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1 MENSAGEM DO
PRESIDENTE (GRI102-14)
Senhoras e senhores,
O Banco do Nordeste focou suas ações no desenvolvimento regional, em 2017, pautado pelo Código de Conduta Ética e orientado pela Política de
Responsabilidade Socioambiental (PRSA), que primam pelo aprimoramento dos comportamentos,
atitudes e atos de seus colaboradores na condução
dos processos de trabalho e no relacionamento
com as partes interessadas (stakeholders).

Para tanto, foram observados os seguintes princípios: justiça, honestidade, democracia, cooperação, disciplina, governança, sustentabilidade,
compromisso, confiança, civilidade, transparência,
igualdade e respeito. O resultado foi uma atuação
social e ambientalmente responsável, visando à
sustentabilidade.

Perseguindo o cumprimento da missão de atuar
como o banco de desenvolvimento da Região Nordeste, em 2017, o Banco do Nordeste contratou 4,9
milhões de operações, no valor de R$ 26,4 bilhões,
o que representa acréscimo de 19,3% em relação
ao exercício de 2016. Desse montante, R$ 15,97
bilhões são oriundos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE). Trata-se de aplicação 42,1% superior à do ano passado.
O Lucro Operacional de 2017 apresentou crescimento de 160% em relação a 2016, alcançando R$
8

1,1 bilhão, ante R$ 442,4 milhões apresentados no
ano anterior. O lucro líquido do Banco alcançou R$
681,7 milhões, recursos que retornam para a Região, na medida em que o Banco retroalimenta o
sistema de financiamento da economia regional.

Esse resultado independeu da continuidade da
seca na Região e do cenário econômico desafiador, evidenciando a importância de um banco de
desenvolvimento no financiamento às atividades
produtivas em todos os 1.990 municípios de onze
estados (Nordeste, norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo), onde atua.
O Banco também direcionou 79,9% das aplicações do FNE (exceto infraestrutura) às microrregiões prioritárias classificadas como baixa renda, estagnadas e dinâmicas, segundo critérios da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

Mantendo-se em posição de destaque no segmento de microfinanças, o Banco do Nordeste financiou,
por meio do Crediamigo, programa de microfinança urbana, R$ 8,05 bilhões, em 2017, representando
aumento de 1,24% em relação ao desembolso em
2016. No total, foram 4,03 milhões de operações,
com média de 16 mil desembolsos ao dia.

Por meio do Agroamigo, programa de microcrédito rural, foram contratados R$ 2,32 bilhões, de
518,7 mil operações, correspondendo a um crescimento de 17,7% em relação aos valores contra-

tados em 2016. Destaque-se, ainda, o aumento da
inclusão financeira viabilizada pelo Programa, com
abertura de 329.554 contas correntes em 2017.

Importante ressaltar o lançamento de produtos e
serviços que garantem agilidade e simplificação na
tomada de crédito. Assim, em 2017, o Banco do Nordeste lançou os simuladores de crédito associados
aos Cartões BNB e BNB Agro; o Giro BNB Digital, que
oferta crédito rotativo e pré-aprovado a empresas varejistas; e o aplicativo Agroamigo Móvel, desenvolvido para uso em dispositivos móveis para elaboração
de propostas de crédito de clientes Pronaf Grupo B.
Outra ação estratégica significativa e inclusiva foi
a regularização de dívidas, o que contribuiu para o
resgate da dignidade e da cidadania de milhares
produtores rurais. Os benefícios concedidos, por
exemplo, pela Lei nº 13.340/2016 e pela Resolução
CMN nº 4.591/2017 colaboraram para a regularização de dívidas, no montante de R$ 7,94 bilhões,
por meio de 295.466 operações, dentre as quais
271.408 com o funding FNE.

O Banco também melhorou sua eficiência operacional por meio da gestão das despesas administrativas, em relação ao conjunto da margem da intermediação financeira e das receitas de prestação
de serviços. Com base nessa relação, registrou-se,
em 2017, melhoria em 16 pontos percentuais em
relação ao exercício de 2016.

As despesas totais com aprovisionamento de
crédito foram menores em 39,1% quando comparadas com o exercício de 2016, proporcionando
significativa melhoria na margem da intermediação financeira e, consequentemente, nos níveis de
eficiência operacional.

Em 2017, o Agroamigo recebeu o Prêmio Agrobanco, concedido pela Associação Latinoamericana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Alide), por conta da aplicação do
Agroamigo Móvel, que deu mais agilidade ao processo de liberação do crédito nesse segmento.

O Banco do Nordeste, em 2017, experimentou
avanços, conquistas e aprendizados resultantes do
trabalho e do compromisso de todos seus colaboradores, desempenho que se reflete na melhoria da
qualidade de vida das pessoas em sua área de atuação e estimula sua equipe a empreender esforços
ainda maiores para superar os desafios para 2018.

Romildo Carneiro Rolim
Presidente
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2 SOBRE O RELATÓRIO
(GRI 102-46)
A construção do Relatório de Sustentabilidade ano 2017 foi dividida em etapas. A primeira aconteceu em uma reunião com representantes dos Ambientes de Marketing, Comunicação, Mercados de
Capitais, Assessoria e Apoio Institucional, Gabinete
da Presidência e Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (responsável pela elaboração do relato). O passo seguinte realizou-se em um encontro
com todas as unidades da Direção Geral e Auditoria
externa da Ernest & Young (EY). Neste momento, a
EY repassou o relatório de recomendações referente ao ano 2016 e a   Superintendência de Políticas
de Desenvolvimento destacou a importância do
Relatório de Sustentabilidade para  o Banco e conclamou a participação de todos na sua construção.

Nessa mesma ocasião, o Ambiente de Políticas
de Desenvolvimento repassou as  modificações da
metodologia GRI e ratificou a importância do envolvimento de todos da instituição na elaboração
do relatório.  O passo seguinte foi solicitar ao Ambiente de Marketing as informações das pesquisas
realizadas com os stakeholders durante o ano 2017
para identificação das suas principais preocupações. Com base nessas preocupações e nos temas
oriundos dos indicadores GRI (Global Reporting
Initiative), foram elaboradas as pesquisas com o
público interno e externo (acionistas, fornecedores, governo, sociedade/comunidade, Instituições
de Desenvolvimento e clientes).  Após a conclusão
das pesquisas, os temas escolhidos foram submetidos  ao Comitê Gestor da Superintendência de Políticas de Desenvolvimento para análise e definição
10

da matriz de materialidade. Os temas foram distribuídos em 4 (quatro) macrogrupos: Gestão Ambiental, Desenvolvimento Regional, Crédito Verde
e Responsabilidade Socioambiental. (GRI 102-46)

Este relatório é elaborado de acordo com a versão
GRI Standars das diretrizes para relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI). Desde 2010, anualmente, o Banco do Nordeste do Brasil
publica este relatório adotando essas diretrizes, tendo por objetivo o compartilhamento de informações relevantes sobre a sua atuação, o impacto das
ações do Banco do Nordeste para o desenvolvimento sustentável em sua área de atuação e o relacionamento com todos os seus  stakeholders (clientes,
colaboradores, fornecedores, governo, indústria
bancária, instituições de desenvolvimento, investidores, sociedade e comunidade). (GRI 102-52)

Sua última publicação ocorreu em julho de 2018,
na versão G4, referente às informações do ano 2016.
Este relatório é o primeiro da versão GRI Standards,
enquadrado nos critérios “de acordo” - Essencial,
reunindo dados referentes ao exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. (GRI 102-51) (GRI
102-50) (GRI 102-56) (GRI 102-49) (GRI 102-54)

No que se refere às técnicas de medição de dados e bases de cálculos, sempre que necessário foram realizados ajustes e estão descritos ao longo
dos textos. (GRI 102-48)

Este relatório passou pela verificação de auditoria
externa independente, EY,   para comprovação de
sua adequação às diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI). (GRI 102-56)

A Direção Geral do Banco do Nordeste contratou
a empresa de auditoria externa independente, EY,
por meio de licitação vinculada ao Edital Pregão,
em 2012, com a finalidade de realizar o exame e

elaboração de Relatório de Asseguração limitada
sobre o Relatório de Sustentabilidade do Banco,
com comprovação de adequação às diretrizes da
Global Reporting Initiative – GRI e indicação do nível de aplicação. (GRI 102-56)

Para a elaboração da Matriz de Materialidade do
Relatório de Sustentabilidade - Ano 2017. foram
disponibilizadas pesquisas na intranet e no portal do Banco na internet durante o período de 6 a
31.08.18, sendo elencados 33 (trinta e três) temas
oriundos dos indicadores GRI (Global Reporting
Initiative), da pesquisa de satisfação ao cliente e
das reclamações direcionadas ao Centro de Relacionamento com o Cliente e Informações ao Cidadão. Destes, foram escolhidos 11 (onze) temas
pelos funcionários, pois 2 (dois) coincidiram em
número de votos e 10 (dez) pelo público externo
pesquisado. (GRI 102-44)

As pesquisas disponibilizadas na intranet foram
respondidas por 701 (setecentos e um) funcionários e na internet por 214 (duzentos e quatorze)
stakeholders, sendo estes distribuídos em 16 (dezesseis) acionistas, 18 (dezoito) fornecedores, 29
(vinte e nove) representantes do Governo, 23 (vinte e três) Instituições de Desenvolvimento, 64 (sessenta e quatro) em Comunidade e Sociedade, 64
(sessenta e quatro) clientes. (GRI 102-44)

Ressalta-se que 8 (oito) temas escolhidos pelos
colaboradores e demais stakeholders coincidiram
pelos públicos pesquisados. Entretanto, houve 5
(cinco) temas que não coincidiram (Responsabilidade Socioambiental, Ética nos negócios, Critérios
Socioambientais para concessão de financiamento

e Geração de Emprego), mas estes apresentaram
posições de destaque nas listas escolhidas pelos
diferentes públicos. (GRI 102-44)

Em 20 de setembro de 2018, o Comitê Gestor da
Superintendência de Políticas de Desenvolvimento
– COGES homologou os 13 (treze) temas priorizados nas pesquisas (8 coincidentes entre os públicos,
adicionados de 5 não coincidentes, entre os 10 priorizados pelos públicos pesquisados). (GRI 102-44)

Os tópicos materiais que comporão a Matriz de
Materialidade são:
1 Uso eficiente dos recursos naturais
2 Crédito verde

3 Desenvolvimento regional

4 Combate à discriminação e ao assédio

5 Descarte adequado de resíduos e tratamento
de efluentes
6 Acesso ao crédito

7 Acessibilidade e inclusão digital

8 Combate ao desmatamento ilegal
9 Ética nos negócios

10 Critérios socioambientais para a concessão de
financiamento
11 Responsabilidade socioambiental
12 Geração de emprego
13 Incentivo à pesquisa

Estes tópicos materiais foram separados em 4
(quatro) macrogrupos: Gestão Ambiental, Desenvolvimento Regional, Crédito Verde e Responsabilidade Socioambiental. (GRI 102-44)
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Temas
Materiais
Gestão
Ambiental

I Tema material: Gestão Ambiental GRI 103-1

Tópicos Materiais
Gestão Ambiental
Uso eficiente dos recursos naturais
Descarte adequado de resíduos e tratamento
de efluentes
Desenvolvimento regional

Desenvolvimento
Regional

Acesso ao crédito
Geração de emprego

Gestão Ambiental, para o Banco do Nordeste, é
a busca pela utilização racional dos recursos naturais, visando eliminar os desperdícios e reduzir o
impacto ambiental de nossas atividades sobre o
meio ambiente.
Tópicos relacionados:

Incentivo à pesquisa

• Gestão Ambiental

Crédito Verde
Crédito
Verde

Critérios socioambientais para a concessão
de financiamento
Combate ao desmatamento ilegal
Responsabilidade socioambiental

Responsabilidade
Socioambiental

• Uso eficiente dos recursos naturais

• Descarte adequado de resíduos e tratamento
de efluentes

Combate à discriminação e ao assédio
Acessibilidade e inclusão digital
Ética nos negócios

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).

Tópicos GRI
Material
Energia

Indicadores
Relacionados
301-1
302-1

Água

303-1

Efluentes e
Resíduos

306-2

303-3

ODS*
12 – Assegurar padrões de consumo e produção
sustentável.
6 – Garantir disponibilidade e manejo sustentável da
água.
7 – Garantir acesso à energia barata, confiável,
sustentável.
12 – Assegurar padrões de consumo e produção
sustentável.

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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Pacto Global
07 – As empresas devem apoiar uma abordagem
preventiva aos desafios ambientais.
08 – Desenvolver iniciativas para promover maior
responsabilidade ambiental.
09 – Incentivar o desenvolvimento e difusão de
tecnologias ambientais amigáveis.

II Tema material: Desenvolvimento
Regional - GRI 103-1
Desenvolvimento Regional consiste no processo de superação das desigualdades intra e inter-regionais a partir de políticas e programas em
múltiplas escalas de intervenção, promovendo o
desenvolvimento territorial.
Tópicos GRI
Impactos
Econômicos
Indiretos
Rotulagem
de Produtos
e Serviços

Indicadores
Relacionados

203-2, 10243, 102-44

Tópicos materiais relacionados:
• Desenvolvimento regional
• Acesso ao crédito

• Geração de emprego
• Incentivo à pesquisa

ODS*

Pacto Global

8 – Promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável.
1 – Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em
todos lugares.
10 – Reduzir a desigualdade entre os países e dentro
deles.

6 – Eliminação da discriminação no emprego.

4 – Garantir educação inclusiva, equitativa e de
qualidade.

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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III Tema material: Crédito Verde GRI 103-1

Tópicos materiais relacionados:
• Crédito Verde

Crédito Verde para o Banco do Nordeste são
ações creditícias desenvolvidas para preservação,
conservação e recuperação ambiental, bem como
as linhas de crédito destinadas à sustentabilidade
nos negócios.
Tópicos GRI

Indicadores
Relacionados

• Critérios socioambientais para a concessão de
financiamento

• Combate ao desmatamento ilegal

ODS*

Pacto Global

8 – Promover o crescimernto econômico, inclusivo
e sustentável.
Desempenho
Econômico

201-2

12 – Assegurar padrões de consumo e produção
sustentável.

7 – As empresas devem apoiar uma abordagem
preventiva aos desafios ambientais.

8 – Promover o crescimento econômico, inclusivo e
sustentável.

8 – Desenvolver iniciativas para promover maior
responsabilidade ambiental.

13 – Tomar medidas urgentes para combater a
mudança do clima.
Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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Expõe os tópicos materiais, limites e impactos (GRI 102-47, GRI 103-1)
Assunto
Material

Aspectos GR1

Limite/Impacto Interno

Limite /Impacto Externo

Capítulo

Gestão ambiental

GRI 103-1

Redução de custos; Política de
Responsabilidade Socioambiental;
Sistema de Gestão Ambiental.

