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1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

1.1. Interesse público subjacente às atividades empresariais 

O BRDE foi criado em 1961, pelos três Estados da Região Sul do Brasil1, e, 
conforme o Art. 19 de seus Atos Constitutivos, na qualidade de instituição financeira pro-
pulsora do desenvolvimento regional, tem por propósito promover e realizar as ações de 
fomento que conduzam ao progresso econômico e social, através de planejamento, apoio 
técnico institucional e creditício, além de outros incentivos. Ainda no Art. 20 dos Atos 
Constitutivos, está estabelecido que dentre os projetos apresentados ao BRDE, receberão 
tratamento prioritário aqueles que proponham o desenvolvimento tecnológico, a competiti-
vidade, a produtividade e qualidade dos produtos, e bem assim aqueles que preconizem a 
utilização racional e integrada dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente e 
inclusive, os direitos autorais e de invenção.  

Em linha com estes propósitos em sua criação, o BRDE tem como missão insti-
tucional: “promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de 
toda a região de atuação, apoiando as iniciativas governamentais e privadas, por meio do 
planejamento e do apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo”.  

A convergência das ações do BRDE com o interesse público está manifesta em 
seu alinhamento com as políticas de desenvolvimento dos Estados-controladores: a atua-
ção do BRDE tem focado na diminuição das desigualdades regionais, na promoção da 
inovação tecnológica e na sustentabilidade socioambiental, apoiando projetos cujas ele-
vadas externalidades positivas geram ganhos para a sociedade que extrapolam os bene-
fícios individuais dos empreendedores financiados. 

1.2. Políticas Públicas 

As ações do BRDE para apoiar as políticas públicas dos Estados-controladores 
e, desta forma, alcançar seu objetivo de ser reconhecido pela sociedade como um agente 
relevante para o desenvolvimento regional, estão expressas em seu Sistema de Plane-
jamento Institucional (SPI). O SPI é composto por todos os instrumentos de planeja-
mento do banco, integrados de forma consistente e coerente e orientados a partir do Pla-
nejamento Estratégico.  

O Planejamento Estratégico do BRDE possui um horizonte móvel de 5 anos, 
sendo acompanhado trimestralmente e revisado anualmente. Buscando assegurar a 
compatibilidade entre as definições táticas de curto e médio prazos e os objetivos estraté-
gicos de longo prazo, a elaboração do Planejamento Estratégico e do Plano Operacional, 
o qual inclui a peça orçamentária, são concomitantes em seus procedimentos de elabora-
ção e encaminhamento às alçadas decisórias. 

A base do Planejamento Estratégico do BRDE para o período 2019-2023 é o 
Mapa Estratégico, que vincula a Missão e os Valores do BRDE aos objetivos de sua es-
tratégia de longo prazo.  

 

                                            
1. Ao final da Carta, apresentamos um breve histórico acerca da constituição e da personalidade jurídica do BRDE. 
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A partir do Marco Estratégico, O BRDE elaborou diversas ações, no âmbito do 
seu Planejamento Estratégico, que almejam de forma permanente o atendimento a sua 
visão, de ser reconhecido pela sociedade como um agente relevante para o desenvolvi-
mento regional e para a promoção das políticas públicas dos Estados-controladores. En-
tre as iniciativas, cabe destacar: 

1. Elaboração de estudos e operacionalização de Programas para a promoção das poten-
cialidades de desenvolvimento das regiões mais deprimidas dos Estados. 

2. Promover e subsidiar institucionalmente e tecnicamente a proposta de criação de um 
Fundo de Desenvolvimento para a Região Sul, com o BRDE como seu agente operaci-
onal e financeiro.  

3. Incrementar a interação sistemática com o CODESUL, ampliando a participação nos 
fóruns temáticos. 

4. Incrementar a participação do BRDE na discussão de temas do desenvolvimento regio-
nal, principalmente como promotor destes debates, mas também como anfitrião e parti-
cipante de eventos. 

5. Estabelecer como prioridade o fortalecimento da posição competitiva do BRDE nos 
segmentos do agronegócio e agricultura familiar, inovação, energia e projetos susten-
táveis. 

6. Diversificação das fontes de funding, com redução da participação do Sistema BNDES, 
por meio de outros fornecedores de recursos nacionais e internacionais e do mercado 
de capitais. 

7. Diversificar a atuação, alcançando participação de mais de 5% de receitas de presta-
ção de serviços e tarifas. 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

 



 

6 
 

No que tange a elaboração e operacionalização de Programas, os Programas 
de Desenvolvimento são o instrumento que o BRDE utiliza para destacar e priorizar te-
máticas com elevado impacto positivo para a sociedade. Dentre estes Programas, três 
são os de maior destaque e remetem a temas estratégicos para a promoção dos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Região Sul do Brasil: sustentabilidade so-
cioambiental (BRDE Produção e Consumo Sustentáveis), desenvolvimento local (BRDE 
Municípios) e inovação (BRDE Inova). 

1.3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos 
de políticas públicas 

O Planejamento Estratégico do BRDE estabelece em suas Perspectivas Posi-
cionamento Institucional e Posicionamento de Mercado, metas para indicadores estratégi-
cos que buscam mensurar seu desempenho em relação ao atendimento dos objetivos das 
políticas públicas.  

Estes indicadores buscam avaliar a contribuição do BRDE para os seguintes 
objetivos: 

• redução das desigualdades regionais; 
• promoção de projetos sustentáveis; 
• ampliação do acesso ao crédito; 
• fomento à inovação; 
• apoio à agricultura familiar e ao agronegócio; 
• diversificação das formas de apoio do Banco ao desenvolvimento. 

