
Novo Banco de Desenvolvimento (NBD)



Estabelecimento do NBD

O NBD foi o 1º banco multilateral de
desenvolvimento de âmbito global criado por
economias emergentes – Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul (BRICS)
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O NBD tem amplo capital e estrutura acionária equitativa

Estrutura acionáriaCapital

 BRICS já integralizaram USD 5,6bn de capital ao NBD
 O NBD está aberto a países-membros da ONU, com os seguintes limites:

 membros fundadores ≥55%
 membros não tomadores de empréstimo ≤20%
 membros não fundadores ≤7%

Capital Autorizado de USD 100 bi
Capital Subscrito

USD 50 bi

Capital Exigível
USD 40 bi

Integralizado
USD 10 bn

Capital Subscrito de USD 50 bi

Capital não-subscrito
USD 50 bi

Brasil 20%

Rússia 20%

Índia 20%

China 20%

África do Sul 20%



Principais marcos

Políticas

• Estabelecimento das principais políticas operacionais, financeiras, de risco e de 
governança, cobrindo todas as áreas do banco

Capital
• Recebimento de USD 5,6 bilhões de capital integralizado

Ratings

• Obtenção de risco de crédito AAA de duas agências de risco chinesas
• Obtenção de risco de crédito AA+ da Fitch e da S&P

Títulos

• Emissão do primeiro título verde na China no valor de RMB 3 bilhões (USD ~450mm)

• Nova emissão na China totalizando RMB 3 bilhões

Projetos
• 38 projetos aprovados em todos os países-membros totalizando USD 10 bilhões

Parcerias

• Parcerias firmadas com instituições nacionais e globais, incluindo ADB, AIIB, CAF, EBRD, 
EDB, EIB, IIB, WBG.

Expansão

• Escritório Regional da África, Escritório Regional das Américas e terceiro na Rússia
• Aprovação dos termos, condições e procedimentos para ingresso de novos membros



O mandato do NBD

Mandato
Mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável
nos BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento, com
vistas à (…) promoção do crescimento global e do desenvolvimento (artigo 1,
Convênio Constitutivo)

Funções
 Apoiar projetos da iniciativa pública e

privada
 Canalizar recursos do mercado de

capitais global para projetos de
infraestrutura em países-membros

 Não ideológico e não prescritivo
 Sem condicionalidades
 Respeito aos sistemas nacionais
 Estrutura leve, ágil e eficiente
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Preços podem ser competitivos (em US$)



NDB em 2021

 Mais de USD 32 bilhões em aprovações

 Operações em moeda local constituirão parte significativa da 
carteira

 Emissões de títulos regularmente em múltiplos mercados –
tanto globais quanto domésticos

 Explorar novos instrumentos financeiros, como concessões
de garantias, participações acionárias e project finance

 Ingresso de novos membros e ampliação do capital



Aprovações no Brasil devem crescer para melhorar a
diversificação geográfica da carteira

Fonte: dados do NBD.

Estoque de aprovações por país
(até 30 de junho de 2019)
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NBD está tomando medidas para lidar com seus desafios

DESAFIOS

 Contribuir para a preparação de projetos
e desenvolver um amplo pipeline de 
projetos nos países-membros

 Maximizar a diversificação geográfica e 
setorial da carteira

 Otimizar o impacto das operações

 Atingir representação equilibrada do 
corpo de funcionários

MEDIDAS

 Fundo para preparação de projetos

 Ingresso de novos membros

 Escritórios regionais (2018: ZA, 2019: BR 
e RU).

 Rigor técnico e capacitação

 Aprimoramento do recrutamento

Gestão de risco prudente, antecipativa e propositiva
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Obrigado!