Preservação Ambiental; Ganho de imagem; Maior
eficiente financeira; Credibilidade junto aos
stakeholders.

Gestão Estratégica
e Sustentabilidade

Uso eficiente dos
recursos naturais

Material,
Energia, Água

Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental;
Redução de custos; Sistema de Gestão
Ambiental.

Preservação Ambiental; Ganho de imagem; Maior
eficiente financeira; Credibilidade junto aos
stakeholders.

Gestão Estratégica
e Sustentabilidade

Descarte adequado de
resíduos e tratamento
de efluentes

Efluentes e
Resíduos, Água

Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental;
Redução de custos; Saúde e
Segurança no Trabalho.

Responsabilidade Socioambiental

Gestão Estratégica
e Sustentabilidade

Desenvolvimento
regional

GRI 103-1

Responsabilidade do Banco pela
promoção do desenvolvimento
sustentável da Região Nordeste

Melhor qualidade de vida das comunidades locais;
Redução da pobreza; Acessibilidade.

Desenvolvimento
Regional

Acesso ao crédito

Impactos
Econômicos
Indiretos,
Rotulagem
de Produtos e
Serviços

Promoção do Desenvolvimento
Regional

Melhor qualidade de vida das comunidades locais;
Redução da pobreza; Dinamização da economia;
Acessibilidade.

Desenvolvimento
Regional

Geração de
emprego

Emprego,
Relações
Trabalhistas

Missão Desenvolvimentista; Redução
das desigualdades sociais da região

Concessão de crédito com geração de emprego e
renda; Inclusão social; Dinamização da economia.

Desenvolvimento
Regional

Incentivo à pesquisa

GRI 103-1

Promoção do Desenvolvimento
Regional

Melhor qualidade de vida para os Nordestinos;
Dinamização da Economia.

Desenvolvimento
Regional

Crédito Verde

GRI 103-1

Promoção da Sustentabilidade

Ganho de imagem; Ecoeficiência; Melhores
resultados financeiros.

Desenvolvimento
Regional

Critérios
socioambientais
para concessão de
financiamento

Desempenho
Econômico

Pomoção da sustentabilidade; Crédito
sustentável.

Prevenção de riscos; Melhores resultados financeiros;
Ecoficiência.

Desenvolvimento
Regional

Combate ao
desmatamento ilegal

Desempenho
Econômico

Promoção da sustentabilidade;
Cumprimento legislação

Prevenção de riscos; Melhores resultados financeiros

Gestão Estratégica
e Sustentabilidade

Responsabilidade
socioambiental

GRI 103-1

Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental

Ganho de imagem; Prevenção de riscos; Redução das
desigualdades sociais.

Responsabilidade
Socioambiental

Combate à
discriminação e ao
assédio

Não
Discriminação,
Emprego

Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental;
Ética Empresarial.

Ganho de imagem; Prevenção de Riscos

Responsabilidade
Socioambiental

Acessibilidade e
inclusão digital

GRI 103-1

Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental.

Acessibilidade; Geração de emprego e renda;
Promoçãodo Desenvolvimento Regional.

Responsabilidade
Socioambiental

Ética nos negócios

GRI 103-1

Ética empresarial; Autossustentabilidade nos negócios.

Ganho de imagem; Maior satisfação dos clientes
externos; Atendimento igualitário

Gestão da Ética

Prevenção à lavagem de
dinheiro e à corrupção

Combate à
corrupção

Redução de risco financeiro;
Funcionários capacitados.

Risco de imagem; Maior credibilidade; Transparência.

Gestão da Ética

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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É importante destacar que a metodologia
GRI-Standard inclui indicadores específicos por
setores, abordando, inclusive, o setor financeiro,
que estão presentes neste relato.
O Banco do Nordeste mantendo a sua preocupação com o meio ambiente, a exemplo dos dois
anos anteriores, disponibiliza todo o conteúdo
deste Relatório em mídias digitais.
Para mais informações sobre o relatório ou o
desempenho socioambiental do Banco do Nordeste, acesse o site www.bnb.gov.br. Em caso de
perguntas e sugestões de melhoria relativas ao
Relatório de Sustentabilidade entre em contato
por meio do correio eletrônico: relacionamento@
bnb.gov.br (GRI 102-53)

3 PERFIL
ORGANIZACIONAL
Por meio da Lei Federal nº 1.649, em 1952, foi
criado o Banco do Nordeste do Brasil S.A. Trata-se
de uma instituição financeira múltipla organizada
sob a forma de sociedade de economia mista, de
capital aberto. (GRI 102-1) (GRI 102-5)

Sua sede está localizada na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, atuando exclusivamente no Brasil, nos nove estados da região Nordeste, o norte e
os vales do Mucuri e do Jequitinhonha do Estado
de Minas Gerais e o norte do Estado do Espírito
Santo, compreendendo 1.990 municípios. (GRI
102-3) (GRI 102-5) (GRI 102-4)

Em sua área de atuação o Banco do Nordeste,
toda região Nordeste, norte de Minas Gerais, norte do Estado de Espírito Santo e nos vales de Mucuri e do Jequitinhonha,  atende grandes, médios,
pequenos e microempresários dos setores comércio, indústria e serviços, bem como produtores
rurais de todos os portes. Além disso, por meio
dos Programas Crediamigo e Agroamigo, o Banco
atua no microcrédito urbano e rural. (GRI 102-6)
O Banco realiza negócios bancários financeiros, a exemplo de negócios de Crédito Comercial,
Comércio Exterior e Câmbio, Produtos e Serviços
Bancários, Mercado de Capitais, Captação de Recursos, dentre outros (Quadro 1). (GRI 102-2)
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Quadro 1 – Produtor Rural e respectivos produtos e serviços
Produtos e Serviços - Produtor Rural

• Aplicações e Investimentos
• Fundos de Investimentos
• Fundos de Renda Fixa
BNB Automático FI RF Curto Prazo
BNB Especial FIC FI RF Ref.DI
BNB Clássico FIC FI RF Ref.DI
BNB Conta Reserva FIC FI RF Ref.DI
BNB Essencial FIC FI RF Ref. DI
BNB Institucional FIC FI RF Ref. DI
BNB Máximo FIC FI RF LP
BNB Plus FIC FI RF LP
BNB Mais FIC FI RF LP
• Fundo Multimercado
BNB FI Multimercado LP
• Fundos de Ações
BNB Seleção FI Ações
BNB BTG Pactual FIC FI Ações de Dividendos
• Crédito Produtivo
• Cartão BNB (financiamentos)
• Cartão BNDES
• Financiamento à Importação – Repasse de Linhas de Crédito Externas
• Crédito Documentário de Importação
• Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC)
• Exportação NCE/CCE – Nota de Crédito à Exportação/Cédula de Crédito à Exportação
• Financiamento de Projetos de Investimentos BNDES Automático
• Financiamento Especial para Estocagem
• Financiamento Finame para Máquinas e Equipamentos
• Programa de Financiamento à Inovação – FNE Inovação
• Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental – FNE Verde
• Financiamento FNE para Micro e Pequenas Empresas
• Crédito Rural
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural – FNE Rural
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca – FNE Aquipesca
• Programa de Financiamento à Agropecuária Irrigada - FNE Irrigação
• Programa Nacional de Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional – Profrota Pesqueira
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste – FNE- Agrin
• Programa de Apoio à Atividade de Recria e Engorda – Proengorda
• Financiamento à Micro e Minigeração Distribuída de Energia – FNE Sol
• FNE Água
• Programa de Financiamento para Comercialização, Beneficiamento ou Industrialização de Produtos de Origem Agropecuária – Finagro
• Cartão Agronegócio
• Crédito Custeio – FNE
• Crédito Pré-Custeio
Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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Quadro 2 – Pessoa Jurídica e respectivos produtos
e serviços
Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica

• Aplicações e Investimentos
• Fundos de Investimentos
• Fundos de Renda Fixa
BNB Automático FI RF Curto Prazo
BNB Especial FIC FI RF Ref.DI
BNB Clássico FIC FI RF Ref.DI
BNB Conta Reserva FIC FI RF Ref.DI
BNB Essencial FIC FI RF Ref.DI
BNB Institucional FIC FI RF  Ref.DI
BNB Máximo FIC FI RF LP
BNB Plus FIC FI RF LP
BNB Mais FIC FI RF LP
• Fundo Multimercado
BNB FI Multimercado Longo Prazo
• Fundos de Ações
BNB Seleção FI Ações
BNB BTG pactual FIC FI Ações de Dividendos
• Programas de Financiamento
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria do
Nordeste – FNE Agrin
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca
– FNE Aquipesca
• Programa de Financiamento à Agropecuária Irrigada – FNE Irrigação
• Programa Nacional de Financiamento da Ampliação e
Modernização da Frota Pesqueira Nacional – Profrota Pesqueira
• Programa  de Financiamento da Aquisição Isolada de MatériasPrimas, Insumos e Mercadorias – Capital de Giro Insumos
• Programa de Financiamento para os Setores Comercial e de
Serviços - FNE Comércio e Serviços
• Programa de Financiamento às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e ao Empreendedor Individual – FNE-MPE
• Programa de Apoio ao Setor Industrial do Nordeste – FNE Industrial
• Programa de Financiamento à Inovação – FNE Inovação
• Programa de Apoio ao Turismo Regional – FNE Proatur
• Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da
Região Nordeste – FNE Proinfra
• Programa de Financiamento para Comercialização,
Beneficiamento ou Industrialização de Produtos de Origem
Agropecuária – Finagro
• Programa de Apoio à Atividade de Recria e Engorda – Proengorda
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural do Nordeste – FNE Rural
• Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental – FNE Verde
• Programa de Aplicação de Recursos Obrigatórios
• Programa de Financiamento à Comercialização de Máquinas e
Equipamentos Agropecuários - Finame Agrícola
• Financiamento à Micro e Minigeração Distribuída de Energia – FNE Sol
• FNE Água

Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica

• Capital de Giro
• Créditos de Custeio – Recursos Obrigatórios
• Crédito para Pré-Comercialização
• Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC)
• Crédito Documentário de Importação
• Financiamento à Importação – Repasse de Linhas de Crédito Externas
• Financiamento da Aquisição Isolada de Matérias-Primas,
Insumos, Mercadorias e Gastos Gerais para o Funcionamento do
Empreendimento (FNE Giro)
• Programa Nordeste Exportação – Fomento às Exportações
Regionais (NExport)
• Exportação NCE/CCE – Nota de Crédito à Exportação/Cédula de
Crédito à Exportação
• Garantias Bancárias Internacionais
• Giro BNB Digital
• Crédito de Custeio – Recursos não Controlados
• Créditos de Custeio – FNE
• Créditos de Custeio – Pré-Custeio
• Créditos para Comercialização – Financiamento Especial para
Estocagem de Produtos Agropecuários (FEE)
• Créditos para Comercialização – Financiamento para Garantia
de Preços ao Produto (FGPP)
• Créditos para Comercialização – Industrialização
• Crédito Comercial
• Cartão FNE Empresas
• Programa de Aplicação de Recursos Obrigatórios
• Cartão Agronegócio
• Cartão Empresarial Capital de Giro
• Crédito com Renovação Automática para Custeio (Planta
Nordeste)
• Hot Money
• Desconto de Duplicatas
• Capital de Giro Conterrâneo
• Desconto de Cheques Pré-datados
• Cheque Empresa Conterrâneo
• Produtos e Serviços
• Título de Capitalização
• Transferências Financeiras do Exterior
• Transferências Financeiras para o Exterior
• Câmbio Pronto de Exportação e Importação
• Cobrança de Exportação e Cobrança de Importação
• Cobrança
• CDC
• Poupança
• Cheque Especial
• Conta Corrente
• Cartão de Crédito
• Seguro Empresarial, Veículos, Máquinas e Equipamentos,
Seguros Rurais, Serviços de Arrecadação de Tributos
• Folha de Pagamento
• Nordeste Eletrônico Empresarial

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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Quadro 3 – Pessoa Física e seus respectivos produtos e serviços
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguros (de veículos, de vida, residencial e prestamista)
Conta Corrente
Conta Salário
Poupança Corrente
Poupança
Cartão de Crédito
Pagamento do INSS, Aplicações e Investimentos
• Fundos de Investimento
• Fundos de Ações
BNB Automático FI RF Curto Prazo
BNB Especial FIC FI RF Ref.DIBNB Clássico FIC FI RF Ref.DI
BNB Institucional FIC FI RF Ref.DI
BNB Máximo FIC FI RF LP
BNB Plus FIC FI RF LP
BNB Mais FIC FI RF LP
BNB Funcionário FIC FI Ref.DI
• Fundo Multimercado
BNB FI Multimercado LP
• Fundos de Ações
BNB Seleção FI Ações
BNB BTG PACTUAL FIC FI Ações Dividendos
Serviços de Câmbio
• Transferências Financeiras do Exterior
• Transferências Financeiras para o Exterior
CDC – Crédito Direto ao Consumidor
• CDC Antecipação do Imposto de Renda
• CDC Pós-Graduação
• CDC Veículos
• CDC Consignado
Crédito Pessoal
Título de Capitalização (Nordeste Cap)
Cartão de Crédito
Internet Banking (Nordeste Eletrônico) e Mobile
Cheque Especial
CDB – Certificado de Depósito Bancário
RDB – Recibo de Depósito Bancário
Serviços de câmbio
Câmbio Consultas via internet

Quadro 4 – Governo e seus respectivos produtos
e serviços
Produtos e Serviços – Governo