Nos quadros a seguir, apresentamos os indicadores das Perspectivas Posicio-
namento Institucional e Posicionamento de Mercado: 

 

 

PERSPECTIVA I - POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL

2019 2020 2021 2022 2023

Desembolsos para municípios ou regiões abaixo da mediana 

estadual do índice FIRJAN (deprimidos) per capita  / 

Desembolsos para municípios e regiões acima da mediana 

estadual do índice FIRJAN (não deprimidos) per capita

0,71 0,74

Desembolsos para projetos sustentáveis (BRDE PCS) / 

desembolsos totais
13,8% 16,9% 17% 18% 19% 20% 21%

% de municípios atendidos por crédito ou prestação de 

serviços
91% 92% 96% 97% 98% 99% 100%

> 1,00

Ser reconhecido pela sociedade como um agente relevante para o desenvolvimento regional e para a promoção das 

políticas públicas dos Estados-controladores.

INDICADOR ESTRATÉGICO
MÉDIA 

2016-17
2018

META
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PERSPECTIVA III - POSICIONAMENTO DE MERCADO

2019 2020 2021 2022 2023

Contratações exceto BNDES / contratações totais 6,9% 27,6%

Desembolsos para projetos sustentáveis / 

desembolsos totais
13,8% 16,9% 17% 18% 19% 20% 21%

Contratações de programas de apoio à inovação 

(BRDE INOVA) / contratações totais
3,6% 7,9% 6,5% 8,0% 9,0% 9,5% 10,0%

Desembolsos do BRDE em recursos de investimento dos PAGF 

na Região Sul / Desembolsos Totais de recursos de 

investimento dos PAGF na Região Sul

20,3% 14,4%

Receitas com prestação de serviços e tarifas / 

Receita Totais
1,8% 2,6% 3,3% 4,0% 4,8% 4,9% 5,0%

>33%

>20%

Ofertar produtos e serviços (soluções) que conjuguem a promoção do desenvolvimento regional (posicionamento 

institucional) com resultados que assegurem a autossustentabilidade econômica.

INDICADOR ESTRATÉGICO
MÉDIA 

2016-17
2018

META

 

1.4. Recursos para custeio das políticas públicas 
 

O BRDE não recebe anualmente recurso orçamentário dos seus estados con-
troladores. O seu fortalecimento patrimonial, que possibilita de forma perene sua atividade 
bancária, está calcado na integralização periódica dos seus lucros acumulados, conforme 
Resolução nº 1.210/2015 do CODESUL. 

Para a realização de suas operações de financiamento o BRDE opera especi-
almente com o repasse de recursos captados de outras instituições, utilizando de forma 
complementar seus recursos próprios. Os recursos utilizados pelo BRDE na concessão 
do crédito são oriundos do BNDES (principal fonte), FGTS, FINEP, Agência Francesa de 
Desenvolvimento (AFD), Banco Europeu de Investimentos (BEI), FUNGETUR e FUNCA-
FÉ. Importante ressaltar que os esforços de diversificação de funding, iniciados em 2015, 
começaram a apresentar os resultados. Embora o Sistema BNDES continue sendo a 
principal fonte de recursos disponibilizados pelo BRDE, a participação no total financiado 
caiu de 94% em 2017 para 72% em 2018. Tal diversificação deve se intensificar em 2019 
e nos anos seguintes com a maior utilização dos recursos da AFD e o início das contrata-
ções através do BEI. 

Conforme o Plano Operacional, a estimativa de contratações e liberações de 
recursos, por fonte de funding, é a seguinte: 
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METAS DE CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO - 2019 

  CONTRATAÇÕES LIBERAÇÕES 

RECURSOS PRÓPRIOS 150.000 133.125 

RECURSOS DE TERCEIROS 2.270.000 1.898.375 

SISTEMA BNDES 1.380.000 1.224.750 

BNDES 317.400 281.693 

FINAME 128.800 114.310 

PROGRAMAS AGRÍCO-
LAS 933.800 828.748 

BANCO DO BRASIL - FCO 70.000 62.125 

FINEP - INOVACRED 150.000 133.125 

CEF/FGTS 300.000 150.000 

FUNGETUR 30.000 26.625 

FUNCAFÉ 10.000 8.875 

AFD 150.000 133.125 

BEI 150.000 133.125 

OUTROS 30.000 26.625 

PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 90.000 0 

TOTAL P/ ORIGEM DE RECUR-
SOS 2.510.000 2.031.500 

 

Uma vez que o BRDE não dispõe de recursos orçamentários dos Estados-
controladores, sua disponibilidade de recursos para fazer frente aos requerimentos pru-
denciais de capital e às despesas decorrentes de suas atividades depende dos seus re-
sultados financeiros.  

Nesse sentido, a autossustentabilidade econômica é um desafio constante para 
o BRDE, influenciada também por apresentar rentabilidade inferior a dos bancos comerci-
ais. No atual contexto, a tendência de redução das taxas básicas de juros impacta forte-
mente as receitas financeiras, sem que ocorra compensação por meio das receitas de 
crédito, dada a concorrência e as limitações de expansão da carteira de crédito. Neste 
cenário, a sustentabilidade econômica e financeira do BRDE passa tanto pela ampliação 
e diversificação das receitas não-financeiras quanto pela redução das perdas por inadim-
plência e das despesas administrativas. 

