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recuo do valor contratado e desembolsado em relação 
a 2016. Porém, mesmo atuando em âmbito regional, 
o BRDE manteve posição destacada no ranking nacio-
nal dos agentes repassadores de recursos do BNDES. 
No acumulado até dezembro, o Banco respondeu por 
14,7% dos desembolsos totais na região.

O BRDE no ranking nacional do BNDES: 

• 1º em desembolsos na Região Sul; 

• 4º nos programas agrícolas do Governo Federal; 

• 5º no produto BNDES Automático; 

• 6º no total de operações indiretas.

O BRDE também se destacou como o maior repassador 
nacional de recursos do Programa Inovacred da Finep, 
que financia projetos de inovação. Foram desembolsa-
dos R$ 196,1 milhões até o final de dezembro de 2017, 

o que corresponde a 31,7% do total. 

Somando o valor de R$ 2,2 bilhões das contrata-
ções aos recursos próprios dos investidores, 

o total aplicado nos projetos financiados 
pelo Banco chegou a R$ 4,071 bilhões. 

Em 2017, o BRDE elevou para R$ 
132,7 bilhões, em valores atua-

lizados, o volume de recur-
sos que aplicou nos seus 

56 anos de atuação na 
Região Sul.

De acordo com a política institucional de preservação de 
empregos e geração de renda, em 2017 o BRDE firmou 
contratos de reestruturação de dívidas da ordem de R$ 
182,1 milhões, num total de 220 operações. Com isso, 
permitiu a manutenção do funcionamento de empresas 
com baixo grau de liquidez no curto prazo, mas avalia-
das como viáveis no médio e no longo prazo.

De um total de 4.744 clientes que realizaram operações 
de crédito com o Banco, 79% eram micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs). O valor médio de contrata-
ção, de R$ 463 mil por cliente, demonstra o compromis-
so do BRDE com o fomento ao desenvolvimento susten-
tável em empreendimentos de todos os portes.

Entre os programas de crédito, o destaque em 2017 foi 
o BRDE PCS – Produção e Consumo Sustentáveis, com 
R$ 482 milhões destinados a empreendimentos que 
contribuem para o desenvolvimento sustentável – eco-
nômico, ambiental e social.

O Programa BRDE Municípios foi ampliado, passando a 
oferecer às prefeituras dos três estados da Região Sul 
novas modalidades de apoio, mediante linhas de crédito 
e assistência técnica. O programa promove o desenvol-
vimento institucional e a infraestrutura econômica, so-
cial e turística, urbana e rural, em municípios da região. 
Facilita o atendimento de demandas locais por serviços 
básicos e bens públicos, contribuindo para a elevação 
da qualidade de vida da população e para a introdução 
de melhores práticas de gestão e sustentabilidade. 

Como agente mandatário do Fundo de Apoio aos 
Municípios (FUNDAM) desde 2013, o BRDE já repassou 
mais de R$ 587 milhões aos municípios catarinenses. 
Esses valores foram aplicados na pavimentação de 
ruas, construção e ampliação de escolas e creches, 
transporte escolar, equipamentos de saúde, além de 
obras voltadas ao saneamento, esporte, lazer e assis-
tência social. 

R$ 2,2 BILHÕES  CONTRATADOS 

5.137 OPERAÇÕES

33.065  POSTOS DE TRABALHO VIABILIZADOS 

R$ 359,1 MILHÕES   DE RECEITA ADICIONAL DE ICMS

MENSAGEM  
DA DIRETORIA

Para o BRDE, 2017 foi um ano de 
adaptação e de superação. Diante 
dos desafios da conjuntura de baixo 
crescimento da economia brasileira 
e dos reflexos de um contexto político 
turbulento, o Banco teve de se ajustar 
às transformações estruturais promo-
vidas no sistema brasileiro de fomento e 
em seu principal fornecedor de funding, o 
BNDES. Nesse cenário, o BRDE buscou al-
ternativas e soluções, alcançou resultados 
financeiros e operacionais positivos e abriu 
caminhos para a construção de um futuro 
próspero e sustentável.

Para enfrentar os desafios do novo contexto, o 
BRDE delineou uma estratégia com 3 linhas de 
ação principais: a busca por novas fontes de re-
cursos, nacionais e internacionais; o incremento e 
a diversificação dos serviços prestados; e o fortale-
cimento da atuação na estruturação de projetos de 
desenvolvimento. Com essas ações, o Banco busca 
manter seu patamar de atuação no crédito, explo-
rando fundings alternativos ao mesmo tempo em que 
amplifica e diversifica suas outras atividades, ofertando 
uma gama maior de serviços à sociedade.

Do ponto de vista financeiro e patrimonial, o BRDE su-
perou de forma exitosa as dificuldades: obteve lucro de 
R$ 118 milhões, similar ao do ano anterior, alcançando 
Patrimônio Líquido superior a R$ 2,5 bilhões. No pla-
no operacional, o contexto recessivo e o estreitamento 
dos recursos disponibilizados pelo BNDES motivaram o 
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Paraná, em maio de 2017, para promover e divulgar a 
A3P entre os órgãos públicos da Região Sul. O benefício 
direto da agenda contempla seis eixos: racionalização 
do uso dos recursos naturais; a destinação correta dos 
resíduos; licitação e compras sustentáveis; constru-
ções sustentáveis; qualidade de vida no trabalho; sen-
sibilização e capacitação.

Na esfera de produção cultural, o BRDE renovou o con-
trato com a Agência Nacional de Cinema –  ANCINE para 
seguir como agente financeiro do Fundo Setorial do 
Audiovisual – FSA por mais cinco anos. Nesse período, 
a previsão de repasses ao setor chega a R$ 5 bilhões.

O desempenho expresso neste Relatório se tornou pos-
sível pela decisão dos clientes de contar com o apoio do 
BRDE, pela confiança que os governos dos estados-con-
troladores depositaram no Banco e pela colaboração 
diária dos funcionários. A Diretoria agradece aos clientes 
pela decisão de contar com o apoio oferecido pelo BRDE, 
aos parceiros repassadores de recursos, particularmen-
te ao BNDES, ao Banco do Brasil/FCO, à Caixa Econômica 
Federal/FGTS, à FINEP, ao Ministério do Turismo/
FUNGETUR, à AFD e à ANCINE, pela contínua e crescente 
parceria no processo de desenvolvimento, aos Governos 
dos Estados Controladores, pela confiança depositada, e 
agradece, ainda, aos funcionários, reafirmando seu reco-
nhecimento pela colaboração recebida.

Na busca pela diversificação de funding, o BRDE assi-
nou, em dezembro de 2017, convênio com o Ministério 
do Turismo para operar com recursos do Fundo Geral 
de Turismo (FUNGETUR). O Fundo objetiva financiar 
implantação, ampliação, modernização ou reforma de 
empreendimentos turísticos como hotéis, pousadas, 
restaurantes, agências de viagens e parques temáticos, 
entre outros. Os recursos serão utilizados por meio 
do programa BRDE PROTUR, criado em junho de 2017 
para fortalecer a atuação do Banco no segmento por 
meio de assessoria, apoio técnico e creditício a em-
preendimentos prestadores de serviços reconhecidos 
pelo Ministério do Turismo como de interesse turísti-
co, em consonância com os objetivos e metas do Plano 
Nacional do Turismo – PNT.

No mesmo sentido, a Agência Francesa de Desenvolvi-
mento – AFD e o BRDE assinaram, em setembro de 
2017, memorando de entendimentos, cumprindo uma 
das etapas do acordo de cooperação financeira entre as 
duas instituições. A parceria do BRDE com a AFD per-
mitirá ao Banco incrementar o apoio a projetos voltados 
à produção e ao consumo sustentáveis. Dessa forma, 
o BRDE amplia suas fontes de recursos para garantir 
novos investimentos em setores produtivos do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No âmbito da sustentabilidade, o BRDE ampliou 
seu envolvimento com a Agenda Ambiental do Setor 
Público – A3P mediante acordo de cooperação firma-
do com o Ministério do Meio Ambiente e Secretarias de 
Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

01
PERFIL 

CORPORATIVO, 
GESTÃO E 

GOVERNANÇA

Comprometido com o desenvolvimento 
sustentável da Região Sul, o BRDE 
apoia  iniciativas governamentais e 

privadas, por meio do planejamento 
e do apoio técnico e institucional e de 

crédito de longo prazo.  
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O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
surgiu a partir da reação dos governos dos três esta-
dos da Região Sul, no início dos anos 1960, à concen-
tração de investimentos federais na Região Sudeste, 
durante o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. 
Assim, em 15 de junho de 1961, o BRDE e o Conselho 
de Desenvolvimento do Extremo Sul – CODESUL foram 
oficialmente criados pelos então governadores dos es-
tados do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola; de Santa 
Catarina, Celso Ramos; e do Paraná, Ney Braga.

Desde sua fundação, o BRDE é agente indutor do de-
senvolvimento da Região Sul, presente nos principais 
movimentos de transformação da estrutura produ-
tiva regional. Seja fortalecendo o crescimento e a di-
versificação do setor agropecuário e agroindustrial, 
seja apoiando os diversos segmentos industriais e a 
ampliação da infraestrutura, o Banco construiu uma 
trajetória indissociável do desenvolvimento do Sul do 
Brasil. Atualmente, atento à missão de promover e li-
derar ações de fomento ao desenvolvimento econômi-
co, o BRDE aprofunda seu apoio à inovação tecnológi-
ca, à melhoria da infraestrutura econômica e social e 
aos projetos de sustentabilidade ambiental, buscando 
apontar novos caminhos para o futuro da região.

VALORES
COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
Apoio a iniciativas que visem à geração de emprego 
e renda, agregando benefícios econômicos, sociais e 
ambientais em sua região de atuação.

VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO
Fundamentação da atuação em critérios e parâmetros 
técnicos, investindo permanentemente na qualificação 
do capital humano.

AUTOSSUSTENTABILIDADE
Autogeração de valor econômico, financeiro e 
institucional de forma a preservar e ampliar a 
capacidade de atuação.

GESTÃO COLEGIADA
Decisão de forma compartilhada, qualificando e 
unificando as ações.

RESILIÊNCIA
Criação de soluções que garantam a superação das 
adversidades e desafios.

BANCOS DE 
DESENVOLVIMENTO
Os bancos de desenvolvimento – instituições 
financeiras públicas especializadas na promoção do 
desenvolvimento econômico – surgiram no contexto 
da reconstrução dos países após a Segunda Guerra 
Mundial. Além dos bancos de desenvolvimento 
multilaterais, vários países mantêm instituições 
próprias fortes e atuantes, entre os quais Brasil, 
China, Alemanha, Japão e Espanha. 

Todas essas instituições, respeitadas as 
suas especificidades, atuam no sentido de 
complementar a oferta de financiamento dos 
bancos privados, contribuindo para a viabilização 
de investimentos produtivos, inclusive como 
indutores e estruturadores de projetos 
estratégicos de longo prazo.

VISÃO 
Ser reconhecido como parceiro estratégico imprescindível na 
promoção do desenvolvimento econômico e sustentável da 
região de atuação.

MISSÃO
Promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento 
econômico e social de toda a região de atuação, apoiando as 
iniciativas governamentais e privadas, através do planejamento 
e do apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo.

QUEM SOMOS?
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SUPERINTENDÊNCIA 
DE GESTÃO DE RISCOS, 

CONTROLES INTERNOS E 
COMPLIANCE

O BRDE é uma instituição financeira pública controlada 
pelos três estados da Região Sul do Brasil – Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul – e conta com auto-
nomia financeira e administrativa. 

A mais alta instância diretiva do Banco é o Conselho 
de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL, or-
ganismo que estabelece políticas integradas de de-
senvolvimento, constituído pelos governadores do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso 

A estrutura administrativa e organizacional do BRDE é 
determinada por Regimento Interno estabelecido pelo 
CODESUL e fundamentada pelos Atos Constitutivos 
aprovados pelas Assembleias Legislativas dos estados 
membros.

GOVERNANÇA, CONTROLE 
E PRÁTICAS DE GESTÃO

do Sul (o qual participa do CODESUL mas não integra 
o BRDE). Vinculado ao CODESUL está o Conselho de 
Administração, responsável pela orientação e delibera-
ção superiores.

A gestão diretiva do BRDE é exercida pela Presidência 
e por cinco Diretorias: Administrativa, de Operações, 
Financeira, de Planejamento e de Acompanhamento e 
Recuperação de Créditos. 

SUPERINTENDÊNCIA 
DE PLANEJAMENTO E 
SUSTENTABILIDADE

CONSULTORIA 
JURÍDICA

SUPERINTENDÊNCIA 
DE ACOMPANHAMENTO 

E RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITOS

SUPERINTENDÊNCIA 
FINANCEIRA

DIRETORIA DE 
OPERAÇÕES

SUPERINTENDÊNCIA 
DE CRÉDITO E 

CONTROLE

DIRETORIA 
ADMNISTRATIVA

DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA 
DE INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE 
TECNOLOGIA

GABINETE DA 
DIRETORIA

DIRETORIA 
FINANCEIRA

AUDITORIA 
INTERNA

COMITÊ DE 
AUDITORIA

ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA

DIRETORIA DE 
ACOMPANHAMENTO 
E RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS
PRESIDÊNCIA

CONSELHO DE 
ADMNISTRAÇÃO

CODESUL

O BRDE 
   EM 2017

  

35.366 
CLIENTES ATIVOS 

2.807 
MICRO, PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

31.938  
PRODUTORES 

RURAIS

R$ 17,2 BILHÕES ATIVO TOTAL

R$ 2,5 BILHÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 118,0 MILHÕES RESULTADO LÍQUIDO  

489 
COLABORADORES

PRESENTE EM 1.073 MUNICÍPIOS,  
O QUE CORRESPONDE A 90,1%  
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL 
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GESTÃO DE RISCOS 
E CONTROLES INTERNOS
A Gestão de Riscos e Controles Internos está sob res-
ponsabilidade da Superintendência de Riscos, Controles 
Internos e Compliance (SURIS), criada em 2016 e vincu-
lada diretamente à Presidência do Banco. Em 2017 fo-
ram mantidos os esforços da área, com destaque para 
criação do Canal de Comunicação do BRDE, que per-
mite a funcionários, colaboradores, clientes, usuários, 
parceiros e fornecedores reportar, sem a necessidade 
de se identificar, situações relacionadas às atividades do 
BRDE com indícios de ilicitude de qualquer natureza.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 operações 
por equipe multidisciplinar e deliberação por comitês.

