera em suas operações indiretas são uma parte interessada que pode 

colaborar para o desenvolvimento de políticas setoriais. Parte destas instituições já de-

senvolveu políticas para setores específicos, o que significa que possuem critérios para os 

clientes do BNDES nas operações indiretas. Na seção 3.2.3 foram apresentados exemplos 

de políticas setoriais dos bancos HSBC e Santander.

Atualmente, o banco já realiza esse diálogo, que além de fornecer subsídios para o desen-

volvimento de suas políticas setoriais, também pode colaborar para a harmonização dos 

padrões socioambientais entre BNDES e as IFs parceiras nas operações.

O QUE É? Considerar na análise individual dos projetos e na análise da carteira, o impacto do risco 
socioambiental, ao lado das modalidades de risco tradicionais (crédito, mercado, liquidez, opera-
cional). Esse entendimento passa por reconhecer e quantificar perdas decorrentes de impactos 
socioambientais das operações.

AÇÕES SUGERIDAS

Extensão da metodologia de intangíveis da MAE para projetos, impactando o risco dos mesmos e, por-
tanto, os spreads cobrados e garantias exigidas. 

Definição de temas prioritários (e na sequencia, indicadores) para a análise de risco da carteira. Ex: 
análise de exposição da carteira à escassez de água, a garantias oferecidas com passivos ambientais 
(como terrenos com solo contaminado).

Utilização de indicadores socioambientais para monitorar a exposição da carteira do banco às per-
das socioambientais.

 STATUS Há práticas que apoiam esta oportunidade:

Está previsto no Plano Plurianual o desenvolvimento de um registro de perdas socioambientais;

O banco está aperfeiçoando a MAE, que impacta o rating do cliente a partir de ativos intangíveis, com 
base na análise da empresa, não do projeto.

A2. Integração do conceito de risco socioambiental às demais modalidades de risco
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IMPACTO Permite que a Área de Gestão de Risco defina recomendações relativas à redução da 
exposição da carteira do banco, limitando investimentos com base em atividades de maior risco e 
localidades mais sensíveis. Também incentiva melhor performance socioambiental dos clientes ao 
embutir este elemento no custo das operações.

 STATUS Concentração das funções institucionais e relativas a instrumentos e gestão na Área de Meio 
Ambiente.

AÇÕES SUGERIDAS Concentração das funções transversais de gestão socioambiental em áreas não 
operacionais, atribuindo apenas as funções de desenvolvimento e operacionalização dos produtos 
de impacto socioambiental positivo a uma área operacional, como a de Meio Ambiente:

O QUE É? Remodelar a estrutura de governança para o sistema de gestão socioambiental, atribuin-
do às áreas e posições do banco as responsabilidades em quatro dimensões:

Instrumentos e gestão: coordenação da elaboração ou revisão de instrumentos de gestão socioam-
biental. Até julho/16, era responsabilidade do Departamento de Assuntos Transversais (AP). Após, foi 
atribuída à AMA. O Comitê de Sustentabilidade Socioambiental, apesar de estruturado como um cole-
giado, também acumula essa gestão.

Institucional: transparência ativa e diálogo com a sociedade civil, agentes financeiros e outros par-
ceiros. Até julho/16, era responsabilidade do Departamento de Assuntos Transversais (AP). Após, foi 
atribuída à AMA.

Produtos “verdes”: desenvolvimento e operacionalização de produtos específicos para impacto so-
cioambiental positivo. É responsabilidade da AMA.

Transacional: seleção, análise e acompanhamento das operações. É responsabilidade compartilhada 
entre DEPRI (AP), Áreas Operacionais e apoio da AMA.

A3. Revisão de funções e responsabilidades no sistema de gestão socioambiental
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Figura 23: Proposta de estrutura de governança do sistema de gestão socioambiental
Elaboração: SITAWI

IMPACTO Atendimento à estrutura de governança recomendada pela Resolução CMN 4.327/2014, além 
de melhor coordenação e menor risco de conflitos de interesse na gestão socioambiental por dois motivos:

Extensão da metodologia de intangíveis da MAE para projetos, impactando o risco dos mesmos e, por-
tanto, os spreads cobrados e garantias exigidas. 

Definição de temas prioritários (e na sequencia, indicadores) para a análise de risco da carteira. Ex: 
análise de exposição da carteira à escassez de água, a garantias oferecidas com passivos ambientais 
(como terrenos com solo contaminado).

Utilização de indicadores socioambientais para monitorar a exposição da carteira do banco às per-
das socioambientais.

O QUE É? Incluir a consulta do Plano Plurianual de Implementação da Política de Responsabilidade 
Socioambiental do BNDES aos grupos de interesse do banco cuja atuação seja pertinente com os 
temas que permeiam a PRSA: OSCs, agentes financeiros, associações empresariais, órgãos regula-
dores e ministérios do Meio Ambiente e Fazenda.

B. COM RELAÇÃO A DIÁLOGO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

B1. Acompanhamento da implementação da PRSA por partes interessadas
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STATUS Prevista no Plano Plurianual. Um Mapa de Engajamento dos públicos de interesse está sendo 
elaborado pelo BNDES, além das seguintes ações previstas:

Implementação de sistemática de monitoramento e avaliação da PRSA;

Revisão do conjunto de políticas que tratam de temas socioambientais da atuação do banco;

Plano de ação para a adoção de “transparência ativa” do BNDES no que diz respeito a questões 
socioambientais;

Agenda de interlocução/ engajamento com o Governo;

Canais de comunicação aprimorados permitindo o maior alinhamento de produtos às necessidades 
dos clientes;

Agenda de trabalho para diálogo com os agentes financeiros;

Estruturação de agenda para interlocução com outras partes interessadas.

AÇÕES SUGERIDAS

Definição de atores a serem consultados, identificando aqueles com maior envolvimento em determi-
nados temas e setores (como exemplificado para as OSCs na proposta A1) e cruzando-os com as possibi-
lidades de participação em ações do Plano Plurianual para as quais a consulta é cabível.

Retomada do Fórum de Diálogo do BNDES com a Sociedade Civil (iniciado em 2014) com a agenda ali-
nhada à implementação do Plano Plurianual e participação do Comitê de Sustentabilidade Socioambiental.

Incorporar de forma estruturada demandas já existentes da sociedade civil, tirando proveito do mo-
mento de revisão da gestão socioambiental do banco e da participação de diferentes áreas no CSS.