• Aplicações e Investimentos
• Fundos de Investimentos
• Fundos Renda Fixa
BNB Setor Público FI RF Curto Prazo
BNB Especial FIC FI RF Ref. DI
BNB Clássico FIC FI RF Ref. DI
BNB Institucional FIC FI RF Ref. DI
BNB RPPS Previdência FI RF
BNB Máximo FIC FI RF LP
BNB Plus FIC FI RF LP
BNB Mais FIC FI RF LP
• Fundo Multimercado
BNB FI Multimercado LP
• Fundos de Ações
BNB Seleção FI Ações
BNB BTG Pactual FIC FI Ações Dividendos
• Crédito
• Crédito para o Setor Público PMI Projetos Multissetoriais
Integrados Urbanos
• Crédito para o Setor Público Prodepro – Programa de
Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste
• Crédito para o Setor Público Programa Caminho da Escola
• Crédito Público Promat – Programa de Modernização da
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos
• Crédito para Setor Público Provias – Programa de Intervenções Viárias
• Descontos de títulos
• Descontos de cheques
• Descontos de recebíveis
• Seguros
• Seguro de Automóveis
• Seguro de vida, Serviços Especializados
• Convênio orçamentário
• Repasse orçamentário
• Transações e serviços
• Arrecadação de tributos
• Cobrança
• Conta corrente
• Folha de Pagamento
• Pagamento de Benefícios
• INSS
• Pagamento de contas
• Poupanças
• Transferências
• Transferências Financeiras do Exterior
• Transferências Financeiras para o Exterior
• Câmbio Pronto de Exportação e Importação
• Cobrança de Exportação e Cobrança de Importação
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Quadro 5 – Microcrédito e seus respectivos produtos e serviços
• Aplicações e Investimentos
• Fundos de Investimentos
• Fundos Renda Fixa
BNB Automático FI RF Curto Prazo
BNB Clássico FIC RI RF Ref.DI
• Crédito
• Capital de Giro
• Cartão de Crédito
• CDC
• Cheque especial
• Cheque Pessoal
• Descontos de títulos
• Descontos de cheques
• Descontos de recebíveis
• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf
Pronaf Mulher
Pronaf Agroindústria
Pronaf Agroecologia
Pronaf B (Microcrédito Produtivo Rural)
Pronaf A (Microcrédito Produtivo Grupo A)
Pronaf A/C
Pronaf ECO
Pronaf Floresta
Pronaf Produtivo Orientado
Pronaf Jovem
Pronaf Mais Alimentos
Pronaf Semiárido
Pronaf Industrialização de Agroindústria Familiar
Pronaf Custeio
• Microcrédito Urbano
• Crediamigo Comunidade
• Crediamigo Giro Popular Solidário
• Crediamigo Giro Solidário
• Crediamigo GiroInveste
• Crediamigo Mais
• Microcrédito Crediamigo
• Seguros
• Seguro agrícola familiar
• Seguro Crediamigo
• Seguro de automóveis
• Seguro de patrimônio e ativos de longo prazo
• Seguro de vida
• Transações e Serviços
• Arrecadação de tributos
• Cartão de débito
• Conta corrente
• Custódia de Cheques
• Pagamento de contas
• Transferências
• Transferências Financeiras do Exterior
• Transferências Financeiras para o Exterior
• Câmbio Pronto de Exportação e Importação
• Cobrança de Exportação e Cobrança de Importação

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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Em 2017, ocorreu o lançamento do Cartão BNB,
produto desenvolvido para desburocratizar o acesso
aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), e que rendeu ao Banco o
“Prêmio Melhores Práticas” da Associação Brasileira
das Empresas de Cartões de Crédito (Prêmio Abecs).

Neste mesmo ano, buscando maior engajamento com seus stakehoders, ocorreu a implantação
pela Ouvidoria do Banco do Portal BNB Transparente, que visa permitir o acesso a informações de
interesse social sobre o Banco.   Destaca-se, também, a Ouvidoria do Banco do Nordeste na segunda colocação, no primeiro resultado do Ranking
de Qualidade de Ouvidorias, iniciado no 3º trimestre de 2017 e divulgado pelo Banco Central.

A busca pela excelência do atendimento aos
seus stakeholders levou o Banco do Nordeste
a ser reconhecido pelo Banco Central, em 2017,
como a Instituição Financeira com menor número
de reclamações junto àquela autarquia, dentre os
bancos com mais de 4 milhões de clientes.

Em relação ao seu quadro de colaboradores, o Banco do Nordeste conta com 6.931 funcionários (incluindo 6 diretores), 346 Bolsistas de Nível Médio, 780
Bolsistas de Nível Superior e 446 Jovens Aprendizes
lotados em 274 agências, um Centro Administrativo
Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), 467 unidades de
atendimento em microfinança urbana e 201 unidades de atendimento em microfinança rural.

O número total de empregados do Banco, em
2017, sofreu mudança em relação ao número de
2016, resultado do lançamento e adesão de empregados ao PID (Programa de Incentivo ao Desligamento) ocorrido em 2017 e a contratação de
empregados por meio do último concurso público, ocorrido em 2014. (GRI 102-7)

3.1 Desempenho Operacional
O Banco do Nordeste contratou 4,9 milhões de
operações, em 2017, no valor de R$ 26,4 bilhões,
o que representa acréscimo de 19,3% em relação
ao exercício de 2016. Desse montante, R$ 15,97 bilhões são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Trata-se da maior
aplicação anual já realizada com recursos do Fundo, 42,1% superior a do ano passado. (GRI – 102-7)

O Lucro Operacional de 2017 apresentou crescimento de 160% em relação a 2016, alcançando a cifra de R$ 1,1 bilhão, ante R$ 442,4 milhões
apresentados no ano anterior. O lucro líquido do
Banco alcançou R$ 681,7 milhões, recursos que
retornam para a Região, na medida em que o Banco retroalimenta o sistema de financiamento da
economia regional.
A receita líquida do Banco do Nordeste em 2017
foi de R$ 10,2 bilhões. (GRI 102-7)

Os financiamentos de longo prazo direcionados
a investimentos somaram R$ 12,2 bilhões, enquanto os empréstimos de curto prazo complementar aos investimentos totalizaram cerca de R$
10 bilhões.

Tabela 1 – Contratações de Operações de Crédito
(R$ milhões)
Tipo
Longo
Prazo (1)

Qtde

2016

Valor

558.595 12.174,5

Curto
Prazo (2)

4.452.423

Total

5.011.018 22.158,3

9.983,8

Qtde

2017

Valor

595.984 16.517,8
4.283.540

Variação
(valor)
35,7%

9.923,1

(0,6%)

4.879.524 26.440,9

19,3%

Fonte: Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Controle
Financeiro (2017).
Notas: Financiamentos rurais; industriais; agroindustriais; infraestrutura; e comércio e serviços.
Empréstimos de microcrédito (Crediamigo); Crédito Direto
ao Consumidor (CDC), capital de giro, desconto; câmbio;
cartão de crédito e Conta Garantida.

Em relação aos empréstimos de curto prazo, que
representaram 37,5% do volume contratado (R$
9,9 bilhões), destacam-se o programa de microcrédito urbano do BNB, Crediamigo, responsável
por 81,1% das contratações (R$ 8,1 bilhões) e o
produto Câmbio, para incentivo às exportações e
importações nordestinas, que somou R$ 1,0 bilhão
– acréscimo de 51,5% em relação ao ano de 2016.

No segmento de financiamentos de longo prazo, a fonte de recursos mais utilizada pelo Banco
do Nordeste, no ano de 2017, foi o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),
cujas contratações envolveram recursos no valor
de R$ 15,97 bilhões.

Os clientes de pequeno porte foram responsáveis pela metade do valor financiado, ou seja, R$
7,9 bilhões. Os clientes de grande porte foram os
que apresentaram maior percentual de evolução,
chegando a R$ 5,5 bilhões, devido, principalmente, aos recursos investidos em obras de infraestrutura em parques de energias renováveis, como
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eólica e solar, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – FNE - Contratações por porte (R$ milhões)
Porte
Pequeno
Médio
Grande
Total

Qtde

2016

Valor

Qtde

2017

Valor

Variação
Valor

536.629

6.858,4

580.292

7.993,3

16,5%

1.486

1.387,1

2.014

2.469,2

78,0%

408

2.995,0

561

5.508,4

83,9%

538.523

11.240,5

582.867

15.970,9

42,1%

Fonte: Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Controle
Financeiro (2017).

O Banco do Nordeste também opera com outras
fontes de recursos, a exemplo: Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), Fundo de Investimento do Nordeste (Finor), Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) e do Fundo da Marinha Mercante (FMM). Também atua em parceria com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). No mercado externo, mantém
parcerias e alianças com instituições internacionais, incluindo instituições multilaterais, como o
Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em 2017, o Banco do Nordeste, como principal
agente financeiro na região Nordeste do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), atualmente está com carteira ativa
de R$ 8,67 bilhões, e 1,79 milhão de operações. Em
2017, foram 542 mil financiamentos contratados,
no valor total R$ 2,85 bilhões, o que representa
105,6% da meta estabelecida para o período. Do
montante aplicado, 68,9% compreendem financiamentos no semiárido. Em comparação ao ano
anterior, verifica-se incremento de 15,8% no volume de recursos aplicados e de 8% na quantidade
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de operações contratadas, incluindo as operações
realizadas pela metodologia Agroamigo (Programa de Microcrédito Rural - Agroamigo).

No exercício de 2017, foram contratados R$ 2,632
bilhões com micro e pequenas empresas por meio
de suas linhas de crédito de longo e curto prazos,
sendo R$ 2,4 bilhões com recursos do FNE, referentes às operações de longo prazo e R$ 229,7
milhões, em operações de crédito de curto prazo
utilizando, neste caso, recursos internos. Foram
atendidas 24.626 micro e pequenas empresas.

O setor de comércio foi o principal beneficiado,
sendo atendido com R$ 1,4 bilhão em contratações, correspondendo a 60% do total dos recursos do FNE aplicados pelo Banco do Nordeste neste segmento.

Na região do Semiárido, que é um dos subespaços prioritários da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), foram contratados,
somente com recursos do FNE, o total de R$ 1,3
bilhão que corresponde a 54% do total de recursos aplicados com esta fonte.

Em 2017, o Banco do Nordeste implementou diversas ações voltadas para as MPE, entre as quais
citamos:

- Fortalecimento de soluções digitais, com o
lançamento do Giro BNB Digital, linha de crédito direcionada às empresas varejistas clientes de
atacadistas com parceria firmada com o Banco,
simuladores de crédito via internet e melhoria da
plataforma mobile.
- Fortalecimento dos negócios com franquias
via parceira com a ABF – Associação Brasileira de
Franchising;
- Ampliação do número de carteiras de clientes

MPE e capacitação contínua dos Gerentes de Negócios;

- Estímulo aos financiamentos de microgeração
de energia(FNE-Sol) e de Inovação.
No tocante à elaboração e demonstrações
financeiras consolidadas, o Banco do Nordeste não está sujeito a fazê-la, pelo fato de não
possuir entidades coligadas ou controladas,
portanto, não há informações a disponibilizar. (GRI 102-45)

Informações detalhadas sobre o desempenho
operacional do Banco do Nordeste constam nas
Demonstrações Financeiras, disponibilizadas na
Internet por meio do portal: www.bnb.gov.br.

3.2 Gestão de Riscos
A Política Corporativa de Gestão de Riscos do
Banco do Nordeste incorpora, como princípio essencial, a manutenção de sistema de gestão de
riscos estruturado e integrado às atividades gerenciais da instituição. Nesse sentido, disponibiliza
informações que subsidiam as diversas instâncias
decisórias do Banco a avaliar os riscos envolvidos e
destina-se a orientar a gestão dos riscos de crédito,
de mercado, de liquidez e operacional que se interpõem à consecução dos objetivos empresariais.
Para isso, foram estabelecidas regras com base em
princípios e boas práticas de governança corporativa, implantadas sob a orientação da superior administração do Banco e dos órgãos supervisores.
A estrutura organizacional de gerenciamento
de riscos, controles internos e segurança corporativa apresenta-se unificada no nível estratégico e

específica quanto às suas unidades negociais e de
suporte, observando o princípio da segregação
das atividades.

O processo de Gestão de Riscos do Banco do
Nordeste fundamenta-se, portanto, na observação da legislação vigente, na adoção das boas
práticas de mercado e no uso de modelos metodológicos definidos e documentados, passíveis
de serem testados quanto à consistência, confiabilidade e transparência dos resultados.

3.2.1 Risco Operacional
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas ou ações inadequadas de pessoas, falhas ou inadequações de
sistemas e processos ou de eventos externos, incluindo riscos relacionados a questões legais.

No tocante à gestão do risco operacional, destacam-se as seguintes atividades: a) Identificação
de riscos operacionais nos processos da instituição e solicitação de implementação de ações mitigadoras; b) Aplicação da Autoavaliação de Riscos e Controles nos Processos de negócios e de
suporte da Instituição; c) Qualificação de eventos
de perdas operacionais, observando a Arquitetura
Organizacional vigente; d) Realização do cálculo
da Parcela de Alocação de Capital – Modelo Básico BIA; e e) Acompanhamento da Implementação
do Plano de Providências - Ações Mitigadoras de
riscos operacionais nos processos da Instituição.

3.2.2 Risco de Mercado
Risco de mercado é a possibilidade de perda do
valor econômico dos ativos e da elevação do valor
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econômico dos passivos, assim como de redução
de receitas financeiras e elevação de despesas
financeiras resultantes de variações em fatores
como taxas de juros, taxas de câmbio, preços de
ações e de commodities. No Banco do Nordeste,
a gestão do risco de mercado abrange todos esses fatores de risco, observando-se os limites de
exposição estabelecidos em sua Política Corporativa, os quais são monitorados com frequência diária e mensal, de acordo com as regulamentações
do Banco Central.
Quando atuando no mercado de derivativos,
o Banco limita-se à realização de operações de
proteção contra eventuais descasamentos entre
ativos e passivos. Seus procedimentos são normatizados em manuais de procedimento, onde
os riscos de mercado são mensurados tanto em
situações de normalidade quanto em situações
de estresse.

3.2.3 Risco de Liquidez
Risco de Liquidez é a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas
obrigações esperadas e inesperadas, correntes
e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação
de garantias, sem afetar suas operações diárias e
sem incorrer em perdas significativas; e  a possibilidade de a instituição não conseguir negociar
a preço de mercado uma posição, devido ao seu
tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.

Na gestão do risco de mercado e de liquidez,
destacam-se as seguintes ações: a) Cálculo do valor das exposições ao risco de mercado no Banco;
b) Cálculo das parcelas de risco de mercado re24

ferentes aos ativos ponderados pelo risco (RWA)
e do risco das taxas de juros da carteira bancária
(RBAN), utilizadas no cálculo do requerimento
mínimo de capital; c) Monitoramento dos indicadores de liquidez do Banco; c) Controle diário
das exposições e limites dos recursos gerenciados
pela tesouraria; d) Elaboração dos ajustes prudenciais ao apreçamento de ativos do BNB, conforme
regulamentação do Banco Central; e) Monitoramento dos riscos de mercado e liquidez das carteiras de fundos de investimentos sob a gestão
do Banco do Nordeste; f) Realização de testes de
estresse, análises de sensibilidade e testes de aderência dos modelos utilizados na gestão de riscos
de mercado e liquidez.

3.2.4 Risco de Crédito
Risco de crédito é a possibilidade de ocorrência
de perdas associadas ao não cumprimento pelo
tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da
deterioração na classificação de risco do tomador,
à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos
com recuperação.

Na gestão do risco de crédito, destacam-se os
seguintes procedimentos: a) Utilização de modelo
próprio de gestão de risco de crédito; b) Estabelecimento e monitoramento de limites máximos
de exposição por cliente/grupo econômico; c)
Monitoramento do risco de concentração da Carteira de Crédito; d) Realização de teste de estresse
da carteira de crédito; e) Aplicação do modelo de
mensuração de perdas em conformidade com o
International Financial Reporting Standards (IFRS);

f) Atualização do Índice de Reajuste para Bens
Imóveis (IRBI); g) Monitoramento das operações
aprovadas pelos Comitês Estaduais especificamente quanto ao objetivo de manter no mínimo 80%
da carteira de crédito nos níveis de risco de “AA”
até “C”; h) Monitoramento da movimentação entre
classes de rating da carteira de crédito (índices de
mobilidade e estabilidade); e i) Monitoramento do
risco de crédito da carteira dos fundos de investimentos sob gestão do Banco.