Operações de crédito realizadas com garantias reais, bancárias ou vinculadas a transferências fiscais.

RISCO 
SOCIOAMBIENTAL

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 assegurar sólidas margens de segurança dos níveis de capital.

A evolução dos limites prudenciais de capital, inclusive prospectivamente, é monitorada 
pela Superintendência de Gestão de Riscos de forma permanente.

RISCO DE 
MERCADO

O BRDE adota uma política conservadora em relação aos seus ativos financeiros, 
fundamentalmente compostos por títulos públicos 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 Administração do Banco.

RISCO 
OPERACIONAL

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 situações de emergência. Em 2017, foram realizados 
testes de verificação dos procedimentos de continuidade em caso de contingência do 
mainframe central, que se revelaram eficientes, sem interrupção das atividades.

Entre as ações previstas no Plano Diretor de TI está a implantação, até o final 
de 2018, de um ambiente de contingência para baixa plataforma. 

RISCO LEGAL
Além da Consultoria Jurídica, que ampara a Administração quanto à conformidade às 
leis e normas aplicáveis às atividades do Banco, foi criado, em 2016, o Departamento de 
Controles Internos e Compliance. Entre suas atribuições está o zelo pela conformidade 
dos processos operacionais, inclusive em relação ao ordenamento jurídico.

Também foi estabelecida a Política de Conformidade do 
Banco, com objetivo de assegurar o cumprimento de 
leis e regulamentos emanados por órgãos superiores 
e controladores do BRDE, bem como a aderência, a im-
plantação e a atualização de regulamentos e normas, 
internos e externos, para assegurar a observância de 
princípios éticos.

COGES
Comitê de Gestão

COCRED
Comitê de Crédito

COGER
Comitê Gerencial de Agência

COPEL
Comissão Permanente de Licitações 

CORIS
Comitê de Risco

COFIN
Comitê Financeiro

COINF
Comitê de Informática

COVAL
Comitês de Avaliação

COMUNICA
Comitê de Comunicação

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

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

Aprecia e emite parecer formal e conclusivo, deliberando dentro da alçada que lhe 
for delegada pela Diretoria, quanto às solicitações de apoio financeiro apresentadas à 
respectiva Agência. 

Recebe, examina e julga todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

Assessora tecnicamente a Diretoria em assuntos 
relacionados aos Controles Internos e à Gestão de Riscos.

Presta assessoramento técnico à Diretoria em assuntos relacionados 
aos investimentos e à aplicação de disponibilidades financeiras.

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

Analisa e manifesta-se sobre os resultados do processo de avaliação de 
desempenho dos funcionários, zelando pelo cumprimento das normas.

Assessora a Diretoria em assuntos relacionados à Comunicação do BRDE.

GESTÃO 
COMPARTILHADA
A gestão colegiada é um dos principais valores institucio-
nais do BRDE e permeia toda a sua estrutura organiza-
cional. Por meio de um conjunto de comitês, as decisões 
de concessão de crédito, a definição de ações estratégi-
cas, a realização de investimentos e outras questões são 
resultantes de um processo coletivo, por meio do qual se 
fortalecem o compartilhamento do conhecimento técni-
co e a transparência dos atos de gestão.
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02
DESTAQUES 

OPERACIONAIS

O BRDE contribui para o 
desenvolvimento regional, 

canalizando recursos para projetos 
que promovem a melhoria das 

condições de vida da população. 
O Banco tem atuação destacada 

no estímulo à promoção da 
sustentabilidade socioambiental, 

inovação, agricultura familiar, 
agronegócio, saúde e infraestrutura 

municipal na Região.
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Outro importante canal de contato da sociedade com o 
Banco é a Ouvidoria, que representa a última instân-
cia para reclamações de clientes, nos casos em que os 
atendimentos regulares dos técnicos não sejam consi-
derados satisfatórios, sendo também um espaço para 
sugestões de melhorias. 

As reclamações, denúncias e sugestões podem ser fei-
tas pelo e-mail ouvidoria@brde.com.br, ou por corres-
pondência encaminhada a qualquer uma das unidades 
do BRDE. 

Em 2017, foram registradas 19 reclamações, sen-
do 13 através do site do BRDE, 5 através do e-mail da 
Ouvidoria e 1 através do DDG 0800.6001020. Em re-
lação às demandas recebidas, 5 foram classificadas 
como improcedentes e 14 como procedentes e foram 
solucionadas.

TRANSPARÊNCIA E 
GESTÃO DA ÉTICA
Comprometido com princípios éticos, com o zelo pelo 
patrimônio público e com as melhores práticas de go-
vernança corporativa, o BRDE disponibiliza, em seu 
site, o Portal da Transparência (www.brde.com.br/
transparencia), em respeito à sociedade e aos contro-
ladores, e em obediência às disposições da Lei Federal 
nº 12.527, de 2011.

O site apresenta informações relevantes sobre a atua-
ção do BRDE, respeitando o sigilo bancário, conforme a 
Lei Complementar nº 105, de 2011. Além das informa-
ções disponibilizadas no portal, os interessados podem 
entrar em contato diretamente através do e-mail trans-
parencia@brde.com.br.

Além disso, o BRDE instituiu um canal de comunicação 
que permite a funcionários, colaboradores, clientes, 
usuários, parceiros ou fornecedores o reporte, sem a 
necessidade de se identificarem, de situações com indí-
cios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às 
atividades do Banco, mediante o registro de denúncias 
e sugestões. Este canal pode ser acessado pelo site 
https://www.canalintegro.com.br/brde ou pelo telefone 
DDG 0800-878-9015.
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Os Programas de Desenvolvimento são instrumentos 
para destacar e fomentar, por meio de condições ope-
racionais diferenciadas, iniciativas de alto impacto para 
a promoção do desenvolvimento regional.

O BRDE vem trabalhando para vincular seus Programas 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
deixando claro como estas ações estão relacionadas e 
contribuem para que sejam alcançadas as metas glo-
bais de desenvolvimento.

PROGRAMAS DE 
DESENVOLVIMENTO

Programas de desenvolvimento Contratações 
R$ mil

BRDE/PCS 482.035

BRDE/Inova 83.834

BRDE/Municípios 27.042

BRDE/Fortalece Indústria 
Comércio e Serviços

14.579

BRDE/Integra Agricultura 
e Indústria

13.545

BRDE/Fortalece Agroindústria Sul 5.000

BRDE/Desenvolve Sul 1.000

PROGRAMA BRDE PCS -  
PRODUÇÃO E CONSUMO  
SUSTENTÁVEIS
O BRDE PCS – Produção e Consumo Sustentáveis apoia 
projetos voltados à sustentabilidade socioambiental, 
buscando o desenvolvimento equilibrado e harmônico em 
todas as suas dimensões: econômica, ambiental e social. 

Ao final de 2017, as contratações do BRDE PCS totali-
zavam R$ 482 milhões, com destaque para as energias 
renováveis. 

No capítulo "O BRDE e a Sustentabilidade Socioambiental" 
são apresentadas informações detalhadas sobre o 
Programa BRDE PCS.

Programa BRDE PCS – Produção  
e Consumo Sustentáveis 

Modalidade PCS Contratações 
R$ mil

Energias limpas e renováveis  
(geração e transmissão) 413.400

Agropecuária sustentável 34.517

Energias limpas e renováveis  
(eficiência energética) 15.359

Uso racional e eficiente de água 13.200

Indústria e comércio sustentáveis 4.368

Gestão de resíduos e reciclagem 1.191
TOTAL 482.035

PROGRAMA BRDE ENERGIA
Por meio do Programa BRDE Energia, o Banco apoia 
investimentos na geração de energia limpa e renová-
vel, com o incremento das fontes alternativas de ener-
gia como eólica, solar, biomassa e também microge-
ração distribuída, bem como em eficiência energética. 
O programa BRDE Energia também financia iniciativas 
e projetos que tenham como objetivo a redução do des-
perdício e a racionalização do consumo de energia no 
ambiente produtivo ou comercial. 

O programa é composto de 3 eixos principais: Geração 
de Energias Limpas e Renováveis, Microgeração e 
Eficiência Energética. Os projetos enquadrados no 
BRDE Energia, por serem exclusivamente baseados em 
fontes renováveis, são também considerados parte do 
programa BRDE Produção e Consumo Sustentáveis.

USINA SÃO SEPÉ
Um dos exemplos de apoio do BRDE às energias 
renováveis foi o financiamento para a construção  
de uma usina de geração de energia elétrica 
a partir de casca de arroz, com capacidade 
instalada de 8MW, em São Sepé-RS. O projeto 
conta com um investimento de R$ 46,9 milhões, 
sendo R$ 35,2 milhões financiados, e tem 
capacidade para atender 24 mil habitantes, 
gerando cerca de 275 vagas de emprego na 
região, entre temporários e permanentes, 
além de ajudar o meio ambiente ao consumir 
adequadamente cerca de 70 mil toneladas de 
resíduos ao ano.

BRDE Energia – principais projetos de geração de energia apoiados em 2017

Empreendimento Potência Instalada Local Estado
Jacaré 5,6 MW PCH Francisco Beltrão PR
Canhadão 10 MW PCH Manguerinha PR
Cbl Tecnologia Em Recup De Dados Ltda 27,04 kWp Solar Curitiba PR
H B Michelon E Cia Ltda 71,68 kWp Solar Foz do Iguaçu PR
Pulo 7,3 MW PCH Castro PR
Bom Retiro  2,6 MW CGH Chapecó SC
Coração 4,30 MW PCH Águas Frias SC
Aguti 3,90 MW PCH Nova Trento SC
Médio Garcia 1.0 MW CGH Angelina SC
Paraíso 0,6 MW CGH Paraíso SC
Trabuco 2 MW CGH Campestre da Serra SC
Itazem Logistica Portuaria Ltda 4,4 MW Solar Itajaí SC
Roncador 6,0 MW CGH São José do Cedro SC
Barrinha 3,3 MW PCH Jardinópolis SC
Lambari 4,0 MW PCH Jardinópolis SC
Ponte Serrada 4,10 MW PCH Passos Maia SC
Usina São Sepé 8 MW Biomassa São Sepé RS
Complexo Santa Vitória do Palmar 207 MW Eólica Santa Vitória do Palmar RS
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PROGRAMA BRDE INOVA
O BRDE acredita que a inovação ocupa papel central no 
desenvolvimento econômico e social, por imprimir di-
namismo à atividade econômica presente e estabelecer 
bases para a trajetória de longo prazo da estrutura pro-
dutiva. Nos últimos cinco anos, o BRDE destinou quase 
meio bilhão de reais a projetos inovadores. 

O Programa BRDE INOVA é um dos instrumentos do 
Banco para a promoção da inovação no ambiente pro-
dutivo da Região Sul, que disponibiliza crédito em con-
dições vantajosas para empresas e projetos inovadores. 
Por meio do BRDE INOVA, em 2017 foram contratadas 
28 operações que somaram R$ 83,8 milhões. 

Entre as linhas de crédito no âmbito do programa, des-
taca-se o INOVACRED, com recursos oriundos da FINEP, 
em que o BRDE manteve a liderança nos desembolsos 
no País, sendo responsável pela aplicação de 25,4% dos 
recursos desembolsados, mesmo operando exclusiva-
mente na Região Sul. 

Buscando potencializar ainda mais seu trabalho conjun-
to, o BRDE e a FINEP assinaram em 2017 um memoran-
do de entendimentos para ampliar o escopo da parceria. 
Entre as propostas, está a formulação de novos produtos 
e linhas de financiamentos que possam ser oferecidas 
pelo BRDE aos seus clientes para projetos de inovação. 
No escopo dessa parceria, o Banco recebeu o cadastra-
mento como agente financeiro dos programas FINEP 
Telecom (softwares e equipamentos de telecomunicação 
e conectividade) e FINEP Conecta (projetos de empresas 
associados a universidades ou centros de pesquisas de 
produtos e processos de trabalho).

Liderança nacional  
no programa INOVACRED 

 (Contratações Acumuladas – 
R$ milhões)
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PROJETO INOVADOR
A Fast, localizada em Capinzal-SC, foi 
contemplada com o financiamento do BRDE, 
de R$ 5,4 milhões da linha INOVACRED, para 
implantar seu projeto inovador. A empresa 
desenvolveu um sistema que extrai o óleo de 
palmiste da amêndoa de maneira mais eficiente, 
com menor consumo de energia elétrica, 
menor uso de equipamentos, menor custo de 
manutenção e maior rendimento na extração. 
Além da extração, o projeto abrange uma unidade 
de processamento do óleo de palmiste em escala 
industrial. Nesse sentido, a empresa utiliza 
o palmiste, matéria-prima que é geralmente 
descartada ou subaproveitada.

12
2,2

21
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7,1

FUNDO CRIATEC:  
APOIANDO A INOVAÇÃO
Outra forma de atuação do BRDE no apoio à inovação é 
por meio de Fundos de Investimento em Participações 
(FIP) voltados à aceleração do crescimento de em-
presas de forte potencial inovador. O BRDE é cotis-
ta do Fundo CRIATEC 3, um FIP criado por iniciativa 
do BNDES, que tem por finalidade capitalizar micro 
e pequenas empresas inovadoras de todo o território 
nacional. Além do aporte de capital, o Fundo participa 
do processo decisório das companhias investidas, pro-
movendo boas práticas de gestão e fortalecimento da 
governança corporativa.