Atento a isso, o Planejamento Estratégico do Banco elencou os objetivos e me-
tas para a autossustentabilidade econômica, conforme figura abaixo: 
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PERSPECTIVA II - AUTOSSUSTENTABILIDADE ECONÔMICA
Garantir sustentabilidade financeira, operacional, patrimonial e de capital.

2019 2020 2021 2022 2023

Rentabil idade sobre o Patrimônio Líquido Médio 4,84% 6,88%

Índice de Basi leia 14,9 17,5

Média móvel trienal do 

Índice de Eficiência Operacional (IEO)
135 141

Resultado Líquido
R$ 117,9 

milhões
R$ 178 

milhões

Patrimônio Líquido
R$ 2,5 

bi lhões

R$ 2,7 

bi lhões

Rentabilidade das aplicações financeiras
101,24% 

do CDI

110,67% 

do CDI

CDC médio das operações contratadas 3,08 3,15

> R$ 150 milhões/ano em média

 ao longo do quinquênio 

R$ 3 bi lhões 

até 2020

> 101% do CDI

> 2,9%

R$ 3,3 bi lhões 

até 2023

> (Inflação + PIB)

Entre 14 e 16

> 120

INDICADOR ESTRATÉGICO
MÉDIA 

2016-17
2018

META

 

De outra parte, seguindo a tendência observada em outras instituições de fo-
mento nacionais e internacionais, o BRDE busca diversificar suas fontes de receita para 
além das operações de crédito, mediante prestação de serviços, tarifas, etc. 

Em 2018, o BRDE teve um lucro de R$ 178,5 milhões em 2018, um resultado 
51,3% superior ao de 2017. Esse resultado possibilitou a elevação do Patrimônio Líquido 
para R$ 2,7 bilhões. O lucro foi 17,8% superior ao projetado para o ano.  

Destaca-se o aumento de 4,3% das receitas operacionais do Banco, decorren-
te do crescimento de 10,8% das receitas com operações de crédito e 14,6% da recupera-
ção de créditos baixados a prejuízo. Essas receitas operacionais compensaram ampla-
mente o decréscimo de 33% das receitas financeiras. 

1.5. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas 

As contratações do BRDE em 2018 alcançaram R$ 2.361,8 milhões, num total 
de 4.320 novas operações de crédito. Os projetos apoiados pelo BRDE possibilitaram in-
vestimentos na Região Sul de R$ 2,7 bilhões, viabilizando a criação e/ou manutenção de 
aproximadamente 49,1 mil empregos. Além disso, ao ampliar a geração de renda e em-
prego, os projetos apoiados possibilitaram uma arrecadação adicional de ICMS de R$ 
258,7 milhões. 

Esse montante de contratações representou uma mudança na trajetória des-
cendente das contratações que vinha desde 2015, com um crescimento real de 4% em 
relação a 2017. O volume de contratações mostrou-se em linha com a meta para 2018, 
correspondendo a 97% do projetado. 

O Banco se destacou como principal repassador em nível nacional de recursos 
do BNDES nos programas agrícolas PRODECOOP, com 38,3% de participação, e PCA, 
alcançando 16,5% no total dos desembolsos. Além disso, foi o líder em operações proto-
coladas da linha Máquinas e Equipamentos Eficientes do Fundo Clima, com cerca de 60% 
de participação. O BRDE também ocupa a liderança nacional nos desembolsos no Brasil 
do Programa Inovacred, da FINEP, voltado ao apoio à inovação. 
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A importância dos pequenos empreendimentos na atividade econômica tam-
bém é ressaltada na atuação do BRDE. Na aplicação dos seus recursos, verifica-se que 
70% do número de operações do Banco são realizados com pequenos produtores rurais e 
micro e pequenas empresas.  

Dentre os Programas de Desenvolvimento, três foram os de maior destaque 
nos anos recentes: 

O BRDE PCS – Produção e Consumo Sustentáveis é o programa pelo qual o 
BRDE apoia projetos de fortalecimento da sustentabilidade socioambiental, já havendo 
financiado mais de R$ 1,3 bilhão desde sua criação, em 2015. Em 2018, 77 projetos re-
ceberam financiamento, totalizando R$ 344 milhões. Por conta de seu desempenho, o 
Programa BRDE PCS foi escolhido como um exemplo de promoção da sustentabilidade 
no setor financeiro pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU, no evento “SDGs in Brazil – 
the role of the private sector” (ODS no Brasil - o papel do setor privado), que ocorreu em 
Nova Iorque, em setembro, em paralelo à 73ª Sessão da Assembleia Geral da ONU. 

O Programa BRDE Municípios atua diretamente no desenvolvimento local, via-
bilizando projetos das administrações municipais. Em 2018, foram canalizados R$ 265,6 
milhões para municípios de toda a região. No âmbito do BRDE Municípios, o BRDE al-
cançou a liderança nacional em projetos de Mobilidade Urbana e Saneamento Básico do 
Programa Avançar Cidades do governo federal, trazendo recursos de mais este funding 
para a Região Sul. 

Ainda na temática do desenvolvimento local, cabe ressaltar o protagonismo do 
BRDE na operacionalização do Programa Nacional da Agricultura Familiar PRONAF. 
Apesar de não possuir agências pelo interior da Região Sul, o BRDE, considerando a im-
portância do pequeno produtor rural, constituiu diversas parcerias com cooperativas de 
crédito agroindustriais desde os anos 1990. A partir dessa estruturação, historicamente o 
BRDE ocupa as primeiras colocações entre as instituições credenciadas do BNDES Pro-
gramas Agrícolas. 

