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M e n s a g e M  d a  d i r e t o r i a

Comprometido  com o desen-
v o l v i m e n t o 

econômico e socioambiental sustentável da Região Sul, o Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE apoia empreendimentos 
industriais, comerciais, do agronegócio e de serviços, prioritariamente os 
desenvolvidos pela iniciativa privada.

A oferta de crédito de longo prazo beneficia produtores agrícolas, 
cooperativas de todos os portes, micro, pequenas e grandes empresas, 
assim como projetos de interesse dos municípios e suas comunidades. É 
dessa forma que o BRDE ajuda a gerar postos de trabalho, aumentar a ar-
recadação de tributos e elevar os níveis de renda, fatores essenciais à me-
lhoria do bem-estar da população e à garantia de direitos humanos básicos.

Conforme expresso na Agenda de Ação de Adis Abeba, o documen-
to final da Terceira Conferência Internacional sobre Financiamento para o 

Desenvolvimento, realizada em julho de 2015 na Etiópia, os bancos regio-
nais e nacionais de fomento têm um importante papel a desempenhar no 
financiamento do desenvolvimento sustentável, em particular nos segmen-
tos do mercado de crédito em que há lacunas. Exemplos disso são as áreas 
de infraestrutura sustentável, energia, agricultura, industrialização, ciência, 
tecnologia e inovação, bem como de inclusão financeira e financiamento 
para micro, pequenas e médias empresas. 

Em especial durante as crises financeiras, quando as instituições 
privadas se tornam mais avessas ao risco, os bancos de desenvolvimento 
possuem uma valiosa função anticíclica. Com essa visão, o BRDE trabalha 
para expandir sua contribuição em áreas críticas, buscando equilibrar os 
impactos de sua atividade nas dimensões econômica, social e ambiental. 

Este Relatório Socioambiental, que complementa o Relatório de Ad-
ministração de 2015, reúne informações sobre iniciativas e resultados das 
ações do BRDE nesses âmbitos, reafirmando a intenção institucional de 
total alinhamento com as melhores práticas nacionais e internacionais em 
sustentabilidade. Compatibilizar políticas públicas, empreendedorismo e 
regras do sistema financeiro, com ética e transparência, é o desafio cotidia-
no assumido pelo BRDE.
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a  i n s t i t U i Ç Ã o

o Brde   é uma instituição financeira pública contro-
lada pelos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná. Fundado em 15 de junho de 1961, conta com 
patrimônio próprio, autonomia financeira e administrativa.

Missão
Promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econô-
mico e social de toda a região de atuação, apoiando as iniciativas 
governamentais e privadas através do planejamento e do apoio téc-
nico, institucional e creditício de longo prazo.

Visão
Ser reconhecido pela sociedade como instituição imprescindível, 
capaz de prover e estimular ações que resultem no crescimento 

econômico e social da região de atuação, contribuindo para a me-
lhoria dos seus indicadores de desenvolvimento humano.

Valores
>>> Compromisso com o desenvolvimento regional:
Apoiar iniciativas que visem à geração de emprego e renda, 
agregando benefícios econômicos, sociais e ambientais
na região de atuação.
>>> Valorização do conhecimento técnico: Fundamentar 
a atuação em critérios e parâmetros técnicos, investindo 
permanentemente na qualificação do capital humano.
>>> Sustentabilidade: Perseguir a geração de valor econômico, 
financeiro e institucional de forma a preservar e ampliar a 
capacidade de atuação.
>>> Resiliência: Criar soluções que garantam a superação 
das adversidades e desafios que ameacem a continuidade 
institucional.
>>> Gestão colegiada: Decidir de forma compartilhada para 
qualificar e unificar as ações.
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d e s t a Q U e s  2 0 1 5

>>> Revisão da Política de Responsabilidade Socioambiental – 
PRSA do BRDE e elaboração do Plano de Ação, em conformidade 
com a Resolução nº 4.327/2014 do Banco Central. 
>>> Adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P.
>>> Criação do Programa BRDE PCS – Produção e Consumo 
Sustentáveis.
>>> Maior repassador nacional de recursos do BNDES para o setor 
agrícola no ano-safra 2014-2015, pela segunda vez consecutiva. 
>>> Líder nacional nos desembolsos das linhas de financiamento à 
inovação do MPME Inovadora, do BNDES, e do INOVACRED da Finep.
>>> Recordes operacionais e econômicos como agente financeiro 
do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, junto à ANCINE e ao 
BNDES: o número de contratos firmados triplicou em relação aos 
dois anos anteriores.
>>> R$ 4,8 milhões destinados a 98 projetos culturais, sociais 
e esportivos nos três estados da Região Sul, por meio das Leis 
de Incentivo, em benefício de crianças, adolescentes, idosos e 
pessoas com deficiência, na promoção de habilidades e talentos, 
bem como na valorização de bens culturais.

     P o L Í t i C a  d e      r e s P o n s a B i L i d a d e  s o C i o a M B i e n t a L                        .
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     P o L Í t i C a  d e      r e s P o n s a B i L i d a d e  s o C i o a M B i e n t a L                        .

A revisão da Política de Res-
ponsabilidade So-

cioambiental – PRSA do BRDE e a elaboração do Plano 
de Ação representaram avanços importantes na gestão de 
2015, em conformidade com a Resolução nº 4.327/2014 do 
Banco Central. Como resultado desse processo, foram iden-
tificados os eixos principais a serem trabalhados nas três 
agências do BRDE:

>>> Implantação da Agenda Ambiental da Adminis-
tração Pública (A3P)
>>> Aprimoramento dos mecanismos de Gestão do 
Risco Socioambiental
>>> Estruturação de programa de financiamento a 
projetos de Produção e Consumo Sustentáveis.

