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O ano de 2020 será lembrado pela pandemia da covid-19, evento 
que assolou vidas, empregos e atividades econômicas em prati-
camente todo o mundo. Os impactos do coronavírus impuseram, 
de forma repentina, grandes desafios para a sociedade.

O BRDE, como propulsor do desenvolvimento sustentável na 
Região Sul, assumiu o compromisso de apresentar soluções aos 
problemas resultantes buscando contribuir com os esforços dos 
estados-controladores e da sociedade civil para o enfrentamento 
do novo coronavírus. Após o anúncio de restrições pelos gover-
nantes, em março, o Banco prontamente organizou sua estru-
tura administrativa para adequá-la às exigências tecnológicas, 
e proporcionou o trabalho remoto aos seus funcionários. Com 
isso, preservou a saúde dos colaboradores e de suas famílias, 
contribuindo para o menor contágio do vírus.

No que tange à sua atividade fim, o BRDE percebeu a necessidade 
iminente de financiar capital de giro, apesar de não ser o mote de 
um banco de desenvolvimento, afeito aos investimentos de longo 
prazo. Assim, o Banco lançou o Programa Recupera Sul, ofertando 
capital de giro aos diversos empreendedores afetados pelas medi-
das de distanciamento social, principalmente às micro e pequenas 
empresas. Para seus clientes, o BRDE possibilitou a postergação 
do pagamento das parcelas por um período de seis meses, per-
mitindo a eles as condições para ajustarem seus compromissos 
financeiros de curto prazo. Essas iniciativas proporcionaram a 
manutenção de milhares de empregos e de renda na Região Sul.

Por outro lado, ações diretas de combate à pandemia foram rea-
lizadas, auxiliando financeiramente projetos de universidades na 
oferta de testes e estudos relacionados à covid-19.
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Apesar desse contexto, o BRDE seguiu execu-
tando suas estratégias de longo prazo. Pela 
promoção do desenvolvimento sustentável e a 
consecução dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), o Banco aplicou mais de 
R$ 3,3 bilhões na economia da Região Sul, 
com destaque aos Programas Recupera Sul, 
Produção e Consumo Sustentáveis (PCS) e 
BRDE Municípios. Para a sua sustentabili-
dade econômica, a ampliação dos recursos 
disponibilizados pela Agência Francesa de 
Desenvolvimento (AFD) e o início da parceria 
com o Banco de Desenvolvimento da América 
Latina (CAF), através da assinatura de contra-
tos de empréstimos, demonstram o esforço 
do BRDE para a crescente diversificação das 
suas fontes de recursos, principalmente com 
instituições de fomento internacionais. A maior 
produtividade e eficiência nos processos do 
BRDE são alcançadas pelo avanço na implan-
tação do Projeto BRDE 6.0, incorporando novas 
tecnologias às rotinas de trabalho, sempre com 
foco no cliente. A adoção das melhores práticas 
de Responsabilidade Socioambiental, alinhadas 
com os objetivos da Agenda 2030, seguem em 
contínuo crescimento. 

Além dessas e de outras iniciativas, o BRDE 
manteve o amplo apoio financeiro e técnico ao 
agronegócio e à inovação, já incorporados histo-
ricamente no dia a dia do Banco. No setor rural, 
ressaltamos o trabalho conjunto com as coope-
rativas, a participação nas feiras e a oferta de 
crédito para o fortalecimento da rede elétrica no 
campo. Em relação à inovação, além do crédito 

às empresas, a evolução do BRDE Labs, a partir 
da aceleração das startups selecionadas, pro-
porciona efeitos positivos para os ecossistemas 
de inovação espalhados pela Região Sul. 

Todos esses esforços contribuíram para um 
excepcional desempenho operacional, mesmo 
em um ano de grandes dificuldades. O BRDE, 
em relação ao ano anterior, aumentou o valor 
total contratado em 28,5%, em termos reais, ele-
vando também o número de contratos efetiva-
dos em 19,5%. Pelo lado financeiro, os impactos 
da pandemia não se mostraram tão adversos 
como inicialmente estimados, e o resultado 
líquido do BRDE foi de R$ 199,3 milhões, fruto 
também da baixa inadimplência, a qual atingiu 
sua mínima histórica ao final do ano. Tal perfor-
mance demonstra a capacidade de resiliência 
do Banco frente aos enormes desafios.

Além disso, o BRDE encarou 2020 como 
mais uma oportunidade para se renovar, 
movimento importante para um Banco de 
Desenvolvimento, o qual deve acompanhar a 
evolução das tendências mundiais e suprir 
adequadamente suas diferentes necessida-
des ao longo da história. Desse modo, o BRDE 
se prepara para comemorar seus 60 anos 
em 2021 e seguir sua missão de promover e 
liderar ações de fomento ao desenvolvimento 
econômico e social de toda a Região Sul.   

O desempenho expresso neste Relatório se 
tornou possível pela decisão dos empreen-
dedores de contar com o apoio do BRDE, pela 

confiança que os governos dos estados-controladores depo-
sitaram 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, particularmente ao BNDES, ao Banco do Brasil/FCO, 
à Caixa Econômica Federal/FGTS, à Finep, ao Ministério do 
Turismo/FUNGETUR, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento/Funcafé, à Agencia Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), ao Banco Europeu de Investimentos (BEI), ao Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF) e à ANCINE, pela con-
tínua e crescente parceria no processo de desenvolvimento, aos 
Governos dos Estados Controladores, pela confiança depositada, 
e agradece, ainda, aos funcionários, reafirmando seu reconhe-
cimento pela colaboração recebida.
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Instituição 
Financeira Pública
FUNDADA EM

1961
ESTADOS-CONTROLADORES: 

PR, SC e RS

PRESENTE EM 

1.088 municípios 
(91,4% dos municípios da Região Sul)
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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 multilate-
rais, vários países mantêm instituições próprias fortes e atuantes, 
entre os quais Brasil, França, China, Alemanha, Japão e Espanha.

O principal objetivo dessas instituições é a promoção do bem-
-estar social e o desenvolvimento socioeconômico.  

Todas essas instituições, respeitadas as suas especificidades, 
atuam no sentido de complementar a oferta de financiamento 
dos bancos privados, auxiliando na implementação de políticas 
públicas e contribuindo para a viabilização de investimentos 
produtivos, inclusive como indutores e estruturadores de pro-
jetos estratégicos de longo prazo, além da promoção da Agenda 
2030, do fomento à inovação, assim como a atuação anticíclica 
em momentos de crise. Compromisso com o Desenvolvimento 

Sustentável da Região

Apoiar iniciativas que visem à geração de 
emprego e renda, agregando benefícios eco-
nômicos, sociais e ambientais em nossa região 
de atuação.

Valorização do Conhecimento Técnico

Fundamentar a atuação em critérios e parâ-
metros técnicos, investindo permanentemente 
na qualificação de nosso capital humano.

Autossustentabilidade

Perseguir a autogeração de valor econômico, 
financeiro e institucional, de forma a preser-
var e ampliar nossa capacidade de atuação.

Gestão Colegiada

Decidir de forma compartilhada, qualificando 
e unificando nossas ações.

Resiliência

Criar soluções que garantam a superação das 
adversidades e dos desafios que ameaçam a 
continuidade institucional.

Visão

Missão

Valores

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

Promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econô-
mico e social de toda a região de atuação, apoiando as iniciativas 
governamentais e privadas, através do planejamento e do apoio 
técnico, institucional e creditício de longo prazo.
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Nossa Estratégia
O Sistema de Planejamento Institucional do BRDE contempla o 
conjunto de instrumentos de planejamento interno da instituição, 
tendo o Planejamento Estratégico como peça central, orientando 
todos os demais instrumentos, como o Plano Operacional Anual 
(Plano de Negócios). Em conformidade com a Lei 13.303/2016, 
o Planejamento Estratégico possui um horizonte de cinco anos 
e é revisado anualmente, e seu acompanhamento é realizado 
trimestralmente. 

No Planejamento Estratégico 2020-2024 foram ressaltadas 
temáticas como a busca por recursos de crédito e apoio técnico 
em volume significativo, com condições financeiras apropriadas 
para projetos que promovam o desenvolvimento sustentável; a 
manutenção de uma situação financeira e patrimonial sólida; 
o comprometimento institucional com a Agenda 2030 e com a 
promoção da inovação na Região Sul.

Acrescentou-se a implementação do projeto BRDE 6.0, uma ini-
ciativa que visa ao aumento da produtividade, com a busca cons-
tante por processos operacionais mais eficientes e orientados 
pela incorporação de tecnologia, sempre com foco no cliente.

Os objetivos estratégicos estão alinhados à Filosofia Empresarial 
do BRDE, que tem como 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 cre-
ditício de longo prazo.”

A partir da definição dos objetivos estratégicos, demonstrados 
no Mapa Estratégico, foram definidos 22 indicadores. Desses, 
14 indicadores superaram a meta estabelecida para 2020 e 
8 ficaram abaixo. Ressalta-se que os impactos da pandemia 
influenciaram significativamente para que o Banco não alcan-
çasse diversas metas. Em todas aquelas em que o desempenho 
ficou abaixo do desejado em decorrência de fatores ao alcance 
da gestão do BRDE, foram adotadas medidas corretivas visando  
a um melhor desempenho a partir do próximo ano.

Mapa Estratégico 2020-2024

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

1
SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA

2

+PRODUTIVIDADE 
+EFICIÊNCIA 
+TECNOLOGIA

3
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

4
CONHECIMENTO 
E COMUNICAÇÃO 
COM A SOCIEDADE

5

RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

AGENDA 2030

6
INOVAÇÃO

7
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

8
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Governança, Controle e 
Prática de Gestão
A estrutura de governança do BRDE tem como base a gestão cole-
giada, que é um dos valores institucionais do Banco e permeia 
toda a sua estrutura organizacional. A mais alta instância diretiva 
é o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL, 
constituído pelos governadores do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul (membro do CODESUL, 
mas não integra o BRDE).

O Banco conta com um Conselho de Administração constitu-
ído pela Diretoria do Banco e por dois representantes de cada 
estado, nomeados pelos respectivos Governadores, cabendo 
a Presidência do Conselho de Administração ao Presidente 
do BRDE. A Diretoria, também nomeada pelos governadores, 
é composta por seis membros, sendo dois de cada estado que 
compõe o capital social da instituição. O Presidente é definido 
por um sistema de rodízio, em que a presidência é exercida 
por um representante de cada estado por um período de 16 
meses. Adicionalmente, existem comitês específicos para apoiar 
a Diretoria e o Conselho de Administração em suas decisões.

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.

COMO  
ATUAMOS?
O BRDE, desde 1961, tem como atividade prin-
cipal o financiamento de longo prazo aos pro-
jetos da Região Sul, buscando externalidades 
positivas para a sociedade, que sejam social e 
ambientalmente sustentáveis, que promovam a 
inovação, que desenvolvam os micro e peque-
nos empreendimentos rurais e urbanos e que 
visem ao desenvolvimento da infraestrutura 
dos municípios. Em 2020, em decorrência da 
crise causada pela covid-19, o BRDE incremen-
tou fortemente a disponibilização de recursos 
para capital de giro, visando atender às neces-
sidades imediatas das empresas, contribuindo 
para a manutenção das atividades e empregos. 
As operações de crédito do BRDE contam com 
taxas de juros inferiores e prazos superiores à 
média do mercado financeiro brasileiro.

Em outra linha de atuação, o BRDE presta 
assistência técnica para a estruturação de 
projetos em diversos setores, como energia, 
inovação e municípios, além do histórico apoio 
ao cooperativismo agroindustrial. 

O BRDE, com foco na capilaridade das suas 
operações, forma parcerias estratégicas 
com cooperativas de crédito e de produção 
agroindustrial, e também com fabricantes 
de máquinas e equipamentos. Desse modo, 

o BRDE consegue estar presente em 91,4% 
dos municípios da Região Sul, mesmo pos-
suindo agências apenas nas capitais dos 
estados-controladores.

Atua na assistência técnica junto aos gover-
nos estaduais, Associação Brasileira de 
Desenvolvimento (ABDE) e outras entidades 
para a estruturação de programas e opera-
ções, além da captação de recursos.

O BRDE, com sua capacidade de operaciona-
lizar fundos, atua como agente financeiro do 
Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), fundo 
proveniente de recursos públicos federais 
para estimular a indústria cinematográfica 
e audiovisual de todo o país.

Contribui para a expansão de empresas ino-
vadoras por meio de aportes de recursos em 
Fundos de Investimento em Participação (FIP) 
que investem em empresas inovadoras.

Apoia o ecossistema de inovação regional por 
meio de programas de aceleração de startups 
em parceria com agentes locais.
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Estrutura Organizacional – Organograma Comitês

COGES

Comitê de Gestão

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.

COCRED

Comitê de Crédito

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

COGER

Comitê Gerencial de Agência

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

COPEL

Comissão Permanente de Licitações

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

CORIS

Comitê de Risco

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

COAUD 

Comitê de Auditoria

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

COREL

Comitê de Remuneração e Elegibilidade

Opinar sobre as indicações para membros da Diretoria e Conselho de 
Administração do BRDE e promover e acompanhar a adoção de práticas de 
boa governança corporativa relativas à sucessão, propondo melhorias quando 
necessário.

COFIN

Comitê Financeiro

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

COINF 

Comitê de Informática

Assessora a Diretoria no estabelecimento de políticas e diretrizes que nor-
teiam o uso da informática no BRDE.

COVAL

Comitês de Avaliação

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

Comissão de Ética

Investiga denúncias e representações de supostas infrações ao Código de 
Conduta Ética do BRDE e atua como instância consultiva da Diretoria, dos agentes 
públicos vinculados ou não ao BRDE, bem como de todo e qualquer interessado 
em questão que diga respeito à aplicação do Código de Conduta Ética.

CODESUL
Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul

SUPIN
Super- 

intendência de 
Infraestrutura

SUPLA
Super- 

intendência de 
Planejamento e 

Sustentabilidade

SUARC
Superintendência 

de Acomp. e 
Recuperação de 

Créditos

Conselho de
 Administração

CORIS
Comitê de

 Riscos 

AUDIN
Auditoria
Interna

Comitê de 
Auditoria

SURIS
Superintendência de Gestão de Riscos, 

Controles Internos e Compliance

DIRETORIA

DIRAD
Diretoria 

Administrativa  

DIREP
Diretoria de 

Planejamento 

PRESI
Presidência 

DIARC
Diretoria de 

Acompanhamento 
e Recuperação de 

Créditos

CONJUR
Consultoria 

Jurídica

SUFIN
Super- 

intendência 
Financeira

GADIR
Gabinete 

da 
Diretoria

SUTEC
Super- 

intendência 
de Tecnologia

SUCUR
Superintendência – 
Agência do Paraná

SUPOA
Superintendência – Agência 

do Rio Grande do Sul

SUFLO
Superintendência – 

Agência de Santa Catarina

DIRFI
Diretoria 

Financeira

DIROP
Diretoria de 
Operações 

SUCEC
Superintendência 

de Crédito e 
Controle
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Gestão de Riscos e Controles Internos
A Gestão de Riscos e Controles Internos está 
sob responsabilidade da Superintendência 
de Riscos, Controles Internos e Compliance 
(SURIS), vinculada diretamente ao Conselho 
de Administração, reportando-se a ele através 
do seu Presidente. Em agosto foi regulamen-
tado o funcionamento do Comitê de Riscos 
(CORIS), uma instância adicional de fiscaliza-
ção às ações de gerenciamento de riscos do 
Banco, reportando de maneira independente 
ao Conselho de Administração. Em outu-
bro e dezembro realizaram-se as primeiras 

reuniões do CORIS, fortalecendo ainda mais a 
governança da gestão de riscos do BRDE.