O terceiro eixo de destaque dentre os programas de desenvolvimento é o Pro-
grama BRDE INOVA, de apoio à inovação. Em 2018, este programa mais do que dobrou 
suas contratações em relação ao ano anterior, totalizando R$ 187 milhões. No BRDE 
INOVA também se destaca o sucesso do esforço de diversificação de funding empreendi-
do pelo Banco: o BRDE ocupa a liderança nacional nos desembolsos no Brasil do Pro-
grama Inovacred, da FINEP. Os dados até setembro de 2018 apontam que o BRDE era 
responsável por mais de um terço de todas as liberações desse Programa no Brasil. 

Continuando sua política de preservar o emprego e a geração de renda, o 
BRDE firmou contratos de reestruturação de dívidas da ordem de R$ 368,1 milhões, num 
total de 236 operações. Nessa iniciativa, o Banco permitiu a manutenção do funcionamen-
to de várias empresas com baixo grau de liquidez no curto prazo, mas avaliadas como 
viáveis no médio e longo prazo. 
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1.6. Comentários dos Administradores 

O grande desafio das instituições financeiras de fomento é compatibilizar a sua 
missão de promover o desenvolvimento com a necessidade de prover sua própria viabili-
dade econômica. Esse dilema se torna ainda mais agudo em um momento em que as 
exigências sociais e ambientais se avolumam frente a frágeis orçamentos públicos. Che-
gar ao final de 2018 com êxito tanto no apoio ao desenvolvimento regional e à sustentabi-
lidade quanto nos resultados financeiros é um motivo de grande satisfação. 

Do ponto de vista operacional, o Banco financiou R$ 2,36 bilhões para projetos 
de desenvolvimento de toda a região, um crescimento real de 4% em relação a 2017. Es-
te desempenho marcou uma reversão do movimento decrescente iniciado em 2015, refle-
xo dos anos de crise econômica, sinalizando uma possível retomada do crescimento eco-
nômico. 

Tão importante quanto o volume de investimentos apoiado, é que ele atinja to-
dos os portes de empreendedores, sobretudo aqueles com menos acesso ao crédito. 
Nesse sentido, é importante ressaltar que 70% das operações do BRDE foram realizadas 
com pequenos produtores rurais e micro e pequenas empresas. Sem deixar de atender 
aos grandes projetos, fundamentais para o desenvolvimento regional, o BRDE conseguiu 
estar ao lado dos pequenos empreendedores, os maiores responsáveis pela geração de 
emprego para a população. 

No plano financeiro e patrimonial, o BRDE alcançou um lucro de R$ 178,5 mi-
lhões: um aumento de 51,3% em relação ao ano anterior. Esse resultado é ainda mais 
significativo considerando que a conjuntura de quedas dos juros reduziu as receitas finan-
ceiras, ou seja: o resultado foi alcançado a partir do desempenho operacional do Banco. 
O lucro apurado possibilitou elevar o Patrimônio Líquido para R$ 2,68 bilhões, dando con-
tinuidade à trajetória de fortalecimento patrimonial. A solidez da posição econômico-
financeira do BRDE foi atestada por agências internacionais de rating, que lhe atribuíram, 
em todo o período, classificação de risco igual ao risco soberano. 

O ano foi marcado também pelo avanço da diversificação de fundings, uma das 
metas estratégicas do BRDE. A participação do Sistema BNDES como fonte de recursos 
repassados reduziu-se de 94%, em 2017, para 72%, em 2018. Foram ampliadas as ope-
rações com recursos do FGTS e da Finep e foram captados recursos de duas fontes in-
ternacionais, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e o Banco Europeu de In-
vestimentos (BEI). O BRDE ainda se tornou agente dos fundos Fungetur e Funcafé. 

Sensível ao quadro econômico adverso ao longo de 2018 para diversos seg-
mentos, o BRDE deu continuidade à sua política de buscar preservar o emprego e a ge-
ração de renda na região. Nesse sentido, o BRDE firmou contratos de reestruturação de 
dívidas da ordem de R$ 368,1 milhões, num total de 236 operações. Com essa iniciativa, 
o Banco permitiu a manutenção do funcionamento de várias empresas com baixo grau de 
liquidez no curto prazo, mas avaliadas como viáveis no médio e longo prazos. 

No próximo ano, a direção que deverá ser perseguida será o alinhamento com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Esses objetivos e suas metas, 
elaborados sob a coordenação das Nações Unidas, constituem um guia e uma síntese 
das ações imprescindíveis para a promoção do efetivo desenvolvimento humano em to-
das as suas dimensões. Agregar os ODS aos objetivos estratégicos do BRDE, dentro da-
quilo ao alcance de um banco de desenvolvimento regional, é o caminho que o BRDE se 
desafia a trilhar em 2019. 
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2. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

2.1.  Atividades desenvolvidas 

A principal atividade do BRDE é o financiamento de longo prazo para projetos 
de investimento produtivo na Região Sul. O BRDE busca ofertar linhas de crédito com 
taxas de juros inferiores e prazos superiores à média do Sistema Financeiro Nacional e 
orientadas ao apoio de projetos de elevado ganho social. 