IMPACTO

Aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão socioambiental a partir da interação com outras IFs.

Redução do risco socioambiental das operações indiretas, a partir da revisão de responsabilidades 
das IFs intermediárias, alinhando-as à Política Socioambiental do BNDES.

Antecipação da resposta a riscos legais e reputacionais, pelo alinhamento de expectativas com ór-
gãos reguladores e organizações que atuam para que seu apoio financeiro não afete negativamente 
direitos humanos e o meio ambiente.
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O QUE É? Aumentar informações de interesse coletivo disponibilizadas proativamente pelo BNDES, sem 
necessidade de solicitação de cidadãos28, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação). As informações sobre o impacto socioambiental dos projetos financiados 
devem ser entendidas como de interesse coletivo.

 STATUS O banco incluiu na última revisão de sua Política Socioambiental o compromisso de divulgar 
anualmente, em seu site, “um extrato dos aspectos socioambientais do empreendimento, incluindo a 
avaliação de seus potenciais riscos e impactos socioambientais e respectivos condicionantes e medidas 
mitigadoras” para as operações de exportação (com valor superior a US$ 10 milhões) cujo risco socioam-
biental seja categorizado como A ou B. Além disso, renovações no site estão previstas, mas elas não con-
templam a divulgação de informações socioambientais de operações que não sejam as de exportação.

ENGAJAMENTO O diálogo com a sociedade civil permitiria ao banco entender melhor quais informa-
ções são consideradas prioritárias e assim incorporá-las à transparência ativa, reduzindo os recursos 
empregados para respostas à solicitação de informações por parte de cidadãos, dos Ministérios Públi-
cos e dos Tribunais de Contas.

B2. Evolução da transparência ativa

AÇÕES SUGERIDAS

Identificação de informações consideradas relevantes pela sociedade civil. O Fórum de Diálogo do 
BNDES com a Sociedade Civil gerou reflexões que podem subsidiar essa identificação.

Expansão do compromisso de divulgação de um resumo dos aspectos socioambientais para as de-
mais operações de apoio financeiro além daquelas de exportação.

Condicionar os apoios financeiros à concordância, pelo cliente, da divulgação de documentos como o 
QASE, QASP, Instrução de Enquadramento (sem rating do cliente), Relatório de Análise do Projeto, Carta 
de Aprovação e Relatórios de Monitoramento.

Apresentação destas informações em modelo semelhante àquele adotado na plataforma BNDES 
Transparente, relançada em 2015.

Atualização da Política e do Guia de Transparência do Sistema BNDES, deixando-os em linha com 
estes avanços e comunicando de forma clara quais informações acerca das operações são disponibili-
zadas de forma ativa.

28 Qualquer cidadão pode requerer o acesso a informações que não estejam disponibilizadas nos meios de comu-
nicação de empresas públicas, desde que não violem princípios de confidencialidade, como o sigilo bancário e de 
informações estratégicas dos clientes.
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IMPACTO

Melhor comunicação com a sociedade, alinhando expectativas entre as partes e permitindo que poten-
ciais impactos socioambientais sejam antecipadas a partir do feedback de comunidades e organizações a 
respeito de questões que não tenham sido identificadas na análise socioambiental do BNDES.

Para a captação de recursos multilaterais ou mercado de capitais: redução dos custos de transação 
para atender às salvaguardas de transparência das IFDs e de Títulos Verdes, que prescrevem requeri-
mentos específicos para as diferentes categorias de risco.

Tabela 7: Avanços mais recentes da transparência ativa do BNDES

O QUE É? O monitoramento do cumprimento da política socioambiental deve ser atribuído também a 
uma unidade independente que possa receber demandas de partes interessadas nos projetos financia-
dos, investigar possíveis falhas no gerenciamento do impacto socioambiental e propor soluções que 
atendam às comunidades, respeitando a Política Socioambiental do banco. A Ouvidoria do BNDES, que 
atualmente já se reporta diretamente à Presidência do banco, pode ter essa função.

AÇÕES SUGERIDAS

Criação de um Guia com diretrizes e procedimentos para a Ouvidoria atendendo a estas novas funções.

B3. Revisão do Mecanismo de Ouvidoria do banco

 STATUS Não há ações previstas pelo banco para esta recomendação.
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Adoção de instrumentos que facilitem e guiem a elaboração de reclamações a respeito das opera-
ções (ex: formulários cujo desenho facilite o registro da demanda) por parte de comunidades afetadas 
e a apuração das circunstâncias por parte da equipe da Ouvidoria.

Ampliação dos recursos orçamentários e humanos (profissionais com experiência em resolução de 
conflitos), destinados à absorção destas novas funções.

Monitoramento e reporte anual sobre as reclamações relacionadas a questões socioambientais: total 
de reclamações recebidas, analisadas e casos solucionados, por tema, segmento econômico do projeto, 
região do projeto e parte interessada autora da demanda.

ENGAJAMENTO Levantamento de propostas de OSCs com base no histórico de relacionamento destas 
com a Ouvidoria, visto que é uma ação frequente destas organizações endereçar a esta unidade do 
banco questionamentos sobre impactos identificados a comunidades e meio ambiente.

IMPACTO

Redução do risco reputacional, legal e operacional pela identificação de falhas no cumprimento das 
diretrizes socioambientais do banco no ciclo de projetos e pelo melhor relacionamento com comuni-
dades e outras partes interessadas.

Utilização das lições aprendidas a partir de casos de conflitos para identificar fragilidades e propor 
melhoria dos instrumentos de gestão socioambiental das operações.

O QUE É? Estruturar uma unidade específica para gerenciar o risco socioambiental das operações, respon-
sável por identificar os riscos, classificar as operações, definir condicionantes socioambientais específicas 
caso a caso e monitorar a adequação aos requerimentos ao longo do desenvolvimento do projeto.

AÇÕES SUGERIDAS Integração entre atribuições formais e informais que hoje estão divididas entre a 
Área de Planejamento (na Coordenação de Meio Ambiente no DEPRI e no Departamento de Assuntos 
Transversais), as Áreas Operacionais e a Área de Meio Ambiente. Esta unidade específica deve ser inde-

C. COM RELAÇÃO À ATUAÇÃO FINALÍSTICA

 STATUS Não há ações previstas pelo banco para esta recomendação.