3.2.5 Risco de estratégia
Possibilidade de insucesso no alcance da estratégia empresarial, decorrente de mudanças adversas no ambiente de negócios ou de utilização
de premissas inadequadas na tomada de decisão.

O Banco do Nordeste adota a metodologia de
Gestão para Resultados no processo de elaboração, monitoramento e avaliação do seu planejamento estratégico como forma de minimizar os
riscos envolvidos e maximizar os resultados efetivos de sua ação e do cumprimento da sua missão
institucional.

3.2.6 Risco de Reputação
O Banco do Nordeste mantém-se atento e ciente da importância da reputação corporativa e dos
riscos de percepção negativa, por parte de clientes, parceiros, acionistas, órgãos governamentais
e a comunidade em geral, que possa vir a afetar
essa reputação e a sustentabilidade do negócio.
As atividades de gerenciamento desses riscos estão inerentes às atividades exercidas pelas diversas áreas do Banco, sempre norteadas pela missão
e visão institucionais e consolidadas na adminis-

tração da imagem e da identidade da marca Banco do Nordeste.  

3.2.7 Risco Socioambiental  
Segundo a Resolução do Banco Central nº 4.327,
de 25 de abril de 2014, risco socioambiental é
definido como a possibilidade de ocorrência de
perdas das instituições financeiras decorrentes de
danos socioambientais.

Em alinhamento à Resolução do Banco Central
nº 4.327, de 25 de abril de 2014 e do Normativo
SARB nº 14, de 28/08/2014 da Febraban, o Banco
do Nordeste, em 2015, publicou e iniciou a implementação de sua Política de Responsabilidade
Socioambiental (PRSA), que dispõe sobre as diretrizes referentes ao gerenciamento do risco socioambiental.

Além de regulamentar a exigência de comprovação do licenciamento ambiental para todos os
empreendimentos proponentes ao crédito, em
sua atuação, o Banco do Nordeste vem reduzindo a possibilidade das referidas perdas financeiras
decorrentes de danos socioambientais por meio
dos seguintes procedimentos:
a) Adequação dos normativos internos à legislação ambiental dos estados da área de atuação
do Banco, o que torna possível contemplar as
especificidades das questões ambientais em
cada Unidade da Federação.

b) Inclusão no Sistema de Elaboração e Análise de
Projetos (Seap) do Banco, de módulo específico com descrição dos impactos potenciais das
atividades e dos procedimentos ambientais que
devem ser adotados nos empreendimentos.
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c) Quando necessárias, inclusão nos projetos de
medidas mitigadoras e compensatórias de impactos ambientais que a atividade possa vir a
causar, como condição para sua aprovação.

d) Verificação, pelas Centrais de Crédito do Banco, da conformidade dos projetos às exigências
ambientais previstas em norma, previamente à
contratação.

e) Monitoramento dos empreendimentos financiados para cumprimento das questões relacionadas à Responsabilidade Socioambiental dos
tomadores de crédito, destacando-se o respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente,
consoante preceitua sua Política de Responsabilidade Socioambiental e encontra-se estabelecido nos normativos internos, por meio
de vistorias de empreendimentos financiados
na fase de desembolsos, durante a vigência
da operação e após a implantação do projeto,
observando-se, dentre outros, os aspectos ambientais e sociais.

Durante as vistorias aos empreendimentos,
observam-se o cumprimento das exigências ambientais especificadas na análise ou no instrumento contratual, bem como a situação atual quanto
aos seguintes aspectos: i) Ocorrência de poluição,
disposição irregular de resíduos sólidos ou embalagens de agrotóxicos; ii) Ocorrência de desmatamento não autorizado pelo órgão ambiental competente; iii) Ocorrência de remoção de vegetação
na área de reserva legal; iv) Comprometimento do
projeto em relação ao passivo ambiental; v) Ocorrência de práticas em desacordo com as especificações estabelecidas nas licenças ambientais, nas
outorgas de uso d’água e nas licenças prévias para
construção de obras hídricas; vi) Atualização da
folha de pagamento dos funcionários; e vii) Cum26

primento de obrigações fiscais, previdenciárias e
trabalhistas (comprovação por documento hábil).

Após a análise das informações contidas em
documentos disponíveis e/ou nos relatórios de
acompanhamento do empreendimento, caso se
verifique alguma ocorrência de irregularidade, o
Banco adota um ou mais dos seguintes procedimentos, sem prejuízo de serem implementadas
outras medidas:

1 Suspender a liberação de novas parcelas do
crédito; e/ou
2 Consignar o fato em sistema restritivo interno,
até a apuração completa da ocorrência.

Ressalta-se que o Banco do Nordeste, visando
minimizar o risco socioambiental, principalmente
no processo de concessão de crédito, definiu no
escopo de sua PRSA, as salvaguardas ambientais,
que são medidas de proteção ou ressalvas que
visam à sustentabilidade ambiental e social dos
negócios e atividades do Banco junto aos seus públicos de interesse ou partes interessadas (stakeholders) e devem ser respeitadas por ocasião da
concessão de crédito e da realização de negócios
de qualquer natureza.

4 GESTÃO
ESTRATÉGICA E
SUSTENTABILIDADE
O Planejamento Empresarial do Banco do Nordeste, modelo baseado nos pressupostos da metodologia de Gestão para Resultados (GpR), prioriza o desenvolvimento e a transformação regional
em todas as ações, mensurando o desempenho
e analisando os principais aspectos associados ao
cumprimento da finalidade do Banco. A Gestão
para Resultados prevê a identificação de quantos
e quais insumos são requeridos, quais ações são
executadas, quantos e quais produtos e serviços
são entregues e quais os impactos finais a serem
alcançados.

O Planejamento Empresarial do Banco do Nordeste é um processo que possibilita analisar a realidade, avaliar e definir caminhos, construir um
referencial futuro, definir um trâmite adequado
para envolver na sua construção e implementação tanto a alta administração como as demais
áreas, monitorar e avaliar o desempenho alcançado e retroalimentar todo o processo.

Sua finalidade é direcionar os esforços organizacionais na busca sistemática para obtenção dos resultados, proporcionando os impactos almejados
para o Banco e para a comunidade na qual se encontra inserido. Consiste em um processo de construção do direcionamento estratégico de modo a
garantir a sua sustentabilidade e compõem-se dos  
planos: estratégico, tático e operacional.
A implementação e o êxito da estratégia empre-

sarial são sustentados no Banco do Nordeste pelos princípios do seu planejamento, que são: Meritocracia, Foco nos clientes e resultados, Inovação
e Integridade.

O planejamento em nível estratégico,   define
os resultados a serem alcançados e os impactos
externos que se quer atingir. Inicia-se com a definição da missão, visão e valores, seguindo-se da
construção de indicadores e estabelecimento de
metas quadrienais.   A declaração da missão do
Banco do Nordeste expressa a sua razão de ser:
“Atuar como o banco de desenvolvimento da
Região Nordeste”. (GRI 102-16)

E a sua visão representa a expectativa do  Banco
do Nordeste para o seu futuro:

“Ser o banco preferido do nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar
das famílias e a competitividade das empresas da
Região”. (GRI 102-16)

A missão e a visão junto com os valores servem
de guia para comportamentos, atitudes e decisões das pessoas no exercício das suas responsabilidades como: justiça, governança, honestidade,
sustentabilidade, igualdade, democracia, transparência, compromisso, respeito, cooperação, confiança, disciplina e  civilidade. (GRI 102-16)
Além da missão, visão e valores, no Planejamento Estratégico do Banco do Nordeste, constam os
indicadores e metas quinquenais para o período
2017-2021, classificados segundo a sua natureza
em três dimensões de resultado: eficiência, eficácia e efetividade.
Cada uma dessas dimensões possui elementos
que são classificados de acordo com a natureza:
Insumos, Atividades, Produtos, Resultados e Im27

pactos e estão organizados para nortear as ações
empresariais, evidenciando uma cadeia de inter-relações coordenada pelas dimensões citadas
que se constituem balizas de avaliação de desempenho das ações de todo Banco.
• Indicadores de Eficiência analisam se os insumos empregados – recursos humanos, logísticos, tecnológicos e financeiros – geraram produtos e serviços adequados.

• Indicadores de Eficácia indicam a relação entre
a quantidade e a qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário. Esses indicadores
sinalizam sobre o processo de gestão, captação de recursos financeiros, gerenciamento do
FNE, repasses de diversas fontes de recursos e
produtos e serviços financeiros e bancários.

• Indicadores de Efetividade apontam se os resultados gerados foram suficientes para atender a missão e a visão estabelecidas pelo Banco
gerando valor público. Assim, esses indicadores indicam se aspectos do desenvolvimento
regional foram alcançados como geração de
emprego e renda, melhoria da competitividade das empresas, distribuição proporcional dos
recursos nos estados da área de atuação do
Banco, além de incentivo à exportação.
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Para a comunicação da estratégia, o Banco adota o Mapa Estratégico, uma representação gráfica
de sua estratégia, que considera as dimensões do
resultado de eficiência, eficácia e efetividade, os
elementos estratégicos de insumos, atividades,
produtos, resultados e impactos e os embasamentos na ética, conformidade, monitoramento
e avaliação. Para a sociedade, o Banco divulga na
internet para amplo acesso em: <https://www.
bnb.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/planejamento-estrategico>.
O Planejamento Empresarial desenhado para 20172021, vigente em 2017, foi consolidado por meio do
Mapa Estratégico, conforme Figura 1 a seguir.

Figura 1 – Mapa Estratégico 2017-2021

Fonte: Diretoria de Planejamento/Banco do Nordeste (2017).

4.1 Gestão Ambiental
O Banco reforçou seu comprometimento com
a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano de
suas atividades, por meio da adesão ao Pacto Global,
que lhe assegura uma atuação com responsabilidade social empresarial na concessão de crédito com
inclusão social e bancária que resulta em avanços
na geração de empregos, ocupação e renda, alinhados ao cumprimento de sua Missão. (GRI 102-12)
Como signatário do Protocolo Verde, o Banco
adota critérios de sustentabilidade na concessão
de crédito e posturas administrativas alinhadas às

melhores práticas. Em consonância com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P),
programa coordenado pelo Ministério do Meio
Ambiente, o Banco desenvolve o seu Sistema de
Gestão Ambiental (SGA). (GRI 102-12)

O Banco do Nordeste dissemina entre seus públicos de relacionamento uma cultura de responsabilidade socioambiental por meio de diversas
ações e posicionamento institucional no setor
financeiro, em sintonia com sua Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), que permeia toda a sua estrutura organizacional e norteia
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sua estratégia de negócios e seu relacionamento
com os stakeholders. Nesse mister, o Banco do
Nordeste realizou 22 das 37 ações planejadas no
Plano de Ação para implementação dessa Política
no ano de 2017, destacadas a seguir:

1 Atualização do normativo interno que trata sobre a Política Operacional de Crédito, no que
diz respeito às diretrizes operacionais para a
concessão de crédito, a saber:
a Inserção de orientações sobre a possibilidade
de adoção de práticas de prevenção, mitigação e minimização dos impactos ambientais
pelos empreendimentos financiados pelo
Banco do Nordeste.

b Condicionamento ao financiamento de atividades rurais desenvolvidas em núcleos de
desertificação à adoção de medidas mitigadoras e compensatórias de impactos ambientais identificadas como relevantes no
processo de licenciamento.

c Inserção de regra que condiciona a intervenção ou supressão de vegetação em Área de
Preservação Permanente (APP) à inclusão, no
projeto, das medidas mitigadoras e compensatórias exigidas pelo órgão ambiental.

d Vedação ao financiamento à pesquisa e ao
cultivo de organismos geneticamente modificados nas terras indígenas e áreas de unidades de conservação, exceto nas áreas de
proteção ambiental (APA) onde houver autorização pelo órgão ambiental competente
(Lei Federal nº 11.460/2007, art. 1º).
e Inclusão de regra estabelecendo que imóveis
embargados por irregularidade ambiental
não poderão ser objeto de financiamento
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ou de desembolso de parcelas pelo Banco do Nordeste, bem como poderão ter o
vencimento antecipado da dívida (Decreto  
nº 6.514/2008, art 18, § 2º e no Decreto nº
6,686, de 2008).

f Regra que veda o financiamento à produção intencional de poluentes orgânicos persistentes (POPs) previstos na Convenção de
Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (Decreto nº 5.472/2005; Resolução
Conama nº 357/2005, art. 27).

g Atualização do normativo interno sobre a
criação ou modificação de produtos e serviços a serem disponibilizados pelo Banco do
Nordeste a seus clientes, incluindo o Ambiente de Políticas de Desenvolvimento para a
emissão de parecer quanto aos impactos socioambientais desses novos ou modificados
produtos e serviços.   

Além das alterações nos normativos internos,
foram também realizadas ações voltadas ao cumprimento da missão institucional com responsabilidade socioambiental guiado por sua Política de
Responsabilidade Socioambiental (PRSA), a saber:

1 Identificação dos procedimentos necessários
para possibilitar a adesão do Banco do Nordeste aos Princípios do Equador.

2 Avaliação prévia dos potenciais impactos socioambientais negativos quando da criação de
novos produtos e serviços ou modificação de
produtos e serviços já existentes, pelo Comitê
de Produtos.
3 Elaboração anual do Relatório de Sustentabilidade do BNB.
4 Apoio financeiro, em 2017, a Projetos Sociais

voltados a minimizar as desigualdades sociais,
fomentando a educação e a cidadania e protegendo crianças, adolescentes e idosos em situação de risco e vulnerabilidade social, por meio
de incentivos fiscais e utilizando-se de editais
públicos.

5 Inserção no processo de seleção de projetos socioambientais de critérios que permitam priorizar
aqueles relacionados às áreas de meio ambiente,
tecnologia social, convivência com o semiárido,
promoção da cidadania, artes e cultura.

6 Realização de parcerias externas com organizações da sociedade civil, universidades e centros
de pesquisa, visando ao desenvolvimento de
projetos e ações envolvendo temas relacionados a meio ambiente e responsabilidade social.

7 Lançamento periódico de edital para apoiar financeiramente projetos de pesquisa e difusão
com recursos não reembolsáveis, voltados para
uma ou mais dentre as seguintes áreas: meio
ambiente, tecnologia social, convivência com o
semiárido e responsabilidade socioambiental.