O Banco também atua em diversas outras frentes, sempre focando no fomento 
ao desenvolvimento: 

• Na Assistência Técnica na estruturação de projetos, com reconhecida expertise em pro-
jetos de energia, inovação e de apoio ao cooperativismo agroindustrial; 

• Assistência técnica para captação de recursos; 

• Por meio de convênios operacionais, que permitem a disseminação do acesso ao crédi-
to, mesmo contando com agências apenas nas capitais dos três estados da Região Sul; 

• Como agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), fundo de recursos pú-
blicos federais da Agência Nacional de Cinema (Ancine), para apoio a obras audiovisuais 
em todo o país; 

• Com investimento em empresas inovadoras via Fundos de Investimento em Participa-
ções (FIP). 

2.2. Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos 

Em consonância com seus valores institucionais, o BRDE pauta sua gestão de 
riscos pela valorização do conhecimento técnico e a gestão colegiada. A Gestão de Ris-
cos e Controles Internos está sob responsabilidade da Superintendência de Riscos, Con-
troles Internos e Compliance (SURIS), vinculada diretamente ao Conselho de Administra-
ção, reportando-se a ele através do seu Presidente.  Essa área é segregada das unidades 
de negócio e de suporte e conta com o respaldo de comitês específicos, subordinados às 
decisões da Diretoria e do Conselho de Administração. As atividades de gerenciamento 
de riscos também incluem os gestores das unidades, os quais atuam como agentes da 
gestão de riscos. 

O BRDE dispõe de políticas, planos, normas e procedimentos que orientam o 
gerenciamento dos riscos, tais como: 

• Resolução nº 2.168, de 17 dezembro de 2008 – Reformula o Sistema Integrado de 
Controles Internos; 

• Resolução n° 2.197, de 19 de maio de 2010 - Política de Continuidade de Negó-
cios;  

• Resolução nº 2.389, de 17 de dezembro de 2014 – Política de Risco de Crédito; 
• Resolução nº 2.390, de 17 de dezembro de 2014 – Política de Responsabilidade 

Socioambiental, na qual está contida o gerenciamento do Risco Socioambiental; 
• Resolução n° 2.434, de 27 de janeiro de 2016 – Política de Gerenciamento do Ris-

co de Liquidez; 
• Resolução nº 2.435, de 27 de janeiro de 2016 – Política de Gerenciamento de Ris-

co de Mercado; 
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• Resolução nº 2.436, de 27 de janeiro de 2016 – Política de Gerenciamento do Ris-
co Operacional; 

• A Resolução nº 2.472, de 25 de janeiro de 2017 - Atribuições, responsabilidades e 
deveres relacionados às providências, no âmbito das atividades do BRDE, para a 
prevenção aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (“lava-
gem de dinheiro”) e aos crimes de financiamento ao terrorismo; 

• Resolução nº 2.515 de 15/05/2018 - Política de Gerenciamento Integrado de Ris-
cos do BRDE; 

• Resolução n° 2.552, de 18 de dezembro de 2018 – Política de Gerenciamento de 
Capital do BRDE.  

Além destas, destaca-se a Resolução nº 2.521, de 27 de junho de 2018, que  
deu nova redação ao Código de Conduta Ética do BRDE e a Resolução nº 2.547, de 11 
de dezembro de 2018, que aprovou o Regulamento e Regimento Interno da Comissão de 
Ética.  

2.3.  Fatores de risco 
PRINCIPAIS 
RISCOS AÇÕES DE MITIGAÇÃO 

Risco de Crédito - Adoção de políticas e limites para a exposição da instituição ao 
risco de crédito junto a cada cliente e setor. 
- Processo de concessão de crédito com base na análise das ope-
rações por equipe multidisciplinar e deliberação por comitês. 
- Operações de crédito realizadas com garantias reais, bancárias 
ou vinculadas a transferências fiscais. 

Risco Socioam-
biental 

- O Plano de Ação da Política de Responsabilidade Socioambiental 
do BRDE tem como um de seus eixos temáticos o aprimoramento 
dos mecanismos de monitoramento do risco socioambiental dos 
projetos apoiados. 
- O BRDE só financia empresas e projetos que comprovem sua 
conformidade em relação à legislação ambiental. 

Risco de Capital - O Plano de Capital do BRDE estabelece limites prudenciais mais 
rigorosos do que os determinados pela legislação de forma a as-
segurar sólidas margens de segurança dos níveis de capital. 
- A evolução dos limites prudenciais de capital, inclusive prospec-
tivamente, é monitorada pela Superintendência de Gestão de 
Riscos de forma permanente. 

Risco de Merca-
do 

- O BRDE adota uma política conservadora em relação aos seus 
ativos financeiros, fundamentalmente compostos por títulos pú-
blicos federais. 
- As decisões de aplicação dos recursos são definidas de forma 
colegiada, a partir de recomendação de comitê técnico (Comitê 
Financeiro) e gerencial (Comitê de Gestão), na forma de Plano 
Anual de Investimentos aprovado pelo Conselho de Administra-
ção do Banco. 
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Risco Operacio-
nal 

- O BRDE faz o monitoramento permanente dos riscos associados 
aos seus processos operacionais, implementando ações corretivas 
por meio do Sistema Integrado de Controles Internos. 
- Existe um Plano de Contingência e Continuidade de Negócios 
com a finalidade de aumentar a resiliência da instituição em situ-
ações de emergência. Em 2018, foram realizados testes de verifi-
cação dos procedimentos de continuidade em caso de contingên-
cia do mainframe central, que se revelaram eficientes, sem inter-
rupção das atividades. 
- Entre as ações previstas no Plano Diretor de TI está a implanta-
ção de um ambiente de contingência para baixa plataforma.  