Em outubro, o BRDE aderiu formalmente à A3P, 
unindo-se a instituições e órgãos públicos que enfatizam a 
responsabilidade socioambiental em suas atividades admi-
nistrativas e operacionais, com a finalidade de absorver as 
melhores práticas nacionais e internacionais.

No mês seguinte, ao lançar o BRDE PCS – Produção 
e Consumo Sustentáveis, o Banco reuniu sob um mesmo 
programa as linhas de crédito e os produtos que oferecem 
apoio creditício a projetos sustentáveis. O PCS organiza-se 
em cinco eixos:

1.

Dessa forma, o BRDE reiterou seu alinhamento à agen-
da proposta pela Organização das Nações Unidas – ONU e 
aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Ao fim do ano, as agências do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná elaboraram seus Planos de Ação 
para o biênio 2016/2017, com base na PRSA e no Plano de 
Ação de Responsabilidade Socioambiental do BRDE, que 
se estrutura em oito programas. São eles:

>>> Programa de Uso Racional dos Recursos
>>> Programa de Gestão de Resíduos
>>> Programa de Acessibilidade
>>> Programa de Compras Sustentáveis
>>> Programa de Divulgação de
Boas Práticas Socioambientais junto às 
Comunidades Interna e Externa
>>> Programa para Adoção de Critérios 
Socioambientais na Análise de
Crédito e Atribuição do Nível
de Risco das Operações
>>> Programa para Acompanhamento e Gestão dos 
Aspectos Socioambientais da Carteira de Créditos 
>>> Programa de Financiamento a Projetos de 
Produção e Consumo Sustentáveis (PCS).

Nas três agências destacaram-se as campanhas 
para redução do consumo de energia e de papel, para uso 
racional de água e descarte correto de resíduos com enca-
minhamento para reciclagem e reaproveitamento. Também 
foram adotadas medidas para qualificar as condições de 
acessibilidade das instalações e providências no sentido 
das compras sustentáveis. Além disso, atenção especial 
foi dedicada ao emprego de critérios socioambientais na 
análise de crédito e de atribuição do nível de risco das ope-
rações de financiamento.

No plano de relacionamento com as comunida-
des onde o Banco atua, o uso dos mecanismos de re-
núncia fiscal permitiu a destinação de recursos signifi-
cativos a projetos sociais, culturais e desportivos que 
beneficiaram crianças, adolescentes, idosos e pessoas 
com deficiências. 

1. Uso racional e eficiente da água
2. Gestão de resíduos e reciclagem
3. Energias Limpas e Renováveis
4. Agronegócio sustentável
5. Cidades sustentáveis
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As ContrAtAções do BRDE cresceram 21,2% 
em 2015, atingindo R$ 3,4 

bilhões, em um total de 6.965 novas operações de crédito. Os projetos financiados viabilizaram in-
vestimentos de R$ 4,8 bilhões, com potencial para gerar arrecadação de ICMS de R$ 497,8 milhões 
aos estados da Região Sul.

A atuação do BRDE permitiu a criação e/ou manutenção de cerca de 38 mil postos de traba-
lho, sendo 7,6 mil diretos.

Dos clientes do BRDE, 92,4% são produtores rurais, sendo 41,6% deles mini e pequenos 
proprietários. Um grande contingente de produtores rurais foi beneficiado pelos financiamentos con-
cedidos às cooperativas agropecuárias das quais são associados.

A atuação do BRDE por meio de convênios 
com cooperativas de produção agropecuária 
e de crédito, propicia maior capilaridade do 
apoio creditício. Os convênios permitem ao 
Banco expandir sua atuação territorial, garan-
tindo presença em cerca de 90% dos municí-
pios que compõem a Região Sul.

Vale ressaltar que os pequenos e mini pro-
dutores rurais encontram obstáculos no acesso 
ao crédito oferecido por canais tradicionais de 
instituições financeiras. Os convênios entre coo-
perativas e o BRDE consolidaram a atuação do 
BRDE como agente de fomento à agricultura 
familiar, responsável por cerca de 70% dos ali-
mentos consumidos no País. Uma das principais 
linhas de financiamento pelas contratações por 
convênio é o PRONAF. Destaca-se o PRONAF 
Agroecologia, voltado ao financiamento de siste-
mas de base agroecológica ou orgânicos.

Em 2015, as contratações realizadas por 
intermédio de convênios atingiram R$ 548 mi-
lhões, o que corresponde a 16,3% das contrata-
ções totais do Banco.

 

LiderAnçA
No Ano Agrícola 2014/2015, o BRDE repassou R$ 
1,4 bilhão, mais do que o dobro dos recursos apli-
cados no ano anterior. O BRDE é também líder de 
repasses para os programas PCA, de armazena-
gem, Inovagro e Prodecoop, e está entre os cinco 
primeiros repassadores dos programas PRONAF, 
Moderagro, Moderinfra, ABC e Pronamp.

i M P a C t o s  d o  d e s e M P e n H o  e C o n Ô M i C o  e  F i n a n C e i r o

ConvÊnios
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o Brde  expandiu fortemente suas contratações no 
setor de infraestrutura nos últimos anos, al-

cançando, em 2015, um total de R$ 833 milhões. Esse valor representou 
24,8% das contratações do período.

