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1 O NDB
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Quem somos

O NDB é um banco de 
desenvolvimento
multilateral estabelecido
pelos países do BRICS para 
mobilizar recursos para 
projetos de infraestrutura
e desenvolvimento
sustentável. 

A filiação é aberta aos
países membros das 
Nações Unidas.

1 Brasil, Russia, India, China e África do Sul
2 US$ 5.6bn de capital integralizado recebidos até 15 de novembro de 2019
3 Japan Credit Rating Agency

Forte Suporte e Comprometimento dos Acionistas a Longo Prazo

• Uma das maiores proporções de 

capital integralizado para capital 

subscrito (20%) e um dos maiores

níveis de comprometimento dentre

todos os bancos multilaterais

• O alto comprometimento dos países

membros com o NDB representa o 

interesse deles na instituição

• Igual poder de voto entre os membros

fundadores

• Nenhum membro tem poder de veto

• Tratamento preferencial em países

membros, com imunidades

extensivas, privilégios e isenções.

Brasil
20%

Russia
20%

India
20%

China
20%

África do 
Sul 20%
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Princípios Organizadores e Características Diferenciais

Principal missão é 
infraestrutura e 
desenvolvimento
sustentável

• O NDB foca em projetos de 
infraestrutura de alta
qualidade, viabilidade
financeira e favoráveis ao meio
ambiente.

Operações eficientes, 
parcerias com outras
instituições de 
desenvolvimento

• Cooperação com instituições de 
desenvolvimento globais, 
regionais e nacionais como
princípio fundamental de 
operação

• Realça o impacto das operações
do NDB e capacita o NDB a 
manter um perfil operacional
eficiente.

Total suporte dos 
membros para 
manutenção de um perfil
financeiro forte

• Membros totalmente
comprometidos em manter um 
perfil de crédito muito forte, 
equivalente ao mais forte 
dentre os pares do NDB.

• Baixa alavancagem, rigorosa
seleção de projetos, políticas de 
gerenciamento de risco
conservadoras e time gerencial
com alto nível de experiência
são os elementos-chave do 
negócio do NDB.

Instituição chave na
estrutura cooperativa do 
BRICS

• Estabelecido pelo BRICS para 
investir em projetos de 
infraestrutura e 
desenvolvimento sustentável e 
promover cooperação
financeira entre os BRICS

• Papel central na estrutura
cooperativa do BRICS, evidente
no forte suporte político e 
financeiro.

1 2 3 4



5

Robustez de Crédito – Ratings Internacionais de Crédito

S&P Global Ratings

AA+ Perspectiva estável

Long-Term Issuer Credit Rating

A-1+ Perspectiva estável

Short-Term issuer Credit Rating

Motivadores do Rating
• Perfil de negócios robusto e perfil financeiro extremamente forte
• Suporte extraordinário dos acionistas
• Políticas de gerenciamento de risco sólidas e prudentes
• Capitalização sólida e robusta e ampla liquidez
• Executivos com extensiva experiência em bancos multilaterais e  

capazes de entregar no mandato no NDB

Fitch Ratings

AA+ Perspectiva estável

Long-Term Issuer Default Rating

F1+ Perspectiva estável

Short-Term Issuer Default Rating

• Excelente capitalização dotada com capital subscrito integralizado
• Perfil de baixo risco e forte gestão de riscos, refletindo as regras

prudentes auto-impostas pelo banco
• Nível muito forte de experiência agregada e senioridade do time 

executive do banco
• Forte status de credor preferencial
• Forte comprometimento dos acionistas em prover suporte ao banco

Japan Credit Rating Agency

AAA Perspectiva estável

Long-Term Issuer Credit Rating

• Forte suporte dos países membros para as operações do NDB
• Base de capital sólida
• Estrutura conservadora de gestão de risco para assegurar solidez

financeira
• Status de credor preferencial

Note: S&P ratings affirmed on criteria revision on February 27, 2019. Fitch ratings affirmed on July 31, 2019. JCR rating assigned on August 20, 2019
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Avaliação Rigorosa de Projetos

• Análise ambiental, social e de desenvolvimento

• Triagem minuciosa e requerimentos de aprovação

• Análise e avaliação de risco de crédito

• Triagem/revisão a partir da perspectiva legal

• Checagem gerencial de compliance, ambiental, anti-lavagem de dinheiro e anti-terrorismo

O NDB visa estruturar, negociar, revisar e aprovar empréstimos dentro de um período de 
6 meses sem comprometer seus padrões de gerenciamento de risco e qualidade de 
crédito.