O CRIATEC 3 aportou recursos em cinco empresas ino-
vadoras até o fim de 2017 – sendo duas delas na Região 
Sul –, totalizando R$ 7,8 milhões em investimentos. 

A Cowmed (antes chamada Chip Inside Tecnologia) é 
uma empresa de Santa Maria/RS, especializada no mo-
nitoramento do comportamento e do ciclo reprodutivo 
do gado de leite e poderá receber até R$ 4 milhões em 
investimentos. Já a Knewin, de Florianópolis/SC, traba-
lha com recuperação de informação de conteúdo noti-
cioso, e os investimentos na companhia poderão che-
gar a R$ 7 milhões.

O foco do Fundo é atuar junto aos empreendedores 
para construção de uma oferta de valor forte, fazendo 
com que empresas em estágio inicial possam entrar 
em uma fase de crescimento acelerado.

BRDE E EMBRAPII: PARCERIA 
PARA PROJETOS INOVADORES
A parceria entre o BRDE e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa de Inovação Industrial (EMBRAPII), formaliza-
da em maio, pretende facilitar o financiamento de pro-
jetos inovadores na Região Sul. Por meio do acordo, o 
BRDE oferece crédito de longo prazo para empresas e 
empreendedores aptos a receber recursos subsidia-
dos da EMBRAPII por meio de suas unidades e polos 
credenciados. 

A EMBRAPII disponibiliza recursos financeiros não 
reembolsáveis para a implantação de projetos de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em par-
ceria com empresas. São 27 Unidades da EMBRAPII em 
operação no país. 

CONVÊNIO EMBRAPII
O convênio foi inaugurado com o apoio de  
R$ 1 milhão, dentro de um projeto de  
R$ 2,7 milhões, com a empresa PGA Soluções 
em Tecnologia para o financiamento de uma 
plataforma de assistente virtual de negociação. 
“Fornecemos canais de relacionamento para 
empresas que querem falar melhor com seu 
público-alvo”, disse Paulo Gastão, sócio da PGA, 
ao apresentar a empresa PGA. “E o projeto da 
plataforma AVN se viabilizou pela participação 
do BRDE e da EMBRAPII, porque sozinhos não 
teríamos condições de desenvolvê-lo. Isso nos 
deu coragem para desenvolver um próximo 
projeto”, acrescentou Gastão.
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CONVÊNIOS OPERACIONAIS: 
DISSEMINANDO O ACESSO  
AO CRÉDITO
Mesmo contando com agências somente nas capitais 
dos três estados da Região Sul, o BRDE consegue al-
cançar 35 mil clientes em 1.073 municípios. Esse de-
sempenho na disseminação do acesso ao crédito só 
é possível graças às parcerias mantidas, por meio de 
convênios operacionais, com sistemas cooperativos de 
crédito e de produção agroindustrial, e também com 
empresas fornecedoras de insumos e equipamentos. 

A relevância que o BRDE fornece a esse segmento é 
demonstrada pela maior participação das operações 
indiretas no total de contratações ao longo dos últimos 
anos. Em 2017, as operações realizadas via convênios 
operacionais alcançaram R$ 414,7 milhões, em sua 
maior parte por pequenos produtores rurais.

Participação % das operações indiretas  
no total de contratações do BRDE

RECONHECIMENTO  
PELA FECOAGRO/RS
Durante evento promovido pela Federação das 
Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul 
- FecoAgro/RS, o BRDE recebeu uma placa da 
Federação em reconhecimento ao seu trabalho 
como principal agente de financiamento dos 
investimentos do cooperativismo agropecuário 
gaúcho. Na ocasião, os dirigentes cooperativistas 
enfatizaram a eficiência do BRDE, sendo 
considerado uma ferramenta diferente de todas 
as outras do sistema financeiro, pois consegue 
enxergar as oportunidades e montar um formato 
de financiamento que nenhum outro banco faz.

BRDE E CRESOL:  
20 ANOS DE PARCERIA
Em 2017, o BRDE comemorou 20 anos de 
parceria com o sistema de cooperativismo 
de crédito CRESOL – Cooperativas de Crédito 
Rural Solidário. Em 1995, no Paraná, foram 
constituídas as cinco primeiras cooperativas do 
Sistema Cresol, na região de Francisco Beltrão. 
Dois anos depois, em maio de 1997, foi firmado 
o primeiro convênio com o BRDE, que garantiu 
aos cooperados da Cresol o acesso à linha do 
PRONAF Investimento. 

As operações do convênio entre o BRDE e as 
cooperativas do Sistema CRESOL alcançam 
atualmente 206 municípios de toda a Região Sul.

Ao longo dos 20 anos, a parceria BRDE e CRESOL 
já financiou R$ 737 milhões em mais de 30 mil 
contratos.2009
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FUNDO DE APOIO AOS  
MUNICÍPIOS CATARINENSES  
— FUNDAM
O Fundo de Apoio aos Municípios – FUNDAM foi cria-
do em 2013 pelo governo de Santa Catarina para pro-
mover o desenvolvimento nas 295 cidades do Estado, 
com investimentos de R$ 605 milhões. Na condição de 
agente mandatário do FUNDAM, o BRDE disponibilizou 
uma área operacional especialmente para as atividades 
de análise técnica, acompanhamento e fiscalização dos 
projetos municipais. 

A partir de 2016, os trabalhos no BRDE concentraram-se 
na análise das prestações de contas dos convênios, nas 
quais os municípios comprovam os investimentos rea-
lizados. Os analistas do BRDE fizeram 564 vistorias de 
campo para verificação das obras em andamento ou 
concluídas, bem como dos equipamentos adquiridos. 
Até o final de 2017, foram protocoladas 595 prestações 
de contas e finalizadas 414. 

OUTROS DESTAQUES

PROGRAMA BRDE 
MUNICÍPIOS
Com o objetivo de apoiar o poder público municipal de 
cidades da Região Sul em projetos voltados à promoção 
do desenvolvimento institucional e da infraestrutura 
econômica, social e turística, foi lançado, em 2015, o 
Programa BRDE Municípios.

Em decorrência de seu sucesso, em 2017 o Programa 
foi ampliado, passando a oferecer às prefeituras dos três 
estados da Região Sul novas modalidades de apoio, me-
diante linhas de crédito e assistência técnica. Nessa nova 
fase, o BRDE assinou o acordo de cooperação técnica 
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para análise eco-
nômico-financeira, jurídica e de projetos de engenharia. 

A parceria entre a FGV e o BRDE visa a apoiar os mu-
nicípios na captação de financiamento de fontes nacio-

nais e internacionais, no incremento da participação 
privada em projetos de parcerias público-privadas 

(PPPs) e concessões, e em projetos de consulto-
ria sob medida para atender a demandas espe-

cíficas das prefeituras, como administração de 
fundos e avaliação de imóveis.

Paraná
Araucária, Campo Largo, Cascavel, Colombo, 
Guarapuava, Pato Branco, Quatro Barras, 
São José dos Pinhais, Umuarama.
Santa Catarina
Antônio Carlos, Apiúna, Araranguá, Balneário de 
Piçarras, Blumenau, Bombinhas, Concórdia, Fraiburgo, 
Guabiruba, Guaramirim, Imbituba, Iomerê, Jaraguá do 
Sul, Joaçaba, Massaranduba, Paulo Lopes, Peritiba, 
Pinheiro Preto, Presidente Getúlio, Santo Amaro 
da Imperatriz, São Carlos, São Lourenço Doeste, 
São Ludgero, Schroeder, Sombrio, Rio do Campo.
Rio Grande do Sul
Arvorezinha, Glorinha, Harmonia, Ibirubá, Mato Leitão, 
Minas do Leão, Não-me-toque, Panambi, Passo do 
Sobrado, Pelotas, Pontão, Ronda Alta, Santa Cruz 
do Sul, São José do Ouro, São Vendelino, Sapiranga, 
Soledade, Tapejara, Tapera, Três de Maio, Venâncio 
Aires, Vera Cruz, Viadutos, Westfália, Portão.

Em 2017, o Programa BRDE Municípios possibilitou o 
financiamento de projetos em 10 municípios da Região 
Sul, totalizando R$ 27 milhões em contratações. Na 
lista abaixo, constam os municípios atendidos pelo 
Programa desde seu lançamento.
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Entre os projetos apoiados pelo FSA, 
várias obras obtiveram reconhecimen-

to internacional no ano de 2017.

Na Região Sul do Brasil, em 2017, 
o FSA contratou 54 projetos, cujo 

montante total de investimento foi de 
aproximadamente R$ 28,7 milhões. 

Representante do 
Brasil na escolha 
dos indicados ao 

Oscar 2018

“O Filme da Minha Vida”, filmado 
em cinco municípios da Serra 
Gaúcha: Bento Gonçalves, Cotiporã, 
Garibaldi, Farroupilha e Monte Belo 
do Sul, com apoio do FSA.

CAPTAÇÃO EXTERNA
Em setembro, a Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD) e o BRDE assinaram memorando de entendi-
mentos, cumprindo uma das etapas do acordo de coo-
peração financeira entre as duas instituições. A assina-
tura fez parte do processo de negociação para o BRDE 
captar € 50 milhões junto à AFD, destinados ao finan-
ciamento de projetos voltados à produção e ao consumo 
sustentáveis, energia, agronegócio, micro, pequenas e 
médias empresas. Com isso, o BRDE busca ampliar 
suas fontes de recursos, garantindo novos investimen-
tos em projetos comprometidos com a sustentabilidade 
no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

APOIO AO TURISMO
Em 2017, o BRDE qualificou-se como agente repassa-
dor do FUNGETUR – Fundo Geral de Turismo. O Fundo 
tem como objetivo financiar a implantação, ampliação, 
modernização ou a reforma de empreendimentos turís-
ticos como hotéis, pousadas, restaurantes, agências de 
viagens e parques temáticos, entre outros.

Os recursos do FUNGETUR serão utilizados no âmbi-
to do BRDE PROTUR – Programa de Fortalecimento do 
Turismo, criado em julho, para o fomento das atividades 
relacionadas ao turismo. O Programa está alinhado com 
a campanha O Sul é o meu Destino, iniciativa comum dos 
três estados do Sul junto ao Ministério do Turismo para a 
promoção e divulgação conjunta dos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O BRDE orgulha-se de, atuando como agente financeiro 
do FSA, ter contribuído para o crescimento da indústria 
brasileira do audiovisual. O montante contratado pas-
sou de R$ 68 milhões, em 2013, para mais de R$ 385 
milhões em 2017, o que representa um crescimento 
superior a 450% em um período de 5 anos. Em 2017 
foi registrado o recorde de contratações em um mesmo 
ano, com 608 projetos contratados. 

FUNDO SETORIAL 
DO AUDIOVISUAL
O BRDE é o agente financeiro do FSA - Fundo Setorial do 
Audiovisual para todo o Brasil desde 2012. Gerenciado 
pela Agência Nacional de Cinema - ANCINE, o Fundo 
destina-se ao desenvolvimento articulado de toda a ca-
deia produtiva da atividade audiovisual no Brasil, via utili-
zação de diferentes instrumentos financeiros, tais como 
investimentos, financiamentos, operações de apoio e de 
equalização de encargos financeiros.

Ao longo dessa trajetória como agente financeiro do 
FSA, o BRDE teve participação ativa no suporte opera-
cional para o grande crescimento do volume de recur-
sos e número de projetos apoiados pelo Fundo. 

2013 2014 2015 2016 2017

65
105

400

581

Número de contratos
Valor total

608

R$ 68.208.623,42 

R$ 119.697.329,66

R$ 67.095.851,18 

R$ 350.999.041,13
R$ 385.943.167,57

Prémio Especial 
do Júri em 

Locarno, Suiça.

Prêmio de melhor 
filme da mostra 

Panorama no Festival 
de Berlim, Alemanha.