Destacam-se as do segmento de energias renováveis: cerca de R$ 
410 milhões, sendo a maior parte destinada a investimentos em energia 
eólica e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). 

d e s e n V o L V i M e n t o  e  i n F r a e s t r U t U r a

No Rio Grande do Sul, um dos 
produtores rurais beneficiados com 
essa linha foi Valdecir Camatti, de 
Antônio Prado, associado e um 
dos fundadores da Cooperativa 

Aecia de Agricultores Ecologistas, 
que obteve financiamento para 
a compra de um trator no valor 

de R$ 88 mil. Ele tinha um trator 
antigo e pequeno, que, por não 
ser tracionado, não respondia 

às demandas da propriedade. O 
novo trator veio facilitar o trabalho 
diário do produtor. Aos sábados, 
ele comercializa seus produtos na 
feira orgânica de Porto Alegre, no 

Parque da Redenção. 

Outro exemplo vem do município 
de Prudentópolis, no Paraná. O 

produtor Pedro Pastuch, sócio da 
Cooperativa Cresol, financiou a 

aquisição de um trator pela linha 
PRONAF Trator Solidário, por meio 
do convênio com a Cresol. Com o 
trator, sua propriedade se tornou 

mais rentável e atividades que antes 
eram feitas de forma manual agora 
são feitas mais rapidamente. Com 
isso, o produtor e sua esposa têm 
mais tempo para cuidar das vacas 
e produzir mais leite. Com a renda 
maior proporcionada pelo uso do 

trator, a família conseguiu ampliar a 
sala de ordenha. 

Os técnicos da Agência do Paraná, 
Everson Leão, Mateus Müller e Nicolas 

Suhadolnik, ganharam o Prêmio 
ABDE-BID de Monografias 2015 com 
o trabalho “Alianças Estratégicas para 

o Desenvolvimento Regional: uma 
análise da experiência dos convênios 

operacionais no BRDE”. Eles 
conquistaram o 2º lugar na categoria 

Financiando o Desenvolvimento, 
dentre 39 trabalhos inscritos. 

Promovido pela ABDE e pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, o prêmio estimula a elaboração 

de trabalhos sobre o financiamento do 
desenvolvimento, em especial sobre o 
Sistema Nacional de Fomento – SNF.

orgâniCos aUMento de
ProdUtiVidade

MonograFia soBre 
ConVênios PreMiada
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Em 2015, o BRDE lançou o Programa BRDE Energia, 
destinado a financiar projetos de eficiência energéti-
ca e energias renováveis e contribuir com ações que 
favoreçam a redução do desperdício e o uso racional 
de energia em ambientes produtivos ou comerciais. 

Outro importante movimento em prol da melhoria da infraestrutura da Região Sul é o trabalho 
voltado à modelagem de Parcerias Público-Privadas (PPPs) destinadas a gestores públicos 
da Região Sul, realizado em parceria com o BNDES e a Corporação Financeira Internacional 
– IFC. Foram realizadas apresentações técnicas aos governos dos três estados, para exposi-
ção de estratégias que incrementem a participação privada em negócios públicos e ofereçam 
soluções qualificadas de modelagem, a área considerada como a mais crítica das PPPs. 

Brde energiA

pArCeriAs pÚBLiCo-privAdAs

O BRDE foi uma das instituições convidadas 
a integrar o grupo de trabalho que 

desenvolveu o programa SC+Energia, 
lançado pelo governo de Santa Catarina 
em junho de 2015. Criado para promover 

o desenvolvimento de projetos de energias 
renováveis e tornar o Estado autossuficiente. 
O projeto une empreendedores, instituições 
e governo em torno de medidas para facilitar 

a implantação de usinas de geração de 
energias renováveis.

Para incrementar o financiamento em 
geração de energia elétrica, a Associação 

Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais 
Hidrelétricas – ABRAPCH e o BRDE firmaram 

acordo de cooperação técnica.
A agência paranaense do BRDE e a 

Federação das Indústrias do Paraná – FIEP 
também assinaram termo de cooperação 

técnica para apoiar investimentos em 
projetos relacionados à eficiência energética 

no setor industrial.

CooPeraÇÃo
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AtuAr  onde as políticas de desenvolvimento são mais necessárias, com foco 
na melhoria da qualidade de vida da população. Esse é o objetivo do 

BRDE com sua atuação no setor público municipal. São duas frentes de atuação: o programa BRDE 
Municípios, que beneficia cidades dos três estados do Sul, e o FUNDAM em Santa Catarina.

O BRDE é agente mandatário do 
Fundo de Apoio aos Municípios – 
FUNDAM, criado pelo governo de 
Santa Catarina para promover o de-
senvolvimento dos municípios cata-
rinenses. 

Por meio do Programa BRDE Municípios, o Banco vai 
destinar até R$ 450 milhões para projetos do setor pú-
blico municipal no período 2015-2018. O objetivo é pro-
mover o desenvolvimento institucional e a infraestrutura 
econômica, social, turística, urbana e rural dos municí-
pios da Região Sul do Brasil. 

