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Responsabilidade Social no BNDES

S&E Resonsibility Policy
Política do Entorno

Strategic Planning

Política de RSA: Diretrizes e Princípios
Concepção integrada do desenvolvimento
(econômico, social e ambiental)
Fortalecimento de Políticas
Públicas

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
de Produtos Financeiros,
Metodologias e Instrumentos

Fortalecimento de RSA nos processos
de Planejamento, Gestão e
Operacionais

Indução de melhores práticas de
RSA (clientes, parceiros,
fornecedores)

Desenvolvimento e aperfeiçoamento
de M&A de impactos e resultados
socioambientais
Aprimoramento do
conhecimento e disseminação
da cultura de RSA
Valorização dos empregados e
promoção do seu desenvolvimento
pessoal e profissional

Padrão de Comunicação,
transparência e diálogo
Desenvolvimento de parcerias e
troca de experiências com outras
organizações
Requisitos de sustentabilidade nas
instalações e atividades
administrativas

Respeito
aos direitos humanos
Ética, transparência, diálogo e prestação
de contas

Atuação pro
Políticas Pública
de co

Gestão Socioambiental: Avanços Recentes
Aprovação da PRSA em Diretoria em 2010, com diretrizes e princípios para uma
atuação socialmente responsável do BNDES
Atualização da PRSA em 2014, com aprovação do Conselho de Administração,
visando adequação à Resolução CMN 4327/2014
Instituição do Comitê de Sustentabilidade Socioambiental (CSS) em junho de 2014,
para assegurar a efetiva implementação da PRSA
Aprovação do 1º Plano Plurianual da Política de Responsabilidade Social e
Ambiental do BNDES, pela Diretoria e Conselho de Administração
Submissão do Plano Plurianual ao Banco Central do Brasil
Acompanhamento mensal da execução do Plano pelo CSS (30 reuniões desde
2014)

Plano de Implementação da PRSA 2015-2017
Fortalecer governança do BNDES
para a sustentabilidade

Aumentar o grau de transparência e
prestação de contas à sociedade

1. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E

2. DIÁLOGO E PRESTAÇÃO DE

GOVERNANÇA

CONTAS

3. ATUAÇÃO FINALÍSTICA

Aprimorar a gestão de riscos
e a indução do desempenho
socioambiental na atuação
finalística, incluindo:
- Operações de crédito
- Investimentos
- Atuação em setores
críticos

‘
3B. PRODUTOS

4. LIDERANÇA, CULTURA E

5. ADMINISTRATIVO-

APRENDIZADO

ORGANIZACIONAL

Fortalecer a cultura da
sustentabilidade no BNDES

Incorporar a dimensão socioambiental em
atividades administrativas e instalações

Relevância do Plano 2015-2017
 Consolidação, em um único documento, de iniciativas dispersas no BNDES e abertura de
novas frentes de trabalho, possibilitando:
 Respaldo e visibilidade a iniciativas em andamento
 Estruturação da governança do BNDES para o tema
 Ampliação da prestação de contas à sociedade e a órgãos de controle
 Organização de agenda futura e definição de prioridades
 Provocação interna com o estabelecimento de uma primeira agenda de três anos para
avanço da atuação socioambiental no BNDES:
 Perenidade do compromisso com a temática
 Coerência com papel de banco de desenvolvimento: protagonismo e liderança na
temática
 Fortalecimento do trato da dimensão socioambiental na atuação finalística
 Melhor atendimento a expectativas da sociedade quanto à atuação socioambiental
do BNDES
 Atendimento à Resolução CMN 4.327/2014: Plano, aprovado pela Diretoria e CA, para
uma efetiva implementação da PRSA

Plano 2015-2017: Destaques de Avanços Recentes

Memorando de
Entendimento com IFC

Memorando de Entendimento com IFC
> Celebração e execução do instrumento trarão benefícios para ambas as partes, entre
eles melhor gestão de riscos e qualificação em requisitos exigidos em processos de
captação internacional de recursos

> As atividades contidas no Plano de Trabalho conjunto incluem:
− Análise de uma amostra de projetos do pipeline do BNDES para apoiar o mapeamento
de potenciais áreas de aprimoramento da política e dos procedimentos
socioambientais do BNDES;
− Avaliação sobre como os Padrões de Desempenho do IFC podem ser adotados pelos
bancos regionais de desenvolvimento;
− Discussões sobre oportunidades e desafios no fortalecimento da gestão de riscos
socioambientais e das práticas de divulgação do BNDES, considerando um
alinhamento progressivo com os Padrões de Desempenho do IFC.

> O BNDES e o IFC propõem-se, ainda, a promover iniciativas de troca de

conhecimento e apoiar a cooperação entre bancos de desenvolvimento nacionais e de
mercados emergentes

Política Operacional

Recentemente, o BNDES eliminou a possibilidade de apoio a projetos de
geração de energia termoelétrica a carvão.

Apoio a Infraestrutura – PPI
- Saneamento
- Energia – geração de energia solar
- Mobilidade – sistema sob trilhos ou BRTs
- Energia – geração de energias alternativas
a partir de biomassa, eólica e pequenas
centrais hidrelétricas

Apoio BNDES – Projetos
- Educação, saúde, segurança e assistência
social (atendimento público)
- Investimento social de empresas (ISE)
- Modernização da administração pública
estadual, distrital e municipal
- Inovação
- Meio ambiente
- MPMEs

Dimensões S&A no Fluxo Operacional
Enquadramento
• Questionários
socioambientais
• Análise socioambiental
preliminar (empresa e
projeto)
• Pesquisa cadastral –
condições de trabalho e
crimes ambientais
• Classificação de Risco
Ambiental (A, B, C)
• Avaliação do Risco de
Crédito (incluindo avaliação
de intangíveis)
• Recomendações
socioambientais

Análise e Aprovação
• Conformidade (fiscal, social e
ambiental)
• Linhas de crédito para mitigar
impactos e promover
desenvolvimento socioambiental
• Cláusulas contratuais padrão
(gerais ou setoriais)
• Cláusulas contratuais adicionais,
quando apropriado
• Ferramentas para análise de
setores críticos

Desembolso e
Monitoramento
• Condições para desembolso
• Verificações:
• Conformidade legal
• Cláusulas contratuais
• Plano de ação acordado, se
for o caso
• Indicadores, quando
apropriado

A Linha ISE
Âmbito da Comunidade
- Projetos sociais voltados para populações localizadas no entorno do projeto
econômico ou em áreas de influência geográfica das empresas (influência local e
microrregional); ou
- Segmentos da população nacional, não necessariamente associados a iniciativas
empresariais ou em suas áreas de influência, mas expostos a algum tipo de risco
social (macrossocial).

Âmbito da Empresa

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

Linha ISE - Fatores considerados na análise de projetos
sociais
• Aprendizado para as empresas e contribuição efetiva para a sociedade
l Alinhamento com as necessidades locais e políticas públicas
l Atuação compartilhada com outras partes interessadas: melhoria
da governança e gestão dos projetos sociais
l Desenvolvimento de mecanismos de gestão e monitoramento de
projetos sociais
l Viabilidade e continuidade dos projetos sociais

• Dimensões abordadas: Empresa, Projeto Econômico e Território

“Economia Verde” e “Desenvolvimento Social”
Desenvolvimento Social

Economia Verde
Mesmo com a queda dos desembolsos em valores
absolutos, o percentual de desembolsos em Economia
Verde ficou acima da média dos últimos 5 anos

Desembolsos retornaram ao patamar anterior a 2014,
fortemente impactados por desembolsos em infraestrutura
transportes.
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