C1. Criação de uma unidade de Análise de Risco de Socioambiental
independente das Áreas Operacionais, com influência no processo decisório
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FUNÇÕES RESPONSÁVEL ATUAL

Monitoramento e reporte de elementos 
socioambientais das operações Área Operacional

DEPRI (Área de Planejamento), com 
apoio do DEMAM

Classificação do risco socioambiental

Área Operacional
Verificação do cumprimento dos requeri-

mentos socioambientais mínimos descritos 
nas políticas do banco

Área Operacional (e DEPRI com apoio do
DEMAM, no momento de classificação do risco)Avaliação do Risco Socioambiental

Área Operacional
Elaboração de condicionantes socioam-
bientais particulares para cada operação

IMPACTO

Estas funções não estariam mais dispersas entre diferentes diretorias;

Diminuição da discricionariedade das Áreas Operacionais, as quais, por sua natureza, têm a maior 
parte de seus incentivos voltados a maior celeridade do processo de análise e volume de desembolsos.

pendente das Áreas Operacionais, podendo situar-se, por exemplo, na estrutura de Riscos ou Planeja-
mento, sendo responsável pelas seguintes funções: 29

29 É necessário que se faça aqui a ressalva sobre a complexidade da ação sugerida, pelo volume de operações de 
alto e médio risco do banco, demandando bastante mão-de-obra para o cumprimento destas funções.

Os profissionais dessa nova Unidade podem ser 
realocados de outras áreas onde já adquiriram ex-
periência no tema socioambiental, incluindo DE-

PRI, Departamento de Meio Ambiente e Departa-
mento de Assuntos Transversais, reduzindo assim 
a necessidade de treinamento e formação.

O QUE É? Adaptar o modelo dos questionários socioambientais (QASE e QASP) preenchidos pelo cliente 
de forma a permitir que parte das questões estejam vinculadas à natureza da atividade, do montante 
solicitado ou da localização do projeto.

C2. Modularização dos questionários socioambientais
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30 Atividades econômicas em unidades de conservação são reguladas pela Lei Federal 9.985/2000, adotada pelo 
BNDES para verificação da adequação de empreendimentos que eventualmente se localizem nestas áreas, na fase 
de Enquadramento. Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelecem critérios para que 
eventuais projetos possam ser licenciados nestes casos.

AÇÕES SUGERIDAS

Definição das questões relevantes por natureza da atividade, montante e localização do projeto, com 
base na experiência dos técnicos, no histórico de riscos identificados e em referências externas já 
utilizadas (ex: Sistema Nacional de Unidades de Conservação30) ou ainda não utilizadas (ex: Diretrizes 
Setoriais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do IFC).

Alinhamento às diretrizes para avaliação dos projetos e aos requerimentos mínimos estabelecidos 
nos instrumentos de gestão socioambiental, mencionados na proposta A1.

AÇÕES SUGERIDAS

Levando em consideração que impactos emergem de diferentes setores, dimensões e localidades, esta 
modularização permite que a identificação de riscos particulares de cada operação independam da dis-
cricionariedade do técnico responsável e sejam mais facilmente identificados na fase de Enquadramento.

Perguntas específicas permitem que informações sejam extraídas para análises do risco socioam-
biental da carteira a posteriori.

 STATUS Preenchimento eletrônico online dos questionários, ação necessária à modularização, era uma 
ação prevista no Plano Plurianual e já está em operação desde julho/16.

 STATUS Em revisão na frente de Atuação Finalística do Plano Plurianual. A última atualização da Política 
Socioambiental avançou neste sentido, definindo requerimentos específicos para operações A e B, mas 
apenas para operações de exportação maiores que US$ 10 milhões (conforme mencionado na Seção 3.3),

ENGAJAMENTO Articulação com OSCs que tenham histórico de engajamento em setores específicos 
(ex: Infraestrutura, Mineração, Mobilidade) ou em regiões específicas (ex: Amazônia, Cerrado).

O QUE É? Estabelecer, na Política Socioambiental, requerimentos específicos para cada categoria de 
risco socioambiental, a serem utilizados após a fase de Enquadramento.

C3. Definição de salvaguardas para diferentes níveis de risco socioambiental
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IMPACTO

Redução da discricionariedade do processo de Análise, Aprovação e Contratação.

Racionalização do processo de análise e monitoramento do impacto socioambiental.

Para a captação de recursos multilaterais e mercado de capitais: redução dos custos de transação 
para atender às salvaguardas destas IFDs e Títulos Verdes, que prescrevem requerimentos específi-
cos para as diferentes categorias de risco.

Maior facilidade na apuração de possíveis inconsistências na análise socioambiental de operações 
que recebam reclamações sobre impactos sociais e ambientais e/ou que representem perdas por 
danos socioambientais.

ENGAJAMENTO

Propostas com relação a projetos emblemáticos de alto risco financiados pelo BNDES, cujas condicio-
nantes para concessão e sequência dos desembolsos foram objeto de análise de diversas OSCs.

Reações das OSCs às salvaguardas definidas para as operações

O QUE É? Alinhamento de diretrizes, salvaguardas e instrumentos aos Princípios do Equador. Este ali-
nhamento pode ser interpretado como uma etapa intermediária para a assinatura dos Princípios do 
Equador pelo banco, comprometendo-se a adotar tais requerimentos para suas operações de project 
finance com valores acima de US$ 10 milhões, além de empréstimos-ponte e de empréstimos cor-
porativos (maiores que US$ 100 milhões ou com participação do banco maior que US$ 50 milhões) 
relacionados a projetos31.

C4. Alinhamento aos Princípios do Equador

AÇÕES SUGERIDAS

Revisão de casos de sucesso dos requerimentos definidos para operações passadas do BNDES de 
risco socioambiental médio e alto. Perguntas específicas permitem que informações sejam extraídas 
para análises do risco socioambiental da carteira a posteriori.

Utilização dos requerimentos definidos para operações de exportação como referência.

Utilização de salvaguardas de outras instituições financeiras de desenvolvimento (ex: BID e IFC) como 
benchmarking.

31 Maiores informações sobre os Princípios do Equador em:
http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_III.pdf
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AÇÕES SUGERIDAS

Análise da viabilidade de implementar mudanças para eliminar as lacunas entre as salvaguardas atu-
ais do BNDES e os Padrões de Desempenho do IFC (mencionados na Seção 2.1), conforme o Princípio 
3, de Padrões Socioambientais Aplicáveis.