FundAm Brde muniCípios

o Brde  consolidou sua 
vocação para fo-

mento à inovação em 2015. Além de manter a 
liderança nacional nos desembolsos das linhas 
de financiamento à inovação do BNDES e da 
Finep, o Banco formalizou sua participação, na 
condição de cotista, no Fundo de Investimento 
CRIATEC 3, liderado pelo BNDES. É a primei-
ra vez que o Banco aloca recursos em fundo 
desta natureza, tendo aportado R$ 12 milhões.  
O fundo contará com o aporte de cerca de R$ 
200 milhões para investimento em empresas 
inovadoras e a participação do BRDE contri-
buirá para a canalização desses recursos para 
empresas da Região Sul.

i n o V a Ç Ã o

d e s e n V o L V e n d o  o s  M U n i C Í P i o s
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r e L a Ç Õ e s  C o M  a  C o M U n i d a d e  e X t e r n a

O BRDE aplica recursos em projetos sociais, culturais e esportivos com 
base em incentivos fiscais previstos na legislação vigente. Os projetos 
apoiados beneficiam diretamente milhares de pessoas, em consonância 
com a missão do Banco de fomentar o desenvolvimento econômico e 
social em toda a sua área de atuação.
Confira os projetos beneficiados pelas leis de incentivos fiscais em 2015.

inCentivos FisCAis

A seguir, são ApresentAdos
todos os projetos contemplAdos em 2015

  Nome do Projeto estado Valor (r$)
Arte Catarinense para Crianças e Adolescentes SC 10.000,00
Assim na Terra - Arte Sacra em Santa Catarina SC 20.000,00
Concertos Sinfônicos Itinerantes SC 10.000,00
Conservação e Restauro das Obras de Papel de Meyer Filho SC 10.000,00
Dicionário de Personagens da Obra de Paulina Chiziane SC 10.000,00
Dom Quixote das Artes SC 15.000,00
Edição de Livro SC 35.000,00
Escola de Danças Folclóricas do Grupo de Arte e Cultura Ilha Xucra SC 30.000,00
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil - Plano anual de atividades SC 120.000,00
Festitalia: 20 anos de amor pela Cultura Italiana SC 10.000,00
Filmes brasileiros para a infância SC 50.000,00
Gravação de CD da Banda Marcial Cidade das Crianças SC 15.000,00
Magia de Natal SC 60.000,00
Memorial dos 100 anos de Forquilhinha SC 10.000,00
Música Instrumental nas Escolas 2ª Edição SC 20.000,00
Natal Felicidade - Artes Cênicas e Música Instrumental nos Campos da Serra SC 30.000,00
Os 190 anos da Colonização Alemã no Brasil SC 40.000,00
Papel Mundo - 2ª Edição SC 80.000,00
Programa Cultural do Centro de Ensino Hermon SC 50.000,00
Retratos de Santa Catarina SC 50.000,00
Superando Limites pela Arte SC 30.000,00
Temporada da Cia Ópera de Santa Catarina SC 45.000,00
19º Fenatib-Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau SC 10.000,00
Concerto das Rosas  PR 100.000,00
Teatro Mãe de Deus - Etapa de Finalização PR 50.000,00
Trupe da Saúde PR 30.000,00
Projeto Anual Mon 2015 PR 50.000,00
Plano Anual de Atividades 2015 - Fundação Cultural Suábio-Brasileira PR 40.000,00
Pró-Ler E-Books PR 30.000,00
Escola com Histórias PR 20.000,00
Construção e Equipagem do Museu Histórico de Castrolanda PR 100.000,00
Programação Centro Cultural SESI/AML PR 20.000,00
Os dois Amores de Colombina PR 20.000,00
Na trilha da música erudita e instrumental brasileira PR 50.000,00
Jovens Músicos Concertistas PR 20.000,00
Mar a Dentro PR 20.000,00
Projeto Espaço e Vida e Música III PR 30.000,00
Escola de Teatro APAC - Ano 06 PR 26.000,00
Som e Tecnologia - Arte em Dia - Ano III PR 30.000,00
Lendas Ciganas PR 34.800,00
A Liga dos Canelas Pretas RS 65.000,00
Edifício Palácio do Comércio RS 100.000,00
Exposição Fotográfica Meu Mundo RS 65.000,00
Lajeado Brilha 2015 RS 53.000,00
Livro Queijo Artesanal RS 65.000,00
Manutenção e Circulação da Orquestra de Candelária RS 70.000,00
Oficina Sol Maior RS 45.000,00
Travessia – Música Instrumental II RS 82.000,00
Exposição Arte Sustentável RS 15.000,00
23º Natal no Morro RS 35.000,00
Terra à Vista RS 100.000,00

 leis de incentivo 2011 2012 2013 2014 2015
Lei Rouanet 901 808 717 1.799 2.126
Lei do Audiovisual 80 92 75 - - 
Lei do Esporte 246 225 198 450 570
FIA 246 225 208 450 561
Pronas - - - 350 501
Pronon - - - 450 570
Fundo do Idoso - - - - 570
Total 1.473 1.350 1.198 3.499 4.898

VAlor destinAdo A projetos beneficiAdos 
pelAs leis de incentiVo fiscAis – em r$ mil