O BRDE realiza o gerenciamento ativo das 
diversas modalidades de riscos aos quais está 
sujeito – risco de crédito, operacional, socio-
ambiental, de capital, de mercado, de liquidez –, 
estabelecendo limites de exposição e adotando 
ações mitigadoras. A unidade de gerenciamento 
de riscos atua ainda na gestão de controles 
internos e compliance, buscando assegurar a 
conformidade normativa e de procedimentos. 

Indicadores Prudenciais de Capital
R$ mil

  dez/18 dez/19 dez/20

Patrimônio de Referência (PR) 2.669.484 2.872.314 3.084.195

Capital Nível I 2.669.484 2.872.314 3.084.195 

Capital Principal 2.669.484 2.872.314 3.084.195 

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 15.258.537 15.744.450 16.559.952 

Risco de Crédito - RWA CPAD 14.035.101 14.472.897 15.346.353 

Risco Operacional - RWA OPAD 1.217.850 1.255.538 1.209.732 

Risco de Mercado - RWA MPAD 5.586 16.015 3.867 

Índice de Basiléia 17,5 18,24 18,62

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.

O Banco utiliza um Sistema de Administração de Riscos Ambientais e Sociais (SARAS) constituído de 
um conjunto de políticas, diretrizes, procedimentos e ferramentas que possibilitam a identificação, 
avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos socioambientais na carteira de crédito. 

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 Financeiro e Comitê de Gestão, ambos compostos por pessoal com capacidade técnica e 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 2020, foram realizados testes de verificação dos proce-
dimentos de continuidade em caso de contingência do mainframe central, que se revelaram eficientes, 
sem interrupção das atividades.

Entre as ações previstas no Plano de Ação e Resposta a Incidentes (Res. CA 2.645) está a implantação 
de um ambiente de contingência para baixa plataforma em 2021. 

Risco Legal

Além da Consultoria Jurídica, que ampara a Administração quanto à conformidade às leis e normas 
aplicáveis às atividades do Banco, o Departamento de Controles Internos e Compliance possui entre 
suas atribuições o zelo pela conformidade dos processos operacionais, inclusive em relação ao orde-
namento jurídico.

Gerenciamento de Riscos

PERFIL CORPORATIVO,
GESTÃO E GOVERNANÇA1 DESTAQUES 

OPERACIONAIS2 O BRDE E A  
INOVAÇÃO4 DESEMPENHO 

OPERACIONAL5
O BRDE E A 
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

7ATUAÇÃO DO BRDE 
NA PANDEMIA DA 
COVID-19

3 QUEM FAZ 
O BRDE8MENSAGEM 

DA DIRETORIA
DESEMPENHO 
FINANCEIRO6



IRRBB – Interest Rate Risk 
in the Banking Book
A partir de janeiro de 2020, o BRDE passou a calcular mensal-
mente o impacto de variações (delta) em taxas de juros sobre as 
operações de crédito (EVE – Economic Value of Equity) e sobre o 
resultado de intermediação financeira (NII – Net Interest Income) 
de sua carteira bancária. O cálculo requer a avaliação a mer-
cado dos fluxos de caixa descontados de todas as operações 
ativas e passivas da carteira de crédito do BRDE, e determina o 
risco de variação no valor total da carteira e no fluxo de receitas 
operacionais em caso de cenários de alta e de baixa da taxa de 
juros. A maior exposição dentre os quatro cenários simulados 
(impacto de vieses de alta e de baixa em taxa de juros no EVE e 
no NII) é registrada no CADOC 2061 – Demonstrativo de Limites 
Operacionais (DLO).

LGPD – Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais
Buscando assegurar a privacidade e o uso responsável dos 
dados de seus clientes, colaboradores e outras contrapartes, 
o BRDE vem empreendendo ações para a plena adaptação à Lei 
Federal nº 13.709 - a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). Ao longo de 2020, o BRDE designou o Encarregado para 
a proteção de dados, mapeou todos os dados pessoais a que tem 
acesso em seus processos operacionais e realizou uma série de 
adaptações para atender à LGPD.

Para o exercício dos direitos e acesso a mais informações sobre 
o tratamento dos dados pessoais e respeito à privacidade, o usu-
ário poderá entrar em contato com o Encarregado através do 
e-mail:  encarregado@brde.com.br .

Segurança Cibernética
O BRDE revisou a sua Política de Segurança 
da Informação, Cibernética e de Comunica-
ções do BRDE – PoSIC, resultando na publi-
cação da Resolução nº 2.644. A PoSIC tem os 
seguintes objetivos:

1. Estabelecer diretrizes que permitam aos 
Agentes Públicos vinculados ao BRDE, bem 
como aos seus parceiros, clientes, fornece-
dores e prestadores de serviço, seguirem 
padrões de comportamento relacionados 
à Segurança da Informação adequados 
às necessidades de negócio e de proteção 
legal do BRDE e do indivíduo nas suas rela-
ções com o Banco;

2. Nortear a definição de normas e procedimen-
tos específicos de Segurança da Informação, 
bem como a implementação de controles e 
processos para seu atendimento;

3. Preservar as informações do BRDE quanto 
à Confidencialidade, Disponibilidade, Integri-
dade e Autenticidade.

A partir dessa nova PoSIC, foram estabelecidos 
o Programa de Segurança Cibernética (SegCi-
ber) e o Plano de Ação e de Resposta a Inciden-
tes. Diversas ações do Plano foram concluídas 
em 2020, as quais destacam-se a elaboração 
e aprovação do normativo interno de gestão 
de acessos a ativos de informação, incluindo 

a política de senhas; o inventário dos ativos de 
informação e seus correspondentes gestores; 
e a política de manutenção de sistemas ope-
racionais, firmwares e antivírus atualizados. 

Em paralelo, o Banco realizou, a partir de nova 
sistemática, os testes semestrais do mainframe 
de contingência, simulando situação mais 
próxima do que ocorreria em situação de 
contingência; normatizou o Gerenciamento de 
Mudanças de TI, objetivando maior satisfação 
dos usuários, redução de incidentes, redução 
de riscos operacionais, geração de trilhas de 
auditoria, maior segurança e governança dos 
Ativos de Informação do BRDE; e estabeleceu 
regramento para a Manutenção da Infraes-
trutura de TI, objetivando a manutenção dos 
Ativos de Informação de Infraestrutura de TI 
do BRDE atualizados.

De forma a difundir o conhecimento entre seus 
funcionários sobre segurança cibernética, o 
BRDE iniciou uma campanha de conscientiza-
ção interna sobre o tema, a qual compreendeu 
a divulgação quinzenal do informativo “Dicas de 
Segurança Cibernética”, a realização de pales-
tra sobre Segurança Cibernética e a inclusão 
de treinamento obrigatório regular de Segu-
rança Cibernética, a todos os colaboradores.
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meio do formulário online disponível no portal, ou pelo e-mail 
transparencia@brde.com.br.

Em 2020, os canais de atendimento do BRDE para Transparência 
receberam 5 solicitações de informações, sendo que 3 foram 
classificadas como “solicitação de informação atendida”, 1 como 
“solicitação de informação parcialmente atendida” e 1 como “soli-
citação de informação indeferida”. As solicitações versaram sobre 
os seguintes temas: Operações de Créditos, FSA - Fundo Setorial 
do Audiovisual, Cargos Comissionados, Transferências internas 
de vagas (Quadro de Pessoal). Dessas solicitações, 3 foram pro-
venientes de pessoas físicas e 2 de representantes de empresas.

Ouvidoria
Outro importante canal de comunicação com a sociedade é a 
Ouvidoria, que representa a última instância para solucionar 
questões não resolvidas pelas vias de atendimento convencionais 
do Banco. A Ouvidoria também é um espaço para questionamen-
tos e sugestões de melhorias.

Para a utilização desse canal de comunicação, pode-se utilizar 
o formulário eletrônico disponível em http://www.brde.com.br/
ouvidoria/, o e-mail ouvidoria@brde.com.br, ou o DDG 0800-600-
1020, no mesmo horário de atendimento externo do Banco (das 
12h30min às 18h30min).

Foram recebidos 8 registros em 2020, sendo 4 através Sistema de 
Registro de Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informações 
(RDR) do Banco Central do Brasil, 3 através do e-mail e 1 atra-
vés do formulário disponibilizado no site. Dentre as 8 demandas 
recebidas, 4 foram classificadas como improcedentes e 4 como 
procedentes, tendo sido solucionadas.

Gestão da Ética 
No ano de 2020 a Comissão de Ética persistiu em sua missão de 
apurar denúncias e representações de supostas infrações ao 
Código de Conduta Ética, responder a consultas apresentadas por 
gestores e funcionários da instituição, e avaliar as declarações de 
manutenção de atividades paralelas. Também neste ano, o BRDE 
renovou a composição da Comissão de Ética, acolhendo e capaci-
tando novos agentes para o fomento e promoção de uma cultura 
de integridade profissional e de ética na gestão da instituição.

Canal de Ética
Ferramenta essencial à área de controles internos para a iden-
tificação precoce de possíveis infrações às normas internas e 
externas e ao Código de Conduta Ética do BRDE, o canal de denún-
cias do BRDE – chamado Canal de Ética – funcionou como meio 
direto entre funcionários, clientes e de demais entes públicos 
e a área de conformidade do BRDE. O Canal permite o registro 
de denúncias de maneira simples, rápida e anônima através da 
Internet (www.canalintegro.com.br/brde) ou telefone (DDG 0800 
878 9015). As manifestações submetidas no Canal são recebi-
das pela área de compliance, que realiza avaliação preliminar de 
procedência e as encaminha para as áreas responsáveis pela 
apuração dos fatos relatados. Em 2020, o Canal recebeu e deu 
encaminhamento a 11 denúncias.

Transparência
O BRDE disponibiliza em seu site o Portal da Transparência (www.
brde.com.br/transparencia), que apresenta informações sobre 
a atuação do Banco, respeitando o sigilo bancário, conforme a 
Lei Complementar nº 105, de 2011. Além das informações divul-
gadas no portal, os interessados podem entrar em contato por 

acesse a ouvidoria do BRDE         

         acesse o canal 
de ética do BRDE         

         acesse o Portal 
da Transparência
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2DESTAQUES
OPERACIONAIS

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

R$562,7milhões 

1.721 operações 
quatro vezes maior que 2019

78,8% superior ao ano anterior

RECUPERA SUL 

R$518,9 milhões 

1.612 empresas 
afetadas pela pandemia

para

ENERGIA RENOVÁVEL 
Financiamento de potência instalada, 
através de energia solar e hídrica.

115,2 MW

BRDE LABS 

32 startups 
aceleradas

RECURSOS EXTERNOS

R$308,4 milhões 
salto de 93,6% em relação 
ao ano anterior

MUNICÍPIOS

R$261,9 milhões 
um aumento de 92,8% 
em relação a 2019

FUNDO GERAL DE TURISMO (FUNGETUR)

R$175,4 milhões 
225% superior a 2019 
Maior repassador de recursos do Brasil  

CONTRATAÇÕES 
2020

PERFIL CORPORATIVO,
GESTÃO E GOVERNANÇA1 DESTAQUES 

OPERACIONAIS2 O BRDE E A  
INOVAÇÃO4 DESEMPENHO 

OPERACIONAL5
O BRDE E A 
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

7ATUAÇÃO DO BRDE 
NA PANDEMIA DA 
COVID-19

3 QUEM FAZ 
O BRDE8MENSAGEM 

DA DIRETORIA
DESEMPENHO 
FINANCEIRO6



Cerimônia virtual da assinatura do contrato entre BRDE e CAF

No que tange às captações externas, o BRDE e a Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD) celebraram a assi-
natura de um novo contrato de crédito, de 70 milhões de 
euros, em agosto de 2020. A primeira operação, no mon-
tante de 50 milhões de euros, foi firmada em março de 2018 
e direcionada a projetos de grande impacto positivo sobre o 
meio ambiente e o clima. Os novos recursos também serão 
destinados a projetos sustentáveis e que estejam alinhados 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) defini-
dos pelas Nações Unidas na Agenda 2030, em especial em 
áreas como saúde, educação e patrimônio cultural.

Adicionalmente, em agosto de 2020, o BRDE e 
o Banco de Desenvolvimento da América Latina 
(CAF) firmaram o contrato que estabelece uma 
linha de crédito no valor de 70 milhões de dóla-
res para financiar empreendimentos que con-
tribuam para a retomada do desenvolvimento 
sustentável na Região Sul do Brasil. Esta é a 
primeira parceria estabelecida entre as duas 
instituições financeiras.

O BRDE procura disponibilizar recursos adequados através dos 
seus Programas de Desenvolvimento. Para obter sucesso nessa 
tarefa, além dos seus próprios recursos, o Banco busca parce-
rias com outras instituições, nacionais e internacionais. Por esse 
trabalho, o BRDE criou as condições para ofertar, em 2020, mais 
de R$ 3,3 bilhões, operacionalizados mediante seus Programas, 
os quais contemplam tanto o crédito emergencial em momento 
de extrema dificuldade aos empreendedores quanto o apoio aos 
novos investimentos em prol do desenvolvimento sustentável. 

Ampliação de Recursos Disponíveis
O BRDE se esforçou para a ampliação da oferta de crédito em três 
frentes: elevando a disponibilização de seus próprios recursos, 
obtendo aumento de limite com seus atuais parceiros e captando 
novos recursos, principalmente de fontes internacionais. Foram 
ampliados os limites junto ao Sistema BNDES para operações 
no segundo semestre, da Finep para projetos de inovação, do 
FUNGETUR para o segmento de turismo, do FGTS, operacionaliza-
dos pela Caixa Econômica Federal para financiamento de projetos 
de infraestrutura públicos e privados, do FCO para o agronegócio 
do Mato Grosso do Sul e do FUNCAFÉ destinados ao setor cafeeiro.

Outras captações com importantes instituições de fomento inter-
nacionais apresentaram avanços substanciais no que tange à 
obtenção da garantia da União, requisito para a efetivação das 
operações de empréstimo. A expectativa é que as seguintes par-
ceiras possibilitem a oferta de 400 milhões de dólares a partir 
de 2021:

• Banco Mundial: recursos destinados à Resiliência Urbana na 
Região Sul, principalmente em investimentos que promovam 
a redução dos impactos de desastres naturais, como inunda-
ções, enxurradas, deslizamento de encostas;

• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): uma opera-
ção para apoio emergencial aos pequenos empreendedores 
afetados pela pandemia da covid-19 (PROSUL EMERGENCIAL), 
e outra para investimentos no Programa de Promoção do 
Desenvolvimento Local da Região Sul (PROSUL);

• New Development Bank (NDB): recursos para o Programa 
de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para 
Atingimento dos ODS (PROINFRA SUL). 

Cerimônia virtual da assinatura do contrato entre BRDE e AFD
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Contratações 
por origem dos recursos

Ressalta-se que os organismos financeiros internacionais perse-
guem os ODS nas suas operações e, assim, identificaram no BRDE 
a oportunidade de ampliar essas ações pelo Brasil. As estimativas 
do Banco apontam que, aproximadamente, 83% de sua carteira 
de crédito é aderente a ao menos um ODS. 

Todo o empenho na diversificação de fontes resultou na redução 
da participação do Sistema BNDES a 57,6% do total de financia-
mentos contratados em 2020, dentro da meta máxima de 60% 
para um único funding, presente no Planejamento Estratégico. 
Importante salientar que esse movimento ocorreu mesmo com 
um aumento de 24,3% do volume contratado com recursos do 
BNDES em relação ao ano anterior, passando de R$ 1,5 bilhão 
em 2019 para R$ 1,9 bilhão em 2020.

Para atingir o objetivo da diversificação, as contratações com 
recursos próprios do Banco somaram R$ 651,0 milhões, eleva-
ção de 75,1% em relação a 2019, enquanto as fontes externas 
corresponderam a R$ 308,4 milhões em operações, salto de 93,6% 
em relação ao ano anterior.