MÊS 1 MÊS 6

Identificação
do projeto

Preparação
do conceito
do projeto

Processo
interno de 

revisão pós-
avaliação

Aprovação
do projeto

Desenho e 
avaliação
do projeto

Negociação
de 

empréstimo

Implementação, 
desembolso e 

monitoramento e 
avaliação do 

projeto
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Suporte para Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável

Nota: Empréstimos são classificados por nocional de empréstimo total, em termos estimados em US$
* Em 15 de janeiro de 2020

51 projetos aprovados pelo Conselho de Diretoria do NDB até dezembro de 2019, em todos os países
membros, em um total de  US$ 15.2bi*

Distribuição das aprovações de empréstimos, Dezembro de 2019

POR PAÍS POR SETOR POR TIPO DE EMPRÉSTIMO

Energia
30%

Transpor
te

42%

Água/Saneamento/
Proteção contra 

Enchentes
15%

Urbano/Social
10%

Produção 
Limpa

3%

Índia

28%
China

28%

Rússia

18%

Brasil

10% África do 

Sul

15%

Soberano/ Garantia 

Soberana

80%

Instituições 

Financeiras 

Nacionais 

7% Investimentos em 

ativos (equity)

1%

Não soberano

12%
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NDB – US$ 1,5 bi em Operações no Brasil
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NDB – Operações Soberanas

Operações com governo federal, governos subnacionais, empresas estatais não dependentes, 
bancos subnacionais de desenvolvimento, com garantia soberana

Custos
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NDB – Operações Não-Soberanas

Crédito

 Instituições Financeiras Intermediárias controladas pelo Governo Federal

 Empresas privadas

Custos para operações não soberanas depende da análise de risco de crédito:

 Avaliação de Capacidade Financeira

 Avaliação riscos/rating

 Custos de emissões recentes



11

2 Desafios da 
Infraestrutura
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Principais desafios da Infraestrutura

Espaço Fiscal Limitado 
restringindo 
investimentos 
públicos 

Capacidade de 
planejamento

Previsibilidade e 
Instrumentos de 
mitigacao de risco

Déficit de Serviços
ampliando
desigualdades e 
impactando na
competitividade da 
economia

1 2 3 4
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• Foco em projetos que maximizem as taxas de retorno econômico e social (externalidades):

• Impacto na redução de desigualdades

• Aumento da resiliência

• Aumento da produtividade e competitividade do país

• Recursos públicos devem ser priorizados

• Onde não há retorno financeiro suficiente, mas quando as externalidades justificam, para 
conferir viabilidade financeira

• Na alavancagem de recursos privados

Medidas para enfrentar os desafios
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Medidas para enfrentar os desafios

• Investir na capacidade de gerar e desenvolver bons projetos

• Planejamento estratégico de longo prazo

• Visando identificar o menor custo  e o maior impacto global do projeto (não apenas no 
CAPEX, mas também no OPEX, não apenas no projeto em si, mas na economia como um 
todo) 

• Aprofundando a identificação dos riscos dos projetos e no desenho das medidas de 
mitigação

• Sociais e Ambientais

• Construção

• Mercado, Demanda
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Medidas para enfrentar os desafios

• Arcabouço regulatório deve conferir previsibilidade

• Leis, Normas Regulatórias, Editais e contratos

• Melhorar a governança regulatória: critérios para reguladores, processo regulatório claro, 
transparência das decisões

• Valorização dos  contratos como atos jurídicos perfeitos, clareza quanto aos critérios e 
procedimentos de revisão

• Medidas de mitigação de incertezas, como gatilhos de revisão de contratos ou acionamento de 
mecanismos de proteção, como seguros e outros:

• Clima, emergências climáticas ou de saúde;

• Mudanças de mercado.
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Novo Banco de Desenvolvimento
Escritório Regional Américas
www.ndb.int
aro@ndb.int
São Paulo: (11) 3040-3927
Brasília: (61) 3317-1279

Obrigada