Lei Rouanet

Foto: 123RFRelatório Socioambiental ::: 2015
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  Nome do Projeto INstItuIção estado Valor (r$)
Capoeira arte que educa Associação Blumenauense de Amparo aos Menores SC 10.000,00
Convivência e reintegração familiar Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida SC 60.000,00
Dia do passeio legal Associação Blumenauense de Amparo aos Menores SC 20.000,00
Educação profissional na perspectiva do ser integral (para adolescentes e jovens) Ceafis - Centro de Apoio a Formação Integral do Ser SC 40.000,00
Fundo para a infância e adolescência Prefeitura de Itapiranga SC 10.000,00
Hipper escola bairro da juventude Associação Hipper Escola SC 11.000,00
Implantação de videoteca e brinquedoteca, aquisição de utensílios domésticos e mobiliário Prefeitura Municipal de Maravilha SC 20.000,00
Seculo XXI Momento de Qualificação Tecnológica Associação Blumenauense de Amparo aos Menores SC 10.000,00
Adote um Leito Pequeno Cotolengo Paranaense PR 61.200,00
Projeto Pela Vida da Criança Liga Paranaense de Combate ao Câncer PR 50.000,00
Manutenção Berçário Lar Antonia Pia União de Santo Antônio Pão dos Pobres PR 28.800,00
Inst. De Câncer de Londrina-Complexo De Pediatria Oncológica Instituto de Câncer de Londrina Mara Rossival Fernandes PR 50.000,00
Abrindo portas para o futuro Instituto Popular de Arte-Educação - IPDAE RS 25.000,00
Ampliando o espaço físico da Casa da Criança  Casa da Criança Algodão Doce RS 35.000,00
Cuidando do nosso futuro  Irmandade Santa Casa de Misericórdia RS 40.000,00
Doar, um gesto de amor Banco da Esperança RS 10.000,00
Interagir Associação de Literatura e Beneficência Tereza Verzeri RS 20.000,00
Karatê além do esporte Federação Gaúcha de Karatê RS 20.000,00
Reculutando a cultura CTG Tarumã RS 20.000,00
Reforma e adequação da cozinha e refeitório Associação de Literatura e Beneficência Tereza Verzeri RS 20.000,00

  Nome do Projeto ProPoNeNte estado Valor (r$)
Expansão da Capacidade instalada de atendimento aos usuários
com câncer em Cuidados Paliativos no domicílio Fundação de Apoio ao HEMOSC / CEPON SC 190.000,00
Humanização do HCL 50 anos Instituto do Câncer de Londrina PR 90.000,00
Aquisição de Equipamentos Centro Cirúrgico União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer PR 100.000,00
Medicamentos biológicos para tratamento do câncer “Cavalos de Troia”:
desenvolvimento de novos anticorpos conjugados a drogas (ADCs)
para o tratamento de tumores primários e mi-crometástases União Brasileira de Educação e Assistência RS 100.000,00
Qualificando o atendimento às nossas crianças com câncer Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre RS 50.000,00
Aquisição de equipamentos para renovação do parque tecnológico
e ampliação da oferta de diagnóstico Fundação Universidade de Caxias do Sul RS 40.000,00

  Nome do Projeto ProPoNeNte estado Valor (r$)
Desterrugby na Ilha Desterro Rugby Clube Florianópolis SC 73.240,00
Nova Trento Revelando Talentos no Voleibol Feminino Associação de Pais e Amigos do Voleibol Neotrentino SC 43.520,00
Projeto Hipper Escola Associação Hipper Escola Florianópolis SC 73.240,00
Tchoukball Em Tempo Integral Instituto Theóphilo  Petrycoski PR 20.000,00
CERHAND 2015 - Equipe Juvenil Masculina Associação Maringaense de Handebol PR 30.000,00
Handebol de Ponta Liga de Handebol dos Campos Gerais PR 30.000,00
Vôlei Brasil Centro de Excelência Volei Brasil Centro de Excelência PR 30.000,00
Natação Para Todos Fundação Nadar PR 40.000,00
Clube Educacional da Bicicleta Federação Paranaense de Ciclismo PR 40.000,00
Projeto Olímpico SOGIPA – Sociedade Ginástica de Porto Alegre RS 190.000,00

Fundo
para a

Infância e
Adolescência

PRONON
Programa Nacional 
de Apoio à Atenção 

Oncológica

Lei
de Incentivo
ao Esporte
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  Nome do Projeto ProPoNeNte estado Valor (r$)
Serviços de Avaliação Auditiva Associação Amor para Down SC 190.000,00
REDI- Reabilitar, Estimular, Desenvolver Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial PR 121.000,00
Desenvolvimento de Recursos Humanos na AACD Porto Alegre Associação de Assistência à Criança Deficiente – Porto Alegre/RS RS 190.000,00

  Nome do Projeto ProPoNeNte estado Valor (r$)
Jardim sensorial Lar do Cego Idoso Louis Braille RS 100.000,00
Cidadania no Acolhimento Institucional Lar do Cego Idoso Louis Braille RS 90.000,00
Fundo Municipal do Idoso Município de Lages SC 95.000,00
Fundo Municipal do Idoso Município de Blumenau SC 95.000,00
Melhoria no atendimento ao idoso no HC Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa PR 40.000,00
“Projeto Cuidar. O Idoso e a deficiência múltipla, a vulnerabilidade na terceira idade” Pequeno Cotolengo do Paraná PR 75.000,00
Pela Vida do Idoso II Liga Paranaense de Combate ao Câncer PR 75.000,00

PRONAS
Programa Nacional
de Apoio à Atenção
da Saúde da pessoa

com Deficiência

Fundo do Idoso

O projeto “Tampart – Arte Sustentável: 
Esculturas com Tampas de Garrafas 

PET” foi contemplado para apoio 
cultural do BRDE via Lei Rouanet. 

Teve a participação de 14 escolas de 
Porto Alegre em oficinas de educação 

ambiental, em 60 encontros que 
impactaram mais de 1,7 mil crianças.