8 Criação de um endereço de e-mail institucional
(responsabilidadesocioambiental@bnb.gov.br)
de maneira a estabelecer periodicamente diálogo sobre aspectos da PRSA do BNB com os
públicos de relacionamento da instituição.
9 Publicação na internet e na intranet de versão
atualizada da Política de Responsabilidade Socioambiental do BNB contemplando artigos do
Código de Ética da Instituição relacionados à
responsabilidade socioambiental.

10 Atualização do normativo que regra os procedimentos de Gestão de Pessoas no tocante ao
disciplinamento sobre os processos de con-

corrência interna para funções em comissão
dentro da Instituição.

11 Aprimoramento dos canais de comunicação a
fim de promover a transparência e a qualidade
no atendimento, viabilizando a satisfação e fidelização dos clientes, por meio de pesquisa de
satisfação, Central de Relacionamento com o
Cliente, Ouvidoria, redes sociais, dentre outros.

12 Aprimoramento da avaliação e do monitoramento do cumprimento da Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do
Nordeste (PRSA), inclusive por meio da análise
da conformidade dessa Política e de seu respectivo plano de ação ao disposto na legislação vigente sobre o assunto pelo Ambiente de
Controles Internos.

13 Realização de palestras para disseminação
da PRSA nos Fóruns de Gestão das Superintendências Estaduais do Maranhão, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe, por meio de vídeo
conferência.

14 Aprimoramento da divulgação interna e externa do Relatório de Sustentabilidade do BNB, o
qual inclui os resultados e avanços de sua Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA).
15 Realização de palestra sobre a Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do
Nordeste para alunos do Curso de Administração da Universidade Estácio – FIC, promovendo o engajamento dos públicos de relacionamento do Banco com relação à PRSA do BNB.
16 Realização de palestra sobre a Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do
Nordeste na VI edição do Encontro Nordestino
de Educação e Cidadania, realizado no Audi31

tório Celso Furtado – Banco do Nordeste, sob
a coordenação do Instituto Nordeste e Cidadania (Inec), para um público de 300 participantes, promovendo a disseminação da PRSA
do BNB com diversos stakeholders (clientes,
parceiros, comunidade, associações de classe,
empreendedores, artesãos, etc).

As ações planejadas para o ano de 2017 que
não foram realizadas, passaram por uma repactuação de seus prazos para serem cumpridas no
ano de 2018.

Por meio dos 467 facilitadores socioambientais lotados em cada uma de suas Unidades, o
Banco do Nordeste envolve seus colaboradores
e dissemina uma cultura de responsabilidade
socioambiental. Estes desempenham o papel de
animadores e coordenadores das ações RSA em
suas unidades, primando pelo uso racional dos
recursos naturais, evitando os desperdícios e disseminando as estratégias empresariais em torno
da sustentabilidade, contribuindo  para o cumprimento e a divulgação da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) do Banco.

4.2 Implicações financeiras e outros
riscos e oportunidades para
as atividades da organização
em decorrência de mudanças
climáticas
A prevenção, mitigação e minimização dos impactos decorrentes das mudanças climáticas integram as ações do Banco do Nordeste ao longo de
sua história, uma vez que atuamos  no semiárido
brasileiro.
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O Banco do Nordeste, por ser uma instituição financeira de desenvolvimento, apresenta significativa participação no financiamento do setor rural,
constantemente afetado pelos efeitos das recorrentes secas ocorridas na região nos últimos sete
anos, impactando principalmente a produtividade
dos agricultores familiares que tiveram suas safras
comprometidas, impossibilitando-os de honrar
com seus compromissos bancários. (GRI 201-2)
Buscando minimizar o cenário gerado pelas mudanças climáticas no Semiárido, o Banco do Nordeste conta com atendimento diferenciado para
esta sub-região, destinando metade dos recursos
do FNE – Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (seu principal funding) para o semiárido, anualmente. (GRI 201-2)

Dessa forma, as unidades de negócios do Banco estimulam a inclusão nos projetos a serem financiados, de investimentos em atividades para
mitigação de impactos ambientais, tais como: reflorestamento; implantação de sistemas agroflorestais; projetos de manejo florestal sustentável
da caatinga; recuperação de áreas degradadas;
produção de base agroecológica e de adubos
orgânicos, que podem ser financiados pelo Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente (FNE Verde) e pelas linhas
verdes do Pronaf: Pronaf Agroecologia; Pronaf
Eco, Pronaf Floresta e Pronaf Semiárido; além dos
financiamentos para acesso à água, uso eficiente
da água, recuperação de mananciais e saneamento que podem ser financiados pelo FNE Água e
também a concessão de crédito para geração de
energia elétrica por fontes renováveis, por exemplo, por meio do FNE Sol. (GRI 201-2)

A Política de Responsabilidade Socioambiental
do Banco do Nordeste apresenta as seguintes di-

retrizes, no que se refere aos impactos diretos e
indiretos das mudanças climáticas: (GRI 201-2)
• Atuar na prevenção, mitigação e minimização
dos efeitos da seca na Região e no combate à
desertificação, em parceria com os órgãos responsáveis.

• Contribuir para a prevenção e mitigação dos
efeitos negativos causados pela mudança de
clima.
• Condicionar o financiamento das atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, desenvolvidas
nas áreas rurais dos municípios que integram
núcleos de desertificação, definidos pelo Programa de Ação Nacional de Combate à   Desertificação, do Ministério do Meio Ambiente,
à adoção, pelo empreendedor, de medidas
mitigadoras e compensatórias de impactos
ambientais identificadas como relevantes,
conforme definidas no processo de licenciamento, estimulando o financiamento dessas
medidas.

• Fomentar negócios sustentáveis por meio da
disponibilização das linhas de Crédito Verde, o
que inclui a produção de base agroecológica,
tecnologias de convivência com o semiárido,
geração e utilização de energias renováveis,
produção mais limpa, eficiência no uso de
energia e materiais, controle e prevenção da
poluição, planejamento e gestão ambiental,
recuperação de áreas degradadas e reflorestamento com essências nativas.

• Compartilhar cultura de sustentabilidade com
nossos públicos de interesse, de maneira a

permitir que eles reforcem as próprias capacidades para reduzir os riscos ambientais e para
promover o desenvolvimento sustentável.

• Estabelecer procedimentos e medidas visando
ao uso racional e à ecoeficiência dos recursos
utilizados nas infraestruturas e nos processos
de trabalho do Banco, considerando requisitos
de sustentabilidade nas instalações e atividades administrativas, visando à preservação do
meio ambiente.

A realização dessas e de outras ações socioambientais acontece por meio do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) do Banco do Nordeste, que está
em reformulação e adota as seguintes linhas de ação
prioritárias: Uso Sustentável de Recursos, Coleta Seletiva Solidária e Gestão de Resíduos. (GRI 201-2)

O consumo total de energia elétrica no Banco do
Nordeste, em 2017, foi de 48.152,30 MWh (Mega
Watt Hora), ou 173.348,31 GJ (Giga Joule). Para esse
cálculo, foram consideradas 337 unidades, ressaltando-se que 24 unidades foram desativadas ao longo do ano, e para essas foram contabilizados apenas
dados parciais no cômputo geral. (GRI 302-1)

Comparando-se o consumo total de 2017 com
relação ao de 2016 (51.001,90 MWh ou 183.606,84
GJ), verifica-se que houve redução de aproximadamente 5,59%. (GRI 302-4)

O Banco do Nordeste continuou, em 2017, adotando as mesmas medidas praticadas em 2016 e
nos anos anteriores com relação à racionalização
do consumo de energia em suas instalações, quer
por ocasião de reformas, modernizações ou relocalização de Unidades, com a adoção de especificações de luminárias, reatores e equipamentos
com foco na racionalização e redução do consumo de energia elétrica. (GRI 302-4)
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Não possuímos controles que identifiquem o
consumo isolado de refrigeração em relação ao
consumo de eletricidade. Não há consumo com
aquecimento ou vapor.

Com relação ao consumo de gasolina e óleo diesel, temos os seguintes dados relativos a 2017 no
Quadro 6 a seguir.
Quadro 6 – Consumo de gasolina e óleo diesel
Combustível

Valor gasto
em R$

Preço
médio
R$/litro

Óleo diesel

R$ 83.058,39

R$ 2,567

R$ 159.441,59

R$ 4,133

Gasolina

Variação de
Quantidade consumo
em litros em relação
ano 2016
32.351

19%

38.574

13,5%

Fonte: Ambiente de Gestão do Patrimônio / Ambiente de Serviços
de Logística (2018).

Em todas as unidades novas instaladas e as
que entraram em funcionamento em 2017 foram
adotadas especificações de luminárias, reatores e
equipamentos com foco na racionalização e redução do consumo de energia elétrica.
A água utilizada no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas - CAPGV provém das seguintes fontes: Poços – 195.932 m³; Cagece – 45.288 m³.

O volume total de água consumida em 2017 foi
de 241.220 m³ , com redução de aproximadamente
18,4% em relação ao total consumido em 2016. De
maneira geral, atribui-se essa redução à maior incidência de chuvas em 2017, se comparado aos anos
anteriores, o que reduziu a demanda, principalmente
para irrigação e limpeza de áreas externas. (GRI 303-1)
Obs.: No mês de dezembro 2017, incluiu-se valores de alguns dias do mês de janeiro/2018
devido à data de corte realizada pela concessionária de água local (Cagece).
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Mais especificamente, observa-se que, em relação a 2016, houve redução do volume captado nos
poços e aumento no volume utilizado da Cagece.
Isso ocorreu devido à constatação de que a qualidade da água dos poços utilizada no sistema de ar
condicionado estava impactando nas trocas de calor do sistema e reduzindo sua eficiência. Optou-se,
então, por utilizar água da Cagece, em determinados períodos, principalmente nos meses de julho e
agosto, como forma de melhorar o rendimento do
sistema de ar condicionado, até que a água dos poços voltasse a ter condições ideais de utilização. Os
dados relativos às demais Unidades do Banco, fora
do CAPGV, não são coletados e gerenciados, tendo
em vista se tratar de valores inexpressivos por unidade consumidora, não se justificando seu gerenciamento em termos econômicos. (GRI 303-1)
Obs: O cálculo de obtenção dos volumes de captação de água e volume de água reutilizada da
ETE, respectivamente, é realizado com base em
estimativas do tempo de bombeamento e não há
um controle nem metodologia definidos para estes parâmetros.

Diante da escassez hídrica no Estado, o BNB adota
há tempos a prática do reuso, irrigando o jardim do
Centro Administrativo Getúlio Vargas (CAPGV) com
100% do efluente tratado, que também já possui
nutrientes (N e P) que contribuem para um melhor
crescimento da vegetação. Ao mesmo tempo, evita
o lançamento do efluente tratado no canal do sangradouro da lagoa do Passaré, que fica no entorno
do referido Centro Administrativo.
Com relação à captação de água tratada da ETE,
é utilizada na irrigação dos jardins do CAPGV.

Em 2017 o volume de água obtido dessa forma correspondeu a 20.440 m³, ou 7,8% do total

consumido no CAPGV (GRI 303-3). Constata-se a
redução desse volume em relação ao que foi reportado em 2016, o que se justifica pelo aumento
do índice pluviométrico na região de Fortaleza,
reduzindo assim a necessidade de irrigação.

Obs.: O cálculo de obtenção dos volumes de captação de água e volume de água reutilizada
da ETE, respectivamente, é realizado com
base em estimativas do tempo de bombeamento e não há um controle nem metodologia definidos para estes parâmetros.

Para desenvolver suas atividades, o Banco do Nordeste consome vários tipos de materiais, tais como
equipamentos eletroeletrônicos, móveis e utensílios, materiais de escritório, materiais de limpeza,
papel, copos descartáveis, dentre outros. Desses
materiais, o consumo de papel apresenta um volume significativo, sendo um dos itens monitorados
pelo Sistema de Gestão Ambiental da instituição.

Em 2017, foram consumidas 313.003 resmas de
papel A4,o que corresponde a aproximadamente
742 toneladas, representando um crescimento de
42,44% em relação ao ano anterior. (GRI 301-1)
Tal incremento representa um gasto adicional de
aproximadamente 221 toneladas de papel.

Esse crescimento está relacionado ao aumento
do número de unidades operadoras do Banco,
com proporcional incremento nos negócios e na
geração de documentos.

Em 2017, o consumo de copos descartáveis de
150ml foi da ordem de 15,84 milhões de unidades,
o que corresponde a aproximadamente a 26,13t,
representando um crescimento de 15,06%, em relação ao ano anterior. (GRI 301-1)

Em atendimento ao Decreto nº 5.940/2006, o
Banco do Nordeste realiza, desde 2007, o Programa Coleta Seletiva Solidária, que tem como objetivo promover o descarte seletivo de resíduos recicláveis produzidos nas dependências do Banco
e sua destinação às associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis.

Em 2017, o Centro Administrativo Presidente
Getúlio Vargas (CAPGV) e outras 6 unidades do
Banco (Aracaju – Centro/SE, Aracaju - Siqueira
Campos/SE,   Salvador Barra/BA ,   Edifício Miguel
Calmon/BA, Natal - Roberto Freire/RN  e Imperatriz/MA), doaram o total de 28,17 toneladas de resíduos recicláveis para associações e cooperativas
de catadores.

A periodicidade de coleta de resíduos recicláveis no CAPGV ocorre semanalmente, enquanto
que nas outras 6 (seis) unidades do Banco a coleta
seletiva solidária é realizada mensalmente.

O total de resíduos recicláveis destinados teve
uma tendência de redução ao longo dos últimos
anos, conforme Gráfico 1. Em relação ao último
ano (2017), pode-se observar uma redução de
34%, quando foi coletado um total de 28,17 toneladas de resíduos a associações de catadores.
(GRI 306-2)
Em relação à coleta de resíduos do CAPGV, no
mesmo período, observa-se uma redução de 53%
em 2017, quando foram coletadas 15,82 toneladas, retornando à tendência de redução de resíduos recicláveis no Banco dos últimos anos.
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Gráfico 1 – Quantidade de resíduos recicláveis
coletados

No tocante aos resíduos eletroeletrônicos, as
unidades os encaminham para o CAPGV que centraliza a destinação geral do material. Já a coleta
de lixo comum, resíduos de construção civil e resíduos de podas acontece mensalmente, também
por empresa especializada.

Além disso, o Centro Administrativo Presidente
Getúlio Vargas e outras 6 (seis) unidades do Banco
doaram resíduos recicláveis para as associações e
cooperativas de catadores. A coleta e o transporte desses resíduos são realizados pelas próprias
associações e cooperativas, não gerando custos
para a Instituição.

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).

Além dos resíduos recicláveis, o CAPGV e demais
unidades do Banco geram em suas atividades outros tipos de resíduos, tais como: resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, óleo mineral, resíduos de
podas e resíduos de construção civil. (GRI 306-2)

Destes, os que são considerados potencialmente poluentes, tais como equipamentos eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes e óleo mineral
vêm sendo coletados por empresas especializadas, responsáveis por sua coleta, descontaminação e destinação final adequada.