Análise da viabilidade de implementar mudanças para eliminar as lacunas entre políticas e demais 
práticas do BNDES e os demais Princípios do Equador

Princípio 1: Análise e Categorização

Princípio 2: Avaliação Socioambiental

Princípio 4: Sistema de Gestão Ambiental e Social e Plano de Ação dos Princípios do Equador

Princípio 5: Engajamento de Partes Interessadas

Princípio 6: Mecanismo de Reclamação

Princípio 7: Análise Independente

Princípio 8: Obrigações Contratuais

Princípio 9: Monitoramento Independente e Divulgação de Informações

Princípio 10: Divulgação de Informações e Transparência.

STATUS Não há ações previstas para esta recomendação. Por outro lado, o banco tem em seu histórico 
a adesão a outros importantes compromissos e programas voluntários do setor financeiro (ex: Protocolo 
Verde, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente).

IMPACTO

Mecanismos de identificação, prevenção e mitigação de riscos a partir de uma metodologia já lar-
gamente aplicada.

Sinergia de processo com agentes financeiros signatários em operações de grande porte.

Para a captação de recursos de multilaterais e mercado de capitais: redução dos custos de transa-
ção para atender às salvaguardas destas IFDs e Títulos Verdes, que prescrevem requerimentos espe-
cíficos para as diferentes categorias de risco.
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AÇÕES SUGERIDAS

Condicionar a manutenção dos desembolsos ao cumprimento dos requerimentos padrões específi-
cos, cuja violação represente potencial dano relevantes à comunidade e ao meio ambiente.

Estes requerimentos seriam parte das “Obrigações socioambientais” descritas em contrato cujo des-
cumprimento estaria especificado como uma das condições do item “Vencimento antecipado” (maiores 
informações sobre o contrato na Seção 3.3.4).

Definição de um fluxo de processos a ser seguido em caso de evidência de descumprimento destas 
condicionantes.

Integrar a verificação do cumprimento destas condicionantes aos procedimentos da etapa de Desem-
bolso e Monitoramento.

STATUS Não há ações previstas para esta recomendação. Ainda que os contratos incluam condicio-
nantes socioambientais desenhadas na fase de Análise e Aprovação (conforme apresentado nas Se-
ções 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5), preveem suspensão dos desembolsos por aspectos socioambientais apenas 
em caso de:

condenações em decisões finais com trânsito em julgado, sem restar possibilidade de recursos;

perda de licenças ou permissões concedidas por órgão ambiental competente para instalação ou 
operação do projeto.

Condições controversas de cumprimento às condicionantes socioambientais podem ser entendidas, 
de forma discricionária, pelo banco como “inadimplementos não-financeiros”, que podem sujeitar o 
cliente ao pagamento de multas.

IMPACTO Antecipação a potenciais danos socioambientais que representem riscos ao BNDES, miti-

gados pelo estabelecimento de novos termos em contrato e pela efetivação de sua saída do projeto:

operacional (pelo impacto no fluxo de amortização da dívida);

legal (pela configuração de responsabilidade solidária);

reputacional (pelo suporte financeiro que gera danos).

O QUE É? Prescrição de circunstâncias de descumprimento de condicionantes socioambientais, além da-
queles estabelecidos em lei, que resultem em suspensão dos desembolsos ou vencimento antecipado.

C5. Clareza sobre condições socioambientais para suspensão de desembolsos
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AÇÕES SUGERIDAS

Incluir esta avaliação no Enquadramento da operação e incorporar seus resultados à fase de Análise 
e Aprovação.

Incorporar os resultados da Avaliação Territorial Preliminar na estruturação de projetos de subcrédito 
social, pela Linha ISE. Veja mais na recomendação C7.

STATUS Está sendo desenvolvida, em escala piloto, uma iniciativa de avaliação de impacto territorial 
de conjuntos de projetos em duas regiões: no entorno do Rio Tapajós (Pará) e no entorno da cidade 
de Salgueiro (Pernambuco).

Paralelamente, a Área de Planejamento está aperfeiçoando o GeoBNDES, sistema que combina in-
formações internas (ex: montantes de operações) e externas (ex: indicadores sociais de órgãos do 
governo federal) georreferenciadas, a fim de ampliar a utilização desta ferramenta na análise regional 
das operações.

IMPACTO Identificação dos riscos cumulativos decorrentes da interação entre operações de uma 
mesma região, evitando efeitos cumulativos de projetos de impacto baixo/médio.

ENGAJAMENTO Tanto organizações de pesquisa e advocacy, como aquelas que desenvolvem pro-
jetos sociais podem fornecer elementos sobre os maiores desafios encontrados na promoção da 
sustentabilidade nas regiões.

Um número considerável de organizações atua em regiões sensíveis a impactos socioambientais, 
como no Cerrado e Amazônia, inclusive já com relacionamento desenvolvido com o BNDES como 
clientes em linhas para projetos sociais ou como executores de projetos financiados para empresas 
privadas na linha de subcrédito social.

O QUE É? Avaliar interação entre projetos apoiados pelo banco em uma mesma região, levando em con-
sideração aspectos como a vulnerabilidade ambiental, impactos sociais no entorno pela mobilização 
e desmobilização de grandes contingentes de mão-de-obra e impactos negativos à sustentabilidade 
de comunidades locais. Essa situação é especialmente frequente para regiões com vocação para uma 
mesma atividade (ex: cultura da soja em regiões do bioma Cerrado; geração de energia eólica em áreas 
da região Nordeste).

C6. Implementar Avaliação de Impactos Cumulativos
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AÇÕES SUGERIDAS

Articulação com os resultados da Avaliação Territorial Preliminar.

Aumentar a participação de organizações sociais não vinculadas às empresas na execução e monito-
ramento das iniciativas financiadas pelo subcrédito social. 

Elaboração de indicadores padronizados para monitoramento do impacto socioambiental das inicia-
tivas financiadas pelo subcrédito social.

Estender a recomendação automática de uso da Linha ISE a todas as operações classificadas como 
alto nível de risco socioambiental (categoria A). Hoje, ainda que essa recomendação seja feita na práti-
ca em diversas operações de categoria A, a recomendação automática é vinculada apenas ao valor do 
desembolso (acima de R$ 100 milhões).

Contratar avaliações por terceiros independentes para operações de maior porte e divulgar resultados

STATUS O banco tem ações previstas e instituiu um subcomitê para gestão da linha.

ENGAJAMENTO Discussões sobre os desafios e a efetividade do subcrédito social especialmente 
com organizações executoras de projetos financiados nesta modalidade e na modalidade de projetos 
específicos da Linha ISE.