A emissão de títulos financeiros, mais uma alternativa de captação 
de recursos, foi estruturada pelo BRDE em 2020. O Banco aprovou 
a Política de Captação de Recursos no Mercado de Capitais, que 
estabelece a emissão e a colocação, pelo BRDE, de Recibos de 
Depósito Bancário (RDBs). A primeira emissão está prevista para 
o início de 2021 no valor de R$ 30 milhões, os quais serão aloca-
dos no Fundo BRDE de Promoção ao Desenvolvimento Produtivo, 
Sustentável e Social dos Estados da Região Sul - BRDE PROMOVE 
SUL, a fim de serem utilizados para operações de crédito.

2020
Fontes Externas

9,3%

BRDE
19,6%

Sistema BNDES
57,6%

Funcafé
0,5%

Fungetur
5,3%

Finep
2,0%

FCO
1,6%

CEF
4,0%

2019

Fontes Externas
6,5%

BRDE
15,1%

Sistema BNDES
62,3%

Funcafé
0,4%

Fungetur
2,2%
Finep
5,9%

CEF
5,9%

Garantias
1,9%
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PROGRAMAS DE  
DESENVOLVIMENTO
Os Programas de Desenvolvimento são ins-
trumentos utilizados pelo BRDE para criar 
condições diferenciadas aos projetos estra-
tégicos de alto impacto que visem à promoção 
do desenvolvimento da Região Sul.

A ACADEMIA LEAD, em Chapecó, Santa Catarina, oferece equipa-
mentos e aulas de ginástica, dança, jump, funcional, crossfit, entre 
outras atividades físicas. A empresa, com 22 anos de experiência, 
teve que suspender seus negócios com as restrições impostas 
pela pandemia. Para honrar seus compromissos, a Academia 
Lead obteve R$ 52 mil através de uma instituição conveniada do 
BRDE. Através do financiamento, a Academia conseguiu cumprir 
com suas obrigações e também manter seus 7 funcionários. 

BRDE  
Recupera Sul
O Programa de Crédito Emergencial do BRDE 
para recuperação da economia da Região Sul 
- BRDE Recupera Sul - foi lançado em março 
com o objetivo de apoiar as empresas, principal-
mente as micro, pequenas e médias, e os micro-
empreendedores individuais afetados direta 
ou indiretamente pela pandemia. Os recursos 
repassados, na forma de capital de giro e 
microcrédito, totalizaram R$ 518,9 milhões, 
atendendo 1.612 empresas e auxiliando na 
manutenção de empregos na Região Sul.

Os SUPERMERCADOS RICKLI possuem 35 
anos de tradição na região dos Campos Gerais 
do Paraná, contando com quatro unidades, as 
quais totalizam 5,6 mil m² em área de vendas 
e 450 funcionários. Em anos anteriores, o 
BRDE financiou os investimentos nas lojas 
e, em 2020, a empresa precisou de capital 
de giro. O Banco concedeu R$ 1,5 milhão em 
financiamento para a empresa manter suas 
atividades e os empregos diretos gerados.

assista           
no youtube

Contratações
R$ mil

Principais Programas 
de Desenvolvimento

586.365 BRDE/PCS

518.866 BRDE/Recupera Sul

261.880 BRDE/Municípios

98.557 BRDE/PROTUR

88.664 BRDE/INOVA

  
A AKUS PRODUÇÕES FEIRAS E EVENTOS, pequena empresa de 
Porto Alegre, atua no aluguel de estruturas temporárias, como 
palcos, assentos, tablados e toldos para cobertura de estandes, 
necessárias à realização de eventos como shows e exposições. 
A empresa obteve R$ 128 mil de capital de giro do BRDE para 
planejar e operacionalizar a retomada dos seus negócios, os 
quais estavam suspensos por causa da pandemia. A equipe téc-
nica do Banco elaborou uma proposta de ajustes e construiu 
a estratégia junto com o empresário. Com o apoio do BRDE, a 
empresa retornou suas atividades, conseguindo novos clientes, 
como exemplo a decoração de Natal de um grande shopping 
center em Porto Alegre.
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BRDE PCS – Produção e 
Consumo Sustentáveis
O BRDE PCS – Produção e Consumo Sustentáveis é o programa 
pelo qual o BRDE apoia projetos de fortalecimento da susten-
tabilidade socioambiental, financiando mais de R$ 2,38 bilhões 
desde sua criação, em 2015. Em 2020, o Banco financiou R$ 
586,4 milhões em projetos sustentáveis, crescimento de 4,8% 
em relação ao ano anterior.

Contratações Programa BRDE PCS
R$ milhões

Contratações BRDE PCS por subprograma | 2020
R$ mil

Contratações Subprogramas PCS

288.071 Energias limpas e renováveis 
(geração e transmissão)

94.226 Energias limpas e renováveis 
(eficiência energética)

90.489 Agropecuária sustentável

76.856 Cidades Sustentáveis

1.089 Indústria e Comércio Sustentáveis

19.583 Gestão de resíduos e reciclagem

16.051 Uso racional da água

586.365 TOTAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020

209,7

284,1

444,8

300,9

559,4
586,4

O BRDE PCS possui 7 eixos de atuação, apresentando o seguinte 
desempenho em 2020:
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A ECOTTOTAL, de Capela de Santana, Rio Grande do Sul, atua na 
disposição de resíduos industriais classe I (perigosos) e classe 
II (não perigosos). A empresa obteve crédito para a ampliação 
do aterro para resíduos industriais de classes I e II, além da 
construção de unidade de blendagem de resíduos classe I para 
produção de combustível derivado de resíduos. Entre os investi-
mentos previstos, constam obras de terraplenagem e drenagem 
para preparação das células e aquisição de máquinas e equi-
pamentos. O investimento total do projeto foi de R$ 12 milhões, 
sendo integralmente financiado pelo BRDE.

 
O agricultor LUIZ FERDINANDO KUCHENBECKER possui uma área 
de 10.000m² em estufas agrícolas, em Londrina, Paraná, onde são 
produzidas as mudas e as hortaliças em sistema de hidroponia 
sob cultivo protegido. Nessa atividade, os custos mais significati-
vos são representados pela energia elétrica, já que o sistema de 
irrigação é dependente da eletricidade. Para reduzir as despesas 
com energia elétrica, o produtor rural adquiriu equipamentos para 
geração de energia fotovoltaica na propriedade. O investimento 
total foi de R$ 750 mil, sendo R$ 600 mil financiados pelo BRDE.

Em 2020, o BRDE financiou a Cooperativa Geradora de Energia 
Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria (CEESAM) na implantação 
da central geradora hidroelétrica - CGH DA ILHA, com potência 
instalada de 1,5 MW no rio Santa Maria, município de Benedito 
Novo, em Santa Catarina. O valor total do projeto foi de R$ 9,8 
milhões, sendo que o financiamento do Banco foi de R$ 9 milhões.

A empresa ILUMINA GUARAPUAVA, Concessionária de Prestação 
de Serviços de Iluminação Pública do Município de Guarapuava, 
Paraná, obteve financiamento para a modernização, amplia-
ção, eficiência energética, manutenção e operação de 21.922 
Unidades de Iluminação Pública e 22.557 luminárias.

O projeto de R$ 20,2 milhões, sendo R$ 16,6 milhões financiados 
pelo BRDE, prevê, além de outros investimentos, a substituição das 
luminárias de vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico, 
fluorescentes e mistas existentes por luminárias de LED fabrica-
das sob encomenda para atendimento específico de cada unidade 
de iluminação pública. De acordo com o estudo apresentado pela 
concessionária, a redução de consumo de energia após a moder-
nização total do parque de iluminação pública será de 56%.
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Distribuição % das contratações 
por porte populacional

O projeto do Município de PORTO ALEGRE, Rio 
Grande do Sul, financiado pelo BRDE, contem-
pla a melhoria do Sistema de Abastecimento de 
Água São João, na Zona Norte da Capital, bene-
ficiando 105.110 famílias, que correspondem a 
525.550 habitantes, incluindo o atendimento a 
10.000 famílias de baixa renda. Os investimentos 
incluem a ampliação e implantação de adutoras, 
construção de reservatórios e obras comple-
mentares, e totalizam R$ 87 milhões, dos quais 
R$ 82,8 milhões são financiados pelo BRDE.

BRDE MUNICÍPIOS
O Programa BRDE Municípios atua diretamente no desenvolvi-
mento local, viabilizando projetos das administrações municipais, 
principalmente em saneamento e mobilidade urbana. O montante 
total financiado nesse Programa pelo BRDE desde 2016 alcan-
çou R$ 827,1 milhões, beneficiando 136 municípios da Região 
Sul, que correspondem à população de 7,16 milhões de pessoas. 
Desse total de municípios apoiados, 79% possuem população de 
até 50 mil pessoas, mostrando a importância do Programa aos 
pequenos municípios.

Em 2020, foram destinados R$ 261,9 milhões, um aumento de 
92,8% em relação a 2019, para financiamento de 40 prefeituras 
da Região Sul. 

O BRDE apoiou o Município de RIO DO SUL, em Santa Catarina, 
destinando recursos para a construção de uma ponte de 192,5 
metros e largura de 14 metros, com pista para dois carros, 
acesso de pedestres e ciclovia. A nova ponte irá ligar o bairro 
Bremer à BR-470, abrindo assim uma nova rota de acesso à 
cidade. O investimento total neste projeto foi de R$ 13 milhões, 
sendo que R$ 12,1 milhões foram financiados pelo BRDE.

O parque de iluminação pública do município de RONCADOR, 
Paraná, formado por 1.403 pontos com lâmpadas de vapor de 
sódio, será modernizado por luminárias de LED. Além dos pontos 
atuais, serão instalados mais 193 pontos de iluminação pública, 
totalizando 1.596 pontos. O projeto conta com o financiamento 
de R$ 2,5 milhões do BRDE.

Contratações Programa 
BRDE Municípios 
R$ milhões

2016

145,4

28,9

255,2

135,8

261,9

2017 2018 2019 2020

Até 10 mil

20-50 mil

100-200 mil

10-20 mil

50-100 mil

>200 mil

5%
7%

9%

26%

23%

30%
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BRDE INOVA
O Programa BRDE INOVA é o instrumento criado para abarcar 
todas formas de apoio à inovação disponibilizadas pelo Banco: 
financiamentos, aporte de capital via Fundos de Investimento em 
Participações (FIP) e aceleração de startups.

Pelo ano de dificuldades e incertezas, muitos projetos inovado-
res foram postergados. Com isso, as operações de crédito nesse 
Programa totalizaram R$ 88,7 milhões, apresentando redução 
de 55,9% em relação a 2019. No entanto, cabe destacar alguns 
investimentos em inovação realizados por clientes do BRDE.

A RADEK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, com sede em Curitiba, 
obteve financiamento para desenvolver softwares (cloud, web e 
mobile) e equipamentos (hardware) para rastreamento de obje-
tos, utilizando redes LPWA (Low Power Wide Area Networks) e 
UWB (Ultra Wide Band Frequency). Esse desenvolvimento per-
mite a gestão de ativos em ambientes indoor e outdoor, prin-
cipalmente no setor de logística, com aplicação em segmentos 
do varejo (distribuição), através da criação de etiquetas (TAGs) 
ativas (com bateria) para o rastreamento de produtos. O projeto 
de investimento soma R$ 720 mil, dos quais R$ 648 mil foram 
financiados pelo BRDE.

A AUDACES atua como fabricante e forne-
cedora de equipamentos, e no desenvolvi-
mento de sistemas e automação industrial 
(softwares), produtos esses para o setor 
têxtil. A empresa, sediada em Florianópolis, 
Santa Catarina, desenvolve soluções para o 
mercado da moda há mais de 25 anos, tendo 
já desenvolvido mais de 20 produtos para este 
setor, além de ser a primeira e única empresa 
com produtos e serviços fabricados 100% no 
Brasil para este setor.

A Audaces foi também a primeira empresa 
do País a se cadastrar e operacionalizar a 
linha de crédito Finep 4.0, cujo financiamento 
foi viabilizado pelo BRDE. Os serviços cadas-
trados pela Audaces atendem muito bem às 
indústrias têxteis da Região do Vale do Itajaí, 
trazendo atualização, redução de custo e um 
diferencial competitivo importante para essa 
indústria. Em 2020, o BRDE financiou 12 pro-
jetos de clientes que adquiriam equipamentos 
da Audaces, totalizando R$ 8,5 milhões em 
empréstimos.
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A BECKER METALÚRGICA INDUSTRIAL , 
empresa situada em Gravataí, Rio Grande do 
Sul, assinou contrato de financiamento com 
o BRDE para o desenvolvimento de novas 
máquinas e equipamentos para a agricultura 
e pecuária, além de novo processo industrial. 
Os investimentos totalizam R$ 11,6 milhões, 
sendo R$ 8,9 milhões em financiamento do 
BRDE. O projeto engloba toda a linha de pro-
dução da empresa, integrando tecnologias 
como Conceito de Modularidade, Conceitos da 
Indústria 4.0, Pesquisa de novos materiais e 
Soluções completas.
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Inspirado nos mais belos jardins do mundo, o MÁTRIA PARQUE, 
da empresa Monterosso Empreendimentos, em São Francisco 
de Paula, Rio Grande do Sul, terá aproximadamente 25 hectares 
com áreas de jardins, lagos e túneis de flores. O parque abrange 
uma área de vegetação nativa e intocada de 110 hectares, onde 
haverá a possibilidade de visitação através de trilhas guiadas. 
O complexo contará com restaurantes, lojas e centro de eventos, 
além de mais de 20 atrações.

O empreendimento, com previsão de inauguração para o segundo 
semestre de 2021, está localizado às margens da RS-235, e pre-
tende se tornar uma das mais belas atrações turísticas da Serra 
Gaúcha. Os investimentos somam R$ 20 milhões, dos quais R$ 
4,8 milhões foram financiados no âmbito do programa PROTUR 
do BRDE.

O complexo hoteleiro JUREMA ÁGUAS QUENTES, formado pelos 
hotéis “Lagos de Jurema” e “Jardins de Jurema”, teve apoio do 
BRDE para sua implantação em anos anteriores. Em 2020, a 
pandemia impôs severas dificuldades à empresa, as quais foram 
amenizadas com o financiamento do BRDE para capital de giro, 
de R$ 10 milhões, através do programa BRDE Protur, com recur-
sos do Fungetur.

BRDE PROTUR
O turismo foi um dos setores que mais tiveram dificuldade com 
a pandemia da covid-19. O distanciamento social causou perdas 
em praticamente toda a cadeia produtiva: restaurantes, bares, 
hotéis, parques, serviços de transporte, etc. Durante o ano, pela 
intensificação da demanda por crédito, o BRDE já tinha utili-
zado todos os recursos disponíveis do Fundo Geral de Turismo 
(Fungetur). No entanto, para continuar apoiando o setor e seguir 
como o maior operador dessa linha de crédito no Brasil - R$ 265,5 
milhões financiados desde 2018 - o Banco obteve mais R$ 300 
milhões de limite junto ao Fundo. Com isso, em 2020, R$ 175,4 
milhões foram financiados com recursos do Fungetur, apresen-
tando um aumento de 225,0% em relação à 2019.
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OUTROS 
DESTAQUES
Convênios Operacionais
Os convênios operacionais com sistemas cooperativos de cré-
dito e de produção agroindustrial, e também com empresas 
fornecedoras de insumos e equipamentos são um importante 
instrumento utilizado pelo BRDE para a disseminação do acesso 
ao crédito. Mesmo contando com agências somente nas capitais 
dos três estados da Região Sul, o BRDE consegue alcançar 33,3 
mil clientes em 1.088 municípios com a parceria com as entidades 
conveniadas.

Em 2020, as operações realizadas por intermédio de convênios 
operacionais alcançaram R$ 374,5 milhões, aumento de 20,7% 
no montante de operações. Ainda que os pequenos produtores 
rurais respondam pela maior parte dessas contratações, desta-
cam-se os valores financiados para micro e pequenas empresas, 
que aumentaram 144,2% sobre o ano anterior, abrangendo os 
segmentos da indústria, turismo, comércio, saúde, educação, 
entre outros.