A campanha resultou na coleta de cerca 
de 400 mil tampas plásticas, das quais 
170 mil foram usadas para a criação da 
onda gigante, uma instalação artística 

alocada na Usina do Gasômetro. A obra 
foi visitada por 15 mil pessoas entre os 

meses de setembro e dezembro de 2015.

reCiCLar
e ConsCientizar

Foto: Divulgação TampartRelatório Socioambiental ::: 2015
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Inclusão social é o grande propósito do projeto Natação para Todos, da Fundação Nadar, que está sendo apoiado pela primeira vez 
pelo BRDE, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O projeto vai trabalhar com 120 crianças e adolescentes carentes, na faixa de 10 

a 14 anos em Curitiba e Colombo.

A destinação de recursos por meio do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS 

permite ao Centro Especializado em Reabilitação da Unesc atender 
mensalmente a mais de 400 pessoas deficientes de 27 municípios 
do Sul catarinense. O projeto apoiado pelo Banco proporciona o 

aperfeiçoamento na Rede de Atenção às Pessoas com Deficiência 
com emprego de novas tecnologias para o tratamento das 

disfunções motoras.

nataÇÃo Para todos 

reaBiLitaÇÃo eM CriCiúMa e regiÃo

Fotos: Divulgação Fundação Nadar; 123RF Relatório Socioambiental ::: 2015
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O Projeto Olímpico da Sociedade Ginástica Porto Alegre – Sogipa, ajuda a preparar atletas gaúchos para representarem o Brasil nos Jogos 
Olímpicos. A iniciativa beneficia 70 atletas, nas modalidades de judô, atletismo e esgrima. O objetivo é a qualificação da equipe técnica e 

multidisciplinar de preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas e massoterapeutas. Também permite o repasse de bolsa-auxílio para os atletas 
e a aquisição de equipamentos.

A equipe olímpica da Sogipa já conseguiu importantes resultados nas últimas temporadas: três medalhas conquistadas em Pequim (2008), com 
Tiago Camilo, e Londres (2012), com Felipe Kitadai e Mayra Aguiar. 

O projeto cultural “Terra à Vista” leva o tema da produção e da 
reciclagem de lixo a diferentes cidades do Rio Grande do Sul, em 
apresentações teatrais realizadas em escolas ou outros espaços 

cedidos pelas prefeituras municipais. A peça aborda a produção e 
a reciclagem de lixo para provocar reflexão e conscientização sobre 
problemas atuais e possíveis soluções. O apoio do BRDE viabilizou 

apresentações em 10 municípios gaúchos. 

Projeto oLÍMPiCo

terra À Vista

Fotos: Divulgação Terra à Vista; Divulgação SogipaRelatório Socioambiental ::: 2015
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O projeto Filmes Brasileiros para a Infância quer disseminar a produção de curtas nacionais entre a criançada. Para isso, vai produzir caixas 
audiovisuais com 10 curtas-metragens de produção nacional e distribuir em escolas, centros culturais, mostras e festivais. Dos 10 filmes que compõem 

a caixa, 5 terão recursos de audiodescrição e janela de LIBRAS, para beneficiar também deficientes visuais e auditivos.

Tudo fica mais alegre e colorido quando os palhaços da Trupe da 
Saúde chegam a cinco hospitais de Curitiba. As visitas da Trupe 

da Saúde impactam a cada ano 122 mil pessoas, entre pacientes, 
familiares e equipe hospitalar. A Trupe percorre os hospitais da Cruz 

Vermelha, Pequeno Príncipe, Erasto Gaertner, Evangélico e de Clínicas 
da UFPR. O grupo atende cerca de 20 mil pacientes por mês, entre 
eles pessoas vindas de todo o Paraná e de outros estados do Brasil. 

FiLMes Para a CrianÇada 

PaLHaÇos da aLegria

O BRDE é um dos apoiadores 
do Instituto Escola do Teatro 

Bolshoi no Brasil. Reconhecida 
internacionalmente como uma 
das maiores escolas de Balé 
do mundo, o Bolshoi mantém 
em Joinville sua única escola 

de dança fora da Rússia, 
onde desenvolve atividades 

culturais, educacionais e 
sociais para seus alunos. O 

patrocínio ao projeto permite 
a continuidade das bolsas de 

estudo a 100% dos alunos 
com idades entre 11 e 19 anos 

de todas as regiões do País.  

BaLé QUe transForMa

Fotos: Divulgação Trupe da Saúde; Aurea Silva - Divulgação Bolshoi Relatório Socioambiental ::: 2015
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O BRDE e o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas – COMUNG realizaram a entrega do 1º 
Prêmio COMUNG/BRDE de Empreendedorismo em Empresas Incubadas em abril de 2015. O objetivo 
da premiação é incentivar e reconhecer ações de empreendedorismo em empresas com atividade nas 
incubadoras tecnológicas ou equivalentes, em instituições de ensino superior integrantes do COMUNG. 

O BRDE foi um dos questionadores do representante-residente da ONU no Brasil, o argentino Jorge 
Chediek, na palestra Diálogos pela Sustentabilidade, ministrada no dia 23 de abril, no auditório da 
Tractebel, em Florianópolis. O BRDE é Embaixador do “Objetivo nº 1 – Acabar com a fome e a misé-
ria” do programa da ONU Objetivos do Milênio pela Cidadania e Solidariedade, “8 Jeitos de Mudar o 
Mundo” que, em Santa Catarina, é promovido pelo Movimento Nós Podemos SC.