Não há periodicidade de coleta de óleo mineral,
resíduos eletroeletrônicos e lâmpadas. O recolhimento desses materiais ocorre por empresas especializadas, quando os reservatórios de coleta
estão nos limites de suas capacidades. Destaca-se
que o Banco não dispõe de informações referentes aos tratamentos realizados pelas empresas
que realizam a coleta e transporte das lâmpadas,
óleo mineral e resíduos eletroeletrônicos.
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Ressalte-se também a contratação de empresa
especializada para realização da coleta e destinação dos resíduos não recicláveis gerados no CAPGV
(lixo comum, resíduos de poda, resíduos de construção civil).

No tocante aos impactos indiretos do Banco
do Nordeste relacionados às   mudanças climáticas são oriundos das atividades financiadas ou na
qual investe. Pelo fato do Banco ser um elo intermediário na cadeia de produção, apresenta condição de induzir e apoiar as empresas financiadas
a adotarem práticas de sustentabilidade, que auxiliam a reduzir e compensar os impactos causados por suas atividades. A atuação do Banco do
Nordeste nesse sentido se concentra em disponibilizar linhas de crédito voltadas para as questões
socioambientais. Uma vez que se trata de uma
instituição em que a maioria dos seus clientes é
de produtores rurais, cujos principais riscos decorrentes das mudanças climáticas comprometem a
produção agrícola e, consequentemente, levam
aos beneficiários rurais à inadimplência.

Dessa forma, a ocorrência de intempéries, em
especial a seca, leva à perda das safras agrícolas
e ampliam a indenização do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - Proagro, além de
uma demanda maior de renegociações de dívidas
devido à impossibilidade de pagamento no prazo
acordado.  No tocante ao cliente, este sofre com
uma redução do limite de crédito, já que sua capacidade de pagamento se torna parcialmente
comprometida.

5 GOVERNANÇA
CORPORATIVA E
TRANSPARÊNCIA
5.1 Estrutura de Governança
(GRI 102-18)
O Banco do Nordeste como entidade da Administração Pública Indireta mantém, em sua estrutura de Governança Corporativa, órgãos que visam avaliar, direcionar e monitorar a sua gestão.
Nesta ordenação estão presentes o Conselho de
Administração – assessorado pelos Comitês de
Auditoria e de Remuneração e pela Auditoria Interna – a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e
uma Comissão de Ética. A estrutura de Governança Corporativa do Banco está assim apresentada:
• Assembleia Geral;

• Conselho de Administração;
• Diretoria Executiva;
• Conselho Fiscal;

• Comitê de Auditoria;

• Comitê de Remuneração;
• Auditoria Interna;

• Controles Internos;
• Comissão de Ética;
• Auditoria Externa.

A estrutura de governança do Banco está alicerçada em seu Estatuto Social, que é o instrumento
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que regulamenta as relações sociais dentro das
companhias de capital aberto (conforme a Lei nº  
6.404, de 15 de dezembro de 1976). O documento
foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada no dia 09.12.1980 e, desde então, vem
sendo alterado para adaptação às exigências de
mercado e às normas do Sistema Financeiro Nacional. A versão do Estatuto Social utilizada como
referência para este Relatório é aquela aprovada em Assembleia Geral em 24.03.2017, nos termos do §1º do art 135 da Lei nº 6.404/76, vigente durante o ano de 2017, disponível no link:
<http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/
ArquivoComCabecalho.asp? motivo =&protocolo=571364&fu ncao=visualizar&Site=C.

Além do Estatuto Social, o Banco do Nordeste
possui regimentos internos dos respectivos Comitês e Colegiados, bem como o seu Código de Ética, instrumento norteador dos relacionamentos
internos e externos com os diversos segmentos
da sociedade, contribuindo, também, para o aperfeiçoamento das normas de conduta profissional
e a prática de elevado padrão ético.(GRI – 102-16)

O Banco mantém política de tomada de decisões colegiadas em todas as suas unidades com
o propósito de assegurar o fortalecimento e proporcionar maior segurança à governança da Instituição. Para tanto, são utilizados comitês, subcomitês e comissões de nível estratégico, que visam
à mitigação dos riscos associados ao processo de
tomada de decisão.

5.1.1 Comitê de Auditoria
Órgão estatutário, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco
Central do Brasil (BCB), por meio da Resolução nº
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3.198, de 27.05.2004. É subordinado ao Conselho
de Administração do Banco, o qual tem competência para nomear e destituir os membros deste
Comitê. Compõe-se de três membros efetivos e
um suplente, os quais terão mandato de um ano,
renovável até o máximo de cinco anos (art. 42,
caput, §5º e §8º, do Estatuto Social).

5.1.2 Comitê de Remuneração
O Comitê de Remuneração é subordinado ao
Conselho de Administração e suas atribuições
e encargos estão estabelecidos na legislação e
regulamentação específica, bem como no Regimento Interno do Banco. É composto por 03 (três)
membros efetivos e 02 (dois) suplentes, sendo assegurado que pelo menos um membro titular e
um membro suplente não serão administradores
(diretor ou membro do Conselho de Administração), todos com mandato de 02 (dois) anos renovável até o máximo de 10 (dez) anos. Os membros
serão nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração (Art. 43, caput, §1º e §4º, do Estatuto Social).

5.2 Gestão de Riscos no Banco do
Nordeste
O funcionamento da estrutura organizacional
do BNB está apoiado nos princípios da boa Governança Corporativa, que visam assegurar solidez
empresarial, destacando-se uma adequada gestão integrada de riscos. (GRI 102-11)
Nesse contexto, foi criada, em 2007, a Diretoria
de Controle e Risco, voltada ao gerenciamento
do Risco da Instituição, atendendo à Resolução

nº 3.380, de 29 de junho de 2006, à Resolução nº
3.464, de 27 de junho de 2007 e à Resolução n°
3.721, de 30 de abril de 2009, todas do Conselho
Monetário Nacional, que determinam, às instituições financeiras, a implementação de estrutura
de gerenciamento de risco operacional, de mercado e liquidez e de crédito, respectivamente.
(GRI 102-11)
As responsabilidades básicas atribuídas às unidades da Superintendência de Controles Internos,
Segurança e Gestão de Riscos são periodicamente
atualizadas, com vistas a garantir o seu adequado funcionamento e em face do que a boa prática
bancária exige. Para garantir a implantação das
diretrizes e políticas vigentes, o BNB conta, em
sua estrutura, com o Comitê de Gestão de Riscos,
que se reúne, ordinariamente, uma vez por mês
e, extraordinariamente, sempre que necessário.
(GRI 102-11)

Dentre as atribuições desse Comitê, destacam-se a análise e o encaminhamento, para deliberação pela Diretoria, de propostas sobre a política
de gerenciamento dos riscos de crédito, operacional, de mercado e liquidez e também de propostas de criação, extinção ou ajustes nas metodologias, modelos e procedimentos de mensuração,
avaliação, monitoração e mitigação de riscos.
Seguindo as melhores práticas de mercado e as
recomendações dos órgãos reguladores e supervisores do Sistema Financeiro Nacional, o Banco
do Nordeste adota estratégias de comunicação e
canais adequados de divulgação de informações
internas e externas, relativas à gestão de riscos.
(GRI 102-11)

6 GESTÃO DA ÉTICA
6.1 Ética e Integridade
O Banco do Nordeste adota práticas para garantir a difusão da ética ao maior número de colaboradores possível, utilizando fortemente a internet,
intranet e correio eletrônico como canais de divulgação permanentes, além de palestras presenciais,
treinamentos virtuais e mensagens educativas.

Assim, para orientar a conduta de seus colaboradores e demais agentes públicos, objetivando
proporcionar amplo conhecimento dos valores e
princípios que conduzem nossa atuação, além da
legislação aplicável às instituições financeiras e às
sociedades anônimas, são observados, no Banco do
Nordeste, o Estatuto Social, o Código de Conduta
Ética e os normativos disciplinares da Área de Desenvolvimento Humano (CIN-Pessoal). (GRI 102-16)

Nesse sentido, o artigo 1º, do Código de Conduta Ética do Banco do Nordeste sistematiza os valores essenciais que norteiam os relacionamentos
internos e externos com os diversos segmentos da
sociedade. Para isso, o Capítulo II – Dos Princípios
e Valores Fundamentais, estabelece que o Banco
valoriza a ética como forma de aprimorar comportamentos, atitudes e ações, fundamentando suas
relações nos princípios da justiça, honestidade,
democracia, cooperação, disciplina, governança,
sustentabilidade, compromisso, confiança, civilidade, transparência, igualdade e respeito. Além
de valorizar a diversidade de qualquer natureza,
dispensando tratamento equânime a todas as
pessoas, sem preconceitos de origem social, cultural, étnica ou relativos ao gênero, idade, reli39

gião, convicção filosófica ou política, orientação
sexual, estado civil, condição física, psíquica, grau
de escolaridade, e repudiando toda forma discriminatória. (GRI 102-16)
Adicionalmente, o Banco adota os princípios
previstos no Pacto Global, em que destacamos os
incisos:

V favorecer a erradicação efetiva do trabalho
infantil;

VI concorrer para o fim da discriminação relacionada a emprego e cargo;

VII adotar abordagem preventiva para os desafios ambientais;

VIII tomar iniciativas para promover maior responsabilidade socioambiental;

IX incentivar o desenvolvimento e a difusão de
tecnologias ambientalmente sustentáveis; e
X combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

O Banco do Nordeste proporciona aos públicos
interno e externo a possibilidade de apresentar
consultas, sugestões, reclamações e denúncias
através dos canais de relacionamento, a exemplo
da Comissão de Ética e da Ouvidoria.

Nessa perspectiva, para fortalecer o compromisso que a Instituição possui com a conformidade
legal, o inciso VII, do artigo 24 do Código de Conduta Ética do Banco do Nordeste estabelece que é
compromisso do Banco disponibilizar para todos
os colaboradores canais de comunicação efetivos,
seguros e confiáveis para receber informações,
sugestões, consultas, críticas e denúncias. Além
disso, para reforçar o compromisso dos nossos
colaboradores de agir de acordo com as normas
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éticas e disciplinares, orientamos consultar a Comissão de Ética; em caso de dúvidas sobre situações passíveis de infringir o Código, orientamos
comunicar à Comissão as ocorrências de descumprimento ao Código.

6.1.1 OUVIDORIA
A Ouvidoria funciona como instância recursal
para reapreciação das reclamações de clientes e
usuários do Banco do Nordeste, cuja resposta dos
habituais canais de atendimento seja considerada insatisfatória pelos demandantes. A Ouvidoria
também atua como canal de recepção de denúncias, sugestões, elogios e informações, originários
dos cidadãos. Fincada nos princípios da transparência, independência, imparcialidade e isenção,
exerce, entre os cidadãos e o Banco do Nordeste,
o papel de mediador de conflitos.

Na sua abordagem, a Ouvidoria promove o respeito e a atenção aos clientes e usuários do Banco
do Nordeste, apoiando-se no Código de Defesa
do Consumidor, nos normativos correlatos e na
boa técnica bancária. Com fundamento nas reclamações recebidas, a Ouvidoria reporta ao Conselho de Administração sobre eventuais problemas
e deficiências verificados no curso dos seus trabalhos e propõe Recomendações de Ouvidoria para
a correção e o aprimoramento de processos, produtos e serviços do Banco.
O escopo de atuação da unidade contempla as
responsabilidades determinadas pela Resolução
CMN/Bacen nº 4.433/2015, assim como outros normativos correlatos. Ao longo de sua existência a
Ouvidoria também absorveu obrigações adicionais
inerentes à disciplina, atendimento e ao relacionamento institucional, a exemplo do tratamento de

manifestações de clientes registradas por meio do
Sistema de Demandas do Cidadão (RDR/Bacen),
do Sistema CVM/WEB, no âmbito do mercado de
valores mobiliários, bem como das manifestações
recebidas de entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, de órgãos governamentais e
de ouvidorias de outras instituições.

A Superior Administração do Banco compromete-se com a função da Ouvidoria na medida
em que provê as condições adequadas ao funcionamento da Unidade, em conformidade com
a regulamentação vigente, e com o que dispõe
o Estatuto Social do Banco, em seu Capítulo XI
– Da Área de Ouvidoria. Nesse dispositivo estão
formalmente expressos os ditames da área e da
função de Ouvidor, que são detalhados de forma
complementar no Manual Básico da Ouvidoria e
no Manual de Procedimentos da Ouvidoria.

O total de manifestações atendidas na Ouvidoria em 2017 apresentou a seguinte distribuição no
Quadro 7, representando incremento de 26% em
relação a 2016:

Quadro 7 – Manifestações de Ouvidoria por Natureza em 2016 e 2017
NATUREZA

2016

2017

VARIAÇÃO

Reclamação

480

675

41%

Denúncia

182

149

-18%

Informação

2

5

150%

Sugestão

5

18

260%

Elogio

13

12

-8%

Total

682

859

26%

Fonte: Ouvidoria (2018).

6.2 Práticas Anticorrupção e
Antipropina
Informamos a existência do processo judicial
nº 0021181-90.2017.4.01.3300, o qual se refere
a uma ação penal, e do processo nº 100764240.2017.4.01.3300, que se refere a uma Ação Civil
de Improbidade Administrativa, ambos em trâmite na Seção Judiciária de Salvador – Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por supostos crimes
praticados contra o Sistema Financeiro Nacional e
por atos de improbidade, respectivamente. Ressalvamos, por oportuno, que os processos judiciais mencionados têm relação com corrupção no
seu sentido amplo. Os atos de improbidade administrativa estão previstos na Lei nº  8.429/1992,
caracterizando-se por dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos. Diferem-se, portanto, dos crimes de corrupção previstos no Código Penal. (GRI 205-3)

As demissões ocorrem em sua maioria por iniciativa dos empregados. Quando o empregado
demonstra comportamentos em desacordo com
as normas de conduta do Banco, a ocorrência é relatada para um Comitê Disciplinar, que segue com
os trâmites administrativos, dando oportunidade
de defesa e apuração da responsabilidade. Ao final
do processo, podem ser aplicadas penalidades, de
acordo com a gravidade da falta. (GRI 205-3)

Durante o ano de 2017, o Banco do Nordeste
não apresentou nenhum caso de demissão por
corrupção. O Comitê Disciplinar deliberou por
rescindir o contrato de trabalho de 16 (dezesseis)
empregados enquadrados no disposto no Art.
482º da CLT. (GRI 205-3)
Em 2017, não ocorreu rescissão de contratos
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com parceiros comerciais ou não renovação em
decorrência de violações relacionadas à corrupção. (GRI 205-3)

6.2.1 Comunicação e treinamento em
Políticas e Procedimentos de
combate à corrupção
O Banco do Nordeste é signatário do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
desde outubro de 2013. Nele, o Banco se compromete a adotar e propagar boas práticas de ética
empresarial que possam erradicar a corrupção do
rol das estratégias empresariais do Banco.