Animação com 
maior bilheteria 
do audiovisual 

brasileiro.
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Uma das atribuições fundamentais do BRDE é atuar como agente de apoio 
às políticas públicas dos Governos Estaduais do Paraná, de Santa Catarina 
e do Rio Grande do Sul e de entidades representativas da sociedade. Entre 
as participações mais relevantes destacam-se:

Membro do Conselho da Incubadora Tecnológica TECPAR – INTEC do Instituto de Tecnologia do Paraná

Convênio operacional com o Paranacidade – Serviço Social Autônomo, vinculado à Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado do Paraná

Convênio com a Fomento Paraná e integrante do Sistema de Fomento do Estado do Paraná

Integrante do Comitê Gestor da Rede APL Paraná, vinculada à Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral

Membro do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do 
Paraná – Fopeme, vinculado à Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral

Integrante do Conselho Diretor da FUNPAR – Fundação da Universidade Federal do Paraná

Convênio Institucional com a Federação das Indústrias do Paraná – FIEP

Convênios e Acordo de Cooperação Técnica com as Associações Comerciais dos Municípios de Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão e Maringá

Convênio de Colaboração Recíproca com o Estado do Mato Grosso do Sul

Acordo de Cooperação Técnica com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material elétrico de Londrina – Sindimetal

Acordo de Cooperação Técnica com a ABRAPCH – Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Integrante do Programa Paranaense de Energias Renováveis, vinculado à Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral

Integrante do Comitê Gestor do Programa SC+Energia

Integrante do Comitê Gestor do Programa Crescendo Juntos – SC

Integrante do Comitê Técnico do PRODEC – Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense

Integrante do Conselho Deliberativo do SEBRAE SC

Integrante do Conselho Deliberativo do IEL SC (FIESC) 

Integrante do Conselho de Economia da FIESC

Integrante do Conselho Fiscal – Fórum Competitividade e Desenvolvimento para a Região Oeste de Santa Catarina

Integrante do Comitê Consultivo – Projeto Extensão Industrial Exportadora (PEIEX) Núcleo Operacional Chapecó

Participa do Comitê Gestor do ABC no Estado do Rio Grande do Sul

Participa do Conselho da Emater/RS

Integra a Câmara do Milho e Câmara de Florestas Plantadas, vinculadas à secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul

Integra o Grupo Técnico e do Conselho do Fundopem vinculado à Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Integra a Câmara Técnica Permanente de Planejamento Ambiental, CONSEMA, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul

Participa do Programa Gaúcho de Energias Renováveis, da Secretaria de Minas e Energia

Participa do Grupo Gestor do Programa Estadual de Conservação dos Solos e da Água

Participa do Grupo Gestor do Programa Estadual da Agricultura de Baixo Carbono

Integra Câmara Temática da Olivicultura/Programa Estadual da Olivicultura

Integra Câmara Temática da Noz Pecã/Programa Estadual da Pecanicultura

Coordenação da Política Setorial da Cadeia de Proteína Animal

Participa do Fórum do Biogás

Participa do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Incentivo à reciclagem e inserção produtiva de catadores (FMRIC) de Porto Alegre

Integrante do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual

Integrante do Conselho Curador da Fundação Cinema RS – FUNDACINE

APOIO AOS GOVERNOS 
ESTADUAIS E ENTIDADES

O avanço econômico só se traduz em desenvolvimento 
quando acompanhado pela melhoria das condições de 
vida da população, principalmente em saúde. Em 2017, 
os financiamentos do BRDE para a área da saúde so-
maram R$ 19,6 milhões entre hospitais, clínicas, labo-
ratórios e centros de imagem.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
CAJURU
Em 2017, o BRDE auxiliou na reestruturação financeira 
do Hospital Universitário Cajuru – HUC, em Curitiba, o 
primeiro e o maior hospital pronto-socorro do Paraná. 
O HUC, que atende somente pelo SUS, é referência no 
atendimento ao trauma, em urgências e emergências 
cirúrgicas. Possui Atendimento de Alta Complexidade 
em Ortopedia, Traumatologia, Unidade de Transplante 
Renal, Cirurgia Vascular e Centro de Referência em Alta 
Complexidade Neurológica e Neurocirúrgica.

HOSPITAL SANTA CATARINA 
DE BLUMENAU
O Hospital Santa Catarina atende a população do Vale do 
Itajaí desde 1920. O financiamento do BRDE, de R$ 5,8 mi-
lhões, possibilitou a ampliação e reforma de duas Unidades 
de Internação e a construção da Unidade de Oncologia. O 
projeto contempla a individualização das salas, com a rea-
lização de consultas e atendimentos ambulatoriais para 
tratamento quimioterápico. Além disso, haverá um Centro 
de Infusões com 4 consultórios especializados.

BRDE E A 
SAÚDE

UNIMED ERECHIM
O novo Hospital da Unimed de Erechim foi inaugurado 
em outubro e contou com financiamento do BRDE, no 
valor de R$ 6 milhões. O espaço oferece 35 leitos e três 
salas cirúrgicas no Pronto Atendimento; sete leitos na 
sala de recuperação, além de toda infraestrutura de um 
hospital moderno, com profissionais capacitados, equi-
pamentos de última geração e completo serviço de ho-
telaria. A nova unidade realizará procedimentos cirúr-
gicos de pequena, média e alta complexidade, nas mais 
diversas especialidades e atenderá convênios Unimed e 
clientes particulares.

HOSPITAL DIA DO PULMÃO
O BRDE proporcionou a expansão do Hospital Dia 
do Pulmão, em Blumenau, com o financiamento de 
R$ 3,9 milhões. O hospital, especializado em doen-
ças respiratórias, investiu na ampliação das áreas de 
consultórios e serviços, tratamento, salas de exames, 
administrativa, além da construção de leitos de inter-
nação e de um auditório para palestras, estudos de 
casos e treinamentos voltados aos públicos interno e 
externo. O nome Hospital Dia do Pulmão é resultado da 
sua abordagem, que possibilita agilizar o atendimento, 
através da realização dos exames complementares, e o 
início do tratamento no mesmo dia, evitando a hospita-
lização convencional na maioria dos casos.

NEFROCLÍNICA DE 
FOZ DO IGUAÇU 
A Nefroclínica obteve R$ 6,6 milhões de financiamento 
do BRDE para construir sua nova sede e melhorar sua 
infraestrutura no tratamento de insuficiências renais, 
via hemodiálise e de diálise peritoneal, na cidade de Foz 
do Iguaçu. A clínica pretende ampliar sua capacidade 
de atendimento de 288 para 315 pacientes, com novas 
instalações adequadas às exigências das autoridades de 
saúde no trato de deficiências renais. 
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03
DESEMPENHO 

OPERACIONAL

Ao ofertar crédito de longo prazo para 
empreendedores, o BRDE beneficia 

produtores rurais, cooperativas e 
empresas de todos os portes, gerando 

postos de trabalho e maior arrecadação 
de tributos. Além disso, apoia projetos 
de interesse dos municípios e de suas 
comunidades, no meio urbano e rural. 
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MDS E BRDE NO COMBATE 
A PERDAS E DESPERDÍCIOS 
DE ALIMENTOS
Com o objetivo de combater o problema de perdas e 
desperdícios de alimentos, a Secretaria Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do 
Desenvolvimento Social, o diretor de Planejamento 
do BRDE, Luiz Corrêa Noronha, o Ministério do Meio 
Ambiente – MMA, o Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, a Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e Abastecimento – SEAD e a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
Embrapa reuniram-se para elaborar uma linha de fi-
nanciamento do BRDE para o combate de Perdas e 
Desperdícios de Alimentos.

CADEIA PRODUTIVA DA 
PROTEÍNA ANIMAL
Um dos exemplos do apoio técnico do BRDE aos 
Governos foi a coordenação do Estudo sobre a 
Cadeia Agroindustrial de Proteína Animal no Rio 
Grande do Sul. Além do BRDE, secretarias de 
Estado, órgãos estaduais, diversas lideranças e 
executivos dos segmentos envolvidos e técnicos 
de entidades públicas e privadas participaram 
da elaboração do trabalho em 2017. O estudo 
compreendeu os setores de aves, ovos, suínos, 
lácteos, bovinos, ovinos e peixes, e objetivou 
identificar as dificuldades e propor políticas 
para ampliar a competitividade no mercado 
nacional e internacional.  

GRUPO DO BIODIGESTOR
O BRDE integra o Grupo de Trabalho do Biodigestor com 
o objetivo de promover ações institucionais e prover fi-
nanciamento à multiplicação do uso de biodigestores 
como solução para os resíduos orgânicos oriundos das 
atividades da agroindústria no Rio Grande do Sul. O GT 
é uma parceria institucional que congrega 30 represen-
tantes de instituições públicas, universidades, sistema 
financeiro, indústrias e entidades civis do estado e teve 
sua origem em audiência pública conjunta das comissões 
de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, Economia e 
Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia 
Legislativa do Estado, por iniciativa da deputada esta-
dual Zilá Breitenbach. O GT contou com o apoio técnico 
do BRDE, que promoveu a aplicação de metodologia do 
Banco Mundial na construção da árvore de problemas e 
marco lógico para um futuro projeto de disseminação do 
uso de biodigestores no estado do Rio Grande do Sul.

COMBATE À VIOLÊNCIA
A segurança pública também foi tema de desta-
que no BRDE em 2017. O Banco, em parceria com a 
Secretaria de Segurança Pública do RS e o Ministério 
do Desenvolvimento Social, elaborou o Programa de 
Combate à Violência, que visa promover ações preven-
tivas para a redução da criminalidade, bem como esti-
mular a propagação da cultura de paz e não violência. 
O Programa foi apresentado ao BNDES, que apreciou a 
iniciativa e irá utilizá-lo como base de uma ação nacional.

PRESERVAÇÃO DO  
BIOMA PAMPA
Em parceria com a BirdLife/SAVE Brasil, por meio da 
Alianza del Pastizal, o BRDE passou a integrar um gru-
po formado por produtores rurais, técnicos, professores, 
consultores e gestores que representam mais de 30 ins-
tituições ligadas à produção rural, ao ambiente e ao de-
senvolvimento sustentável. O objetivo é a criação de um 
programa de financiamento integrado a atividades de 
assistência técnica para dar seguimento a uma bem-su-
cedida experiência de manejo da produção agropecuária 
aliada à conservação do bioma Pampa.
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CONTRATAÇÕES

A carteira de crédito do BRDE é bastante diversifica-
da. Em termos de grandes setores, existe um relati-
vo equilíbrio. Entretanto, é necessário destacar que 
grande parte das atividades industriais e de comércio 
e serviços estão relacionadas com a atividade agrope-
cuária, seja na armazenagem e na industrialização dos 
produtos primários, seja no fornecimento de insumos 
e equipamentos. Em 2017, o setor de infraestrutura 
apresentou crescimento da ordem de 15,2% enquanto 
houve redução dos financiamentos aos demais setores.
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Evolução real das contratações (R$ milhões)

Em decorrência do quadro econômico recessivo e das mudanças no direciona-
mento da atuação do BNDES, principal funding do BRDE, ocorreu um recuo nos 
valores contratados em 2017 em relação ao ano anterior. As contratações do 
BRDE atingiram R$ 2,2 bilhões, num total de 5.137 novas operações de crédito 
– uma redução de 26,9% no valor contratado em relação a 2016. 

Contratações por setor 
Valor contratado (R$ mil)

Do número total de clientes que firmaram contratos 
ao longo do ano com o Banco, 87,9% são produtores 
rurais, sendo que 69,5% são míni e pequenos pro-
prietários. Além do apoio direto do BRDE, um grande 
contingente de produtores rurais foi beneficiado pelos 
financiamentos concedidos por intermédio de con-
vênios operacionais com cooperativas de crédito às 
quais são associados.

Contratações por setor 
Número de operações

REPERCUSSÕES 
SOCIOECONÔMICAS DA 
ATIVIDADE OPERACIONAL

INVESTIMENTO TOTAL VIABILIZADO

R$ 4,07 BILHÕES

POSTOS DE TRABALHO MANTIDOS 
E/OU GERADOS

33.065

RECEITA ADICIONAL DE ICMS PARA  
OS ESTADOS DA REGIÃO

R$ 359,1 MILHÕES/ANO

Ao longo de 2017, os projetos apoiados pelo BRDE via-
bilizaram investimentos de R$ 4,07 bilhões nos Estados 
da Região Sul, gerando uma arrecadação adicional es-
timada de ICMS de R$ 359,1 milhões. Esses empreen-
dimentos possibilitaram a criação e/ou manutenção 
de aproximadamente 33,1 mil postos de trabalho, dos 
quais 6,6 mil são empregos diretos.
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DESEMBOLSOS
As liberações de recursos efetuadas pelo BRDE atingi-
ram aproximadamente R$ 2,42 bilhões em 2017, o que 
corresponde a uma variação de -13,5% em relação ao 
ano anterior.

Contratações por 
origem dos recursos

FONTES DE RECURSOS
O BRDE vem empreendendo esforços para diversificar 
seus fundings, mas o Sistema BNDES ainda permane-
ce a principal fonte de recursos dos financiamentos 
realizados, representando 93% do total financiado em 
2017. Entre as linhas disponibilizadas pelo BNDES, 
as que obtiveram maior demanda foram: BNDES 
Automático, com 28,5% dos valores contratados; 
BNDES FINEM, que representou 16,4%; PRONAF, com 
15%; e PRODECOOP, com 9,8%.

Também foram utilizados recursos do Programa 
INOVACRED da FINEP, que representaram 2,5% do 
montante contratado, da Caixa Econômica Federal 
(CEF), com 0,5% de participação no total, e do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste do 
Banco do Brasil (FCO), destinado a operações no Mato 
Grosso do Sul, responsável por 2,9% dos contratos 
firmados. Além disso, foram utilizados recursos pró-
prios e prestação de garantias, que responderam por 
1,1% do valor total contratado.

Desembolsos por setor 
Valor desembolsado (R$ mil)

Evolução real dos desembolsos 
(R$ milhões)

Contratações por porte – Valor contratado

Contratações por porte – Número de clientes

Microempresa   até 360.000
Pequena Empresa 360.000 até 16.000.000
Média Empresa  16.000.000 até 90.000.000
Grande Empresa  mais de 90.000.000

Classificação por 
porte – Faturamento 
(R$ mil)

2,2%

0,2%9,6%

18,5%

69,5%
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04
DESEMPENHO

FINANCEIRO

O BRDE trabalha para expandir sua contribuição 
em áreas críticas para o desenvolvimento 

sustentável. Em especial durante os períodos 
de baixo crescimento econômico, um banco 

de desenvolvimento desempenha importante 
função anticíclica, ajudando a equilibrar 

resultados e impactos nas dimensões 
econômica, social e ambiental. 

O BRDE atingiu a liderança entre os agentes financeiros credenciados que operaram com 
recursos do Sistema BNDES na Região Sul, alcançando 14,7% dos desembolsos totais efe-
tuados na região. Em âmbito nacional, o BRDE ocupou a 6ª posição no ranking, com parti-
cipação de 5,4% no total de desembolsos em 2017.

Entre as linhas de financiamento do 
Sistema BNDES, o BRDE destacou-se 
pela 4ª colocação nos desembolsos dos 
Programas Agrícolas do Governo Federal, 
em que foi responsável por 12,3% dos 
recursos totais repassados. Também se 
destaca na 5ª colocação nos desembol-
sos do BNDES Automático, que somaram 
R$ 703,1 milhões, o que representa 8,8% 
dos desembolsos realizados no País.