IMPACTO Melhor efetividade dos recursos destinados ao subcrédito social, garantindo o impacto socio-
ambiental positivo de projetos cujo interesse econômico é prioritário para o cliente.

O QUE É? Criar mecanismos que garantam maior efetividade dos recursos financiados por meio do 
subcrédito social.

C7. Aprimoramento do subcrédito social
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G E S TÃO  S O C I OA M B I E N TA L  N O  B N D E S

O QUE É? Mapeamento e preenchimento de lacunas relativas à gestão e impacto socioambiental nos 
programas de capacitação dos analistas (ex: Programa Desenvolver) e profissionais que ocupam posi-
ções de liderança.

D. COM RELAÇÃO A LIDERANÇA, CULTURA E APRENDIZADO

D1. Aprofundamento da capacitação dos funcionários e lideranças

 STATUS Previsto no Plano Plurianual o mapeamento de lacunas e possíveis aprofundamentos. Por ser 
considerada uma competência transversal no banco, capacitações sobre temas socioambientais já in-
tegram programas do banco.

AÇÕES SUGERIDAS

Quantificação do pessoal necessário para gestão socioambiental no ciclo de projetos do banco em 
cada área operacional e transversal, para capacitação em conteúdos específicos.

Utilização das Guias Setoriais para suporte à elaboração de material para capacitação.

Capacitação voltada a sensibilizar cargos de diretoria e superintendência para monitoramento de 
indicadores socioambientais nas operações sob sua responsabilidade.

Inclusão de incentivos de desempenho socioambiental no plano de desenvolvimento dos funcionários.

IMPACTO

Maior compreensão e sensibilização do corpo de funcionários a respeito da integração do risco so-
cioambiental às demais modalidades de risco.

Melhor aplicação dos instrumentos de gerenciamento do risco do banco.

ENGAJAMENTO Propostas, por organizações especializadas nos diferentes temas socioambientais, 
de referências temáticas (ex: padrões internacionais, melhores práticas, estudos temáticos) a serem 
consideradas na capacitação.



5.
ANEXOS
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O BNDES, no seu papel de agente de mudanças, incentiva a incorporação de aspectos socioambientais na 
estratégia, gestão e práticas das empresas com as quais se relaciona. Por meio do presente questionário, 
busca compreender como a temática vem sendo tratada pelas empresas que buscam seu apoio financei-
ro. O questionário deve ser preenchido conforme as instruções a seguir, devendo ser obrigatoriamente 
apresentado ao BNDES no processo de solicitação de financiamento.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1. Somente as células em verde devem ser preenchidas.

2. O questionário a seguir deve ser corretamente preenchido com “sim” (S) ou “não” (N) em todas as 
questões. Ao posicionar o cursor na célula em verde, será exibida lista com as opções “sim” ou “não”. Para 
responder a questão, basta selecionar uma dessas possíveis respostas.

3. Algumas respostas devem ser complementadas com texto livre ou documentação comprobatória, con-
forme solicitado.

4. Os arquivos devem ser preenchidos e retornados ao BNDES em meio eletrônico.

5. Esclarecimentos adicionais podem ser solicitados pela equipe do BNDES, se porventura necessários.

ANEXO I – QUESTIONÁRIOS SOCIOAMBIENTAIS

A. QUESTIONÁRIO DE ASPECTOS 
SOCIOAMBIENTAISRELATIVOS À EMPRESA (QASE)

QUESTIONÁRIO SOBRE ASPECTOS 

SOCIOAMBIENTAIS RELATIVOS À EMPRESA (QASE)

Razão Social

CNPJ da unidade

Setor de atuação da empresa (código CNAE)

1. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

A atividade da empresa requer licenciamento ambiental [1]?

Todas as unidades produtivas relacionadas aos investimentos estão devidamente licenciadas?
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2. EXISTÊNCIA DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, AUTUAÇÕES E/OU PASSIVOS

3. FORMALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS COM A RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

4. PLANEJAMENTO E GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A empresa possui, nas unidades produtivas relacionadas aos investimentos, autuações, passivos [2] 
e/ou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em vigência relativo a aspectos sociais ou ambientais?

3.1 Indique se a empresa possui os seguintes documentos formalizados:

Política Ambiental, de Sustentabilidade ou de Responsabilidade Social?

Política de Recursos Humanos (próprios e contratados)[3]?

Política de Saúde e Segurança do Trabalho?

Política de Direitos Humanos?

Política de Relacionamento com Clientes e Fornecedores?

Política quanto à Atuação da Empresa na Área de Influência de Projetos[4]?

Código de Ética?

Estrutura organizacional específica dedicada à gestão de aspectos ambientais ou sociais?

Em caso positivo, especificar:

Sistema de gestão ambiental implementado, com o estabelecimento de metas e moni-
toramento de indicadores?

Sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho implementado, com o estabeleci-
mento de metas e monitoramento de indicadores?

Em caso negativo, realiza monitoramento de emissões, efluentes, aterros e águas 
subterrâneas?

3.2 Indique se a Empresa divulgou publicamente compromissos com:

Diretrizes, pactos e iniciativas globais ou setoriais relacionadas ao tema da sustentabilidade?

Em caso positivo, especificar as principais:

4.1 Indique aspectos de planejamento e gestão da
Responsabilidade Social e Ambiental presentes na empresa:
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5. PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS DA EMPRESA

Em caso negativo, conta com programa de saúde e segurança do trabalho [5]?

Elaboração e divulgação pública de relatório de sustentabilidade ou afins?

Em caso positivo, especificar:

Em caso positivo, especificar:

Envolvimento nas etapas pós-consumo de produtos para minimização dos impactos ambientais?

Programas de desenvolvimento e qualificação de fornecedores?

Processo de monitoramento/avaliação de resultados de investimentos no entorno de projetos?

Monitoramento do cumprimento de critérios e indicadores socioambientais na cadeia de valor?

Em caso positivo, especificar “link” para acesso ao documento na Internet:

Em caso negativo, favor explicar o motivo:

Certificações sociais ou ambientais referentes a sistemas de gestão, processos e /ou 
produtos (ex: ISO9000, ISO14000, SA8000, OHSAS18000, FSC, dentre outros)?

Certificações sociais ou ambientais referentes a sistemas de gestão, processos e /ou 
produtos (ex: ISO9000, ISO14000, SA8000, OHSAS18000, FSC, dentre outros)?