Risco Legal - Além da Consultoria Jurídica, que ampara a Administração quan-
to à conformidade às leis e normas aplicáveis às atividades do 
Banco, o Departamento de Controles Internos e Compliance pos-
sui entre suas atribuições o zelo pela conformidade dos processos 
operacionais, inclusive em relação ao ordenamento jurídico. 

 

2.4. Dados Econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho 

O resultado líquido do BRDE cresceu 51,2% em 2018, alcançando R$ 178,5 
milhões.  O ativo total alcançou o valor de R$ 17,3 bilhões, dos quais R$ 13,1 bilhões re-
ferem-se a operações de crédito (líquidas de provisões); R$ 3,5 bilhões dizem respeito a 
títulos e valores mobiliários; R$ 620,2 milhões a outros créditos; e R$ 48,7 milhões repre-
senta o ativo permanente da Instituição. Por outro lado, as obrigações somaram R$ 14,6 
bilhões e o patrimônio líquido totalizou R$ 2,7 bilhões.  

O saldo do financiamento, por setor de atividade do projeto, estava distribuído 
da seguinte forma ao final de 2018: a agropecuária respondia por 33,3%; a indústria por 
24,7%; comércio e serviços, 21,8%; enquanto o setor de infraestrutura representava 
20,2% do total. 

 

DESTAQUES FINANCEIROS 

 

Discriminação R$ Mil 
Ativo Total 17.255.401 
Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários 2.816.029 
Cotas de Fundo de Investimento – recursos FSA 628.560 
Operações de Crédito (líquidas de provisões) 13.123.268 
Outros Créditos 626.027 
Ativo Permanente 48.703 
Obrigações por Empréstimos e Repasses 13.308.580 
Outras Obrigações 1.263.313 
Resultados de Exercícios Futuros 7.180 
Patrimônio Líquido 2.676.328 
Resultado Operacional 350.359 
Resultado do Período 178.521 
Rentabilidade s/ Patrimônio Líquido Médio (%) 6,9% 
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Ao final de 2018, a carteira de financiamentos do Banco era composta por 38.950 
operações ativas de crédito de longo prazo, com saldo médio de R$ 336,9 mil. 

2.5. Políticas e Práticas de Governança Corporativa 

As Políticas e Práticas de Governança Corporativa estão estabelecidas no Re-
gimento Administrativo do BRDE, revisado a adaptado a Lei 13.303, inclusive submetido a 
aprovação do Banco Central. O modelo de governança do BRDE tem como base a gestão 
colegiada, que é um dos principais valores institucionais do Banco e permeia toda a sua 
estrutura organizacional. As decisões são tomadas de forma coletiva, por meio de um 
conjunto de comitês, que analisa as propostas de concessão de crédito, ações estratégi-
cas, realização de investimentos, entre outras questões, sempre primando pela decisão 
técnica e transparente. 

O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL – é a mais alta 
instância diretiva do BRDE. É composto pelos governadores do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, sendo que esta última participa do CODESUL, 
mas não integra o BRDE. Entre suas atribuições, destaca-se a formulação de diretrizes de 
política de desenvolvimento regional. 

O Banco conta com um Conselho de Administração constituído pela Diretoria 
do Banco, sem direito a voto, e por dois representantes de cada estado da Região Sul, 
nomeados pelos respectivos governadores. 

O Comitê de Auditoria é composto por 3 membros, todos independentes, no-
meados pelo respectivo Governador dos Estados participantes do Capital Social do BRDE 
e designados pelo Conselho de Administração. 

A Diretoria, também nomeada pelos governadores, é composta por seis mem-
bros, sendo dois representantes de cada estado que compõe o capital social da institui-
ção. O Diretor Presidente é definido por um sistema de rodízio, em que a presidência é 
exercida por um representante de cada estado por um período de 16 meses.  
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O quadro a seguir apresenta os Comitês específicos da Estrutura Organizacio-

nal do BRDE, que asseguram que as decisões sejam tomadas de forma transparente e 
colegiada: 
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Comitê de Gestão 
(COGES) 

Promove análise crítica e manifesta-se sobre assuntos 
provenientes das diferentes áreas do Banco, propos-
tos à apreciação da Diretoria, tais como Desempenho 
Operacional, Plano Operacional Anual e Planejamento 
Estratégico. 

Comitê de Crédito 
(COCRED) 

Pronuncia-se sobre méritos e riscos das operações de 
crédito, recomendando ou não o seu deferimento à 
Diretoria. 

Comitê Gerencial de 
Agência (COGER) 

Aprecia e emite parecer formal e conclusivo, delibe-
rando dentro da alçada que lhe for delegada pela Dire-
toria, quanto às solicitações de apoio financeiro apre-
sentadas à respectiva Agência.  

Comissão Perma-
nente de Licitações 

(COPEL) 

Recebe, examina e julga todos os documentos e pro-
cedimentos relativos a licitações e ao cadastramento 
de licitantes. 

Comitê de Risco 
(CORIS) 

Assessora tecnicamente a Diretoria e o Conselho de 
Administração em assuntos relacionados a Controles 
Internos e Gestão de Riscos. 

Comitê de Auditoria 
(COAUD) 

Reporta-se diretamente ao Conselho de Administração 
e se posiciona acerca das Demonstrações Financei-
ras, Controles Internos e Gestão de Riscos. 

Comitê Financeiro 
(COFIN) 

Presta assessoramento técnico à Diretoria em assun-
tos relacionados a investimentos e aplicação de dispo-
nibilidades financeiras. 

Comitê de Informá-
tica (COINF) 

Assessora a Diretoria no estabelecimento de políticas 
e diretrizes que norteiam o uso da informática no 
BRDE. 