Participação do BRDE nos 
desembolsos do BNDES (%)

DESTAQUES  
RANKING BNDES 2017
1ª colocação nos desembolsos na Região Sul

6ª colocação no total de operações indiretas

5ª colocação no produto BNDES Automático

4ª colocação nos programas agrícolas do 
governo federal
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ATIVO TOTAL
(milhões) 

SALDO DE OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO
(milhões) 

O saldo de operações de crédito 
alcançou R$ 13,9 bilhões, um aumento 

de 3,6% em relação ao ano anterior.

O ativo total do BRDE atingiu R$ 17,2 bilhões 
ao final do exercício de 2017, um acréscimo 

de 4% em relação ao ano anterior. 

O desempenho financeiro do BRDE em 2017 seguiu em linha 
com o registrado em 2016, com um lucro de R$ 118 milhões, 
que permitiu elevar o Patrimônio Líquido do BRDE acima de R$ 
2,5 bilhões. O fortalecimento patrimonial do Banco vai ao en-
contro do valor institucional de autossustentabilidade, por meio 
do qual o BRDE busca apoiar o desenvolvimento econômico e 
social sem gerar ônus às finanças públicas dos Estados.

As Demonstrações Contábeis do BRDE podem ser encontradas, 
na íntegra, no site:

www.brde.com.br/transparencia/demonstracoes-financeiras-2

 

RESULTADO  
DAS OPERAÇÕES
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TAXA DE INADIMPLÊNCIA
A taxa de inadimplência do BRDE continua inferior à verificada no Sistema Financeiro Nacional 
(SFN). Para operações com parcelas em atraso superior a 90 dias, a taxa de inadimplência re-
gistrada em dezembro de 2017 foi de 3,05%. Ao longo do ano, a taxa média observada foi de 
2,63%. A taxa mais elevada foi verificada no mês de outubro, quando atingiu 3,34%.

RENTABILIDADE 
SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A rentabilidade sobre o patrimônio líquido 
médio alcançou 4,8% em 2017, uma pequena 
diminuição em relação ao ano anterior. O 
Banco gerou ainda R$ 137,4 milhões em 
impostos federais, na forma de imposto de 
renda e contribuição social. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(milhões) 

RESULTADO LÍQUIDO
(milhões) 

O patrimônio líquido, por sua vez, atingiu R$ 2,51 bilhões 
em dezembro de 2017, o que corresponde a um cresci-
mento de 2,9% em comparação com 2016.

O resultado líquido obtido pelo Banco foi de 
R$ 118 milhões, o que corresponde a um aumento 
de 0,3%, a preços correntes, em relação a 2016. 
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05
O BRDE E A 

SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

As mudanças climáticas, 
a redução da biodiversidade 

e as condições de vida nas 
grandes metrópoles fazem parte do 

conjunto de problemas presentes – e 
ameaças para o futuro – que têm colocado 

a sustentabilidade socioambiental em destaque 
na pauta das grandes questões contemporâneas. 

Atento a esse cenário, o BRDE deflagrou um 
processo de fortalecimento de suas ações de 

responsabilidade socioambiental para conferir 
institucionalidade e estruturação dos processos 

relacionados com a temática. 

(A) Receita Bruta 1.231.664

(B) Bens e Serviços Adquiridos 
de Terceiros

(1.046.814)

Despesas com Repasses (605.965)

Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa (285.757)

Outras (155.092)

(C) Valor Adicionado Bruto (A-B) 184.850

(D) Retenções 
      (depreciação, amortização, 
exaustão)

(5.558)

(E) Valor Adicionado Líquido (C-D) 179.292

(F) Transferência 299.232

Receitas Financeiras 276.539

Resultado não Operacional 22.693

(G) VALOR ADICIONADO 
A DISTRIBUIR

478.524

Governo 200.121
Impostos expurgados ou subsídios 200.121 

Colaboradores 160.354 

Salários 112.742 

Encargos Previdenciários 8.011 

Previdência Privada (complementar) 13.625 

Benefícios 17.608 

Participação nos Resultados 8.368

LUCROS RETIDOS DO EXERCÍCIO 118.048 

GERAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
RIQUEZA (R$ mil)

DISTRIBUIÇÃO 
POR PARTES 
INTERESSADAS (R$ mil)

A riqueza total gerada e distribuída pelo BRDE em 2017 
foi de R$ 478,5 milhões, o que representa um aumento 
de 3,6% em relação ao ano anterior. 

Os quadros a seguir mostram a distribuição da riqueza 
gerada:
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O PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA AGENDA 
AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P)

Visando apoiar a responsabilidade socioambiental nas 
atividades administrativas e operacionais do setor pú-
blico, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) promove a 
inciativa da Agenda Ambiental da Administração Pública 
– A3P. Por meio da A3P, instituições e órgãos públicos 
absorvem e compartilham as melhores práticas na-
cionais e internacionais para a gestão sustentável de 
suas atividades. O BRDE aderiu à A3P desde meados 
de 2015, havendo instituído a Comissão A3P em 2016, a 
qual formulou o Plano de Gestão Socioambiental.

O BRDE, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e as 
Secretarias de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná firmaram acordo de coopera-
ção para implantação e promoção da Agenda Ambiental 
na Administração Pública (A3P). O BRDE passa a 
atuar junto a órgãos e entidades federais, estaduais 

O Plano reúne seis eixos de atuação:

• Uso racional dos recursos

• Gerenciamento de resíduos sólidos

• Qualidade de vida no ambiente de trabalho

• Sensibilização e Capacitação

• Licitações/Compras sustentáveis

• Construções sustentáveis

AÇÕES DESENVOLVIDAS 
PELAS AGÊNCIAS DO BRDE

CONVÊNIO BRDE – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PARA 
PROMOVER AGENDA AMBIENTAL NA REGIÃO SUL

e municipais nos três estados da Região Sul para o 
enfrentamento das questões ambientais, levando em 
conta a urgência em reduzir gastos com energia, dar a 
destinação correta a rejeitos e garantir a produção e o 
consumo sustentáveis.

A POLÍTICA 
E O PLANO DE AÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL
O ponto de partida desse processo foi a elaboração da 
Política de Responsabilidade Socioambiental, em 2014, 
que lançou as bases para a formulação do respectivo 
Plano de Ação, em 2015. Como resultado, foram iden-
tificados os eixos principais da estratégia de atuação 
do BRDE em Responsabilidade Socioambiental: 

ESTRUTURAÇÃO DO 
PROGRAMA BRDE 

PRODUÇÃO E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS 

(PCS)

IMPLANTAÇÃO DA 
AGENDA AMBIENTAL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(A3P)

APRIMORAMENTO DOS 
MECANISMOS DE GESTÃO DO 

RISCO SOCIOAMBIENTAL

PARANÁ  
SUBSTITUIÇÃO 
DE LÂMPADAS
Na agência de Curitiba, 900 
lâmpadas fluorescentes foram 
substituídas por LED em 
2017, reduzindo o consumo de 
energia elétrica.

SANTA CATARINA
USO EFICIENTE 
DO SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO
 
Em Florianópolis, destacou-se a 
utilização mais eficiente do sistema 
de ar condicionado, reduzindo 
seu uso no início e no final do dia, 
por meio do uso de equipamentos 
melhor dimensionados às 
necessidades da Agência.

RIO GRANDE DO SUL 
ELEVADORES 
MAIS EFICIENTES
Nas dependências do BRDE 
em Porto Alegre, foi iniciado 
o processo de substituição 
dos elevadores, que deverá 
gerar significativa economia 
de energia elétrica.
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Com o financiamento de R$ 13,2 milhões do 
BRDE, a COMPANHIA ÁGUAS DE ITAPEMA (SC) 
investiu na implantação de rede de coleta de 
esgoto, estações elevatórias e de bombeamento 
de água. 

USO RACIONAL E EFICIENTE DA ÁGUA
Apoio a projetos que estimulam o uso racional e efi-
ciente da água no agronegócio, na indústria, no comér-
cio e em serviços, como (a) melhoria da eficiência em 
atividades de produção agropecuária; (b) recuperação 
de condições para geração e armazenamento de recur-
sos hídricos; e (c) processos industriais de redução, oti-
mização e reuso de recursos hídricos.

GESTÃO DE RESÍDUOS E RECICLAGEM
O BRDE PCS apoia projetos de gestão de resíduos e 
reciclagem no agronegócio, na indústria, no comércio 
e em serviços. Alguns exemplos compreendem proje-
tos de racionalização do uso de insumos; reciclagem 
e tratamento de resíduos; e redução e tratamento de 
efluentes líquidos e gasosos.

O projeto de reciclagem e o beneficiamento 
de sucata de metal mereceu o crédito 
de R$ 728 mil do BRDE por seu ganho ao meio 
ambiente. O financiamento teve como objetivo a 
aquisição de prensa para materiais metálicos. 
A TECNOVA PREPARAÇÃO DE MATERIAIS, de 
Farroupilha (RS) – coleta os resíduos de ferro 
e inox de diversas indústrias com sua frota 
de veículos e, pelo processo de prensagem, 
forma blocos de 60 kg. A Tecnova comercializa 
os blocos em pallets e envolvidos em plástico 
strech, diminuindo a possibilidade de oxidação 
durante a estocagem. O produto é vendido para 
fundições e siderúrgicas tanto do mercado 
interno como externo, como Estados Unidos, 
Holanda, Israel, Indonésia, Índia e China.

AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
O BRDE PCS estimula e financia projetos que promo-
vam as melhores práticas de sustentabilidade no agro-
negócio, com o objetivo de reduzir impactos ambientais. 
Entre as possibilidades de apoio estão: (a) tratamento e 
aproveitamento de dejetos; (b) recuperação de pasta-
gens; (c) diversos sistemas de integração envolvendo 
lavoura, pecuária e florestas; (d) regularização ou ade-
quação das propriedades rurais à legislação ambiental. 
Esse subprograma está em destaque em 2017, pois foi 
responsável pelo financiamento de 34 projetos, os quais 
totalizaram R$ 34,9 milhões.  

CIDADES SUSTENTÁVEIS
O BRDE PCS também oferece apoio a projetos que tor-
nem grandes cidades e pequenos municípios em co-
munidades sustentáveis. Juntamente com o programa 
BRDE Municípios, investimentos em energias limpas 
e renováveis, agronegócio sustentável, gestão de resí-
duos e reciclagem, além do uso racional e eficiente dos 
recursos hídricos, podem ser financiados pelo poder 
público para melhorias e investimentos na qualidade de 
vida da população, seja ela urbana ou rural. Não houve 
demanda de projetos desta natureza em 2017, mas o 
BRDE vislumbra oportunidades na área da iluminação 
pública, tratamento de resíduos urbanos e saneamento.

  

BRDE PRODUÇÃO E 
CONSUMO SUSTENTÁVEIS
Com o objetivo de estimular projetos com poten-
cial positivo para a sustentabilidade socioambien-
tal, foi criado, em 2015, com apoio do Ministério do 
Meio Ambiente, o Programa BRDE PCS – Produção e 
Consumo Sustentáveis. Trata-se de um compromisso 
com a qualidade de vida no presente e no futuro, numa 
consolidação de práticas institucionais já adotadas pelo 
Banco interna e externamente.

O BRDE PCS viabiliza empreendimentos nas áreas do 
agronegócio, indústria, comércio e serviços e está es-
truturado em seis subprogramas integrados:

A RIO BONITO EMBALAGENS, situada 
em Boa Ventura do São Roque, no Paraná, 
investiu R$ 5,7 milhões na modernização 
de suas estruturas e equipamentos, sendo 
R$ 4,3 milhões financiados pelo BRDE. A 
empresa produz embalagens para ovos mediante 
reciclagem de aparas de papel e papelão. O 
projeto permitirá a redução de custos com 
a produção de embalagens, em especial na 
preparação da massa oriunda do aproveitamento 
de resíduos.

Além dos projetos de energia eólica, mais comuns 
nos últimos anos, em 2017 o BRDE concentrou 
esforços no financiamento de projetos de energia 
solar fotovoltaica, proporcionando R$ 6,9 milhões 
em investimentos.

Foram financiados dois projetos no Paraná de 
minigeração de energia solar em segmentos 
distintos, mas com o objetivo único de redução 
de custos. Uma empresa de tecnologia da 
informação, situada em Curitiba, instalou o 
sistema gerador fotovoltaico sobre telhados da 
sede, enquanto um supermercado de Foz do 
Iguaçu implantou sistema semelhante.

A empresa de logística portuária ITAZÉM 
implantou um sistema de energia solar 
fotovoltaico, com 4.394 painéis, que totalizam 
uma capacidade de geração igual a 4.394 kWh, 
em uma área de terreno de aproximadamente 
15 mil/m2. As novas instalações solares 
proporcionarão autossuficiência energética para 
a câmara frigorífica de produtos para exportação 
no Porto de Itajaí.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
SUSTENTÁVEIS
Apoio para ações na indústria e no comércio ataca-
dista e varejista que compreendem a sustentabilidade 
socioambiental.

ENERGIAS LIMPAS E RENOVÁVEIS
O BRDE PCS oferece apoio a projetos que contribuem 
para a redução do desperdício e para a racionalização 
do uso da energia em ambientes domésticos, produti-
vos ou comerciais. Por sua natureza sustentável, ape-
nas projetos de geração de energia que utilizem fontes 
renováveis, como a eólica e a solar, são apoiadas pelo 
BRDE, assim como projetos de eficiência energética.

A relação dos principais projetos 
de energia de fontes renováveis 
financiados pelo BRDE em 2017 

pode ser vista na página 15. 