Esses números comprovam a eficácia desse canal de distribuição 
dos recursos do BRDE, com foco nos pequenos empreendedores, 
ainda mais em período de crise econômica.

Destacamos a atuação do SEBRAE de Santa Catarina que, através 
do convênio operacional com o BRDE, realizou R$ 37,8 milhões 
em financiamentos para 523 empresas no âmbito do Programa 
Recupera Sul.

Energia Forte no Campo
O BRDE está presente em mais uma iniciativa de apoio ao setor 
rural. O Programa Energia Forte no Campo, promovido pelo 
Governo do RS, procura atender uma importante demanda de 
energia de qualidade para o meio rural gaúcho, com melhorias 
nas redes de distribuição na zona rural do Rio Grande do Sul com 
a complementação de fases elétricas, a substituição de postes 
de madeira por de concreto, a instalação de transformadores, 
a modernização de sistemas, a adequação dos níveis de tensão 
e ainda a qualificação do atendimento ao consumidor rural. Os 
recursos são compartilhados entre o BRDE, o governo estadual, 
as cooperativas e as prefeituras. Na primeira fase do programa, 
foram selecionados 39 projetos que contemplam proprieda-
des em 18 municípios gaúchos. Três cooperativas firmaram 
a parceria no âmbito do Programa: Cooperativa Regional de 
Desenvolvimento Teutônia (CERTEL), Cooperativa de Geração e 
Distribuição de Energia Elétrica (COPREL) e Cooperativa Regional 
de Energia Taquari-Jacuí (CERTAJA).  

Prorrogação das operações 
de clientes que sofreram 
com a estiagem no RS
O Rio Grande do Sul sofreu severamente com a seca no início 
de 2020. O evento prejudicou imensamente as safras de soja, 
milho e arroz. Para amenizar os prejuízos dos produtores rurais, 
o Conselho Monetário Nacional possibilitou a prorrogação dos 
empréstimos desses setores. Nessa atuação, o BRDE concedeu o 
benefício para 556 operações, que totalizaram um saldo devedor 
de R$ R$ 99,6 milhões. 
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Santa 
Casa de 
Misericórdia 
de Porto Alegre
Seguindo sua atuação voltada aos ODS, 
o BRDE apoiou mais uma iniciativa da 
Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, Instituição filantrópica assis-
tencial médico-hospitalar e de ensino e 
pesquisa que é referência em medicina 
de alta complexidade em todo o país. O 
projeto consiste na expansão do com-
plexo hospitalar, com a construção do 
seu 8º hospital - Hospital Nora Teixeira, 
em Porto Alegre. 

O complexo passará de 1.267 leitos para 
1.486, e o novo hospital visa dar susten-
tabilidade financeira ao atendimento dos 
pacientes do SUS, que em 2020 represen-
taram mais de 65% de todo o processo 
assistencial da Instituição. O Hospital 
Nora Teixeira também abrigará uma 
nova emergência do SUS, que triplicará 
a atual área de atendimento de pacientes 
do Sistema Único de Saúde, gerando 
ainda mais qualidade e segurança para 
todo o processo assistencial. O custo 
total do empreendimento, da ordem de 
R$ 222,8 milhões, tem seus recursos, em 
grande parte, oriundos de doações do 
setor empresarial, da sociedade gaúcha 
e também do importante apoio, através de 
financiamento, do BRDE.
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Fundo Setorial Audiovisual
O Fundo Setorial Audiovisual – FSA é um 
fundo destinado ao desenvolvimento de toda 
a cadeia produtiva da atividade audiovisual 
no Brasil, abrangendo atividades como pro-
dução, distribuição, comercialização, exibição, 
infraestrutura e serviços. O Fundo faz uso de 
diferentes instrumentos financeiros, tais como 
investimentos, financiamentos, operações de 
apoio e de equalização de encargos financei-
ros e é gerenciado pela Agência Nacional de 
Cinema – Ancine.

O BRDE é agente financeiro do Fundo desde 
2012, atuando na operacionalização dos 
recursos do Fundo. Nesse período de parceria 

do BRDE com o FSA, o montante de recursos 
alocados nesse segmento da economia criativa 
acumulou o total de R$ 2,2 bilhões, em 3.694 
projetos audiovisuais.

Além do suporte nas linhas tradicionais, nesse 
ano foi lançada a linha de crédito emergen-
cial do FSA para apoiar o setor gravemente 
impactado pela pandemia da covid-19. O valor 
total disponibilizado ao BRDE foi de R$ 150 
milhões para a manutenção dos empregos da 
cadeia produtiva do setor audiovisual, como 
produtoras, distribuidores e exibidores. Desse 
montante, foram utilizados R$ 69,5 milhões nos 
116 contratos efetivados.

Feiras
O BRDE historicamente participa ativamente das feiras do agro-
negócio na Região Sul, tanto como patrocinador quanto expondo 
as soluções de crédito para o setor. Dentre as principais feiras, 
podemos destacar a Show Tecnológico Coopercampos em 
Campos Novos (SC), Expodireto em Não-me-toque (RS) e Show 
Rural de Cascavel (PR). Nesse ano atípico, a tradicional Expointer 
(RS) foi realizada de forma híbrida, presencial e digital, em fun-
ção das restrições impostas pela pandemia da covid-19. Nesse 
formato, o BRDE foi, além de patrocinador da feira, participante 
em diversos programas e eventos técnicos, transmitidos integral-
mente por plataformas de mídia e rede aberta, com cobertura 
adicional dos principais veículos de comunicação regionais.

Financiamento para a  
preservação do 
Bioma Pampa 
O BRDE é parceiro da Alianza Del Pastizal 
desde 2017, quando foi criado o Projeto 
Conservação da Biodiversidade Aliada à 
Produção Pecuária no Bioma Pampa, com 
a participação da BirdLife International, 
do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(FUNBIO) e do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, através da Secretaria Estadual de 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da 
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural, entre outras entidades 
apoiadoras. 

Valor Contratado FSA
R$ milhão

Entre as atividades da Alianza está o desen-
volvimento de um selo ambiental, certificando 
a carne produzida em condições compatíveis 
com a conservação dos campos nativos. Em 
2020, o BRDE apoiou R$ 571 mil em quatro 
projetos para a recuperação de pastagem 
degradada do Bioma Pampa. Desde o início 
da parceria, o Banco já financiou R$ 1 milhão 
em iniciativas que unem o interesse produtivo 
com a preservação do Pampa nativo e sua 
biodiversidade, onde mais de 476 espécies de 
pássaros atestam a saúde das pastagens, da 
mata e rios associados.

Valor contratado (R$ milhão)

68,2

119,7

67,1

351,0
385,9
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Apoio aos Governos e entidades

RIO GRANDE DO SUL

• Participa do Comitê Gestor do ABC (Agricultura de 
Baixo Carbono) 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 RS;

• Integra o Grupo Técnico e o Conselho do Fundopem 
vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Turismo 
do Governo do Estado do RS;

• Integra a Câmara Técnica Permanente de Planejamento 
Ambiental, CONSEMA, vinculada à Secretaria de Meio 
Ambiente do RS;

• 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;

• Integra a Câmara Temática da Olivicultura / Programa 
Estadual da Olivicultura;

• Integra a Coordenação da Política Setorial da Cadeia 
de Proteína Animal;

• Participa do Fórum do Biogás;

• Participa da Frente Parlamentar de Mini e Micro 
Geração de Energia Renovável;

• Participa da Câmara Setorial do Trigo vinculada à 
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural do Estado do RS;

• Apoia o Programa Pró-Milho do RS;

• Integra o Conselho do Prêmio Exportação, da ADVB-RS;

• Integra a Câmara Setorial do Mercosul vinculada à 
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural do Estado do RS;

• Integra a Câmara Setorial da Soja vinculada à 
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural do Estado do RS.

SANTA CATARINA

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

• Integrante do Conselho Gestor do NITA (Núcleo de 
Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar);

• 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.

PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL

• 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, vincu-
lada 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;

• Acordo de Cooperação Técnica com o Estado do Paraná, 
por intermédio do Conselho Gestor de Concessões, vin-
culado à Secretaria do Planejamento e Coordenação 
Geral – SEPL;

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

• Convênio Institucional com a Federação das Indústrias 
do Paraná – FIEP e com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – SENAI/PR;

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

• Acordo de Cooperação Técnica com a Junta Comercial 
do Paraná – JUCEPAR;

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

• Acordo de Cooperação Técnica com a Associação dos 
Municípios do Paraná – AMP;

• 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;

• Acordo de Cooperação Técnica com a Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – 
ASSESPRO Regional Paraná;

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

• Membro do SEPARTEC – Sistema Estadual de Parques 
Tecnológicos do Paraná e coordenador da Câmara 
Temática sobre Fomento e Financiamento;

• Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto de 
Tecnologia do Paraná – TECPAR;

• Acordo de Cooperação Técnica entre o Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – 
BRDE e a Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial – UNIDO.
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ATUAÇÃO DO BRDE 
NA PANDEMIA DA 

COVID-19 

O surgimento da pandemia da covid-19 impôs inúmeras difi-
culdades a toda sociedade. Desde o anúncio da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) sobre a situação da pandemia, o BRDE 
tratou de contribuir com esforços dos estados-controladores 
e da sociedade civil no combate ao novo coronavírus e suas 
consequências. Nesse amplo esforço, o Banco proporcionou o 
trabalho remoto aos funcionários, adequou suas dependências 
para receber aqueles colaboradores cujas atividades são ine-
vitavelmente presenciais, disponibilizou recursos emergenciais 
para os empreendedores suportarem seus custos imediatos, 
concedeu prorrogação de prazo aos clientes para o pagamento 
de suas obrigações, apoiou a realização de testes para detectar 
o coronavírus na população e estudos sobre o tema, além de 
participar de ações voluntárias para aqueles mais vulneráveis.

Plano de Contingência
Em março de 2020, o BRDE criou um Comitê Gestor para acompa-
nhar diariamente o tema e reportar periodicamente à Diretoria, 
de forma semanal ou sempre que identificada a necessidade. 
Também foi elaborado o Plano de Contingência, considerando 
as diretrizes estabelecidas pelos estados-controladores e pelas 
administrações dos municípios onde o BRDE possui unidades. 
O Plano estabeleceu ações para proteger seus colaboradores 
e manter a continuidade das operações, priorizando o trabalho 
remoto (home office) para os funcionários. 

A área de tecnologia do Banco se empenhou e, em poucos dias, 
realizou diversas ações para viabilizar o teletrabalho da maioria 
dos funcionários. Entre as iniciativas, destacamos:
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Por outro lado, nas dependências do BRDE, houve um preparo para 
diminuir o risco de contágio para os funcionários que exercem 
atividades necessariamente presenciais. Entre as iniciativas, pode-
mos destacar a divulgação de uma série de orientações aos cola-
boradores, a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 
(álcool gel e máscara) e a modificação das estações de trabalho de 
modo a obedecer ao distanciamento físico entre colegas. 

Apoio para a realização de testes e 
laudos para detecção da covid-19 
Com o objetivo de ampliar a capacidade de diag-
nóstico do novo coronavírus, o BRDE apoiou 
a ação conjunta da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos – Unisinos, por meio do Parque 
Tecnológico São Leopoldo – Tecnosinos e do 
Hemocord Biotecnologia, através do Programa 
BRDE Labs. Os recursos do BRDE foram desti-
nados à aquisição de 1.000 testes para detec-
ção da covid-19 e emissão de laudos, na etapa 
piloto de um projeto inovador que auxilia o 
sistema gaúcho de saúde pública integrado ao 
Sistema Gal LACEN.

O sucesso da primeira etapa proporcionou a 
continuidade do projeto para uma escala maior 
de efetividade. Ainda com participação de volun-
tários das Escolas de Saúde e Politécnica da 
Unisinos, foi viabilizada a realização de 5.400 
testes por mês, num sistema capaz de operar 

24 horas por dia, sete dias por semana. Essa 
iniciativa integrou uma série de ações desen-
volvidas no âmbito do ecossistema de inovação 
Unisinos – Tecnosinos no combate à pandemia. 

A realização dos testes PCR covid-19 através do 
Projeto de Parceria Hemocord, Unisinos e BRDE 
fez com que a Universidade e a empresa se tor-
nassem referência no Vale dos Sinos, auxiliando 
no combate à pandemia. Através dos convênios 
com a ACIST (Associação Comercial, Industrial 
e de Tecnologia de São Leopoldo) e IBTEC 
(Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, 
Calçados e Artefatos), as quais intermediavam 
a marcação das coletas que eram realizadas no 
container instalado para essa finalidade, com 
custos subsidiados (valor que cobria somente 
os insumos utilizados), bem menores do que os 
preços cobrados pelos laboratórios privados.

1. Aumento da capacidade dos links de internet 
para dar suporte à atividade de home office, 
buscando reduzir as chances de interrupção 
contínua do trabalho remoto;

2. Força-tarefa para criação e disponibilização 
de manuais para que os próprios usuários 
pudessem configurar seus equipamentos 
pessoais para acessar a rede e os sistemas 
do BRDE a partir do home office;

3. Disponibilização de equipamentos do BRDE 
para usuários que não dispunham de com-
putador pessoal;

4. Criação de um time para monitoramento 
dos links e definição de protocolos a serem 
seguidos em caso de instabilidade – resultou 
em maior agilidade para solução de eventos 
de instabilidade;

5. Incrementos de segurança nos links de 
internet do BRDE, aumentando a proteção 
contra tentativas de ataque ao ambiente 
cibernético do Banco (tentativas de ataques 
cibernéticos foram crescentes no período da 
pandemia – fato amplamente divulgado na 
mídia, inclusive);

6. Manutenção de time presencial nas depen-
dências do BRDE (4 profissionais todos os 
dias), além do monitoramento presencial 
24x7, que segue inalterado. Foram tomadas 
medidas de segurança extras para esses 
profissionais que atuam presencialmente, 
garantindo, inclusive, meios de transporte 
seguros para o deslocamento até o BRDE;

7. Estruturação de equipes com lógica de aten-
dimento diferenciada, específica para o perí-
odo da pandemia, em 3 níveis: atendimento 
básico, problemas intermediários e assuntos 
complexos como infraestrutura e servidores;

8. Implementações em sistemas seguiram em 
ritmo acelerado, priorizando as entregas que 
facilitam o trabalho remoto das agências e 
que respondam às medidas de crédito liga-
das ao período de pandemia, como as pror-
rogações de exigibilidades nos contratos de 
financiamento, renegociações de contratos 
e novas implementações no sistema de 
contratos.

Prorrogação dos pagamentos das 
operações em carteira
Para amenizar os efeitos do distanciamento 
social nos negócios dos seus clientes, o BRDE 
prorrogou os pagamentos das operações de 
crédito em carteira que tiveram como fonte 
seus próprios recursos. O Banco aderiu, 
também, às prorrogações (standstill) das ins-
tituições parceiras, contemplando todas as 
operações que possuíam enquadramento. 

Com o intuito de viabilizar essa iniciativa, o 
BRDE desenvolveu e disponibilizou uma ferra-
menta de adesão às prorrogações no Internet 
Banking para facilitar o acesso e a operaciona-
lização, o que possibilitou maior agilidade e faci-
lidade para os clientes. Ao todo, foram firmados 
2.513 contratos, que somaram R$ 3,2 bilhões 
em operações de crédito postergadas.
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Distribuição % do número 
de clientes por porte

Distribuição % do valor 
contratado por porte

BRDE Recupera Sul
O Programa de Crédito Emergencial do BRDE para recuperação 
da economia da Região Sul - BRDE Recupera Sul - foi lançado em 
março com o objetivo de apoiar as empresas, principalmente as 
micro, pequenas e médias, e os microempreendedores individu-
ais afetados direta ou indiretamente pela pandemia. Os recursos 
foram direcionados para capital de giro e microcrédito, viabili-
zados também pela rede de parceiros do BRDE, obtendo maior 
capilaridade em sua distribuição.