Comitês de Avalia-
ção (COVAL) 

Analisa e manifesta-se sobre os resultados do proces-
so de avaliação de desempenho dos funcionários, ze-
lando pelo cumprimento das normas. 

Comitê de Comuni-
cação (COMUNICA) 

Assessora a Diretoria em assuntos relacionados à 
Comunicação do BRDE. 
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2.6. Remuneração 

A política de remuneração do BRDE - expressa na Resolução nº 259 aprovada 
pelo CODESUL em 1984 - segue as orientações estabelecidas em convenções, acordo 
coletivos e sentenças normativas que dispuserem sobre reajustes salariais de emprega-
dos de estabelecimentos bancários. Além dos padrões salariais, o BRDE segue a Con-
venção Coletiva dos Bancários no que diz respeito à participação nos lucros e resultados, 
gratificações semestrais, auxílios alimentação e refeição, 13ª cesta alimentação, vale-
transporte, entre outros.  

O plano de benefícios atende aos empregados e dependentes, contemplando 
programas de assistência à saúde, odontológica, infantil (auxílio-creche ou auxílio-babá) e 
alimentar. O BRDE é participante do Programa Empresa Cidadã, oferecendo a extensão 
da licença-maternidade em sessenta dias (total de 180 dias) e da licença-paternidade em 
quinze dias (total de 20 dias) nos casos de nascimento ou adoção. 

Os diretores do BRDE recebem honorários fixos e reajustados anualmente pela 
Convenção Coletiva de Trabalho. Os diretores também têm direito a um abono, que se-
gue as mesmas regras do cálculo da Participação sobre Lucro e Resultado, conforme 
previsto na Resolução CODESUL nº 1159 e Resolução BRDE nº 2347, bem como na 
forma do art. 12. Inc. I, da Lei nº 13.303/2016 são publicados anualmente no sítio do 
BRDE na internet. 

Os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, com ex-
ceção dos Diretores, são remunerados através de jeton, por reunião a que comparecem. 
O valor do jeton é estabelecido por Resolução do CODESUL.  
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ANEXO 1 
 

HISTÓRICO DA CONSTITUIÇÃO E PERSONALIDADE JURÍDICA DO BRDE 

1. O BRDE foi autorizado a funcionar em 1961, antes da edição da  Lei nº 4.595, de 
31/12/1964, que criou o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, 
tendo sido constituído juntamente com o CODESUL por Convênio celebrado entre 
os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em 15/06/1961, na Ci-
dade de Curitiba/PR, aprovado pelas respectivas Assembleias Legislativas, sendo: 
no Estado do Rio Grande do Sul pelo Decreto Legislativo nº 1.528, de 22/08/1961, 
publicado no DO/RS 25/08/1961; no Estado de Santa Catarina através da Lei nº 744, 
de 17/08/1961, publicada no DO/SC de 21/08/1961; e, no Estado do Paraná pela 
Resolução do Poder Legislativo nº 7/61, de 17/08/61, publicada no DO/PR em 
19/08/1961. 

2. Ao Convênio instituidor do BRDE, posteriormente, foram incorporados alguns pe-
quenos ajustes em razão do Convênio celebrado em Porto Alegre/RS, em 
13/07/19662; e, das alterações introduzidas pelas Resolução do CODESUL nº 6/71, 
em Reunião de Florianópolis/SC de 08/07/19713; pela Resolução do CODESUL nº 
135/79 em Reunião de Florianópolis, de 23/03/19794; pela Resolução do CODESUL 
nº 143/79 em Reunião de Curitiba/PR, de 20/08/19795; e, pela Resolução do CO-
DESUL nº 231, em Reunião de Florianópolis/SC, de 04/08/19836. 

3. O mencionado Convênio de constituição do BRDE, em 17/10/1992, com o ingresso 
do Estado do Mato Grosso do Sul no CODESUL, foi objeto ratificação e retificação, 
por ato de igual natureza, visando a alteração de sua denominação social para 
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO – BRDI, a redução 
do número de integrantes de seus órgãos de administração e a permissão ingresso 
na sociedade e de integralização de cota de capital para o novo membro do CODE-
SUL e, consequente, abertura de agência naquele Estado, o que foi aprovado pelas 

                                            
2 Aprovado no Estado do Rio Grande do Sul pelo Decreto Legislativo nº 2.503, de 03/01/1967, publicado no 
DO/RS em16/01/1967, aprovado no Estado de Santa Catarina através da Lei nº 1.049, de 23/09/1966, pu-
blicada no DO/SC de 07/10/1966 e aprovado no Estado do Paraná pela Resolução do Poder Legislativo nº 
04/66, de 31/10/1966, publicada no DO/PR em 03/11/1966. 

3 Aprovada no Estado do Rio Grande do Sul pelo Decreto Legislativo nº 2.926, de 23/09/1971, publicado no 
DO/RS de 27/10/1971, aprovada no Estado de Santa Catarina através do Decreto Legislativo nº 65, de 
22/09/1971, publicado no DO/SC de 04/10/1971 e aprovada no Estado do Paraná pela Resolução do Poder 
Legislativo nº 8/71, de 11/11/1971, publicada no DO/PR de 30/11/1971. 

4 Aprovada no Estado do Rio Grande do Sul pelo Decreto Legislativo nº 3.926, de 31/08/1979, publicado no 
DO/RS 12/09/1979, aprovado no Estado de Santa Catarina através do Decreto Legislativo nº 841, de 
17/05/1979, publicada no DO/SC de 17/05/1979 e aprovado no Estado do Paraná pela Resolução do Poder 
Legislativo nº 169/79, de 31/08/1979, publicada no DO/PR em 17/09/1979. 