No âmbito do tratamento de dejetos alinhado à 
geração de energia elétrica, o BRDE financiou 
o produtor rural JOÃO PAULO FACCIO, de 
Xanxerê (SC), em R$ 1,3 milhão. O sistema de 
tratamento de dejetos de suínos, dotado de dois 
biodigestores e uma unidade de compostagem, 
e de um grupo gerador de 120 KW, visa dar 
melhor destino aos efluentes da sua Unidade 
de Produção de Leitões (UPL). Atualmente, 
a propriedade abriga duas mil matrizes, e a 
estrutura montada irá suprir totalmente a 
necessidade de energia elétrica para consumo 
próprio, mesmo com a futura ampliação da UPL 
para quatro mil matrizes.
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Apoiar iniciativas que contribuam para 
o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental sustentável é a principal função do 
BRDE. Nesse sentido, os mecanismos de renúncia 

fiscal – municipais, estaduais ou de âmbito nacional – 
possibilitam o aporte de recursos financeiros significativos 

para projetos sociais, culturais e esportivos em benefício 
de públicos de todas as idades, assim como de grupos em 

situação de vulnerabilidade. Para o BRDE, os investimentos 
com uso das leis de incentivo são estratégicos e integram tanto a 

Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA como a Política 
de Comunicação, por consistirem em importantes instrumentos de 

aproximação e interlocução com a sociedade. 

06
O BRDE E A 

SOCIEDADE
PRÊMIO DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 2017
Certificado e medalha do prêmio, outorgado pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
na categoria Entidades Governamentais.

PREMIAÇÕES 
RECEBIDAS

 
BRDE É O MAIOR INVESTIDOR AMBIENTAL DO SUL
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE foi o maior 
investidor ambiental da Região Sul, com investimentos de R$ 456 milhões, 
segundo a 24ª edição do Prêmio Expressão de Ecologia, entregue em 
julho, da Editora Expressão. O ranking Expressão dos Maiores Investidores 
Ambientais levou em conta os investimentos declarados nos 109 cases de 
80 empresas e instituições que concorriam ao prêmio.

BRDE RECEBEU DA SANTA CASA DE PORTO 
ALEGRE O TROFÉU AMIGOS DA BOA CAUSA
"O seu olhar sensível, convertido em apoio aos projetos sociais da Santa 
Casa, tornou muito melhor a vida de milhares de pessoas. Agora é a nos-
sa vez de agradecer este ato de generosidade e comprometimento com o 
próximo". Assim a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre agradeceu, 
no Encontro da Boa Causa realizado em outubro, a valiosa contribuição de 
empresas e instituições, entre elas o BRDE.
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ESPORTES OLÍMPICO E 
PARAOLÍMPICO CAMPEÕES
O grito “É campeão!” foi ouvido por todos que acom-
panharam a final do CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS de 2017, no 
Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, em ou-
tubro. O grito veio da equipe já medalhista olímpica da 
Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (AFD). 
A equipe voltou para casa com o primeiro lugar geral na 
competição – quatro medalhas de ouro individuais, ouro 
por equipe na espada masculina, quatro medalhas de 
prata e sete de bronze nas provas individuais. O BRDE 
se orgulha de ter apoiado este projeto.

A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE FUTSAL PARA CEGOS – 
AGAFUC recebeu doação para desenvolver a prática regu-
lar do Futebol de 5, uma modalidade paraolímpica e uma 
equipe campeã. A equipe sagrou-se bicampeã invicta em 
2017 na Série A (Campeonato Brasileiro). Este foi o segun-
do título nacional da história da equipe, que conta com di-
versos atletas integrantes da seleção brasileira.

O BRDE estabeleceu uma parceria de três anos com o 
PROJETO OLÍMPICO DA SOGIPA. O projeto tem como 
finalidade criar condições para melhorar o desenvolvi-
mento dos atletas de alto rendimento das modalidades 
de atletismo, esgrima e judô, almejando expressivos 
resultados nacionais e internacionais. Já é um proje-
to campeão olímpico e em 2017 “nossa atleta” Mayra 
Aguiar conquistou seu segundo título mundial. 

DOCUMENTÁRIOS QUE 
MOSTRAM A DIFERENÇA
O documentário “EM FRENTE” teve sua estreia no dia 3 
de março de 2017 no Cinema do CIC, em Florianópolis. 
O filme, patrocinado pelo BRDE por intermédio da Lei 
Rouanet, apresentou a trajetória de quatro empreende-
dores brasileiros motivados a gerar impacto social por 
meio da inovação, fazendo refletir sobre o lado humano 
por trás da tecnologia.

A LIGA DOS CANELAS PRETAS é produção audiovisual 
100% patrocinada pelo BRDE por meio da Lei Rouanet. 
Com cerca de 30 minutos de duração, o curta-metra-
gem resgata a marcante e pouco conhecida história 
de uma agremiação pioneira de futebol: a Liga dos 
Canelas Pretas, que promovia campeonatos com os jo-
gadores negros impedidos de ingressar nas equipes de 
futebol da época. O documentário revela como se deu o 
processo de ingresso do negro não só no futebol, mas 
na própria sociedade rio-grandense.

INCENTIVOS 
FISCAIS
Em 2017, o BRDE aprovou investimentos de R$ 3,3 mi-
lhões em projetos sociais, culturais e esportivos nos 
três estados do Sul por meio das leis de incentivo fiscal. 
Esses projetos terão aplicação de recursos para execu-
ção no ano de 2018.  Anualmente, o BRDE mobiliza-se 
para promover um processo de inscrição, seleção e 
aporte de recursos como doações em projetos com 
base na apuração do imposto a pagar.

Foram destinados R$ 419 mil para a atenção e proteção 
ao idoso; R$ 419 mil para as instituições que prestam 
serviços de assistência a crianças e jovens; R$ 419 mil 
para projetos esportivos aprovados pela Lei de Incentivo 
ao esporte; R$ 419 mil para projetos de apoio a atenção 
oncológica; e R$ 1.636 mil em projetos culturais da Lei 
Rouanet. Infelizmente, neste ano, o BRDE não recebeu 
propostas para apoio a projetos do PRONAS, e o recur-
so não pode ser acumulado para os próximos anos.

A seguir destacamos alguns dos projetos aprovados em 
2016 e executados ao longo de 2017.

BEM-ESTAR, DIGNIDADE 
E AUTONOMIA
A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE EDUCAÇÃO AO 
CIDADÃO ESPECIAL (AFECE), de Curitiba, desenvolveu 
projeto apoiado pelo BRDE por meio do Fundo da Infância 
e Adolescência (FIA), para a melhoria na estrutura da 
unidade, reforço de pessoal e ampliação do atendimento 
a 225 pessoas com deficiência intelectual de alto grau 
de comprometimento, entre crianças, jovens e adultos.

Em 2004, a ASSOCIAÇÃO INICIATIVA CULTURA PASSOS 
DA CRIANÇA foi criada para promover a interação, cola-
boração e o desenvolvimento mútuo através de um ser-
viço de fortalecimento de vínculos que integra a criança e 
o adolescente com a família e a comunidade paranaense. 
Em 2017, o BRDE ajudou para que a ONG atendesse 132 
crianças e adolescentes, em 17 atividades, e 57 famílias, 
fornecendo ainda 180 refeições por dia.

O PROJETO APRENDENDO A PROGRAMAR GAMES 
promoveu o aprendizado em programação de jogos 
para jovens em situação de vulnerabilidade social de 
todos os bairros de Florianópolis. O programa foi execu-
tado pelo Comitê para Democratização da Informática 
de Santa Catarina – CDI-SC e contou com o patrocínio 
do BRDE por meio do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

A PEQUENA CASA DA CRIANÇA, entidade com mais 
de 61 anos de atividades em Porto Alegre, recebeu 
apoio para melhorias em sua infraestrutura de aten-
dimento a mais de 500 crianças e adolescentes e 66 
idosos em 2017. 

O LAR GUSTAVO NORDLUND, que promove assistência 
integral à pessoa idosa em situação de acolhimento de 
longa permanência nos âmbitos da Saúde, Educação, 
Lazer, Estudos e Pesquisas, Defesa dos Direitos e apoio 
sociofamiliar, na cidade de Porto Alegre, contou com o 
apoio do BRDE para realizar investimentos na melhoria 
e na reforma de sua infraestrutura. 
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FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
UF Projeto Proponente Apoio (R$)

PR
ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA AO RECÉM–NASCIDO NA 
MATERNIDADE DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

19.500,00 

PR CONSTRUINDO O FUTURO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO A EXEPCIONAL 19.500,00 

PR ESPERANÇA SOLIDÁRIA I
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE APOIO 
A CRIANÇA COM NEOPLASIA

33.278,61 

PR
PROJETO QUALIFICAR – AMPLIAÇÃO E GARANTIA 
DE QUALIDADE DE VIDA PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS.

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE 20.000,00 

PR TRILHANDO SONHOS ASSOCIAÇÃO INICIATIVA CULTURAL 47.376,60 

RS
ABRINDO PORTAS PARA O FUTURO III: 
TOCANDO, LENDO E PRESERVANDO

INSTITUTO POPULAR DE ARTE-EDUCAÇÃO – IPDAE 25.000,00 

RS CULTURA NA PRIMEIRA INFÂNCIA
CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SANTO ANTÔNIO

15.000,00 

RS ESTIMULANDO O AMANHÃ ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE BENTO GONÇALVES 28.278,61 

RS INCLUSÃO PRODUTIVA
ASSOCIÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO

15.000,00 

RS NÚCLEO DE APOIO AO PACIENTE INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL 26.376,60 

RS PROJETO CIRANDA CULTURAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA ISABEL 15.000,00 

RS UM OLHAR DE ENCANTO E ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO 
DO DOWN – AIDD/BG

15.000,00 

SC
A RELEVÂNCIA DO USO DOS TESTES PARA A 
QUALIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA NA AVALIAÇÃO DA 
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA APAE SMOESTE.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS (APAE) SMOESTE

20.000,00 

SC AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO APAS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS 70.000,00 

SC
EDUCATEEN: EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
E ECONOMIA DOMÉSTICA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC 21.301,20 

SC JOVENS TALENTOS EMPREENDEDORES ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABADEUS 28.354,01 

418.965,63 

DISSEMINANDO A CULTURA
Com patrocínio do BRDE, por meio da Lei de Incentivo à 
Cultura (Lei Rouanet), a Orquestra de Câmara Solistas 
de Londrina, um dos grupos camerísticos mais concei-
tuados do país, com uma trajetória de 20 anos, apre-
sentou em 2017 a primeira fase da 7ª Mostra de Música 
de Câmara, com apresentações gratuitas em municí-
pios do Norte paranaense. 

O Circuito Festival Audiovisual Mercosul – FAM de ci-
nema passou a contar com o patrocínio do BRDE pela 
Lei de Incentivo à Cultura e pode exibir os filmes ven-
cedores do 19º Florianópolis Audiovisual Mercosul em 
diversas cidades de Santa Catarina.

Depois de levar oficinas de música para 12 municípios 
catarinenses, o projeto “Na Palma da Mão” encerrou seu 
ciclo de treinamentos. O programa, que recebeu o apoio 
do BRDE, levou capacitação em musicalização para 249 
professores de escolas públicas de cidades com menos 
de 10 mil habitantes de Santa Catarina. 

O Projeto Viagem Teatral, patrocinado pelo BRDE, percor-
reu 13 cidades de Santa Catarina com apresentações dos 
três espetáculos selecionados pelos realizadores. Nesta 
temporada, houve destaque para a diversidade, possibi-
litando 27 apresentações gratuitas e em locais públicos.

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UF Projeto Proponente Apoio (R$)

PR
A PRÓTESE DE ESTENOSE AÓRTICA E A 
QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

150.527,89

RS
CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
ASILO PADRE CACIQUE

ASILO PADRE CACIQUE 40.688,30 

RS ENVELHECIMENTO JOVEM – 2018
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA 
DE AMPARO MÃO DE DEUS

15.000,00 

RS UM OLHAR SOBRE NOSSOS IDOSOS
IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE

44.921,67 

RS VIDA DIGNA COM IGUALDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHÂNIA 34.917,92 

RS VIVER MELHOR NA TERCEIRA IDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA GRACA 15.000,00 

SC CANTANDO A VIDA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS SEMPRE FELIZ 22.585,00 

SC CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA MATURIDADE
SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL

15.755,00 

SC CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES DE IDOSOS
SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL

34.720,00 

SC
MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE ITÁ – SC

ASSOCIAÇÃO CLUBE DA AMIZADE ITÁ 44.849,85 

418.965,63 

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
UF Projeto Proponente Apoio (R$)
PR FUTSAL NA ESCOLA ASSOCIAÇÃO CASCAVELENSE DE HANDEBOL – ACH 27.398,61 

PR HANDEBOL DE PONTA LIGA DE HANDEBOL DOS CAMPOS GERAIS 14.120,00 

PR HANDEBOL TOLEDANO ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE HANDEBOL 46.056,60 

PR JOGANDO PELA VIDA INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO 20.000,00 

PR
PROGRAMA DE FOMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
NO RUGBY EM CADEIRA DE RODAS

SAÚDE ESPORTE SOCIEDADE ESPORTIVA 32.080,00 

RS BELLA FUTSAL – FORMAÇÃO PARA TODOS. ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA BELLA FUTSAL 10.000,00 

RS ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS
ASSOCIÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO

15.000,00 

RS OLHAR NO PRESENTE, VISÃO DE FUTURO ANO II ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE FUTSAL PARA CEGOS 30.000,00 

RS TÊNIS E CIDADANIA SAPIRANGA FUNDAÇÃO TÊNIS 15.000,00 

RS VIDA EM MOVIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIBA 15.000,00 

RS PROJETO OLÍMPICO III SOGIPA 54.655,21 
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UF Projeto Proponente Apoio (R$)

RS CATÁLOGO 30 ANOS IECINE
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE CINEMA

15.000,00 

RS CIRCUITO DE GAITA PONTO E VIOLÃO FRISKE & FRISKE LTDA. 15.000,00 

RS CIRCUITO MUSICAL FRISKE & FRISKE LTDA. 15.000,00 

RS CIRCULAÇÃO DA ORQUESTRA DE ENCANTADO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA 
MUNICIPAL DE ENCANTADO

20.000,00 

RS CLARA E VIRA M. C. I. GOMES – PRODUTORA – ME 20.000,00 

RS DANÇA CIDADÃ – PLANO ANUAL ROYALE ESCOLA DE DANÇA E INTEGRAÇÃO SOCIAL 20.000,00 

RS EXPOCANDE CULTURAL 2018 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CANDELÁRIA 15.000,00 