Para operacionalizar o programa, o BRDE disponibilizou recursos 
próprios e buscou novos limites junto aos provedores de funding. O 
BRDE Recupera Sul promoveu novos mecanismos com o intuito de 
agilizar e simplificar a aprovação e a contratação das operações, 
por meio de ações como enquadramento automático, simplificação 
do relatório de análise de crédito, maior agilidade na aprovação 
das operações e ampliação e flexibilização da utilização do Fundo 
Garantidor para Investimentos (FGI).

O Programa beneficiou 1.612 empresas, com participação prepon-
derante das micro e pequenas, que corresponderam a 91,8% dos 
clientes. Em valores, o Recupera Sul financiou R$ 518,9 milhões, 
sendo a maior parte para micro, pequenas e médias empresas, 
que representaram 80,0% do total de recursos contratados. Entre 
os setores apoiados, destaca-se a participação da indústria de 
transformação, com 36,3% dos financiamentos; o comércio, com 
22,5%; alimentação e alojamento, com 6,9%; e construção, com 
6,5% do montante.

Grande Empresa
1,7%

Produtor Rural
0,1%Média Empresa

6,4%

Micro-Empresa
25,4%

Pequena Empresa
66,4%

Grande Empresa
20,0%

Média Empresa
30,2%

Micro-Empresa
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Amparo em estudos da covid-19
O BRDE apoiou também a Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) na realização de pesquisas para enfrentamento 
da covid-19, com R$ 138 mil destinados para seu custeio. 

As pesquisas fornecerão novas evidências e subsídios para o 
enfrentamento da doença, para a tomada de decisões e a busca 
de alternativas em saúde. Os estudos, contemplados em edital, 
traduzem o conhecimento por meio do patrocínio destinado 
aos projetos.

Entre os estudos, há o trabalho que, a partir das evidências em 
pessoas infectadas pelo coronavírus, confirma a covid-19 tam-
bém como doença vascular e não apenas como pulmonar.

Outro estudo da PUCPR em anda-
mento é realizado em parceria com 
o Complexo Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná 
e o Instituto Carlos Chagas (ICC/
FiocruzParaná). Com início em junho 
de 2020, o projeto utiliza células-
-tronco mesenquimais, derivadas 
do tecido do cordão umbilical, para 
tratar pacientes com síndrome res-
piratória aguda grave decorrente 
do SARS-CoV-2. O objetivo do estudo 
é diminuir o tempo de internação e 
a mortalidade dos pacientes, resul-
tando na redução dos custos sociais 
e econômicos associados à doença.
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O BRDE E 
A INOVAÇÃO

Finep
A Finep, a partir de 2013, retomou o repasse de recursos aos 
projetos inovadores através de agentes financeiros. Desde esse 
início, o BRDE financiou R$ 572,0 milhões, correspondendo a 
41,4% do total repassado pela Finep a todas instituições finan-
ceiras. Por esse desempenho, o BRDE sempre liderou o ranking 
como o maior repassador da Finep.

BRDE Inova
O BRDE demonstra seu apoio à inovação através do Programa 
BRDE INOVA, dividido em três frentes de atuação: financiamentos, 
aporte de capital via Fundos de Investimento em Participações 
(FIP) e aceleração de startups.

Desde o lançamento do BRDE Inova, em 2013, foram financiados R$ 
912,2 milhões em 375 projetos inovadores de diversos setores na 
Região Sul, utilizando como principais fundings a Finep e o BNDES.
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Contratações Programa BRDE INOVA
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BRDE LABS – PARANÁ
O Programa BRDE Labs, coordenado pela Agência do Paraná, 
teve como objetivo oferecer apoio, capacitação e oportunidades 
para geração de negócios às startups que desenvolvem soluções 
para diversas áreas, mas com foco no agronegócio. O programa, 
desenvolvido em parceria com a Hotmilk, aceleradora da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), e apoio de cooperati-
vas agroindustriais paranaenses, foi pensado inicialmente para 
ser sediado nas unidades da PUCPR em Toledo e Londrina. Em 
decorrência da pandemia, optou-se por desenvolver o programa 
de forma remota. 

Por meio desse programa, o BRDE buscou acrescentar aos 
empreendedores a experiência de mercado, o conhecimento prá-
tico de empreendedorismo e as oportunidades de implementação 
dos projetos, fomentando a inovação sustentável.

O programa foi realizado em 2 fases independentes, de acordo 
com o estágio de maturidade das startups inscritas: Product Lab 
e Business Lab.

• Product Lab: com enfoque nos primeiros testes do MVP 
(Mínimo Produto Viável) no mercado, na geração de indica-
dores de desempenho, além de capacitações e mentorias para 
validar o modelo de negócio. 

• Business Lab: visou à estruturação da empresa e o crescimento 
das vendas, o acesso a diferentes canais de clientes e a futuros 
parceiros de negócios.

Na primeira fase (Product Lab), o programa contou com a inscri-
ção de 179 startups de todo o país. Todas foram avaliadas por um 
comitê formado por representantes das cooperativas parceiras, do 
BRDE e da Hotmilk. A partir da análise da adequação das soluções 
propostas às demandas identificadas, 36 startups foram escolhi-
das para seguir no projeto. Cada uma dessas startups realizou o 
pitch, o qual consiste numa apresentação pessoal para uma banca 
avaliadora, defendendo suas propostas para a inovação e desen-
volvimento tecnológico. As 20 startups melhor avaliadas entraram 
numa fase de pré-aceleração com duração de quatro semanas. 
Depois disso, 10 startups foram selecionadas para a etapa de ace-
leração: Manfing, PecSmart, Silos, Haka Bio Processos, Extractify, 
Ylive, Transcender, Tecexpert, Agroraptor e Traive.

A segunda fase do programa (Business Lab) recebeu a inscrição 
de 159 empresas, as quais foram avaliadas pelo comitê composto 
por representantes das cooperativas parceiras, do BRDE e da 
Hotmilk. Na sequência, as rodadas de negócios foram realizadas 
entre as 20 startups melhor avaliadas e as cooperativas, mediante 
72 reuniões. Ao final, com base nos feedbacks fornecidos pelas 
cooperativas, foram selecionadas as 10 startups participantes da 
aceleração: Digifarmz, Scoreplan, Cycloar, Radek Sistems, Agapys 
Tecnologia, Aware, Cowmed, Gogenetic, Giro.Tech e Bart Digital.

         assista  
no youtube
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BRDE LABS  –  RIO GRANDE DO SUL
Lançado em maio, o BRDE Labs contou com a parceria da acelera-
dora Ventiur e dos parques tecnológicos das três universidades 
que fazem parte da Aliança para a Inovação: UFRGS, PUCRS e 
Unisinos. O Programa apresentou 188 startups inscritas no Rio 
Grande do Sul, das quais 30 foram selecionadas para a etapa de 
pré-aceleração e 12 foram escolhidas para a etapa de aceleração. 
As startups escolhidas para o processo de aceleração foram as 
seguintes: 2Metric, Agência Besouro, BioIn, DigiFarmz, Elysios, 
Essent Agro, Faba, Insumo Fácil, Palma Sistemas, Polvo Spot, 
TALOs e Optim.

O Programa BRDE Labs priorizou atividades de capacitação e men-
torias, além de conexões para a geração de negócios. A programa-
ção contou com uma série de bootcamps, reuniões de acompanha-
mento e eventos de capacitação com foco no desenvolvimento dos 
empreendedores nos temas: liderança, OKRs, aspectos jurídicos, 
contabilidade, vendas, marketing, gestão, finanças, RH, pricing, 
desenvolvimento de produto e captação de recursos.

Em novembro ocorreu o Demoday, evento de fechamento do pro-
cesso de aceleração, em que foram apresentadas para banca 
de possíveis investidores e parceiros de negócios as startups 
de melhor desempenho ao longo do programa: Alloy, Digifarmz, 
Elysios, Essent Agro, Faba, Optim e Palma Sistemas. No evento 
cada startup finalista teve quatro minutos para apresentar o 
negócio, bem como o seu desenvolvimento ao longo do programa, 
e mais dois minutos para interação com a banca. Segundo a ava-
liação do comitê técnico e da banca, as startups Palma Sistemas, 
DigiFarmz e Elysios foram as que demonstraram o melhor desem-
penho, sendo confirmadas como as vencedoras da edição 2020 
do Programa BRDE Labs. Como prêmio, elas recebem R$ 25 mil, 
R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

assista           
no youtube
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FUNDOS DE INVESTIMENTO  
EM PARTICIPAÇÃO (FIPS)
Os investimentos em Fundos de Investimento 
em Participação (FIPs) são um dos instru-
mentos mencionados no Planejamento 
Estratégico do BRDE para apoio ao ecos-
sistema de inovação da Região Sul, confi-
gurando-se como uma importante alavanca 
para o desenvolvimento econômico. A par-
ticipação do BRDE em FIPs contribui para 

que uma parte significativa de recursos 
dos Fundos seja aplicada em empresas 
com sede na Região Sul, já que ao se tor-
nar cotista do Fundo, o BRDE exige que no 
mínimo o capital subscrito pelo Banco seja 
direcionado às empresas de sua região de 
atuação. Atualmente, o BRDE é cotista dos 
FIPs Criatec 3 e FIP Anjo.

Criatec 3
O BRDE é cotista do Criatec 3, um Fundo de 
Investimento com a finalidade de capitalizar 
micro e pequenas empresas inovadoras de 
todo o território nacional que tenham a ino-
vação tecnológica como principal diferencial 
competitivo. De acordo com o mandato do 
Fundo, essas inovações devem oferecer forte 
barreira de entrada, devem ser escaláveis e 
resolver um problema de mercado relevante. 
Até o final de dezembro de 2020, o Criatec 3 
já havia investido em 28 empresas, sendo 9 
da Região Sul. 

FIP Anjo
O BRDE é cotista do FIP Anjo, que tem como obje-
tivo aportar recursos em empresas nascentes 
(startups), em conjunto com investidores-anjo 
e/ou aceleradoras, bem como em pequenas 
empresas inovadoras, buscando estimular o 
empreendedorismo, desenvolver empresas ino-
vadoras em estágio inicial e induzir as melhores 
práticas de governança e gestão nas empresas 
investidas. A Domo Invest, gestora do Fundo, 
pretende investir em mais de 100 empresas 
de todo o território nacional, sendo que os pri-
meiros 40% serão direcionados às empresas 
com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Até 
o final de 2020, o Fundo já havia investido em 
16 empresas, sendo 3 da Região Sul.

Fundo Garantidor ACATE
O  B R D E ,  a  A C A T E  e  a s  g a r a nt i d o r a s 
Garantenorte e Garanteoeste lançaram o 
Fundo Garantidor ACATE (FGA), com o objetivo 
de oferecer garantia de crédito para empresas 
inovadoras de pequeno e médio porte, facili-
tando o acesso a linhas de capital de giro e 
investimento.

Em 2020, foram beneficiadas 27 empresas 
associadas à ACATE e/ou polos regionais de 
inovação, correspondendo a um total de R$ 3,7 
milhões em financiamentos contratados.

BRDE 6.0
O Projeto BRDE 6.0 é um conjunto de ações que 
visa à modernização e transformação digital 
na concessão de crédito, à padronização e 
simplificação de processos, fluxos e documen-
tos e a gestão das necessidades de recursos 
para manutenção e ampliação das atividades 
operacionais do BRDE.

O projeto foi estruturado para atuar em 5 fren-
tes: concessão de crédito, fluxos operacionais, 
gestão de documentos, sistemas internos e 
gestão de funding, com diversas atividades 
decorrentes. 

Muitas das ações do projeto BRDE 6.0 foram 
antecipadas para o primeiro semestre de 2020 
de forma a atender à crescente demanda de 
solicitações de financiamento, de forma rápida 
e efetiva. Lançado em 2019, este projeto reúne, 
de forma coordenada, iniciativas voltadas à 
modernização dos processos de concessão 
de crédito e de aproximação do Banco com 
seus clientes, e sua conclusão está prevista 
para 2021.
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A capacidade de se adaptar frente às mudanças substanciais 
ocorridas em 2020 é evidenciada no desempenho operacional do 
BRDE. O volume contratado superou os R$ 3,3 bilhões, superando 
em 10% a meta estabelecida no Plano Operacional 2020 revisado, 
de R$ 3 bilhões. Parte significativa desses recursos foi direcio-
nada para os clientes impactados pela pandemia, principalmente 
pequenos empreendedores.

Repercussões
O BRDE proporcionou, através dos projetos apoiados, a criação 
e/ou manutenção de 35,3 mil empregos diretos e indiretos. Esses 
investimentos possibilitaram também uma arrecadação adicional 
de ICMS estimada em R$ 212,2 milhões para a Região Sul.

DESEMPENHO
OPERACIONAL

35,3 mil 
EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS

R$ 212,2 milhões 
ARRECADADOS EM ICMS
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Valor Contratado por Setor
R$ milhões

CONTRATAÇÕES POR SETOR

O volume contratado apresentou elevação em 
todos setores de atividade em 2020. Destaque 
para o montante destinado ao comércio e ser-
viços, segmento mais afetados pela pandemia, 
que exibiu aumento de 56,2% em relação a 
2019. Os valores contratados para infraes-
trutura cresceram 28,4%, da agropecuária, 
26,5% e 17,2% para indústria.

CONTRATAÇÕES POR PORTE

O volume contratado aumentou em todos os 
segmentos por porte. Em 2020, especifica-
mente para as micro e pequenas empresas, 
o montante contratado foi de R$ 562,7 milhões, 
78,8% superior ao realizado no ano anterior, 
quando atingiu R$ 314,8 milhões.

Valor Contratado por Porte
R$ milhões

O número de operações contratadas atingiu 4.375, represen-
tando um aumento 19,5% em comparação a 2019. Importante 
salientar que essa evolução ocorreu mesmo com a maioria dos 
funcionários do BRDE em trabalho remoto, o que demonstra 
o comprometimento da instituição na aplicação do crédito na 
Região Sul, independente da forma de trabalho adotada.

Contratações
O BRDE efetuou R$ 3,3 bilhões em contratações em 2020, apre-
sentando um crescimento real de 28,5% em relação a 2019. 
O montante de operações é superior ao valor contratado anual-
mente nos três últimos exercícios. 

Evolução das Contratações | Valores Reais
R$ milhões

 2.861,0 

Agropecuária Indústria Infraestrutura Comércio e 
Serviços

432,7

547,5
630,6

739,2

597,1

766,5 808,2

1262,2

2019 2020

2015201420132011 2012 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

Pequeno 
Produtor

Grande
Empresa

Micro e Pequena 
Empresa

PrefeituraMédia
Empresa

Demais 
produtores 

rurais

168,8
170,7

610,3
756,2

184,6
267,3

1.040,0

1.215,8

562,7

314,8
150,1

342,8

 4.534,0 

 5.481,9 

 3.792,2 

 3.985,5 

 3.502,8 

 2.486,2 

 2.575,0 
 2.580,2 

 3.315,5 
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20152014201320122011 2016 2017 2018 2019 2020

DESEMBOLSOS

As liberações de recursos realizadas 
pelo BRDE alcançaram R$ 2,7 bilhões 
em 2020, o que corresponde a um 
crescimento de 12,3% em termos 
reais, em relação ao ano anterior.

Evolução dos Desembolsos | Valores Reais
R$ milhões

Participação do BRDE nos desembolsos do BNDES
%

O BRDE representou 4,3% dos desembolsos 
nacionais do Sistema BNDES, ocupando a 9ª 
colocação no ranking de agentes credencia-
dos. Especificamente na Região Sul, o Banco 
participou com 10,6% de todos os desembol-
sos, restando na 4ª posição.