Além da adesão à Agenda Ambiental da Ad-
ministração Pública (A3P), o BRDE reforça sua 
política de responsabilidade socioambiental e 
aperfeiçoa a conduta ética da instituição ao 
alinhar-se com entidades de referência, como 
é o caso do Instituto Ethos. Tais parcerias re-
presentam também uma oportunidade para 
o Banco mostrar suas iniciativas em favor da 
sustentabilidade, além de trocar experiências 
por meio da divulgação pública com investido-
res, consumidores, sociedade civil e governos.
 
indicadores eTHos
Em 2013, o BRDE respondeu ao questioná-
rio dos Indicadores Ethos de Responsabilida-
de Social (2ª Geração) pela primeira vez. Em 
2014 e 2015, o Banco utilizou a metodologia 
do Ethos para Negócios Sustentáveis e Res-

1º prÊmio Comung/Brde de empreendedorismo 

diáLogos peLA sustentABiLidAde

pACtos e
Compromissos

voLuntários Assumidos 
peLo Brde

Fotos: Divulgação; 123RFRelatório Socioambiental ::: 2015

BRDE ::: 55 anos

18



O Banco possui dois espaços culturais destinados a exposições, lançamentos literários e outras 
formas de manifestações artísticas, localizados em Florianópolis e em Curitiba.

O Espaço Cultural Governador Celso Ramos (foto), na Agência de Florianópolis, recebeu cerca 
de 16 mil pessoas para 165 exposições, além de lançamentos de livros e apresentações musicais des-
de sua fundação. Em 2015, o Espaço Cultural recebeu dez exposições. O destaque foi a exposição que 
homenageou os 54 anos do BRDE e apresentou pela primeira vez o talento artístico de colaboradores.

Em Curitiba, o Espaço Cultural BRDE está localizado no Palacete dos Leões, construção his-
tórica de 1902. O Espaço oferece programação gratuita e diversificada, voltada às manifestações de 
artes visuais, música, literatura, artes cênicas, cinema e das mídias interativas.

ponsáveis (3ª Geração), buscando maior in-
tegração com as diretrizes de relatórios de 
sustentabilidade da Global Reporting Initiative 
(GRI), com a Norma de Responsabilidade So-
cial ABNT NBR ISO 26000 e outras iniciativas.

MoViMenTo nacional pela cidadania e 
solidariedade – objeTiVos do Milênio 
Também em 2013, o BRDE assinou termo de 
adesão em que assume compromissos para o 
cumprimento das metas do Milênio propostas 
pela Organização das Nações Unidas - ONU. 

pacTo Global da onU
O BRDE é signatário do Pacto Global da Orga-
nização das Nações Unidas, iniciativa voluntá-
ria desenvolvida para mobilizar a comunidade 
empresarial internacional em relação ao com-
promisso mundial que complementa práticas 
de responsabilidade socioambiental em Direi-
tos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Con-
tra a Corrupção.

inpacTo - pacTo nacional pela 
erradicação do TrabalHo escraVo
Ao associar-se ao InPACTO, o BRDE sinaliza 
para seus clientes, fornecedores e sociedade 
em geral, o seu compromisso com a erradica-
ção do trabalho escravo, e fortalece o papel do 
movimento na construção de políticas públicas 
que incidam sobre a prevenção e o combate 
ao trabalho escravo. Desde 2013, o InPACTO 
fortalece e amplia as ações do Pacto Nacional 
pela Erradicação do Trabalho Escravo, iniciati-
va criada em 2005 pelo Instituto Ethos, Institu-
to Observatório Social, Repórter Brasil e Orga-
nização Internacional do Trabalho.

espAços CuLturAis do Brde

Foto: ASCOM AGFLO Relatório Socioambiental ::: 2015
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r e L a Ç Õ e s  C o M  a  C o M U n i d a d e  i n t e r n a

No mês de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, o 
BRDE reforça sua campanha de consumo racional da energia elétrica em 
todas as agências e escritórios de divulgação.

Ganharam força também as campanhas de destinação correta de re-
síduos recicláveis para o Projeto TampArt e para as Brigadas da Terracycle. 
As ações têm o intuito de promover a correta destinação de resíduos que, 
até então, não tinham soluções ambientais adequadas. 

Periodicamente, o BRDE realiza campanhas para reduzir o consumo e pro-
mover a destinação correta de resíduos recicláveis. São disponibilizados, 
nas três agências, centros de coleta de diversos tipos de materiais, tais 
como papel, copos de plástico, latas de alumínio, vidros, óleo de cozinha, 
pilhas, remédios com data de validade vencida, entre outros.

Com o objetivo de reduzir o volume de papel consumido, foram alte-
rados procedimentos relativos aos processos aprobatórios e à sistemática 
para a formação da pauta do Comitê de Crédito. Ganhou prioridade o envio 
do material em arquivo eletrônico e, quando possível, também a aprovação 
por assinatura eletrônica.

consUMo de papel no brde (eM resMa)

CAmpAnhAs de ConsCientizAção Consumo ConsCiente

2012
2013
2014
2015

4.279
4.880

3.448
3.491

Foto: 123RFRelatório Socioambiental ::: 2015
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a P o i o  À  e C o n o M i a

C r i a t i V a

Desde 2014, o Banco promove anualmente, 
na sede de Porto Alegre, a Mostra Literária 
BRDE, em paralelo com a tradicional Feira do 
Livro da cidade. Por meio da Mostra, são di-
vulgadas obras elaboradas por colaboradores 
do Banco e de autores apoiados pela institui-
ção por meio da Lei Rouanet. Na edição de 
2015, além da participação dos funcionários 
do Banco, a Mostra reuniu obras dos familia-
res dos colaboradores, totalizando 85 títulos 
de 40 autores. 