5 Aprovada no Estado de Santa Catarina pelo Decreto Legislativo nº 1.039, de 03/10/1979, publicado no 
DO/SC em 03/10/1979 e aprovada no Estado do Paraná pela Resolução do Poder Legislativo nº 234/79, de 
10/12/1979, publicada no DO/PR em 02/01/1980. 
6 Aprovada no Estado do Rio Grande do Sul pelo Decreto Legislativo nº 4.932, de 26/06/1984, publicado no 
DO/RS 05/07/1984; aprovado no Estado de Santa Catarina através do Decreto Legislativo nº 5.370, de 
06/09/1984, publicada no DO/SC de 11/09/1984 e aprovada no Estado do Paraná pela Resolução do Poder 
Legislativo nº 10/84, de 09/05/1984, publicada no DO/PR em 24/05/1984. 
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Assembleias Legislativas dos quatro Estados participantes do Conselho de Desen-
volvimento e Integração Sul - CODESUL, mediante os seguintes atos: 

a) Estado do Rio Grande do Sul - Decreto Legislativo nº 6.948, de 23/12/1992, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 22/01/1993; 

b) Estado de Santa Catarina - Decreto Legislativo nº 14.775, de 1º/06/1993, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 03/06/1993. 

c) Estado do Paraná - Decreto Legislativo nº 008/92, de 24/11/1992, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 08/12/1992; e, 

d) Estado de Mato Grosso do Sul – Decreto Legislativo nº 165, de 24/11/1992, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 25/11/1992. 

4. A proposta de alteração dos Atos Constitutivos do BRDE, esboçada no Convênio 
Ratificação e Retificação de 1992, foi então submetida à homologação do Banco 
Central do Brasil, onde o assunto tramitou por alguns anos até que por Ofício do 
Banco Central do Brasil nº DEORF/GTPAL-2000/462, de 05-09-2000, o BRDE foi in-
formado aprovação pelo Banco Central do Brasil das alterações que diziam respeito 
aos órgãos de administração da instituição e a consequente redução do número de 
seus integrantes, tendo ao final recomendado que fossem adotadas providências pa-
ra a regularização dos atos constitutivos, com a exclusão dos assuntos que não fo-
ram aprovados, entre elas: as relativa a mudança de nome para BRDE, ao aumento 
de capital pelo ingresso do Estado do Mato Grosso do Sul e a abertura de agência 
naquele Estado. 

5. Posteriormente, depois de algumas tentativas para contornar o problema, passou-se 
a adotar o procedimento de implementar as necessárias modificações e atualizações 
na estrutura organizacional do BRDE, para cumprimento de normativos do Banco 
Central e Conselho Monetário Nacional, mediante alterações no Regimento Adminis-
trativo do BRDE7, o que foi reconhecido pelo Banco Central, através do Ofício nº 
1344/2015-BCB/Deorf/GTPAL, de 30/01/2015, que informou que a Procuradoria do 
Geral do Banco Central do Brasil, através do Parecer Jurídico nº 10/2015-
BCB/PGBC, de 08/01/2015: manifestou-se no sentido de que “é possível aceitar que 
os atos constitutivos e o regimento administrativo, em conjunto, substituem seu esta-
tuto social para os efeitos legais e regulamentares.” 

6. Outra questão importante, diz respeito a natureza jurídica do BRDE que, em 1961, 
foi criado como pessoa jurídica de direito público, sob a forma de autarquia interes-
tadual, posto que o Pleno do STF, ao julgar a Ação Cível Originária nº 503-7/RS8, no 
mérito, reconheceu que aquela Corte, já havia firmado o entendimento (no RE 
120932 e na ADI 175) de que o BRDE “não tem a natureza jurídica de autarquia, 
mas é, sim, empresa com personalidade jurídica de direito privado”. 

                                            
7 Aprovado pela Resolução do CODESUL nº 907, em Reunião de Curitiba/PR, em 17/02/2006, publicada no 
DO/PR em 07/04/2006; modificado pela Resolução do CODESUL nº 1.098, em Reunião de Porto Alegre, 
em 04/04/2011; consolidado pela Resolução do CODESUL nº 1.122, em Reunião de Curitiba, em 
04/04/2012, publicada no DO/PR em 17/04/2012 e alterado pela Resolução do CODESUL nº 1.154, em 
Reunião de Curitiba/PR, em 04/02/2013, publicada no DO/PR em 15/04/2013. 
8 Ação Cível Originária movida, perante o STF, pelo BRDE e pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, para reconhecimento de imunidade tributária do BRDE ante sua criação como autarquia 
interestadual e obtenção de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. 
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7. Neste contexto, ante o disposto no art. 919, da Lei 13.303, de 30-06-2016 (Lei das 
Estatais), que determinou: “A empresa pública e a sociedade de economia mista 
constituídas anteriormente à vigência desta Lei deverão, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta 
Lei”, tornou-se, por determinação legal, obrigatória a realização de uma consolida-
ção e atualização dos Estatutos Sociais do BRDE, consubstanciada no a Resolução 
CODESUL nº 1.258, de 26-11-2018, publicada no D.O. Estado do Mato Grosso do 
Sul em 07-01-2019. 

                                            
9 Lei 13.303, art. 91: “A empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência 

desta Lei deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto 

nesta Lei” 