Ainda que com atuação regional, o BRDE foi 
o principal repassador nacional do Programa 

Agrícola Prodecoop (para desenvolvimento de 
cooperativas), das operações via Canais Digi-
tais para o Setor Público e do Pronaf Inves-
timento do Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (modalidade 
investimento para pessoa jurídica), além da 
destacada atuação no Programa para Cons-
trução e Ampliação de Armazéns (PCA).

Em relação ao número de operações de crédito, 1.721 micro e 
pequenas empresas obtiveram financiamento com o BRDE, um 
número quatro vezes maior de clientes do que em 2019. Esses dados 
demonstram o sucesso do esforço do BRDE em apoiar os pequenos 
empreendedores, principalmente em época de crise econômica.

Número de Clientes contratados por Porte

20152014201320122011 2016 2017 2018 2019 2020

Região Sul

Brasil

Pequeno Produtor
43%

Grande
Empresa

3%
Micro e Pequena 

Empresa
40%

Prefeitura
1%

Média
Empresa

4%

Demais 
produtores 

rurais
9%

2.603,1

2.923,9

4.357,0
4.062,9

3.509,2
3.256,2

2.736,6

1.907,3

2.372,7

2.665,3

1,9% 2,2% 2,5% 2,6%
4,1%

5,1% 5,7%5,4%
4,5% 4,3%

6,1%
7,3%

8,1% 8,5%

13,5% 14,1
13,0%

14,7%

11,5%
10,6%

Pequeno Produtor
51%

Grande
Empresa

2%
Micro e Pequena 

Empresa
14%

Prefeitura
1%

Média
Empresa

3%

Demais 
produtores 

rurais
29%

2020

2019
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Resultado das Operações
Apesar da redução de 28,3% em relação ao ano anterior, o resul-
tado do BRDE superou as estimativas do início da pandemia.  
O Banco obteve R$ 199,3 milhões de lucro líquido em 2020.

O aumento das despesas com provisão para créditos de liquidação 
duvidosa (59,0%), tendo em vista o período recessivo, e as menores 
rendas de aplicações financeiras (-53,1%), explicadas pela utiliza-
ção de recursos próprios no Programa Recupera Sul, foram os 
fatores que mais impactaram os números financeiros de 2020. 

As Demonstrações Financeiras do BRDE podem ser encontradas, 
na íntegra, no site do Banco: www.brde.com.br 6DESEMPENHO

FINANCEIRO

Ativo Total
O ativo total do BRDE teve redução de 1,3% em relação a 2019, 
encerrando o ano em R$ 16,7 bilhões.

Ativo Total
R$ milhões

acesse as                
Demonstrações 
Financeiras

20152014 2016 2017 2018 2019 2020

 13.400 
 14.961 

 16.518  17.180  17.255  16.872  16.652 
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Saldo de Operações
A carteira de operações do BRDE apresen-
tou pequeno aumento nesse ano, atingindo 
R$ 13,6 bilhões.

Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido do BRDE superou a marca 
de R$ 3 bilhões, representando um aumento de 
7,4% em relação ao ano anterior. Esse cresci-
mento proporciona maior capacidade finan-
ceira para o Banco financiar o desenvolvimento 
da Região Sul.

Rentabilidade sobre o 
Patrimônio Líquido
A rentabilidade sobre o patrimônio líquido foi 
de 6,7% em 2020. Ainda que inferior ao regis-
trado em 2019, superou a meta de 6,25% esta-
belecida no Planejamento Estratégico.

Saldo de Operações de Crédito
R$ milhões

Patrimônio Líquido
R$ milhões

Rentabilidade sobre o 
Patrimônio Líquido

Resultado Líquido
O BRDE obteve R$ 199,3 milhões de lucro 
líquido em 2020. Mesmo que abaixo do apre-
sentado em 2019, o resultado superou as 
expectativas, tendo em vista a grave crise 
econômica.

Resultado Líquido
R$ milhões

20152014 2016 2017 2018 2019 2020

20152014 2016 2017 2018 2019 2020
201520142013 2016 2017 2018 2019 2020

20152014

11,3%
11,9%

4,9% 4,8%

6,9%

10%

6,7%

2016 2017 2018 2019 2020

211,9

154,2

263,0

117,7 118,0

178,5

278,0

199,3 2.068 
 2.343  2.441  2.511 

 2.676 
 2.887 

 3.100 

 11.163 
 12.348 

 13.459  13.943  13.500  13.497 13.576
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Distribuição de Partes 
Interessadas | R$ mil 2020

GOVERNO 218.464

    Impostos expurgados  
    ou subsídios 218.464

COLABORADORES 174.392

    Salários 107.320 

    Encargos 
Previdenciários 8.253 

    Previdência Privada  
    (complementar) 13.702 

    Benefícios 32.853 

    Participação nos  
    Resultados 12.264 

LUCROS RETIDOS 
DO EXERCÍCIO 199.306

Geração e Distribuição 
de Riqueza | R$ mil 2020

(A) Receita Bruta 1.341.496

(B) Bens e Serviços 
Adquiridos de Terceiros

-838.394

    Despesas com Repasses -661.164

    Provisão para Créditos  
    de Liq. Duvidosa -98.613

    Outras -78.616

(C) Valor Adicionado 
Bruto (A-B)

503.102

(D) Retenções (depreciação, 
amortização, exaustão)

-6.269

(E) Valor Adicionado 
Líquido (C-D)

496.834

(F) Transferência 95.329

    Receitas Financeiras 97.512

    Resultado não  
    Operacional -2.183

(G) VALOR ADICIONADO 
A DISTRIBUIR

592.162

Geração e Distribuição 
de Riqueza
A riqueza total gerada e distribuída pelo BRDE em 
2020 é representada nos quadros seguintes:

Taxa de inadimplência
Mesmo com o período de dificuldades devido à pandemia, a taxa 
de inadimplência no encerramento de 2020 registrou novo 
recorde, atingindo 0,32%, abaixo do verificado no ano anterior. 
Adicionalmente, essa taxa ficou inferior àquelas apresentadas 
pelas médias do Sistema Financeiro Nacional (2,12%) e pelo con-
junto de bancos públicos (1,95%) e privados (2,26%).   

Taxa de inadimplência 
(superior a 90 dias)

%

SFN BRDE
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A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, adotada pelos Estados Membros 
da Organização das Nações Unidas (ONU), 
abrange o desenvolvimento econômico, a erra-
dicação da pobreza, da miséria e da fome, a 
inclusão social, a sustentabilidade ambiental e 
a boa governança em todos os níveis, incluindo 
paz e segurança. Foram criados 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 
metas de ação global para alcance até 2030, 
abrangendo as dimensões ambiental, econô-
mica e social do desenvolvimento sustentável, 
de forma integrada e inter-relacionada.

O BRDE, pela atuação convergente com 
essa pauta, instituiu no seu Planejamento 
Estratégico o objetivo de ser reconhecido como 

uma instituição alinhada com as melhores prá-
ticas de responsabilidade social e ambiental 
e aos objetivos da Agenda 2030, através de 
ações em duas dimensões.

No plano interno, implica no avanço das 
ações relacionadas com a Agenda Ambiental 
da Administração Pública (A3P), iniciativa do 
Ministério do Meio Ambiente, e na promoção 
de práticas alinhadas com a Agenda 2030. 

No plano externo, se refere a uma atuação ativa 
de promoção de ações de Responsabilidade 
Socioambiental junto às diversas instâncias da 
sociedade com as quais o BRDE interage, como 
na formação de parcerias e na participação 
em eventos.7O BRDE E A 

RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL acesse a  

ferramenta SDG 
Action Manager
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Agenda Ambiental da 
Administração Pública
Em 2020, o BRDE finalizou o seu primeiro Plano de Gestão 
Socioambiental, realizado no âmbito da Agenda Ambiental de 
Administração Pública (A3P). A execução do Plano ocorreu nos 
últimos 4 anos e foi marcada por diversas ações de melhoria do 
desempenho socioambiental do BRDE, como nos temas abaixo. 
Ao final do ano, o Banco renovou a sua adesão ao programa com 
o objetivo de enfrentar novos desafios, em especial nos temas 
das compras sustentáveis. 

Renegociação de demanda contratada nas 
Agências do Paraná e Santa Catarina;

Alteração do horário da limpeza para 
horário diurno nas Agências do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina;

Iluminação LED (99% nas Agências 
do Paraná e Santa Catarina, 80% na 
Agência do Rio Grande do Sul);

Adequação dos Chilles do sistema de 
climatização na Agência de Santa Catarina;

Uso de split com sistema Inverter 
de eficiência energética;

Estudo de autogeração de energia 
fotovoltaica (nas Agências do 
Paraná e Rio Grande do Sul);

Diagnóstico de Eficiência Energética 
dos prédios do BRDE.

Impressão frente-verso padronizado;

Relatório de impressões periódico para 
controle do volume de impressões;

Projeto de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos (GED) 
para redução do uso do papel;

Praticamente eliminação do uso 
de plástico descartável em copos e 
garrafas de água nas dependências 
do BRDE – Campanha dos Copos;

Reutilização da água com cisterna e caixas 
de água elevada na Agência do Paraná;

Troca de torneiras com menor 
consumo de água.

Bicicletários em todas as agências;

Horta comunitária na Agência do Paraná;

Palestras da Semana de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho.

Tema: Energia  

Tema: Materiais em Geral/Água  

Tema: Qualidade de Vida

Troca e padronização dos Coletores 
(Campanha do Descarte Correto);

Criação e divulgação do Manual 
de Resíduos do BRDE;

Destino correto dos resíduos orgânicos 
nas Agências de Santa Catarina e Paraná;

Destinação de bens em final de vida para 
entidades que promovem o reaproveitamento;

Projeto Costurando Com Solidariedade, de 
reaproveitamento de banners fora de uso;

Realização de dois Inventários de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa do BRDE.

Tema: Resíduos

Campanha dos Copos;

Campanha do Descarte Correto;

Campanhas de conscientização do Calendário 
da Responsabilidade Socioambiental.

Tema: Sensibilização, 
Capacitação e Mobilização

PERFIL CORPORATIVO,
GESTÃO E GOVERNANÇA1 DESTAQUES 

OPERACIONAIS2 O BRDE E A  
INOVAÇÃO4 DESEMPENHO 

OPERACIONAL5
O BRDE E A 
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

7ATUAÇÃO DO BRDE 
NA PANDEMIA DA 
COVID-19

3 QUEM FAZ 
O BRDE8MENSAGEM 

DA DIRETORIA
DESEMPENHO 
FINANCEIRO6



PACTO GLOBAL – Responsabilidade 
Socioambiental e ODS
Nos dias 15 e 16 de junho de 2020, o Pacto Global comemorou 
20 anos de existência, na mesma data em que se comemorou os 
75 anos da ONU, uma oportunidade extraordinária para celebrar 
os avanços da Responsabilidade Socioambiental corporativa e os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O BRDE se engajou na 
iniciativa por intermédio de diversas ações:

• Divulgação dos 17 ODS ao público interno e externo ao Banco;

• Campanha de endomarketing para a ação programada, em 
que os colaboradores foram chamados a postar em suas 
redes sociais uma foto sua com uma moldura indicando seu 
comprometimento com os objetivos da Responsabilidade 
Socioambiental;

• Realização da Live “Engajamento das Empresas nos ODS. Você 
faz parte disso” para conscientização e divulgação dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável junto aos funcionários do BRDE, 
com a participação da ONG “nós podemos” de Santa Catarina;

• Disponibilização do curso do Pacto Global “Como entender e 
como agir nos Objetivos Globais”.

Campanha ODS na prática
Durante os meses de setembro e outubro, o BRDE divulgou em suas 
redes sociais e também para seus colaboradores a Campanha 
ODS na prática. Todos os ODS foram apresentados ressaltando o 
que podemos fazer para contribuir com um futuro melhor.

Foi um convite diário para se pensar no amanhã e em responsa-
bilidade socioambiental, além de divulgar o que representa cada 
um dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

SARAS
Ainda no plano interno, o BRDE avançou na 
gestão de riscos socioambientais e, em 2020, 
implantou o Sistema de Administração de 
Riscos Ambientais e Sociais (SARAS).

A implementação dessa nova metodologia foi 
possível após a execução de diversos testes e a 
capacitação de todo o corpo técnico. O SARAS 
engloba o conjunto de políticas, diretrizes, 

ferramentas, procedimentos e sistemas que 
facilitam a identificação, avaliação e mitigação 
dos riscos socioambientais gerados durante 
o desenvolvimento de um projeto ou atividade 
econômica. Além de ter uma ferramenta adi-
cional na avaliação dos projetos, excluindo, 
assim, aqueles de maior risco socioambiental, 
o BRDE atua tecnicamente sugerindo ações 
que reduzam os impactos do investimento. 

Participação no Zero Summit 2020
“Inovação e tecnologia para um futuro com zero 
carbono” foi o tema central do Zero Summit 
2020, realizado em novembro em paralelo 
ao Welcome Tomorrow - principal evento de 
mobilidade do país, de modo online e presencial, 
em São Paulo. O Diretor de Planejamento, Luiz 
Corrêa Noronha, representou o BRDE no painel 
sobre Resíduos, quando ressaltou as bases da 
criação e os eixos centrais do Programa BRDE 
PCS – Produção e Consumo Sustentáveis.

Noronha também destacou o projeto Sul 
Resiliente, parceria entre BRDE e Banco 
Mundial. Dirigido aos municípios, esse projeto 
tem a finalidade de prevenção e mitigação dos 
efeitos negativos do câmbio climático que atin-
gem todas as regiões do país, como estiagem, 
inundações e deslizamentos. 

Participação na 15ª edição dos “Diálogos Futuro 
Sustentável”, sobre a recuperação da economia verde
Promovido pelo Instituto Clima e Sociedade 
(ICS) e a Embaixada da Alemanha, o pai-
nel online contou com as participações do 
BRDE, BNDES e do Banco de Desenvolvimento 
Alemão (KfW). Na sua explanação, a Diretora-
Presidente, Leany Lemos, destacou a mudança 

em curso do perfil das fontes de recursos do 
BRDE, incluindo parceiros internacionais, o que 
permitiu também que o Banco direcionasse sua 
carteira para projetos vinculados aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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“

Viva Água
O BRDE formalizou a adesão ao movimento Viva Água, realizado 
pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em par-
ceria com a ProAdapta, Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar), Sebrae Paraná e BTG Pactual. A iniciativa busca 
melhorar a qualidade hídrica na Bacia do Rio Miringuava, em São 
José dos Pinhais, no Paraná, a partir de ações de conservação 
da natureza e de empreendedorismo sustentável.

Focado na conservação da natureza, o projeto busca promover 
o empreendedorismo com impacto socioambiental positivo na 
região e contribuir com a geração de renda, por meio da produ-
ção e do turismo sustentáveis, entre outras atividades.

O Rio Miringuava é a principal fonte de abastecimento de água 
da região, integrando o sistema de bacias que abastece a capital 
paranaense e outras cidades da região metropolitana. 

A iniciativa movimento Viva Água já conta com o envolvimento de 
várias organizações, de todos os setores - Poder Público, inicia-
tiva privada, academia, cooperativas, entidades empresariais, 
comunidade, produtores rurais, sindicatos, ONGs, instituições 
de fomento, bancos e até organizações internacionais.

As ações que serão desenvolvidas em 10 anos estão organiza-
das em seis eixos temáticos: articulação e advocacy; negócios 
sustentáveis; serviços ecossistêmicos; associativismo e coope-
rativismo; agricultura sustentável; instrumentos financeiros.

O projeto também visa plantar 1 milhão de árvores, trabalhar 
pela conservação de 1.500 hectares da região e criar um fundo 
socioambiental consolidado com recursos que garantam a sua 
continuidade.

O projeto vem ao encontro dos objetivos do BRDE, 
pois contribui positivamente para alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
definidos pelas Nações Unidas, em especial 
os investimentos em projetos de alto impacto 
ambiental. Desse modo, a participação busca 
fortalecer e cumprir nosso papel social.