RS MAIS MÚSICA FURI – CAMPUS DE ERECHIM 15.000,00 

RS MEDIANEIRA INSTRUMENTAL BANCO DA ESPERANÇA 46.557,28 

RS MEMÓRIA DA RADIODIFUSÃO DO RS INSTITUTO PE. LANDELL DE MOURA 15.000,00 

RS MEMORIAL IGREJA NOSSA SENHORA DAS DORES CULT ASSESSORIA E PROJETOS CULTURAIS LTDA. 30.000,00 

RS ORQUESTRA DE VIOLÕES 6ª EDIÇÃO
ASSOCIAÇÃO BENTOGONÇALVENSE DE CONVIVÊNCIA 
E APOIO À INFÂNCIA E JUVENTUDE – ABRAÇAÍ

15.000,00 

RS
ORQUESTRA JOVEM DO RIO GRANDE DO 
SUL – PLANO DE ATIVIDADES

ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA JOVEM DO RIO GRANDE DO SUL 30.000,00 

RS PLANO ANUAL MARGS – 2018
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI

50.506,30 

RS PORTO VERÃO ALEGRE 2018 MAIS ALÉM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 30.000,00 

RS PROJETO VEM, CRIANÇA! CRISTINA LUCIA ALBERTI LISOT 15.000,00 

RS RIO GRANDE DO SUL CULTURA E IDENTIDADE SALIS E SALIS LTDA 25.000,00 

RS SONS DA INCLUSÃO
ASSOCIÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO

15.000,00 

RS ÚLTIMOS DIAS DE SUPER HERÓI – ITINERANTE FUNDAÇÃO THIAGO DE MORAES GONZAGA 15.000,00 

RS
XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE DE PASSO FUNDO

AOFFERS – ASSOCIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE 
FESTIVAIS FOLCLÓRICOS DO RIO GRANDE DO SUL

15.000,00 

SC  ARTE, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE ONG ME ENSINA 20.500,00 

SC
CINECLUBE INFANTIL NO CINEMA DO CENTRO 
INTEGRADO DE CULTURA – CIC

NÚCLEO DE AÇÃO INTEGRADA 44.736,10 

SC CIRCUITO CULTURAL – 2ª EDIÇÃO INSTITUTO MARATONA CULTURAL 22.000,00 

SC COLÔNIA ALEMÃ BLUMENAU NO SUL DO BRASIL CINE CLUBE NOSSA SENHORA DE DESTERRO 57.661,80 

SC EXPOSIÇÃO FRITZ PLAUMANN PARÂMETRO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME 45.738,00 

SC MAGIA DE NATAL 2017
ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE 
TURISMO, EVENTOS E CULTURA

50.000,00 

SC
DARCY BRASILIANO DOS SANTOS: 
CONSTRUTOR DE SENSIBILIDADES

REDE MARKETING CULTURAL 45.210,00 

SC NOS RETRATOS DA COLUNA PRESTES TEREZINHA OSMARI BAGATINI 40.000,00 

SC O LAGO DOS CISNES PRÓ MÚSICA DE FLORIANÓPOLIS 10.000,00 

SC PLANO ANUAL DE ATIVIDADES INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL 153.114,56 

SC
REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA DA EEB 
PROFESSORA BENTA CARDOSO

ANA SCZESNY 39.660,48 

SC
21º FENATIB–FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO 
PARA CRIANÇAS E JOVENS DE BLUMENAU

INSTITUTO DE ARTES INTEGRADAS DE BLUMENAU–INARTI 30.000,00 

1.675.862,73 

LEI ROUANET 
UF Projeto Proponente Apoio (R$)
PR ACADEMIA DE BANDA MARCIAL GUARDA MIRIM DE LONDRINA ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE LONDRINA 27.704,85 

PR CANTAR – V EDIÇÃO INSTITUTO JOSÉ GONZAGA VIEIRA 10.000,00 

PR CONCERTOS PERCUSSIVOS NAS ESCOLAS RICARDO CORRÊA 10.000,00 

PR
DABKE – FESTIVAL DE DANÇA SÍRIO LIBANESA 
(DANÇA, GASTRONOMIA, MUSICA E TEATRO)

INSTITUTO CULTURAL DE DANÇAS E ARTES FOLCLÓRICAS 67.000,00 

PR
ESCOLA DE DANÇA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E 
AMIGOS DO BALLET DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E AMIGOS DO 
BALLET DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ

28.000,00 

PR ESCOLA DE TEATRO DA APAC – ANO 07
APAC ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A ARTE 
E A CULTURA DE SERTANÓPOLIS

25.000,00 

PR FOCO – LABORATÓRIO DE AUDIOVISUAL LAZ AUDIOVISUAL LTDA. 20.000,00 

PR G2 CIA DE DANÇA – CIRCULAÇÃO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DE BAILARINOS E APOIADORES 
DO BALÉ TEATRO GUAÍRA

67.000,00 

PR MENESTREL CONTA A IMIGRAÇÃO NO PARANÁ MARCELLO ANDRADE DOS SANTOS ME 32.500,00 

PR
ORQUESTRA DE CÂMARA SOLISTAS DE LONDRINA – MOSTRA 
DE MÚSICA DE CÂMARA – DO ERUDITO AO POPULAR

APOLÔNIA PRODUÇÕES CULTURAIS 27.704,85 

PR OS DEZ SUDOESTES II – PORANDUBA SUDOESTINA EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A 15.000,00 

PR
OUTRO SUL – CONCERTOS DA ORQUESTRA 
SANFÔNICA DE PATO BRANCO

ORQUESTRA SANFÔNICA DE PATO BRANCO 15.000,00 

PR
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017 – 
CENTRO CULTURAL CASTROLANDA

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CASTROLANDA 10.000,00 

PR
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO PARQUE 
HISTÓRICO DE CARAMBEÍ – 2017

ASSOCIAÇÃO PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ 10.000,00 

PR PLANO ANUAL MON 2018
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MON – 
MUSEU OSCAR NIEMEYER

50.000,00 

PR PROJETO FUTURO & VIDA HARMONIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL 10.000,00 

PR RESPEITÁVEL PÚBLICO CIRCO ZANCHETTINI LTDA 60.000,00 

PR SÉRIE PALCOS MUSICAIS – MOSTRA DE MÚSICA BRASILEIRA APOLÔNIA PRODUÇÕES CULTURAIS 10.000,00 

PR UM MUNDO ENTREVISTO LUCIANE PEREIRA DA SILVA NAVARRO 37.000,00 

PR
VOU DE BIKE: MOBILIDADE URBANA E O 
DIREITO À CIDADE EM MARINGÁ

FELIPE HALISON PIRES DOS SANTOS 05030823921 9.006,38 

PR
SHOWS ÍTALO-BRASILEIRO – DOIS 
CONTINENTES UMA EMOÇÃO

COPERARTE – COOPERATIVA DE ARTE E 
CULTURA DO SUDOESTE DO PARANA

17.704,85 

RS MEU NOME É JORGE PANDA FILMES LTDA 40.000,00 

RS ECOCINEMA – CINEMA ITINERANTE MORAIS E MORAES LTDA 25.000,00 

RS A ARTE DE PERTENCER CLUBE SOCIAL PERTENCE LTDA– ME 15.000,00 

RS
BIBLIOTHECA PÚBLICA PELOTENSE – 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

BEATRIZ HELENA MIRANDA ARAUJO – ME 41.557,28 

UF Projeto Proponente Apoio (R$)

SC APAN VOLEI – ANO I ASSOCIAÇÃO PROFESSOR ARTUR NOVAES 30.000,00 

SC ESCOLINHA DE GINÁSTICA DE SÃO JOSÉ – SC ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DE SÃO JOSÉ – AGIS 60.912,21 

SC ESCOLINHA DE REMO MARTINELLI CLUBE NÁUTICO FRANCISCO MARTINELLI 30.000,00 

SC PROJETO ESPORTE E LAZER FASE 6 BAIRRO DA JUVENTUDE DOS PADRES ROGACIONISTAS 18.743,00 

418.965,63 
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MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
BRDE/PNUD
Em 25 de setembro de 2015, líderes dos 193 Estados-
membros das Nações Unidas aprovaram, por consen-
so, em Nova Iorque, a adoção da Agenda 2030 con-
tendo 17 objetivos e 169 metas do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

A conexão do BRDE com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável é imediata. A recente motivação do banco 
para uma maior aproximação e integração com orga-
nismos internacionais e multilaterais voltados ao de-
senvolvimento mostrou que estar alinhado às iniciati-
vas de Responsabilidade Socioambiental é uma decisão 
de planejamento estratégico e posicionamento comer-
cial acertada e inevitável para o BRDE.

Em 2017, foi elaborado um estudo que pudesse iden-
tificar como o BRDE vem financiando Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável nos últimos quatro anos. 
O resultado identificou uma aderência média de 83% 
de nossa carteira aos ODS. Ao ser avaliado o impacto 
total dos projetos nos ODS, chega-se a um percentual 
de impacto total de 114% da carteira, ou seja, existem 
diversos projetos que atendem a dois ou mais ODS ao 
mesmo tempo, gerando efeito multiplicador de impacto.

Assim, considerando sobretudo a importância estraté-
gica e fundamental de um sistema financeiro realmen-
te alinhado aos objetivos nacionais e internacionais de 
desenvolvimento sustentável, que estabeleça as bases 

e os instrumentos necessários para a consecução da 
Agenda 2030 e dos ODS no País, o BRDE firmou um 
Memorando de Entendimento com o PNUD com o ob-
jetivo de “Criar um marco de cooperação entre as par-
tes, de forma não exclusiva, e em áreas de interesses 
comuns para promoção e alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável na Região Sul do País.” 

ATIVIDADES CULTURAIS
O BRDE oferece à sociedade espaços destinados es-
pecialmente a atividades culturais. Junto à agência 
de Curitiba, está localizado o Palacete dos Leões, pré-
dio histórico restaurado e apto a receber mostras de 
arte, apresentações musicais, workshops, palestras, 
sempre gratuitas.  Em 2017, entre tantas atividades, o 
Palacete dos Leões recebeu a mostra de fotografia de 
André Nacli, denominada “Tempo Matéria”, com obras 
inéditas do fotógrafo. A exposição integra o circuito de 
exposições da Bienal Internacional de Curitiba.

PRONON
UF Projeto Proponente Apoio (R$)

PR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE RADIOTERAPIA PARA 
O HOSPITAL DO CANCER DE CASACAVEL – UOPECCAN

UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS 
E COMBATE AO CANCER

47.391,23 

PR O FATOR HUMANO NA BUSCA PELA EXCELÊNCIA INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA 47.391,23 

PR CARACTERIZAÇÃO DOS ANTICORPOS ANTANTI – HLA
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLINICAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

47.391,23 

PR
SALA CIRÚRGICA INTELIGENTE, VISANDO A 
MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES 
ONCOLÓGICOS ASSISTIDOS PELO SUS

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DAS DOENÇAS DO 
FÍGADO – KOUTOULAS-RIBEIRO

67.309,15 

PR
PROGRAMA DE FOMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
NO RUGBY EM CADEIRA DE RODAS

SAÚDE ESPORTE SOCIEDADE ESPORTIVA 32.080,00 

SC
AQUISIÇÃO DE UM ACELERADOR LINEAR DE UMA 
ENERGIA PARA RADIOTERAPIA DO CEPON

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 94.782,45 

SC
AQUISIÇÃO DE UM ACELERADOR LINEAR DE UMA 
ENERGIA PARA RADIOTERAPIA DO CEPON

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 19.917,92 

SC SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO ACELERADOR LINEAR SOCIEDADE LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO 94.782,45 

418.965,65 

PACTOS E 
COMPROMISSOS 
VOLUNTÁRIOS ASSUMIDOS 
PELO BRDE

PACTO GLOBAL DA ONU
O BRDE é membro signatário do Pacto Global da ONU, uma inicia-
tiva voluntária que objetiva mobilizar a comunidade empresarial in-
ternacional para um compromisso mundial que complementa as 
práticas de responsabilidade socioambiental nos campos de Direitos 
Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Contra a Corrupção. A adesão 
formaliza princípios e práticas já adotados pelo BRDE e influencia no 
aperfeiçoamento da conduta ética do Banco.
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Um dos diferenciais que o BRDE mais valoriza 
é a qualificação técnica de seu quadro de 

funcionários. Entre as prioridades estratégicas 
do Banco estão a gestão de pessoas, as 
melhorias no ambiente de trabalho e a 

promoção de atividades que contribuam para o 
desenvolvimento profissional e pessoal. 

07
QUEM FAZ  

O BRDE

O Palacete dos Leões recebeu um 
novo tom de azul que realça sua 
arquitetura e beleza. A pintura nova 
e todos os reparos feitos no espaço, 
trabalho que durou mais de dois 
meses, foram supervisionados e 
acompanhados pela Coordenação 
do Patrimônio Cultural da 
Secretaria de Estado da Cultura, 
com a fiscalização da Secretaria do 
Urbanismo de Curitiba. Arquitetos 
que acompanharam a obra contam 
que pesquisas indicam que a cor 
original do Palacete dos Leões, 
inaugurado em 1902, era azul, 
em tonalidade muito próxima da 
atualmente escolhida. 