Realização de inventário de carbono por meio de metodologia amplamente aceita 
(a exemplo do GHG Protocol)?

Adoção de critérios socioambientais (ex: regularidade ambiental, práticas trabalhistas 
e de direitos humanos na seleção de fornecedores?

Experiência na atuação em prol do desenvolvimento local e regional no entorno 
de projetos, com presença de representantes em conselhos locais?

Análise do ciclo de vida dos produtos, com identificação e implementação de medidas para 
minimizar impactos e produtos e serviços?

5.1 Identifique as práticas socioambientais adotadas pela empresa:
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6. COMENTÁRIOS

6.1 Inserir comentários adicionais, se necessário:

a) Quanto aos Termos de Ajustamento de Conduta, Autuações e/ou Passivos Socioambientais, 
assinalados na questão 2;

b) Quanto à formalização de compromissos relacionados à Responsabilidade Social e Am-
biental (RSA), assinalados na questão 3; e

c) Quanto ao Planejamento e Gestão de RSA na empresa, assinalados na questão 4.
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O BNDES tem como objetivo financiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento sus-
tentável do Brasil, associando o crescimento econômico com bem estar social, preservação ambiental 
e uso responsável dos recursos naturais. Nesse sentido, busca maximizar os benefícios sociais, além de 
corrigir e mitigar eventuais impactos negativos associados aos empreendimentos que financia.

Para as etapas de enquadramento e análise, é indispensável a apresentação de informações sobre possí-
veis impactos socioambientais decorrentes do projeto econômico a ser implementado, bem como ações 
preventivas e mitigadoras previstas pela postulante. Destaca-se que o Banco dispõe de linhas de crédito 
específicas para estimular a realização de investimentos sociais e ambientais pelas empresas.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1. Somente as células em verde devem ser preenchidas.

2. O questionário a seguir deve ser corretamente preenchido com “sim” (S) ou “não” (N) em todas as 
questões. Ao posicionar o cursor na célula em verde, será exibida lista com as opções “sim” ou “não”. Para 
responder a questão, basta selecionar uma dessas possíveis respostas.

3. Algumas respostas devem ser complementadas com texto livre ou documentação comprobatória, con-
forme solicitado.

4. Os arquivos devem ser preenchidos e retornados ao BNDES em meio eletrônico.

5. Esclarecimentos adicionais podem ser solicitados pela equipe do BNDES, se porventura necessários.

B. QUESTIONÁRIO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 
RELATIVOS AO PROJETO (QASP)

QUESTIONÁRIO SOBRE ASPECTOS 

SOCIOAMBIENTAIS RELATIVOS AO PROJETO (QASP)

Razão Social:

Nome do Projeto:

Localização (Município/UF):

Código CNAE do empreendimento:

1. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Situado no interior ou no entorno de Unidade de Proteção Integral [1]?
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Situado no interior de Unidade de Uso Sustentável [2]?

Contém na área do empreendimento Patrimônio Histórico, Cultural, Sítio Arqueológico ou Espeleológico?

Há previsão de obras no interior de Áreas de Preservação Permanente [3]?

2. LICENCIAMENTO DO PROJETO

O projeto requer licenciamento ambiental [4]?

Em caso positivo, o EIA/RIMA já foi aprovado pelo órgão ambiental?

Licença Prévia?

Em caso positivo, já foi aprovada pelo órgão ambiental competente?

Há necessidade de elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)?

Licença de Instalação?

O projeto já obteve:

Há necessidade de Autorização ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos [5]?

Licença de Operação / Funcionamento / Autorização Ambiental de Funcionamento?

Em caso negativo, houve dispensa formal de licença ambiental para o projeto por 
parte do órgão de meio ambiente?

Há necessidade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) [4]?

3. QUESTÕES AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICAS RELEVANTES RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO

3.1 Ambientais

a. Desvios de cursos d’água?

b. Captação de água subterrânea e/ou superficial?

c. Lançamento de efluentes no mar, em lagoas ou em cursos d’água?

d. Desmatamentos de mata nativa?

e. Produção de substâncias radioativas?

f. Utilização, produção ou emissão de substâncias relacionadas no Protocolo de Montreal ou na 
Convenção de Estocolmo [6]?
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g. Eliminação de postos de trabalho?

Em caso positivo, especificar:

d. Impacto em grupos indígenas, quilombolas ou outras populações tradicionais (ex: mudanças no 
número, localização e costumes; perda de valores culturais e morais; transmissão de doenças)?

f. Manifestações de restrições ao projeto por parte das comunidades do entorno, ONGs ou de-
mais partes interessadas?

g. Pesquisa de OGMs – Organismos Geneticamente Modificados?

h. Geração de resíduos sólidos de classe 1?

Em caso positivo, qual o tratamento ou destinação?

i. Emissão de poluentes atmosféricos?

Em caso positivo, quais os principais?

j. Emissão de gases do efeito estufa (GEE)?

k. Geração de ruídos, odores, vibrações, radiações eletromagnéticas?

3.2 Socioeconômicas

a. Fluxo migratório intenso para a região?

b. Impactos nas áreas de habitação, saúde, educação ou assistência social dos municípios envolvidos?

c. Impactos na economia local, em atividades de subsistência ou unidades produtivas familiares?

e. Deslocamento de populações ou desapropriações?

4. AÇÕES PREVISTAS PARA LIDAR COM QUESTÕES AMBIENTAIS 
E SOCIOECONÔMICAS RELATIVAS AO EMPREENDIMENTO:

Implementação de sistema de gestão ambiental na(s) unidade(s) específica(s) do projeto?

Implementação de sistema de gestão em saúde e segurança na(s) unidade(s) específica(s) do projeto?

Em caso positivo, há previsão de certificação quando entrar em regime operacional?

Em caso positivo, há previsão de certificação quando entrar em regime operacional?

4.1 Gestão de aspectos socioambientais no âmbito do projeto
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Adoção de um plano de gestão da biodiversidade na unidade específica do projeto?

Plano de contingência/emergência em relação a riscos/impactos socioambientais?

Plano de regresso de trabalhadores temporários aos locais de origem?

Divulgação e capacitação de funcionários e fornecedores quanto a aspectos de Direitos Humanos?

Implementação de programa de saúde e segurança no trabalho, com capacitação extensível a 
funcionários, temporários e empreiteiras (se aplicável)?

Empregados e temporários?