As políticas e os procedimentos relacionados ao
tema anticorrupção estão disciplinados em diversos instrumentos normativos do BNB e que permeiam toda a organização, a exemplo da Política
Disciplinar, Política de Integridade e Ética, Código
de Ética, Política de Gestão de Pessoas, Manuais
da Área de Licitação e Contratos do BNB, dentre
muitos outros. No momento em que o BNB publica suas políticas e seus manuais de procedimentos todos os empregados (alta gestão ou não) e
o pessoal terceirizado têm acesso à informação
através do ambiente de intranet. Todas as normas
são públicas (internamente). Além disso, todas as
políticas são aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco e pela Diretoria Executiva (colegiado composto pelo Presidente do BNB e pelos
Diretores), portanto, a Alta Governança do BNB
participa da aprovação do texto.  
Além disso, a política de Integridade e Ética do
Banco do Nordeste está publicada na página do
BNB na internet (para acesso do público externo);
e, ainda mais, o Banco faz constar em contratos
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cláusulas que tratam sobre o tema anticorrupção,
ou seja, os parceiros comerciais também aceitam
(e conhecem) os termos quando assinam o documento. (GRI-205-2)
No exercício de 2017, o Banco adotou as seguintes ações: Plano de Comunição e de Capacitação
relacionado ao tema combate à corrupção.

I - Plano de Comunicação
O Banco possui plano de comunicação anual,
tendo a promoção da ética e integridade como
uma ação permanente. Durante o ano de 2017,
diversas ações foram implementadas, de forma
sistemática, para dar amplo conhecimento ao corpo de empregados, contratados e parceiros, dos
pilares éticos e dos canais de denúncia.

As unidades organizacionais no BNB que têm
atribuições mais diretas com a Política de Integridade do BNB, circularizam, a cada três meses, com
o grupo de e-mail eletrônico “grupo Banco do
Nordeste” mensagens sobre os temas correlatos,
as quais são de acesso a todos os colaboradores
(alta direção, empregados, terceirizados, bolsistas
e jovens aprendizes).

Vale destacar as iniciativas de transmissão ao
vivo de eventos realizados sobre os temas ligados
ao programa, a exemplo do 1º Fórum de Integridade e Ética promovido pelo Banco do Nordeste,
com ampla participação de autoridades, sociedade e pessoas formadoras de opinião, além do uso
de redes sociais (“Youtube” e “Facebook”) para
promover o tema.

É regularmente oferecido treinamento virtual
sobre “Ética Organizacional”, disponibilizado por
meio da Universidade Corporativa, em parceria

com a Comissão de Ética, sendo estimulada a participação dos empregados e dirigentes, mediante
mensagens eletrônicas.

Com foco no público interno, foi criada página
na intranet que funciona como plataforma para
todo o conteúdo produzido sobre o tema de integridade e ética da instituição e onde ficam registrados os pilares da política de integridade, por
meio de banners na intranet e papéis de parede
das estações de trabalho e, complementarmente,
foram divulgados textos periódicos, por e-mail,
com informes relacionados à matéria.

Nos procedimentos licitatórios e nos instrumentos contratuais do Banco são abordadas e divulgadas informações sobre: conduta ética; relação com
os fornecedores e outros parceiros; atendimento à
legislação e normas; pacto pela erradicação do trabalho escravo; abolição efetiva do trabalho infantil; combate à corrupção em todas as suas formas;
formas de vedação de participação e penalidades
aplicáveis. Além disso, os contratos celebrados são
acompanhados de termo de compromisso do terceirizado com a integridade, com a conduta ética e
com os procedimentos anticorrupção.

Os atuais ou potenciais fornecedores de bens e
prestadores de serviços, e a sociedade em geral,
também têm acesso à Política de Integridade, ao
Código de Conduta Ética e ao link de comunicação com a Comissão de Ética e Ouvidoria do Banco, por meio do Portal de Internet do Banco.

Em 2017, com o objetivo de revisar o Código de
Ética, a Comissão de Ética do BNB foi promovida
uma pesquisa interna de opinião, utilizando a intranet como ferramenta para coleta de sugestões.
Na oportunidade, 16,35% dos empregados (1.132)  
responderam ao questionário, possibilitando con-

templar no processo de revisão do Código, além
das atualizações necessárias decorrentes de regulamentações recentes, a percepção do corpo
funcional sobre que temas seriam mais relevantes
para a gestão da ética no Banco.

Plano de Capacitação
O Banco realiza treinamentos periódicos focados
em temas relacionados ao Programa de Integridade.

No que se refere às medidas que visam à capacitação de terceirizados em conteúdo de interesse
do programa de ética e integridade, cabe registrar
que consta, no instrumento contratual, a obrigação do contratado/fornecedor orientar e capacitar os seus prestadores de serviços, por meio da
disseminação de informações necessárias à perfeita execução dos serviços, e de conhecimentos
sobre o disposto na Lei nº 12.846/2013, de modo
que seja assegurado que os mesmos entendam os
termos da referida Lei e tenham consciência da relevância do tema integridade e ética na execução
dos serviços.

A política de capacitação e treinamento direcionada aos novos funcionários é organizada primeiramente em “Programa de Integração”, que é realizado todos os anos para o público específico de
novos funcionários. Tem a “Ética Organizacional”
como uma das disciplinas principais, e contempla
palestras sobre a Política de Gerenciamento Disciplinar do Banco, Conflitos de Interesses e Condutas
Éticas. É importante destacar ainda que todo novo
funcionário, ao tomar posse, assina declaração de
que teve acesso ao Código de Conduta Ética e se
compromete a respeitá-lo.

Quaisquer dos empregados que se candidata43

rem ao exercício da função comissionada, dentre
outras exigências, devem ter concluído com aprovação os seguintes cursos relacionados à ética e
integridade: Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Controles Internos; Ética Organizacional, e Gestão
de Risco Operacional. Tais exigências contribuem
concretamente para o fortalecimento da cultura
de integridade da empresa.

A Universidade Corporativa atua de acordo com
os Planos de Educação Anuais aprovados pela Diretoria Executiva do Banco do Nordeste. Tais planos
contemplam, de forma sistemática, eventos sobre
os temas relacionados à “Ética e Integridade”, que
são demandados pelo Comitê de Integridade e Ética, bem como pela Comissão de Ética, áreas de Auditoria Interna e de Conformidade.

As palestras presenciais promovidas pela Comissão de Ética do Banco para divulgação do Código
de Conduta Ética e da Ética Empresarial abordam
cuidados com condutas no ambiente de trabalho
e em mídias sociais, e esclarecem sobre os canais
disponibilizados e requisitos necessários para o
oferecimento de denúncias, e a possibilidade de
oferecimento de denúncias de forma anônima.
Essas palestras têm como público-alvo colaboradores nas agências e na Direção Geral do Banco,
incluindo empregados, bolsistas e colaboradores
terceirizados.

Registre-se se ainda que a Comissão de Ética
também ministra essas palestras a  colaboradores
terceirizados mais estratégicos que prestam serviços na Central de Atendimento ao Cliente (Cliente
Consulta) e aos colaboradores da empresa parceira
de negócios.
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O Banco realizou diversos eventos internos, in
company e externos ao longo de 2017 sobre os
principais temas de interesse geral relacionado à
ética e integridade. Dentre essas capacitações, podemos destacar as realizadas sobre os seguintes
temas: (i) licitações e contratos administrativos; (ii)
análise e gestão de riscos; (iii) contatos com agentes do governo; (iv) Lei nº 13.303/2016; (v) auditoria e (vi) Procedimentos e Instalação de Tomada de
Contas Especial.

Também foram oferecidos, em 2017, treinamentos internos sobre temas de integridade de interesse específico e que contou com 252 participantes com os temas do tipo: a) Auditoria Interna; b)
“Controles Internos: melhores práticas aplicadas à
certificação de conformidade”; c) “As três Camadas
de Defesa” no gerenciamento eficaz de riscos; d)
“Tomada de Contas Especial - TCE”, introdução ao
tema, legislação, prestação de contas, penalidades;
e) Alta Administração - evento Seminário Lei nº
13.303/16 – Práticas de Governança e Compliance para Administradores, abordando governança corporativa, compliance e antissuborno, Lei nº
12.846/13, Lei nº 13.303/16, Lei nº 6.404/76, Basileia, código de conduta e divulgação de informações, com 20 participantes, entre eles membros do
Conselho de Administração, Presidente, Diretores,
Superintendência de Auditoria e Jurídica.

Os Quadros, a seguir, apresentam o número de
profissionais que participaram dos diversos cursos
ofertados pela Comunidade Virtual de Aprendizagem coordenados pela Universidade Corporativa,
durante o ano 2017. (GRI 205-2)

Quadro 8 – Número de profissionais que participaram do Treinamento de Controles Internos, pela Comunidade  Virtual de Aprendizagem - CVA
Número de profissionais que participaram dos treinamentos
Nome do curso:
Estado

Governança

Alagoas

Curso interno CVA - Controles Internos
Gestão
principal
3

Gestão
intermediária

Coordenação

15

6

Funções
técnicas
8

Funções ass.
e apoio

Não
comissionado
3

Bahia

8

49

37

38

1

16

Ceará

32

92

110

211

17

40

1

3

1
1

Distrito Federal
Espírito Santo

3

5

3

Maranhão

7

19

11

16

Minas Gerais

5

11

7

19

Paraíba

3

28

3

17

Pernambuco

6

28

18

37

Piauí

5

23

12

13

Rio de Janeiro

3
3

2

7
13
6

1

1

Rio Grande do Norte

3

13

10

24

8

Sergipe

5

17

8

29

5

São Paulo
Total

1
0

80

299

227

416

22

105

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
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Quadro 9 – Número de profissionais que participaram do Treinamento de Controles Internos – Avançado,
pela Comunidade Virtual de Aprendizagem - CVA
Nome do treinamento:
Estado

Governança

Alagoas
Ceará

Gestão
Principal

Gestão
Intermediária
6

4

9

35

15

26

12

64

57

112

2

Bahia
2

Curso interno CVA - Controles Internos - Avançado
Coordenação

Distrito Federal

Funções
Técnicas
5

Funções
Ass. e Apoio

Não
comissionado
10

24
9

39

1

Espírito Santo

1

8

3

1

1

Maranhão

1

15

10

9

3

Minas Gerais

2

14

3

8

5

7

3

7

13

Pernambuco

Paraíba

16

9

12

14

Piauí

15

4

11

11

6

7

5

5

2

15

14

Rio de Janeiro

1

Rio Grande do Norte
Sergipe

4

São Paulo
Total

1
2

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
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31

178

1
118

212

9

140

Quadro 10 – Número de profissionais que participaram do Curso Ética Organizacional, pela Comunidade
Virtual de Aprendizagem - CVA
Nome do treinamento:
Estado

Governança

Alagoas

CURSO INTERNO CVA - ÉTICA ORGANIZACIONAL
Gestao
Principal
3

Gestão
Intermediária

Coordenação

Funções
Técnicas

Não
comissionado

13

3

Bahia

12

68

32

34

1

9

Ceará

40

132

137

263

16

28

1

3

1

DF
Espírito Santo

5

1

14

Funções Ass.
e Apoio

1

1

Maranhão

9

31

9

23

Minas Gerais

6

18

8

26

Paraíba

2

34

6

27

1

6

10

39

13

42

1

5

5

23

16

25

Pernambuco
Piauí

1

1
2

6

Rio de Janeiro

1

Rio Grande do Norte

3

14

9

18

6

Sergipe

3

25

9

37

3

93

402

244

513

São Paulo
Total

1
0

21

69

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
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Quadro 11 – Número de profissionais que participaram do Curso Gestão de Risco Operacional pela Comunidade  Virtual de Aprendizagem - CVA
Nome do treinamento:
Estado

Governança

Alagoas

Gestão
Principal

Gestão
Intermediária

Curso Interno CVA - Gestão de Risco Operacional
Coordenação

Funções
Técnicas
1

Bahia

Funções Ass.
e Apoio

8

Ceará

2

2

15

81

DF

Não
comissionado
2

4

6

1

Espírito Santo

1

Maranhão

1

Minas Gerais

2

Paraíba

5

3

Pernambuco

9

2

Piauí

2

3

Rio de Janeiro

1

Rio Grande do Norte

4

Sergipe

1

1

São Paulo
Total

5

1
1

1
0

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
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1

2

5

16

120

6

16

Quadro 12 – Número de profissionais que participaram do Curso Prevenção à “Lavagem” de Dinheiro, pela
Comunidade Virtual de Aprendizagem - CVA
Nome do treinamento:
Estado

Governança

Alagoas
Bahia

Curso Interno CVA - Prevenção à “Lavagem” de Dinheiro
Gestão
Principal
1

Gestão
Intermediária

Coordenaçao

2
1

Funções
Técnicas

Funções Ass.
e Apoio

Não
comissionado

4

Ceará

4

DF

1

9

3

Espírito Santo
Maranhão

1

1

1

1

Minas Gerais
Paraíba
Pernambuco

1

1

Piauí

1

Rio de Janeiro

1

1
1

Rio Grande do Norte

1

Sergipe

2

1

2
2

1

São Paulo
Total

0

2

8

6

21

0

6

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
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Quadro 13 – Número de profissionais que participaram do Curso Programa de Integridade pela Comunidade  Virtual de Aprendizagem - CVA
Nome do treinamento:
Estado

Governança

Alagoas

Gestão
Principal

Gestão
Intermediária

Curso Interno CVA - Programa de Integridade
Coordenação

1

Funções
Técnicas

Bahia

2

7

1

5

Ceará

4

12

17

36

Funções Ass.
e Apoio

Não
comissionado
1

1
3

5

DF
Espírito Santo

1

Maranhão

1

2

Minas Gerais

1

1

Paraíba

1

Pernambuco

3
2

Piauí

1

2

3

2

1
1

1

3

1

4

6

Rio de Janeiro
Rio  Grande do Norte

1

Sergipe

1

1

1

3

São Paulo
Total

1
0

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
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9

30

23

57

4

17

Quadro 14 – Número de profissionais que participaram do Curso Programa de Reciclagem em Prevenção
em Lavagem de Dinheiro, pela Comunidade  Virtual de Aprendizagem - CVA
Nome do treinamento:
Estado

Governança

Alagoas

Gestão
Principal

Gestão
Intermediária

1

3

Curso Interno CVA - Programa de Reciclagem em
Prevenção em Lavagem de Dinheiro
Coordenação

Bahia

Funções
Técnicas

Funções Ass.
e Apoio

Não
comissionado

1

2

1

Ceará

2

7

DF
Espírito Santo
Maranhão
Minas Gerais
Paraíba
Pernambuco

2

Piauí

1

2

1

2

1

Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Sergipe

1

2

5

13

São Paulo
Total

1
0

1

3

1

7

Fonte: Universidade Corporativa (2018).