Em Florianópolis, o Espaço Cultural Celso Ramos, no 
andar térreo da agência catarinense do BRDE, acolhe 
intensa programação cultural. Em 2017, entre diver-
sas exposições, ocorreu uma mostra inédita de Design 
com a exposição “D’vinties: design, vintage, retrô e re-
design” que reuniu designers, arquitetos, academia e 
visitantes e apresentou 45 produtos brasileiros e es-
trangeiros. Destacam-se, ainda, a exposição “Mesmo 
Olhar sobre Diferentes Lugares”, do artista Fabiano 
RK de Melo; a exposição “Ancestrais” do artista Rica de 
Lucca que trouxe elementos da cultura indígena; e a ex-
posição “Pedra Lascada” em que o artista Marco Rocha 
apresenta sete esculturas inspiradas nas primeiras 
ferramentas de pedra criadas pelo homem. 

Em Porto Alegre, a já tradicional Mostra Literária do 
BRDE foi marcada pela inauguração do novo espaço 
dedicado ao Projeto Memória, que agora ocupa a re-
cém-reformada sobreloja da sede do banco, no Centro 
Histórico. Além de servir como repositório da memó-
ria institucional produzida desde a criação do BRDE, 
reunindo documentos, contratos, fotografias e outros 
materiais que contam a história dos 56 anos do Banco, 
o espaço passa a abrigar também exposições e ativida-
des culturais diversas.
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FORMAÇÃO ACADÊMICA
Quase dois terços dos funcionários do Quadro de 
Carreira ocupam cargos com exigência de educa-
ção superior completa: Analistas de Projeto, Técnicos 
em Desenvolvimento, Analistas de Sistema, Técnicos 
em Processamento de Dados, Técnicos em Recursos 
Humanos e Bibliotecários. Cargos de nível médio – 
Assistentes Administrativos, Auxiliares Administrativos 
e Programadores – correspondem a pouco mais de 
30% do quadro. Contínuos, Serventes, Recepcionistas, 
Motoristas e Operador de Computador perfazem o res-
tante do Quadro.

Perfil dos funcionários por faixa etária (%)

Instrução Acadêmica %

SUPERIOR COMPLETO E PÓS-GRADUAÇÃO 79,07

SUPERIOR INCOMPLETO 5,51

ENSINO MÉDIO COMPLETO 13,00

OUTROS 2,42

PERFIL DOS 
COLABORADORES
O corpo funcional do BRDE é composto por 529 vagas 
no Quadro de Funcionários de Carreira e por 38 vagas 
destinadas aos membros do Quadro de Funcionários 
de Gabinete, vinculados ao mandato da Diretoria, 
perfazendo 573 vagas. Lideram esta equipe os seis 
Diretores designados pelos Governadores dos Estados 
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. 
O Quadro de Carreira é selecionado mediante aprova-
ção em concurso público e contratado sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Como parte das ações de readequação de ativida-
des e estruturas internas realizadas ao longo do ano, 
em 2017 o BRDE iniciou o Programa de Estímulo ao 
Desligamento Voluntário – PEDV, objetivando o ajuste 
do quadro funcional, modificação do perfil das despesas 

PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS  
POR GÊNERO (%)

OCUPAÇÃO DE FUNÇÃO 
GRATIFICADA POR GÊNERO (%)

administrativas, racionalização da gestão, renovação da 
estrutura de cargos e mitigação dos riscos associados 
a passivos trabalhistas. Como resultado do Programa 
– que se estende até o segundo trimestre de 2018 –, o 
BRDE encerrou o ano de 2017 com 489 funcionários em 
exercício.

Organizado em estrutura hierárquica do tipo linear e 
estrutura decisória baseada em comitês e colegiados, 
o BRDE conta, ao final de 2017, com 79 funcionários do 
Quadro de Carreira designados em posições de chefia 
e gestão. O quadro abaixo resume a distribuição dos 
cargos de chefia por gênero, entre homens e mulheres.

68,50 31,50
HOMENS MULHERES

78,48 21,52
HOMENS MULHERES
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O Banco investe continuamente em cursos de aperfeiçoamento, 
seminários e palestras que preparam e qualificam o seu corpo 
funcional. Em 2017, houve participação de 434 funcionários em 
ao menos um evento de treinamento, o que representa 75,74% 
do total do Quadro de Pessoal.

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL  
E PESSOAL

De acordo com seu valor institucional de reconhecer o 
conhecimento técnico, o BRDE mantém uma estrutu-
ra de profissionais diversificada, o que possibilita uma 
abordagem transdisciplinar das questões a partir da 
multiplicidade de conhecimentos.

ESTAGIÁRIOS
Visando a oferecer oportunidades a estudantes de ní-
vel universitário ou médio profissionalizante, por meio 
de experiências no mercado de trabalho, o BRDE ofe-
rece mais de uma centena de estágios nas áreas de 
Economia, Ciências Contábeis, Administração, Direito, 
Engenharia Civil, Agronomia, Tecnologia da Informação, 
Jornalismo e Biblioteconomia. O BRDE finalizou o ano 
de 2017 com 92 estagiários em atividade.

O BRDE conta, ainda, com a contribuição de estagiários 
de nível superior e nível médio técnico e de jovens que 
ingressam mediante participação em seu programa de 
aprendizagem.

JOVENS APRENDIZES
O Programa Jovem Aprendiz teve sua 
implantação aprovada no BRDE em 2014, tendo 
a finalidade de promover a profissionalização 
de jovens e contribuir para o desenvolvimento 
social e profissional do adolescente, mediante 
atividades teóricas e práticas desenvolvidas no 
ambiente de trabalho. 

O programa iniciou com um grupo de 17 
aprendizes. A avaliação desta experiência 
foi extremamente positiva em termos de 
comprometimento e interesse. A ampliação 
das vagas foi um passo natural na consolidação 
do programa. Durante o ano de 2017, o BRDE 
chegou a contar, simultaneamente, com 
26 jovens, finalizando o ano com 19 jovens 
aprendizes.

Composição cargos de 
nível superior (%)



60 | RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SOCIOAMBIENTAL  RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SOCIOAMBIENTAL | 61

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
O BRDE tem sido responsável por ações importantes 
em relação à saúde dos funcionários, familiares e da 
comunidade em geral. Isso é feito por intermédio das 
“campanhas dos meses coloridos”, como têm sido cha-
madas, em todas as agências. Na campanha do Janeiro 
Branco promoveu-se o envio de dicas semanais de fácil 
execução que ajudam a alcançar maior equilíbrio físico 
e mental para o dia a dia. No Setembro Amarelo, fo-
ram promovidas ações que visam a estimular o diálogo 
como ferramenta de combate ao suicídio. No Outubro 
Rosa e Novembro Azul, a campanha voltou-se para a 
conscientização do cuidado com a saúde e prevenção 
do câncer da mulher e do homem, respectivamente. 
O Dezembro Laranja também fez parte do rol de ações 
dessa natureza, buscando dar visibilidade para a pre-
venção do câncer de pele. 

Outras campanhas ganham a atenção do BRDE, como 
a campanha em prol da atenção no trânsito e a come-
moração do Dia Mundial do Meio Ambiente, lançando 
uma série de orientações para a preservação do meio 
ambiente, já praticadas pela Agência. Além disso, 
anualmente ocorre a campanha de Doação de Sangue, 
em duas etapas: uma campanha anual no mês de ju-
lho e as chamadas particulares, em que a Comissão 
de Responsabilidade Socioambiental de cada agência 
divulga pedidos de doação de sangue para colegas e 
parentes, quando necessário.

REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS
A política salarial do BRDE segue as condições estabe-
lecidas anualmente pela Convenção Coletiva da catego-
ria dos bancários. O plano de benefícios atende aos em-
pregados e dependentes, contemplando programas de 
assistência à saúde, odontológica, infantil (auxílio-cre-
che) e alimentar. O BRDE é participante do Programa 
Empresa Cidadã, oferecendo licença-maternidade por 
um total de 180 dias e licença-paternidade em um total 
de 20 dias, abrangendo também os casos de adoção.

A saúde do trabalhador é uma preocupação do BRDE, 
por isso o banco dispõe de serviço de medicina do tra-
balho, cujas atribuições são de realizar perícias, acom-
panhar o controle de ausências ao trabalho motiva-
das por questões de saúde, realizar exames médicos 
admissionais, demissionais, periódicos e de retorno 
ao trabalho. Além disso, oferece ginástica laboral que 
além de mitigar possíveis lesões em decorrência do 
trabalho repetitivo, tem o foco em sensibilizar o cola-
borador, valorizando-o como ser humano integrado ao 
seu ambiente de trabalho, e proporcionar-lhe bem-es-
tar físico e mental. 

Os funcionários podem aderir à previdência com-
plementar da Fundação BRDE de Previdência 

Complementar – ISBRE, destinada a oferecer 
suplementação aos benefícios concedidos 
pela Previdência Oficial, através de aposen-
tadoria, auxílio-doença e pensão. 
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O BRDE tem como desafios continuar 
colaborando para a retomada do crescimento 
econômico regional e avançar ainda mais em 

seu compromisso com a sustentabilidade 
socioambiental, em alinhamento com 
a perspectiva global dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

08
DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES

VOLUNTARIADO 
O BRDE conta com muitos colaboradores que já rea-
lizam ações de voluntariado, participando de diversos 
projetos sociais com trabalho ou doações. Entretanto, 
muitos funcionários possuem o desejo de colaborar, 
mas nem sempre existe a proximidade com alguma 
instituição dessa natureza. Isso motivou a criação 
de um espaço na Intranet do Banco para divulga-
ção e informação do trabalho voluntário praticado 
pelos nossos colaboradores. A Coordenadoria de 
Responsabilidade Socioambiental do BRDE pretende, 
com isso, estimular a participação de mais pessoas, 
fomentar um banco de solidariedade, fazendo os links 
necessários entre quem deseja colaborar e aquelas 
instituições que necessitam e já contam com a con-
fiança e o trabalho de alguns colegas. 

Uma ação já tradicional promovida em todas as agên-
cias do BRDE é o Natal Solidário. Os colegas das agên-
cias de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba montaram 
e distribuíram kits e presentes de Natal para os fun-
cionários terceirizados do BRDE e familiares. A comu-
nidade de moradores da Vila das Torres, em Curitiba, 
também foi beneficiada.

Em 2017, o BRDE se orgulhou de comemorar, 
junto com a Associação Beneficente Colmeia 
Deborah, seus 40 anos. A associação congrega 
hoje 98 funcionários e ex-funcionários da 
agência do Paraná que colaboram e promovem 
ações em prol do voluntariado social. 
Com a contribuição destes colaboradores, 
a associação ajuda quatro instituições 
assistenciais de Curitiba, que atendem 
adultos e crianças, e promove campanhas 
de arrecadação em datas comemorativas, 
como Natal, Páscoa e Dia das Crianças, 
além de promover a distribuição de diversos 
itens a comunidades carentes e funcionários 
terceirizados da agência. 
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Os bancos de desenvolvimento surgiram a partir do fi-
nal da Segunda Guerra Mundial. Uma época na qual a 
indústria manufatureira ainda era a grande fronteira 
dinâmica da tecnologia, e a industrialização a grande 
meta dos países em desenvolvimento. Uma época na 
qual os fluxos financeiros internacionais eram mui-
to menos fluídos e no qual a revolução da tecnologia 
da informação ainda dava seus primeiros passos. Um 
mundo muito diferente do atual.

Cabe a pergunta: ainda há espaço para as instituições fi-
nanceiras de fomento no mundo de hoje e de amanhã? A 
enorme velocidade com que os recursos transitam entre 
diferentes atores e países, a onipresença da tecnologia 
da informação e as novas trilhas do avanço tecnológico 
em áreas como a biotecnologia e a inteligência artificial 
não teriam tornado essas instituições obsoletas? Esta é 
uma questão com a qual o BRDE, fundado há mais de 56 
anos, se depara constantemente, e é o desafio existen-
cial que motiva sua busca por se reinventar, trilhar no-
vos caminhos, buscando novas formas de continuar sua 
missão de promover o desenvolvimento.

O próprio entendimento do conceito de desenvolvimento 
transformou-se ao longo das décadas. Se no passado ele 
enfatizava o crescimento econômico e a industrialização, 
negligenciando outros aspectos, atualmente é inconce-
bível uma visão de desenvolvimento que não contemple 
a sustentabilidade social e ambiental. Mais do que o sim-
ples aumento da renda, o desenvolvimento hoje significa 
a melhoria das condições de vida das pessoas e o res-
peito ao meio ambiente. O BRDE conjuga desta visão e 
espera, em 2018, avançar no apoio a projetos focados na 
sustentabilidade econômica e social.

Em 2018, o BRDE pretende alcançar R$ 3 bilhões de con-
tratações.  Mais do que um simples montante, este valor 
representará o financiamento de milhares de produto-
res da agricultura familiar, de melhor infraestrutura nos 
Municípios, de projetos que promoverão a sustentabili-
dade ambiental, da inovação tecnológica e muitas outras 
ações em prol do desenvolvimento integrado, inclusivo e 
sustentável. 

Além da viabilização de projetos via crédito, o BRDE 
também pretende ampliar a gama de serviços que atual-
mente realiza, com destaque para sua atuação como 
agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual e na 
prestação de serviços aos municípios catarinenses be-
neficiados pelo FUNDAM. O Banco pretende avançar na 
estruturação de Parcerias Público-Privadas, no apoio 
técnico à formulação e implantação de políticas públicas 
e outras ações relevantes para a sociedade.

Se em sua origem, o objetivo dos bancos de desenvol-
vimento era estimular o crescimento econômico e a di-
versificação da estrutura produtiva, hoje se soma a esta 
meta a promoção da sustentabilidade social e ambiental, 
assegurando melhores condições de vida para a atual 
e para as próximas gerações. Este é o caminho que o 
BRDE se desafia a trilhar em 2018, estimulando a eco-
nomia verde, a inovação, a geração de emprego e renda: 
o desenvolvimento sustentável.

SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 
APENAS RESTAURA A NORMALIDADE.
APROVEITAR OPORTUNIDADES SIGNIFICA 
EXPLORAR NOVOS CAMINHOS.
PETER DRUCKER
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