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Principais Marcos

Founding 
members

•Estabelecimento da governança, políticas operacionais e de risco e procedimentos

Capital
•paid-in capital de USD 5.6 bi

Ratings

•AAA credit rating de duas Agências de Risco Chinesas, e AAA de Agencia japonesa

•AA+ international credit rating da Fitch Ratings e S&P Global Ratings

Funding

•Primeiro Green Bond emitido na China de RMB 3.0 bilhões (USD ~450 milhões)

• Emissão na China totalizando RMB 3.0 bilhões

Projects
•38 Projetos aprovados em todos os países membros – mais de USD 10 bn

Partners
•Estabelecimento de parcerias com instituições financeiras chave no mundo

Expansion

•Abertura do Escritório Regional da África e das Américas, e futuramente o da Rússia

•Termos, Condições e Procedimentos para a Admissão de Novos Membros



NDB: PRINCÍPIOS E CARACTERÍSTICAS

 Estrutura de Capital e elevada
capitalização

 Modelo de Governança

 Respeito aos Sistemas Nacionais

 Plataforma de Intercâmbio

 Agilidade e Eficiência

 Conhecimento e Inovação

 Transparência e accountability

 Classificação de Risco

 Foco em mensuração de impactos em
linha com os ODS

 Orientado pela demanda

 Empréstimos alongados e custos
compatíveis

 Abertura para novos países membros 
(até 45%)





FOCO

Por que o foco em infraestrutura sustentável?

 Grande déficit dos países em desenvolvimento, com
impacto significativo no crescimento e na
competitividade

 Fator central para a redução da desigualdade

 Chave para o aumento da resiliência e redução das
emissões de CO2 – impacto em adaptação e
mitigação



Aprovações por Setor e Tipo de Cliente

Source: NDB internal data.
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Emissão de Green Bonds no Mercado Chinês



NDB’s desafios no Brasil

 Em três anos US$ 620 MM aprovados, representando 6% do 

total do Banco

 Expectativa de mais US$ 1 bilhão nos próximos meses, 

atingindo 10%

 Desafio do Escritório Regional é atingir a meta de 20% das 

aprovações do Banco no médio prazo, em Projetos de 

Infraestrutura sustentável
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