“
O vice-presidente e diretor de Operações do Banco, Wilson Bley 
Lipsk, durante a assinatura de adesão, explica:
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INCENTIVOS 
FISCAIS
O BRDE, através da área de Responsabilidade Socioambiental 
(RSA) e equipe de apoio, se organiza todos os anos para o recebi-
mento, avaliação, seleção e deliberação de projetos que buscam 
suporte com base em Leis de Incentivo. A inciativa constitui parte 
de sua política de responsabilidade socioambiental e compro-
misso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
aplicando de forma direta recursos nos três estados do Sul em 
diversos projetos sociais, do esporte, da cultura e da saúde. Os 
pedidos de apoio aos projetos são recebidos, exclusivamente em 
meio eletrônico, através do Portal de Incentivos, disponibilizado 
no site do BRDE.

Em 2020, o BRDE recebeu a inscrição de 473 projetos de incenti-
vos fiscais, os quais passaram por uma primeira análise de con-
formidade documental, quando foram invalidados 21 projetos. 
Todos os demais sofreram análise de mérito, realizada por um 
grupo de técnicos do Banco. Ao final do processo, foram selecio-
nados 106 projetos, localizados na Região Sul, que totalizaram 
R$ 4,3 milhões.

A lista completa dos projetos selecionados, com os respectivos 
valores, pode ser acessada no site do BRDE:

A seguir, destacamos alguns projetos já executados ao longo de 
2020 com apoio do BRDE.

Fundo do Idoso
 

A Associação Beneficente Pella Bethânia tem a missão de cuidar e 
promover vida digna para pessoas idosas e pessoas com deficiência 
a partir dos 18 anos. Liderada por pastores luteranos, as atividades 
da instituição iniciaram em 1890 no mesmo local onde atua até hoje, 
uma fazenda no município de Taquari, Rio Grande do Sul.

Atualmente, 160 pessoas residem nas 8 casas lares, conside-
rando as idades e os cuidados necessários. Ainda no seu amplo 
espaço, a Pella Bethânia possui academia, auditório, laboratório 
de informática, cinema e outros locais de convivência. A insti-
tuição conta com 128 colaboradores, incluindo médicos espe-
cialistas, enfermeiros, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, 
cuidadoras, higienizadoras, equipe administrativa, equipe peda-
gógica e terapêutica.

O projeto VIDA DIGNA COM IGUALDADE tem como objetivo 
garantir o atendimento de qualidade e adequado para cada pes-
soa que mora no lar. Essa tarefa requer estrutura, materiais, 
alimentos e equipe qualificada, o que depende da colaboração 
de parceiros e de doações de recursos.

Lei de Incentivo ao Esporte
 

O PROJETO OLÍMPICO SOGIPA V, da Sociedade de Ginástica Porto 
Alegre (SOGIPA), visa oferecer melhores condições de treinamento 
aos atletas de alto rendimento das modalidades de atletismo, ginás-
tica artística, judô e tênis de mesa, e, assim, uma preparação de 
excelência para as competições nacionais e internacionais, espe-
cialmente Campeonatos Mundiais e os Jogos Olímpicos de Tóquio 
e Paris. Ao todo, o projeto beneficia 62 atletas entre 15 e 59 anos.

         acesse a lista de 
projetos beneficiados
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Fundo da Infância e Adolescência 

O projeto SER EMPREENDEDOR DE SONHOS, promovido pela 
Associação Beneficente ABADEUS, oportuniza oficinas de desen-
volvimento pessoal, empreendedorismo, social e pedagógico, com 
foco na iniciação profissional de adolescentes de Criciúma, Santa 
Catarina. A iniciativa recebeu apoio do BRDE na aquisição de 3 
aparelhos de ar condicionado para as salas de aula, e 1 televisão 
de 55 polegadas para o auditório com lousa, possibilitando que os 
atendidos apresentem seus trabalhos e assistam documentários 
sobre empreendedorismo. Pelas restrições de mobilidade em 
virtude da pandemia, a equipe pedagógica e professores estru-
turaram a metodologia ativa de aprendizagem e realizaram 14 
aulas por meio digital para 40 jovens inscritos em duas turmas, 
uma a cada turno. 

O projeto COTIDIANIDADE foi aprovado no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA), 
e tem o objetivo de qualificar a educação infantil no Marista 
Escola Social de Curitiba a partir do uso de métodos, abordagens 
e equipamentos inspirados em linhas pedagógicas de referên-
cia, como Reggio Emilia, Pikler e Montessori. O apoio concedido 
foi utilizado na compra de materiais pedagógicos e livros. A 
iniciativa abrange mais de 310 crianças entre 0 e 5 anos, com 
execução até o final de 2021.

O Instituto do Câncer Infantil (ICI), em Porto Alegre, proporciona 
assistência a crianças e adolescentes com câncer. O projeto 
NÚCLEO DE ATENÇÃO AO PACIENTE tem como objetivo melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares assistidos 
pelo Instituto, possibilitando atendimentos fundamentais para a 
continuidade do tratamento e aumento do número de pacientes 
assistidos, através de atendimento multidisciplinar nas áreas 
nutricionais, pedagógicas, assistenciais, odontológicas, psicoló-
gicas, dentre outras áreas da equipe multiprofissional.

No prazo de 2 anos, o projeto estima capacitar a equipe multi-
disciplinar, mantendo o atendimento que já vem sendo realizado 
com a mesma qualidade; ampliar a assistência às crianças e 
adolescentes assistidos pelo Instituto do Câncer Infantil e melho-
rar as condições de atendimento nas áreas multiprofissionais, 
proporcionando assim maior qualidade de vida aos pacientes.
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Lei Federal de Incentivo à Cultura 

A ESCOLA BOLSHOI iniciou seu ano letivo em fevereiro de 2020. 
Em março, a Escola realizou o evento em comemoração aos seus 
20 anos no Brasil, com dois grandes espetáculos em Joinville 
e com a presença de autoridades russas e brasileiras para a 
assinatura da renovação do contrato com o Teatro Bolshoi de 
Moscou. Com o início da pandemia da covid-19, as aulas pre-
senciais foram suspensas e os alunos tiveram aulas à distância 
das disciplinas práticas e teóricas, conforme uma programação 
semanal criada pelos setores artístico e pedagógico, em que o 
professor passa o conteúdo, dentro de uma sala da Escola, em 
tempo real, enquanto os alunos adaptaram um espaço para as 
práticas diárias em suas casas.

Os bailarinos formados pelo Bolshoi estão trabalhando e rea-
lizando ações juntamente com os professores, levando a arte 
da dança para dentro da casa das pessoas, neste momento 
de distanciamento social, através de lives semanais por meio 
de suas redes sociais de dança clássica, ginástica, ioga, entre 
outras ações. Em junho, foi realizado um espetáculo online ao 
vivo, assistido por cerca de 27 mil pessoas. Dessa maneira, pode-
mos notar que os recursos do apoio do BRDE são utilizados para 
a transformação social de crianças e jovens, com o objetivo de 
cumprir a missão do Bolshoi de “Formar Artistas-Cidadãos”.

O projeto A ARTE DE PERTENCER, do Clube Social Pertence, 
localizado em Porto Alegre, está na sua 3ª Edição. A iniciativa 
possibilita a interação social de pessoas com deficiência intelec-
tual e cognitiva, acompanhadas de outras deficiências ou não, 
através de ações culturais, permitindo a esses cidadãos uma 
participação plena na vida social e cultural.

Todas as oficinas são ministradas gratuitamente por professores 
especializados e voltados a tornar acessível o trabalho e o con-
teúdo para o público a que se destina o projeto, que são pessoas 
a partir de 7 anos, sem limite de idade máxima. Os monitores 
estão disponíveis durante o tempo da oficina com a condição de 
facilitar também a comunicação entre os participantes e entre 
eles e os ministrantes. Eles auxiliam na execução das atividades, 
e também a cadeirantes e pessoas com a mobilidade reduzida.

assista           
no youtube
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O BRDE apoiou o projeto PRÓ-BIBLIOTECA, promovido 
pela Editora L&PM, doando 2.200 títulos de literatura em 
geral, nacional e estrangeira, ao sistema prisional do Rio 
Grande do Sul. A ação beneficiou 3.600 apenados, distribu-
ídos em 11 penitenciárias, sendo duas femininas, com 200 
livros para cada presídio nas cidades de Sapucaia, Bento 
Gonçalves, Guaíba, Santa Vitória do Palmar, Lajeado, São 
Francisco de Assis, Sarandi, Arroio dos Ratos, Três Passos, 
Espumoso e Porto Alegre.

A iniciativa busca equipar e atualizar as bibliote-
cas dos presídios gaúchos oferecendo uma opção 
educativa e cultural, além de contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e a ressocialização desse 
público. A indicação dos estabelecimentos para 
o Pró-Biblioteca foi realizada em conjunto com a 
Divisão de Educação Prisional, da Superintendência 
dos Serviços Penitenciários (Susepe) do Estado. Na 
seleção das penitenciárias, foram considerados a 
necessidade de ampliar o acervo, a existência de 
projetos de leitura e o desenvolvimento de atividades 
de escrita com os apenados, entre outros requisitos. 
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VOLUNTARIADO
As ações de voluntariado partem do desejo de muitos colabo-
radores do BRDE em ajudar o próximo. Além de iniciativas já 
tradicionais, como o Natal Solidário, a cada ano surgem novas 
ações, todas valorizadas pelo Banco.

PORTO ALEGRE 

Mesmo em período de distanciamento social, a solidarie-
dade permanece entre os colegas do BRDE. Desta forma, foi 
possível realizar mais um Natal Solidário em 2020, com a 
entrega das Cestas de Natal para os funcionários terceiri-
zados do BRDE de Porto Alegre e presentes para seus filhos.

Graças à expressiva participação dos colaboradores do 
Banco, foram obtidos recursos para a montagem de 60 
cestas e a entrega de 28 presentes para as crianças.

FLORIANÓPOLIS

Neste ano, em razão da pandemia, o Natal 
Solidário foi realizado de forma virtual. Uma 
mensagem por e-mail foi enviada aos funcioná-
rios da Agência de Santa Catarina, explicando 
o funcionamento da campanha e uma lista com 
as crianças a serem contempladas. Os presen-
tes foram entregues no Protocolo da Agência 
pelos próprios padrinhos ou por lojas virtuais, 
quando adquiridos via Internet. A equipe do 
Protocolo ainda embalou os presentes que 
estavam sem embalagem para presente.

Infelizmente, neste ano também não foi pos-
sível realizar a confraternização e entrega 
dos presentes aos pequenos, em função da 
pandemia. Assim, próximo ao Natal, houve a 

entrega dos presentes diretamente aos tercei-
rizados, com todos os protocolos de prevenção 
à covid-19. No total, todos os 27 filhos dos cole-
gas terceirizados com até 12 anos receberam 
presentes. 

Ainda em 2020, outra tradicional ação de fim 
de ano foi realizada. Todos os 45 funcionários 
terceirizados da Agência foram presenteados 
com uma Ave Natalina para celebrar o Natal 
em família. A iniciativa foi possibilitada pela 
contribuição financeira de colaboradores do 
BRDE e também pelos recursos provenientes 
da venda de material reciclado recolhido pelos 
terceirizados ao longo do ano.

Campanha Natal Solidário

Ação voluntária 
beneficia 150 famílias 
Sensível às dificuldades que a pandemia de 
coronavírus impôs, o funcionário Antonio Tolotti 
criou uma campanha solidária para arrecadar 
fundos e auxiliar famílias carentes que vivem 
na Região Metropolitana de Porto Alegre. O 
entusiasmo voluntário contagiou outros cole-
gas do BRDE e a iniciativa cresceu ao longo do 
ano. No início, o objetivo era ajudar de cinco a 
dez famílias de funcionários terceirizados que 
trabalham na sede do Banco em Porto Alegre. 
Ao saber da iniciativa, mais setores e colegas 
se interessaram em colaborar, e o total de doa-
ções beneficiou 35 famílias já no primeiro mês. 

Esse efeito agregador perdurou pelo ano, inten-
sificando o auxílio aos carentes. Até dezembro 
de 2020, 150 famílias foram beneficiadas com 
cesta básica montada pelos próprios colabora-
dores do BRDE, contendo alimentos não perecí-
veis, além de produtos de higiene e limpeza que 
auxiliam no combate à covid-19.

Colmeia Deborah
A Associação Beneficente Colmeia Deborah, 
criada em 1976 por funcionários da Agência 
do Paraná, tem como objetivo ajudar institui-
ções de caridade através de doações voluntá-
rias dos funcionários da instituição. Em 2020 
a Colmeia Deborah realizou doações para o 
Instituto Ama, Associação dos Portadores 
de Parkinson, Casa do Pai e Central de Apoio 
Bom Jesus, Hospital de Clínicas, Central Única 
de Favelas, Asilo São Vicente de Paula, Clube 
de Mães União Vila Torres, Casa de Repouso 
São Francisco e ao Projeto Dorcas. As ações 
visaram à compra de alimentos, materiais de 
proteção a profissionais de saúde, produtos de 
higiene e limpeza, gás, e outros itens importan-
tes para a prevenção do coronavírus.

Em outra frente, já realizada anualmente, 
funcionários do BRDE, através da Colmeia 
Deborah, presentearam 12 crianças carentes 
da Vila Torres no Natal e 19 filhos de colabora-
dores terceirizados.
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ATIVIDADES  
CULTURAIS
A promoção da cultura contribui de forma direta para muitos dos 
ODS – cidades seguras e sustentáveis, trabalho decente e cres-
cimento econômico, redução das desigualdades, meio ambiente, 
promoção da igualdade de gênero, e sociedades pacíficas e inclu-
sivas. Ciente dessa importância, o BRDE valoriza a cultura através 
dos seus espaços culturais e outras iniciativas. 

Espaço Cultural BRDE – 
Governador Celso Ramos
Em virtude da pandemia, o Espaço Cultural BRDE – Governador 
Celso Ramos, em Florianópolis, Santa Catarina, recebeu mos-
tras até março, permanecendo fechado no restante do ano. A 
Exposição “Em busca do prana: um olhar sobre a Índia” apresen-
tou fotografias marcadas pelo contraste de cores e realidades, 
pelas quais Sharlene Melanie narra a sua experiência de auto-
conhecimento nas ruas e templos da Índia. Na mostra “Oceano 
em Movimento”, o artista paulista Márcio Ito retrata o mar e os 
oceanos em sua arte para nos lembrar da importância da pre-
servação dos mares e da vida marinha, misturando diferentes 
técnicas como acrílico, óleo, aerografia e massa de modelagem. 

OSPA e BRDE
A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) apresentou em 
dezembro, em parceria com o BRDE, o espetáculo que marca o 
fechamento da Temporada Artística de 2020. A iniciativa fez parte 
das ações de final do ano dirigidas aos funcionários e clientes 
do Banco, bem como ao público em geral. O espetáculo prestou 
uma homenagem ao compositor alemão Ludwig van Beethoven 
(1770-1827), que neste ano completaria 250 anos.

Primeira edição online da 
Mostra Literária do BRDE 
Desde 2014, a Mostra Literária do BRDE divulga produções artís-
ticas dos colaboradores e funcionários aposentados do Banco, 
como poesias, crônicas, fotos ou qualquer outra forma de mani-
festação de artes visuais. Em 2020, a Mostra Literária do Banco 
foi realizada de maneira online pela primeira vez, recebendo um 
grande número de acessos.
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Espaço Cultural BRDE – 
Palacete dos Leões
Em 2020, o Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, em 
Curitiba, Paraná, completou 15 anos de atuação. Com o slogan 
“Aqui, História e Arte moram juntas”, a data foi marcada pelo 
desenvolvimento de uma nova identidade visual, a qual renovou 
os materiais gráficos, a sinalização interna e o site do Palacete. 