Execução de diagnóstico da realidade socioeconômica onde o empreendimento estará inserido?

Plano para maximizar a contratação de serviços e aquisição de fornecedores locais?

Membros da comunidade?

Adoção, no âmbito do projeto, de programas de educação, habitação e lazer para os 
trabalhadores temporários?

Adoção, no âmbito do projeto, de programas de prevenção e aconselhamento quanto 
a doenças graves para:

Investimentos sociais, em parceria com o setor público e o terceiro setor, nas comunidades do 
entorno de suas operações ou região de influência?

Planejamento de futuro aproveitamento das instalações do canteiro de obras para 
uso comunitário ou infraestrutura pública?

Plano de inserção ou facilitação da convivência dos trabalhadores temporários com 
as comunidades locais envolvidas?

Plano para qualificar e contratar mão-de-obra local para trabalho nas obras de implantação 
e no processo produtivo?

4.2 Ações para lidar com fluxo migratório intenso para a região e impactos relacionados, se 
aplicável (somente responder em caso de resposta positiva no item "a" da pergunta 3.2)

4.3 Ações para o desenvolvimento local (somente responder em caso de resposta positiva 
nos itens “a”, “b”, “c” ou “d” da pergunta 3.2)
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Em caso positivo, especificar o foco dos investimentos sociais:

Presença de representantes em conselhos para discutir o desenvolvimento local/regional?

Processo estruturado de diálogo e de tratamento das reclamações das partes interessadas?

Plano de reassentamento que assegure participação informada das partes interessa-
das e melhoria /restauração do padrão de vida das pessoas reassentadas?

Programa de recolocação / requalificação de funcionários em caso de demissão 
ou reestruturação?

4.4 Ação para lidar com deslocamento de populações ou desapropriações (somente responder 
em caso de resposta positiva no item “e” da pergunta 3.2)

4.5 Ação para lidar com eliminação de postos de trabalho (somente responder em caso de res-
posta positiva no item “g” da pergunta 3.2)

[1] São consideradas como unidades de proteção integral: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque (Nacional, 

Estadual ou Municipal), Monumento Natural ou Refúgio de Vida Silvestre.

[2] São consideradas como unidades de uso sustentável: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável ou 

Reserva Particular do Patrimônio Natural.

[3] Tais como em margens de rios, lagoas ou barragens, topo de morro, terrenos com inclinação maior que 45º, rest-

ingas, manguezais, dunas, borda de chapadas ou em altitude superior a 1.800 metros.

[4] Resoluções CONAMA > www.mma.gov.br/conama 001/86 > exigência de EIA/RIMA 002/96 > reparação dos danos 

ambientais causados em ecossistemas 237/97 > atividades sujeitas ao licenciamento

[5] Lei 9.433/97 > sujeitos a outorga os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: derivação ou captação de 

água em um corpo de água (rios, lagos, ...) ou de aqüífero subterrâneo, lançamento de esgotos ou de resíduos líqui-

dos ou gasosos, tratados ou não, em corpos de água, aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, outros usos que 

alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água

[6] O Protocolo de Montreal de 1987, ratificado pelo Brasil em 1990, refere-se à meta internacional para proteção 

da camada de ozônio, reduzindo a produção e o consumo de gases CFC (clorofluorcarbonos), de halons e de bro-

meto de metila. A Convenção de Estocolmo de 2001, ratificada pelo Brasil em 2004, visa a eliminação gradual da 

produção, uso e disposição de alguns Poluentes Orgânicos Persistentes considerados perigosos: pesticidas - aldrina, 

clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenzeno, mirex e toxafeno; produtos químicos industriais 

- PCBs (bifenilpoliclorado) e hexaclorobenzeno; e subprodutos involuntários - furanos e dioxinas, emitidas por pro-

cessos produtivos em que se utiliza cloro e durante a incineração de resíduos industriais.
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5. COMENTÁRIOS

5.1 Explicitar os principais impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da realização 
do projeto, com destaque para os itens assinalados na questão 3. Incluir informações sobre a 
população atingida pelo empreendimento; e

5.2 Explicitar as principais ações preventivas e mitigadoras para lidar com os impactos so-
cioeconômicos e ambientais relacionados ao empreendimento, com destaque para os itens 
assinalados na questão 4.

ANEXO II – LINKS PARA DOCUMENTOS NO SITE DO BANCO

Política Socioambiental

Política de Responsabilidade Socioambiental 

Critérios e diretrizes socioambientais para a pecuária bovina

Critérios e diretrizes socioambientais para o setor de açúcar e álcool

Critérios e diretrizes socioambientais para geração termoelétrica

Guias Socioambientais Setoriais

http://goo.gl/srR3Df

http://goo.gl/2g2DHx

http://goo.gl/qtEWjt 

http://goo.gl/Ci0ARw

http://goo.gl/W6sYtL

http://goo.gl/Rn46wX

http://goo.gl/OT8So
Lista de exclusão (“Setores, empreendimentos e itens não passíveis 
de apoio financeiro”)
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Sistemas de combustão: carvão pulverizado supercrí-
tico ou leito fluidizado ou gaseificação integrada com 
ciclo combinado.

Limites máximos de emissão para poluentes atmosféricos

Apresentação de Licença Prévia oficialmente publicada, 
expedida pelo órgão competente, de âmbito estadual ou, 
em caráter supletivo, pelo Ibama

Cumprimento de contrapartidas: soluções para destinação 
de resíduos; estudo sobre possíveis restrições ao abaste-
cimento da população a partir do uso de água; plano de 
compensação de emissões de GEE

Combinação dos equipamentos de controle que forem 
necessários para o atendimento dos padrões de emissão 
máximos (e.g. dessulfurizadores, queimadores de baixo NOx)

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXO III - QUADROS-RESUMO DOS CRITÉRIOS
E DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS SETORIAIS

SALVAGUARDAS SETORIAIS - BNDES TERMOELÉTRICAS 
A CARVÃO

TERMOELÉTRICAS 
A ÓLEO DIESEL 

OU COMBUSTÍVEL

Critérios socioambientais para apoio ao segmento de geração termoelétrica
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Combustão interna a óleo combustível

Combustão de carvão mineral

Combustão de gás natural (ciclo simples ou combinado)

Combustão interna a óleo diesel

50

50

50

NA

2000 (<100 
MW) 740 

(≥100 MW) 1170 (<100 
MW) 585 

(≥100 MW)1850 (<100 
MW) 850 

(≥100 MW)