O Balcão Literário do BRDE, lançado em no-
vembro de 2014, em conjunto com a 1ª Mostra 
Literária, está localizado na entrada do prédio 
da Direção Geral e da Agência do BRDE de 
Porto Alegre. De caráter permanente, estimula 
o hábito de leitura, o compartilhamento e a doa-
ção de livros. Ao final de 2015, foram contabili-
zados 3.287 livros em circulação.

mostrA
LiteráriA

Brde 

BALCão Literário Brde

Além das parcerias com a Brigada de Instrumentos de Escrita Faber-Castell e a Brigada de 
Esponjas Scotch-Brite, o BRDE aderiu às campanhas da Brigada de Saúde Bucal Colgate, 

Brigada de Maquiagem e Esmaltes Avon, Brigada de Protetores do Planeta Coppertone 
e Brigada de Cremes e Loções Avon, para destinação correta de embalagens de cremes, 

maquiagens, protetores solares, escovas e cremes dentais. 
A Terracycle cria produtos verdes a partir desses materiais. Uma vez recebidos os resíduos, a 

empresa verifica a quantidade e computa pontos por embalagem, os quais são convertidos em 
dinheiro. O valor arrecadado pelo BRDE é destinado a entidades beneficentes.

ParCeria CoM a terraCyCLe

nA Condição  
de agente financeiro do Fundo Setorial do Au-
diovisual – FSA, o BRDE alcançou recordes 
operacionais e econômicos em 2015. Graças 
ao aperfeiçoamento dos processos de traba-
lho, foi possível dar um salto no número de 
projetos contratados. Foram firmados 481 
contratos, volume três vezes maior do que o 
realizado nos exercícios de 2013 e 2014 juntos.

O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 
é destinado ao desenvolvimento articulado de 
toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual 
mediante a utilização de diferentes instrumentos 
financeiros, tais como investimentos, financia-
mentos, operações de apoio e de equalização 
de encargos financeiros. Os recursos provêm 
de diversas fontes, principalmente da arreca-
dação da CONDECINE – Contribuição para o 
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 
Nacional, e de receitas de concessões e per-
missões, principalmente o FISTEL – Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações.

66 contratos
R$ 68,2 milhões

94 contratos
R$ 103,3 milhões

481 contratos
R$ 311,8 milhões

20
13

20
14

20
15

brde-Fsa/ancine 
eM núMeros

Fotos: Divulgação; 123RF Relatório Socioambiental ::: 2015
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V a L o r i z a n d o  o

C a P i t a L  H U M a n o

o Brde  acredita que seu 
principal ativo intan-

gível é o seu quadro de colaboradores. Em 31 
de dezembro de 2015, eram 561 funcionários, 
sendo 523 do quadro de carreira e 38 do quadro 
eventual (vinculados ao mandato dos diretores), 
além de 96 estagiários e 18 jovens participantes 
do programa Jovem Aprendiz.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
– CIPA organiza anualmente a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT. 
O evento, com foco na segurança no ambiente 
de trabalho, conta com programação de ativida-
des e palestras. 

Em 2015, o BRDE promoveu mais uma vez as 
campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, 
que pretendem conscientizar o público interno 
sobre a importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de mama e do cân-
cer de próstata, respectivamente. As três agên-
cias do Banco receberam decoração especial 
alusiva às campanhas, distribuição de material 
informativo e palestras.

SEMANA INTERNA DE PREVENçãO
DE ACIDENTES DO TRABALHO – SIPAT

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AzUL

Como  instituição pública, o BRDE preserva os valores éticos e a transparência em 
suas ações. Para reiterar seu compromisso com a ética, com o zelo pelo patri-

mônio público e com as melhores práticas de governança corporativa, o BRDE mantém em seu site o 
Portal da Transparência (www.brde.com.br/transparencia), em respeito à sociedade e a seus contro-
ladores, e em obediência às disposições da Lei Federal nº 12.527, de 2011. Também está disponível 
para consulta e informações o e-mail transparencia@brde.com.br.

O Banco também disponibiliza um canal de Ouvidoria - um espaço para críticas e sugestões 
de melhorias por parte do público e dos clientes. O contato se dá pelo e-mail ouvidoria@brde.com.
br, pelo 0800-600-1020, ou ainda pessoalmente - ou por correspondência - em qualquer uma das 
unidades do BRDE. 

GesTão coleGiada_ O BRDE tem uma gestão compartilhada entre os Estados Controladores. 
Fazem parte da administração superior do BRDE o Conselho de Administração e a Diretoria.  Com-
põem a Diretoria dois representantes de cada estado, nomeados pelos respectivos governadores. 
O Conselho é formado pela Diretoria e por mais dois conselheiros de cada estado, igualmente no-
meados pelos governadores. 

A Gestão colegiada é um dos valores do BRDE e ela se replica nas esferas inferiores. São 
nove comitês internos, formados pelos gestores, que deliberam de forma conjunta sobre todas as 
decisões da instituição, das rotinas administrativas à concessão de crédito.

t r a n s P a r ê n C i a  e  g o V e r n a n Ç a
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