Foi articulada uma ampla campanha de mídia pelo BRDE, com o 
desenvolvimento e a veiculação de anúncios e vídeos, além da pro-
dução e divulgação de uma série de reportagens sobre o Palacete, 
relacionando arte, história, arquitetura e patrimônio. Com grande 
repercussão junto à comunidade, as matérias resgataram os 
impactos da erva-mate no desenvolvimento da Região Sul em 
diferentes esferas, da econômica à cultural. A série contou com a 
participação de renomados professores, historiadores, artistas, 
pesquisadores, educadores e arquitetos, buscando compreender 
a importância histórica do Palacete dos Leões e da atuação do 
Espaço Cultural BRDE no circuito cultural. 

No primeiro trimestre, a mostra fotográfica “A criação do BRDE” 
e três exposições selecionadas pelo Edital de Artes Visuais foram 
abertas ao público: “Amorfo”, com gravuras do artista catari-
nense Jan M.O.; “Mecanismo”, de Carmen Fortes; e “Asas”, da 
artista Cristina Agostinho. Foram ainda realizadas parcerias 
institucionais com o Museu Botânico de Curitiba para a cata-
logação das espécies botânicas da Agência do Paraná, com o 
Museu Paranaense para a pesquisa, curadoria e empréstimo 
de obras para o projeto “Narrativas e Poéticas do Mate” e com o 
Corredor Cultural, iniciativa interinstitucional que apoia ações 
culturais na Região Central de Curitiba.

assista           
no youtube
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PERFIL DOS  
COLABORADORES
O BRDE conta com uma equipe técnica comprometida e qualifi-
cada, admitida por concurso público e contratada sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ao final de 2020, o 
corpo técnico era composto de 468 funcionários, dos quais 427 
funcionários de carreira e 41 de gabinete, esses últimos vincu-
lados ao mandato da Diretoria. As posições de chefia e gestão 
eram ocupadas por 92 funcionários de carreira, ao final do ano. 

Quando verificado o gênero dos funcionários e também daqueles 
que ocupam posições de chefia, verifica-se que ambos possuem 
distribuições semelhantes. Destaca-se a posse de Leany Lemos, 
a primeira mulher a assumir a presidência do BRDE desde a sua 
fundação, como representante do Rio Grande do Sul na direção 
do Banco.8QUEM FAZ

O BRDE

Perfil dos funcionários 
por gênero 
%

Ocupação de função 
gratificada por gênero 
%

68% homens 75% homens 

32% mulheres 25% mulheres 
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Em relação à distribuição por formação, 66% 
dos funcionários de carreira ocupam cargos 
com exigência de nível superior. As principais 
formações são de Administração de Empresas, 
Economia, Ciências Contábeis, Direito e 
Engenharia, o que demonstra o caráter mul-
tidisciplinar das equipes do BRDE. O Banco 
também conta com funcionários em cargos de 
exigência de nível médio – assistentes adminis-
trativos, auxiliares administrativos e progra-
madores. Possui também em seu quadro con-
tínuos, serventes, recepcionistas, motoristas e 
operadores de computador.

Formação Profissional 
%

Estagiários
O Programa de Estágios do BRDE oportuniza 
a complementação ao ensino regular a estu-
dantes de nível universitário ou médio pro-
fissionalizante, através de experiências pro-
fissionais e ações de desenvolvimento, bem 
como o aperfeiçoamento técnico, cultural e 
de relacionamento humano e profissional. O 
Programa proporciona uma experiência do 
mercado de trabalho baseada na aplicação 

de conteúdos acadêmicos em um ambiente de 
aprendizagem supervisionada.

Os estágios são oferecidos nas áreas de 
Economia, Contabilidade, Administração, 
Direito, Engenharia Civil, Agronomia, Tecnologia 
da Informação, Jornalismo, Biblioteconomia, 
entre outras. Ao final de 2020, o BRDE contava 
com 86 estagiários.

 Jovens Aprendizes
O Programa Jovem Aprendiz, criado pelo BRDE 
em 2014, tem como finalidade a promoção da 
profissionalização da juventude e a contribuição 
para o desenvolvimento social e profissional do 

adolescente. A primeira experiência profissio-
nal conta com atividades teóricas e práticas 
desenvolvidas no ambiente de trabalho.   

Pela faixa etária dos colaboradores do Banco, 
identifica-se que praticamente a metade tem 
até 45 anos. 

REMUNERAÇÃO  
E BENEFÍCIOS
A política salarial do BRDE segue as condições estabelecidas 
anualmente pela Convenção Coletiva da categoria dos bancá-
rios, abrangendo reajuste salarial anual, participação nos lucros, 
gratificações semestrais, auxílios alimentação e refeição, 13ª 
cesta alimentação e vale-transporte. 

A remuneração dos administradores do BRDE foi estabelecida na 
Resolução nº 2.606 de 2019, que trata das normas, diretrizes e 
forma de aferição e pagamento de remuneração fixa e variável 

Faixa Etária 
%

Mais de 66 anos
4,6%

Até 35 anos 
11,3%

36 a 45 anos 
38,2%

46 a 55 anos 
27,1%

56 a 65 anos 
18,8%

Ciências Contábeis: 
13,6%

Direito: 
13,9%

Economia: 
19,2%

Engenharia 
Eletricista/Elétrica: 

1,7%

Engenharia 
da Computação: 

0,3%

Ciências da Computação: 
0,7%

Biblioteconomia: 
0,7%

Análise de Sistemas: 
5,6%

Agronomia: 
7,7%

Tecnologia da Informação: 
20,9%

Sistema de  
Informação: 
0,3% Tecnologia da  

Informação: 
0,3%

Engenharia 
Química: 

1,7%

Engenharia 
Mecânica: 

2,1%

Engenharia 
Cívil: 

11,2%
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aos administradores do Banco. A norma é apli-
cada aos membros da Diretoria, Conselho de 
Administração, Comitê de Auditoria e Comitê de 
Remuneração e Elegibilidade.

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

O Banco dispõe também de serviço de medi-
cina do trabalho em suas dependências, cujas 

atribuições são realizar perícias, acompanhar 
o controle de ausências ao trabalho motivadas 
por questões de saúde, realizar exames médi-
cos admissionais, demissionais, periódicos e 
de retorno ao trabalho. O BRDE proporciona 
a prestação de serviço de acompanhamento 
psicológico por Psicóloga Organizacional.

Os funcionários podem aderir à previdên-
cia complementar da Fundação BRDE de 
Previdência Complementar – ISBRE, desti-
nada a oferecer suplementação aos benefícios 
concedidos pela Previdência Oficial, através 
de aposentadoria, auxílio-doença e pensão. 
A previdência complementar busca permitir a 
manutenção de um padrão de vida semelhante 
ao conquistado ao longo do período laboral. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL
O BRDE executou seu Plano de Treinamento e 
Desenvolvimento de 2020 realizando adapta-
ções em razão da pandemia enfrentada neste 
ano. Os eventos de treinamento planejados 
para serem realizados de forma presencial 
foram reprogramados para o formato à dis-
tância. A equipe de RH adequou-se à nova 
realidade e buscou conhecimento e recursos 
para satisfazer as principais demandas de 
capacitação do quadro funcional do BRDE. Os 
objetivos dessas atividades foram permitir 
que o Banco consolidasse sua posição como 
instrumento governamental para a promoção 

do desenvolvimento econômico e social, asse-
gurar o desenvolvimento das competências 
humanas necessárias à atuação eficiente do 
BRDE e oferecer aos funcionários a capacita-
ção técnica necessária à realização de suas 
atividades

Desta forma, destacamos a realização de 98 
treinamentos, entre abertos e fechados, equi-
valente a 7.679,5 horas de capacitação, com 
1.193 participantes. Nessas iniciativas, 331 
funcionários foram treinados de diversas 
áreas do Banco.

1.193 participantes 

7.679,5 horas de capacitação 

98 treinamentos 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO
O BRDE realizou em outubro, de forma virtual, 
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (SIPAT), evento organizado anu-
almente. O objetivo da iniciativa foi ressaltar 
como a segurança e a saúde fazem a diferença 

no ambiente de trabalho, a partir de uma 
palestra por dia. Os funcionários tiveram a 
oportunidade de assistir a diversos temas, 
incluindo psicologia, assédio moral, comuni-
cação e disciplina.

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Desde 2019, o Banco vem prestando serviço 
de acompanhamento psicológico, oferecendo 
atendimento a todos os funcionários e auxílio 
às chefias, dando apoio aos empregados em 
licença saúde, empregados ingressantes no 
quadro, bem como realizando trabalhos de 
integração nos setores, resolução de conflitos 
interpessoais, entre outras demandas. Neste 
ano de 2020 houve uma expressiva demanda 
de atendimento, muito provavelmente em razão 
da pandemia e do consequente distanciamento 
social, com a realização de 54 atendimentos 

aos funcionários, 50 atendimentos às chefias 
e 40 reuniões com os gestores. A equipe que 
presta o acompanhamento psicológico foi 
responsável também por mediar o Encontro 
Aberto de Final de Ano, que consistiu em um 
momento informal para uma avaliação e 
retrospectiva de 2020, pensando desafios, 
ganhos e mudanças significativas nas confi-
gurações e relações de trabalho. Além disso, 
foram explorados os aprendizados e as suges-
tões para proporcionar maior bem-estar aos 
colaboradores em 2021.
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LUCIANO FELTRIN
Superintendente de Gestão de Riscos, 
Controles Internos e Compliance 

ENDEREÇOS DAS AGÊNCIAS
DIREÇÃO GERAL
Rua Uruguai, 155 4º andar – Porto Alegre – CEP 90010-140
Rio Grande do Sul
(51) 3215-5000 brde@brde.com.br

AGÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Uruguai, 155, Térreo – Porto Alegre – CEP 90010-140
(51) 3215-5211 brders@brde.com.br

AGÊNCIA DE SANTA CATARINA
Av. Hercílio Luz, 617 – Florianópolis – CEP 88020-000
(48) 3221-8000 brdesc@brde.com.br

AGÊNCIA DO PARANÁ
Av. João Gualberto, 570 – Curitiba – CEP 80030-900
(41) 3219-8000 brdepr@brde.com.br

ESPAÇOS DE DIVULGAÇÃO

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO PARA A REGIÃO DA SERRA (RS)
Rua Ítalo Victor Bersani, 1134 – CIC – 
Caxias do Sul – CEP 95050-520
(54) 3218-8044 – brde.caxias@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO PARA A REGIÃO DO PLANALTO (RS)
Rua Antônio Araújo, 1046 – 6o andar
Passo Fundo – CEP 99010-220
(54) 3311-6837 – brdepf@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO PARA A REGIÃO DOS VALES (RS)
Rua Silva Jardim, 96 – ACIL – Lajeado – CEP 95900-000 
(51) 3748-1215 – brde.lajeado@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO PARA A METADE SUL (RS)
Rua Sete de Setembro, 274, sala 603 – Pelotas – CEP 96015-300
(53) 3225-5830 – brdepel@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO NA REGIÃO OESTE (SC)
Avenida Getúlio Vargas, 1748-N – Chapecó – CEP 89805-000
(49) 3025-1618 – brde.chapeco@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO NA REGIÃO NORTE (SC)
Avenida Aluísio Pires Condeixa, 2550 – 
Saguaçu – Joinville – CEP 89221-750
(47) 3461-3346 – brde.joinville@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO VALE DO ITAJAÍ (SC)

Rua Antônio Caetano, 105, 2º andar – Fazenda – CEP: 88302-380
(47) 3461-3346/ (47) 3461-3381/ (47) 99210-7675 

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO CASCAVEL (PR)
Av. Pernambuco, 1800 – Cascavel – CEP 85810-021
(45) 3321-1444 – brdepr@brde.com.br 

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO CHOPINZINHO (PR)
R. Santos Dumont, 4123 - São Genaro - ACEC 
Chopinzinho – CEP 85560-000
(46) 3242-1131 – brdepr@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO FOZ DO IGUAÇU (PR)
Rua Padre Montoya, 490, Centro - ACIFI 
Foz do Iguaçu – CEP 85851-080
(45) 3521-3300 – brdepr@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO FRANCISCO BELTRÃO (PR)
Rua Florianópolis, 478 – Francisco Beltrão – CEP 85601-560
(46) 3523-6910 – brdepr@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO MARINGÁ (PR)
R. Ver. Basílio Sautchuk, 388 - Zona 01 - ACIM 
Maringá – CEP 87013-190
(44) 3025-9595 – brdepr@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO PALOTINA (PR)
Rua 1º de Janeiro, 1163 – Centro – ACIPA – CEP 85950-000
(44) 3649-5855 – brdepr@brde.com.br 

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO TOLEDO (PR)
Largo São Vicente de Paulo, n° 1333, 2° andar –   
ACIT Toledo – CEP 85900-215
(45) 3055-4622 – brdepr@brde.com.br

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO UMUARAMA (PR)
Praça Henio Romagnoli - Zona I – Casa do 
Empreendedor Umuarama – CEP 87503-200
(44) 3621-4141 – brdepr@brde.com.br

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO
ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 181, Sala 3504 – Rio de Janeiro – CEP 21040-007
(21) 2524-7426/ 2524-5515 – brderj@brde.com.br

ESCRITÓRIO DE DIVULGAÇÃO 
MATO GROSSO DO SUL (MS)
Av. Afonso Pena, 5723, Sala 405 – Campo Grande – CEP 79031-010 
(67) 3382-2660 – brdems@brde.com.br

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
E INTEGRAÇÃO SUL – CODESUL
CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado do Paraná
Presidente

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado de Santa Catarina
Vice-Presidente

REINALDO AZAMBUJA
Governador do Estado do Mato Grosso do Sul
Vice-Presidente

EDUARDO LEITE
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Vice-Presidente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS
Presidente  

VALMOR WEISS 

WAGNER CARLOS AICHNER
Representantes do Estado do Paraná

JULIANA BALDESSAR WEBER BECKER 

WAGNER MARCOS SALAI
Representante do Estado de Santa Catarina

PEDRO FERNANDO DE ALMEIDA NERY FERREIRA   

VANESSA NEUMANN SULZBACH
Repesentantes do Estado do Rio Grande do Sul

COMITÊ DE AUDITORIA

LAUREN DE VARGAS MOMBACK - RS

ALEX MUSSOI RIBEIRO - SC

VAGO - PR

DIRETORIA

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS – RS
Diretora-Presidente

WILSON BLEY LIPSKI – PR
Diretor Vice-Presidente e Diretor de Operações

LUIZ CORRÊA NORONHA – RS
Diretor de Planejamento

MARCELO HAENDCHEN DUTRA - SC
Diretor Financeiro

VLADIMIR ARTHUR FEY – SC
Diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos

LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA – PR
Diretor Administrativo

SUPERINTENDENTES
JULIO CESAR PUNGAN
Chefe do Gabinete da Diretoria

ANA CLAUDIA SILVEIRA CAMARGO 
Superintendente de Acompanhamento e Recuperação de Créditos

ANDRÉ ANDERSSON CHEMALE
Superintendente de Planejamento e Sustentabilidade

MÁRCIA MARSON FONSECA
Chefe da Consultoria Jurídica

KETTY ROSANE SIQUEIRA ROSA
Chefe da Auditoria Interna

MAURÍCIO MOCELIN 
Superintendente da Agência do Rio Grande do Sul

PAULO CÉSAR STARKE JÚNIOR
Superintendente da Agência do Paraná

MARCONE SOUZA MELO
Superintendente da Agência de Santa Catarina

THIAGO TOSATTO
Superintendente de Crédito e Controle

GUSTAVO TROMBINI ORSOLIN
Superintendente Financeiro

HELIO DE PAULA E SILVA
Superintendente de Infraestrutura

GRACIELA CRISTINA B. LIMA FERREIRA
Superintendente de Tecnologia da Informação
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MATERIAL PRODUZIDO COM O SELO FSC 
Com este Relatório, o BRDE reafirma sua convicção de que 
gestão administrativa e responsabilidade socioambiental 
são fatores indissociáveis e indispensáveis para a 
promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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