50 (>100 MW)

40 500

NA

PROCESSO DE GERAÇÃO TERMOELÉTRICA
MATERIAL 

PARTICULADO NOX SOX

LIMITES DE EMISSÕES (EM MG/NM³) (a)

Legenda: (a) Alguns limites diferem de acordo com a potência na geração, indicados entre parênteses; QAS e QAI = Quali-

dade do ar satisfatória e insatisfatória (por padrões nacionais, ou caso não haja, internacionais); N.A: Não aplicável

Plantio, renovação e custeio da cultura de cana-de-açúcar (no 
caso de apoio agrícola) em áreas permitidas pelo Decreto nº 
6.961, de 17.09.2009, e pelas Resoluções do Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) nº 3.813 e 3.814, de 26.11.2009. O mesmo 
deve ser atestado para a utilização de máquinas ou equipamen-
tos financiados para estes fins (no caso de apoio agroindustrial)

Agrícola e 
Agroindustrial 
(deve ser exi-
gido pela IF)

Agrícola e 
Agroindustrial

Agrícola e 
Agroindustrial

Agrícola e 
Agroindustrial, 

apenas para 
projetos de 

investimento 
(deve ser exi-
gido pela IF)

Agrícola e 
Agroindustrial

Agrícola e 
Agroindustrial

Agroindustrial, 
apenas para 
projetos de 

investimento 
(deve ser exi-
gido pela IF)

AgroindustrialAgroindustrial

Cadastro atualizado de todas as propriedades onde a propo-
nente realize o projeto, informando nome do imóvel; ponto 
georreferenciado da propriedade; número de inscrição da pro-
priedade rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural; número 
da licença ambiental ou de dispensa de licenciamento

Cadastro com atualização de modo progressivo contendo:

(I) as terras diretamente exploradas pela proponente, em que o 
plantio não esteja sendo financiado com recursos do BNDES mas que 
forneçam cana a ser moída na usina apoiada no âmbito do projeto;

(II) os fornecedores da cana-de-açúcar a ser moída na usina 
apoiada no âmbito do projeto

SALVAGUARDAS OPERAÇÕES 
DIRETAS

OPERAÇÕES INDIRETAS

NÃO-AUTOMÁTICAS AUTOMÁTICAS

Critérios socioambientais para apoio ao segmento sucroalcooleiro
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Critérios socioambientais para apoio ao segmento de pecuária bovina

Manutenção de um cadastro de fornecedores diretos, 
com informações como nome ou razão social, CPF ou 
CNPJ, ponto georreferenciado da propriedade, número de 
inscrição no Sistema Nacional de Cadastro Rural e número 
da licença ambiental.

Plano de desenvolvimento socioambiental de fornece-
dores que inclua capacitação e assistência técnica para 
aumento dos índices de produtividade e atendimento aos 
requisitos de regularidade fundiária e ambiental

Rastreabilidade da cadeia produtiva de bovinos, do nasci-
mento ao abate, para verificação da regularidade ambien-
tal da cadeia de fornecimento

Lista de fornecedores cadastrados, excluindo aqueles que 
não cumpram os requisitos já indicados, mantê-la disponí-
vel e fornecê-la ao BNDES quando solicitado

Regularidade das propriedades rurais rastreadas, confor-
me informações dos órgãos oficiais, bem como observar 
os critérios estabelecidos para os fornecedores diretos

Relatórios semestrais de auditoria independente, segundo crité-
rios aceitos pelo BNDES, com avaliação do cumprimento de todas 
as exigências já mencionadas, durante a vigência do contrato.

Abater apenas animais que tenham sido rastreados de for-
ma ininterrupta, desde o nascimento (a partir de jan/2016)

Cumprir o cronograma e as metas estabelecidos no plano 
de implementação ambiental

Plano de implementação, com metas e cronograma, para 
a obtenção de certificados ambientais, implantação de 
sistemas de gestão ambiental e melhoria dos indicadores 
de efluentes líquidos e resíduos sólidos

X
(deve ser exi-
gido pela IF)

X
(deve ser exi-
gido pela IF)

X
(deve ser exi-
gido pela IF)

Comprovação de que fornecedores diretos atendem a 
condições relativas a: trabalho escravo; discriminação de 
raça ou gênero; trabalho infantil; embargo pelo IBAMA; 
condenação por descumprimento de direitos à terra; 
infrações relativas a desmatamento; apresentação de 
licença ambiental; regularidade fundiária.

SALVAGUARDAS OPERAÇÕES 
DIRETAS

OPERAÇÕES INDIRETAS

NÃO-AUTOMÁTICAS AUTOMÁTICAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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A Fundação Mott é uma instituição filantrópica que trabalha apoiando organizações em projetos vol-
tados a uma sociedade mais justa e sustentável. A Mott apoia projetos nas áreas de combate à pobre-
za, conservação ambiental, desenvolvimento sustentável, educação e engajamento da sociedade civil 
para um ambiente mais justo.

SOBRE A FUNDAÇÃO MOTT

SOBRE A SITAWI FINANÇAS DO BEM

Fundada em 2008 com a missão de mobilizar capital para impacto socioambiental positivo, a SITAWI 
Finanças do Bem é uma organização pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras para o setor 
social e na análise da performance socioambiental de empresas e instituições financeiras. A SITAWI mo-
nitora e modela impactos socioambientais nos negócios e aconselha instituições financeiras (bancos, 
seguradoras, fundos de pensão e gestores de recursos) na incorporação de questões socioambientais 
em suas estratégias de negócio, desenvolvimento de produtos, análise de riscos e investimentos. Em 
2015, foi eleita a 10ª melhor casa de pesquisa socioambiental do mundo pela Extel Independent Re-
search on Responsible Investment - IRRI.

Para mais informações sobre a SITAWI, entre em contato com esgresearch@sitawi.net ou acesse os 
canais de comunicação: Website, Linkedin e Facebook.

SOBRE O BANK INFORMATION CENTER

O Bank Information Center (BIC) é uma organização sem fins lucrativos e independente, que atua junto 
à sociedade civil de países em desenvolvimento a fim de influenciar o Banco Mundial e outras institui-
ções financeiras de desenvolvimento a promoverem a justiça social e econômica e a sustentabilidade 
ambiental. O BIC advoga na defesa de direitos, engajamento civil, transparência e prestação de contas 
na governança e nas operações de instituições financeiras de desenvolvimento.
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