No tocante aos treinamentos externos participados pelos funcionários do Banco do Nordeste
relacionados ao tema Combate à corrupção, o

Quadro 15, a seguir, retrata a quantidade de participantes durante ao ano 2017. (GRI 205-2)
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Quadro 15 – Número de profissionais que participaram de Treinamentos  Externos
Gestão
Gestão
Coordenação
Principal Intermediária

Funções
Técnicas

Treinamento Externo

UC

Governança

Summit Programa Febraban de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro,
Corrupção e Financiamento

CE

1

Formação e Capacitação em
Governança, Gestão de Riscos e
Controles Internos

CE

Gestão de Processos, Riscos,
Controles e Indicadores

CE

Fórum Nacional de Controle

CE

Gerenciamento de Riscos e
Controle em Aquisições Públicas

CE

4º Seminário Febraban sobre
Controles Internos

CE

Controles Internos II: Aplicação de  
Ferramentas e Estudos de Casos

CE

1

Controles Internos I: Fundamentos,
Regulamentação e Tipos de Riscos

CE

1

Controladoria Estratégica para
Empresas

CE

Curso Gestão e Apuração Ética
Pública

CE

2

CIA 1 (Conceitos Básicos de
Auditoria Interna)

CE

1

38º Conbrai - Congresso Brasileiro
de Auditoria Interna

CE

Auditoria e Gestão

CE

Curso Auditoria Governamental

CE

Curso Audiroria Operacional - AOP

CE

1

Curso Avançado Auditoria Baseada
em Riscos

CE

3

SUMMIT AUuditoria Interna no
Cenario de Transformações Digitais

CE

Compliance Integrada à
Governança e Gestão de Riscos

CE

1

Ferramentas e Técnicas de
Auditoria

CE

1

Fonte: Universidade Corporativa 2018
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Funções
Não
Ass. e Apoio comissionado

1
1
2

2

1

1
1
1

1

2

1

2
2
1
1

1

2

19

22

Quadro 16 – Número de profissionais que participaram de Treinamento Presencial Interno
Treinamento
Presencial Interno

UC Governança

Gestão
Gestão
Funções
Funções
Não
Coordenação
Total
Principal Intermediária
Técnicas Ass. e Apoio comissionado

Monitoramento e Avaliação
de Inicadores de Risco em Inst.
Financeiras

CE

1

3

Controles Internos: Melhores
Práticas Aplicadas à Certificação de
Conformidade

CE

1

1

Controles Internos: Melhores
Práticas Aplicadas à Certificação de
Conformidade - Turma 2

BA

Controles Internos: Melhores
Práticas Aplicadas à Certificação de
Conformidade - Turma 2

CE

Gestão de Ações Mitigadoras Ferramenta SAP GRC/CP

CE

As Três Camadas de Defesa

BA

1

As Três Camadas de Defesa

CE

12

As Três Camadas de Defesa

MA

1

As Três Camadas de Defesa

MG

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

AL

1

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

BA

2

1

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

CE

74

55

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

DF

1

1

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

MA

2

2

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

MG

1

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

PB

1

1

2

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

PE

2

1

3

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

PI

1

22
7

1

42

27
51

1

1

2

12
5

1

15

2

7
1

10

14

9

2

1

48
1

1

6

1
1
3
41

78

10

1

265

2

3

1
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Treinamento
Presencial Interno

UC Governança

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

RN

I Fórum de Integridade e Ética do BNB

SE

Seminário Lei  nº 13.303/16 - Práticas
de Governança e Compliance para
Administradores

CE

Prevenção à “Lavagem” de Dinheiro
e Financiamento ao Terrorismo para
Especialistas

CE

Prevenção à “Lavagem” de Dinheiro
e Financiamento ao Terrorismo –  
Avançado

Gestão
Gestão
Funções
Funções
Não
Coordenação
Total
Principal Intermediária
Técnicas Ass. e Apoio comissionado
1

7

1
1

1

3

8

6

CE

1

Autoavaliação de riscos e controles

CE

16

Auditoria em Agências

CE

2

Auditoria em Agências

PE

1

Regulamento de Auditoria

CE

2

Regulamento de Auditoria

PE

1

Tomada de Contas Especial

CE

4

Tomada de Contas Especial

DF

Tomada de Contas Especial

PI

54

2

1
4

Fonte: Universidade Corporativa (2018).

1

1

2

15

1

1

19

7

7

1

1

17

30

18

1

2

67

3

13

18
1

2

27

31
1

5

6

16

4

2

37

1

1
1

Quadro 17 – Porcentagem dos treinados no tema Anticorrupção

Com relação ao quadro a seguir,  o percentual se dá pelo número de funcionários que participaram dos
diversos treinamentos elencados nos quadros divido pelo número de funcionários ativos em 31/12/2017.
%
Estado

Governança

Porcentagem dos treinados no tema anticorrupção

Gestão
Principal

Gestão
Intermediária

Coordenação

Funções
Técnicas

Funções Ass.
e Apoio

Não
comissionado

Alagoas

42,9%

40,2%

43,3%

35,4%

Bahia

57,6 %

45,6 %

68,5%

44,8%

40,0%

28,3%

131,2%

75,9%

88,5%

97,2%

137,7%

38,7%

75,0%

33,3%

Ceará

257,1%

28,8%

DF

50,0%

0,0%

150,0%

87,5%

Espírito Santo

80,0%

79,2%

70,0%

20,0%

Maranhão

58,8%

41,6%

59,3%

41,5%

Minas Gerais

63,6%

38,8%

50,0%

55,3%

Paraíba

29,2%

53,4%

33,3%

50,8%

133,3%

47,8%

Pernambuco

48,8%

39,4%

55,3%

58,2%

50,0%

28,2%

Piauí

60,9%

47,5%

79,1%

52,7%

Rio de Janeiro

100,0%
26,9%

65,1%

52,4%

Sergipe

66,7%

48,7%

56,8%

89,4%

0,0%

100,0%

0,0%

125,0%

80,09%

52,2%

74%

257,1%

10,0%
22,0%

36,3%
400,0%

25,0%

Total

200,0%

100,0%

Rio Grande do Norte
São Paulo

33,3%

50,0%

32,3%
36,4%

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
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Quadro 18 – Somatório dos treinamentos
Total
Estado

Governança

Gestão
Principal
9

Gestão
Intermediária

Somatório dos treinamentos acima
(**sem dupla contagem)
Coordenação

Funções
Técnicas
28

Funções Ass.
e Apoio
0

Não
comissionado

Alagoas

0

37

13

Bahia

0

34

162

85

116

2

15
52

Ceará

18

202

421

461

993

74

134

DF

0

1

0

3

7

3

1

Espírito Santo

0

4

19

7

2

0

2

Maranhão

0

20

67

32

49

2

8

Minas Gerais

0

14

47

19

57

0

11

Paraíba

0

7

70

12

62

4

33

Pernambuco

0

20

85

42

106

1

37

Piauí

0

14

66

34

58

0

29

Rio de Janeiro

0

1

0

2

0

0

4

Rio Grande do Norte

0

6

35

28

54

1

20

Sergipe

0

14

56

21

93

0

24

São Paulo

0

0

1

0

4

0

2

18

346

1066

759

1629

86

372

Total

Fonte: Universidade Corporativa 2018
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Quadro 19 – Número de Funcionários Ativos no ano 2017, por categoria e Região.
Número de funcionários ativos no2017
Região e Categoria
Funcional

Governança

Gestão
Principal

Gestão
Intermediária

Coordenação

Funções
Técnicas

Funções Ass.
e Apoio

Não
comissionado

Alagoas

21

92

30

79

2

52

Bahia

59

355

124

259

5

184

154

555

521

1022

53

346

2

1

2

8

4

3

1

80

Ceara

7

DF
Espírito Santo

5

24

10

10

Maranhão

34

161

54

118

Minas Gerais

22

121

38

103

Paraíba

24

131

36

122

3

69

Pernambuco

41

216

76

182

2

131

Piauí

23

139

43

110

2

80

Rio de Janeiro

1

6
50

2

1

Rio Grande do Norte

24

130

43

103

2

62

Sergipe

21

115

37

104

2

66

1

1

3

4

432

2041

1019

2224

76

1130

São Paulo
Total

7

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
* Lotação Provida de empregados ativos em 31/12/2017

57

7 DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
O desenvolvimento da Região Nordeste é o
principal compromisso do Banco do Nordeste.
Por ser uma instituição preocupada com a sustentabilidade, o Banco desenvolve políticas e linhas
de crédito voltadas para esta finalidade.

7.1 PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO
O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é constituído por recursos públicos des-

tinados ao financiamento de atividades produtivas e
tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da sua área básica de atuação.

O Banco do Nordeste (BNB) aplica recursos na
Região por meio das operações de empréstimos
e financiamentos e oferece produtos e serviços
financeiros aos agentes econômicos, visando a
produzir resultados que garantam tanto a sua sustentabilidade quanto os interesses da sociedade.

Baseado na Programação Anual do FNE, o Banco
do Nordeste contratou financiamentos em 2017 no
montante de R$ 3,65 bilhões para projetos de Infraestrutura e R$ 12,32 bilhões para os setores Rural,
Industrial, Agroindustrial, de Turismo e Comércio e
Serviços, totalizando R$ 15,97 bilhões no ano.

Tabela 3 – FNE: Contratações por Setor Econômico (R$ milhões)

Rural
Comércio e Serviços
Industrial
Turismo
Infraestrutura
Total

Quant.

2016

Valor

Quant.

2017

Valor

Variação % Valor
2017/2016

508.757

6.067,70

549.166

6.358,9

4,8

25.963

2960,8

29.616

4.824,0

62,9

3.230

1468,6

3.450

922,0

-37,2

571

345,8

592

216,0

-37,7

2

397,6

43

3.650,0

818,0

538.523

11.240,5

582.867

15.970,9

42,1

Fonte: Programação Anual do FNE (2017).

Em relação à desconcentração espacial dos financiamentos do FNE em 2017, pelo Banco do
Nordeste, destacam-se não apenas os resultados
expressivos no apoio aos menores portes, 65% do
total, e o crédito em todos os 1.990 municípios da
área de abrangência do Fundo, mas também o financiamento no montante de R$ 4,7 bilhões para
empreendimentos do Semiárido.
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A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) preconiza o apoio a subespaços regionais, objetivando a redução das desigualdades
regionais e a promoção da equidade no acesso a
oportunidades de desenvolvimento.

O Banco do Nordeste atende 1.282 municípios
classificados como de baixa renda ou estagnada,
distribuídos nos estados na sua área de atuação,
conforme Quadro 21 a seguir. (GRI FS13)

Quadro 20 – Municípios atendidos pelas Agências
Estados
Alagoas

Qtde de municípios de baixa
renda ou estagnada atendidos
pelas agências do BNB
59

Bahia

331

Ceará

148

Espírito Santo
Maranhão
Minas  Gerais

28
204
76

Paraíba

153

Pernambuco

135

Piauí

91

Rio Grande do Norte

25

Sergipe

32

Total

1282

Fonte: PNDR, Ministério da Integração/Ambiente de Marketing
(2018).

Nesse sentido, deve ser ressaltado que o total
de contratações para o Semiárido superou a meta
anual sendo, ainda, superior em 14,6% ao montante financiado em 2016, crescimento gerado
principalmente por elevação do total dos financiamentos a agricultores familiares (Pronaf), produtores rurais empresariais e micro e pequenas
empresas (MPEs), nessa ordem.

Os financiamentos às microrregiões prioritárias
(Baixa Renda, Estagnada, Dinâmica), subespaços
também previstos na PNDR, atingiram um montante de R$ 9,8 bilhões, cerca de 79,9% dos financiamentos anuais do FNE, exceto Infraestrutura; enquanto as Regiões Integradas de Desenvolvimento
(Rides) registraram contratações de R$ 464,2 milhões, superando o projetado de R$ 380,0 milhões.

Para a consecução desses resultados, várias
ações externas, em especial junto aos empreendimentos de menor porte foram realizadas pelo
Banco do Nordeste, dentre as quais podem ser
destacadas em 2017 as seguintes: a oitava edição
do FNE Itinerante, série de encontros de divulgação, promoção e atendimento negocial às micro e
pequenas empresas (MPEs) e aos microempreendedores individuais (MEIs) priorizando municípios
interioranos alinhados aos critérios da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

7.1.1 Desafios FNE 2018
O ano de 2018 traz novidades para a Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).
Pela primeira vez, desde a sua criação, os Fundos
Constitucionais de Desenvolvimento Regional
dispõem de uma regra não discricionária para a
formação de seus encargos. A novidade foi trazida pela Medida Provisória (MP) nº 812, de 27 de
dezembro de 2017, com especial destaque para
o papel do Coeficiente de Desequilíbrio Regional
(CDR) como componente de precificação dos encargos desses fundos.

O CDR para cômputo dos encargos do Fundo
Constitucional do Nordeste (FNE) equivale à razão
entre a renda domiciliar média da região Nordeste
e a renda domiciliar média brasileira. Tal fator de
desconto incide sobre o componente prefixado
da Taxa de Longo Prazo (TLP), a taxa de referência
utilizada pelo BNDES para operações contratadas,
com crédito direcionado, fora da área de atuação
da PNDR. O avanço é considerável, pois haverá
maior previsibilidade da trajetória futura dos juros do FNE. Tal mecanismo garantirá ainda que,
permanecendo as desigualdades regionais, os en59

cargos do FNE sempre sejam diferenciados, como
estabelecido pela Constituição Federal.

Taxas de juros regionais mais competitivas é
uma condição necessária, mas não suficiente para
redução das desigualdades regionais. Tais desigualdades serão reduzidas à medida que os diferenciais de produtividade entre as regiões também sejam eliminados.

O ano de 2018 será especialmente desafiador,
dados os diferenciais de taxas trazidos pelos fatores de programa da MP nº 812, além dos convênios recentemente assinados com Finep e Embrap
II. Finalmente, no quesito Instituições, o Banco do
Nordeste mantém seu compromisso histórico de
cooperação e diálogo com todos os demais formuladores e gestores de políticas públicas, de
modo a aperfeiçoar a coordenação de ações e a
efetividade das políticas e programas.

Finalmente, espera-se para o ano de 2018 um
movimento significativo de inclusão e recuperação financeira das famílias da Região. Neste sentido, podemos destacar três fatores fundamentais:
(a) os efeitos da Lei nº 13.340/2016, de regularização de dívidas rurais; (b) a queda da inadimplência
decorrente da recuperação econômica esperada;
e (c) a ampliação das operações de microcrédito
urbano (Crediamigo) e rural (Agroamigo). Todos
os fatores aqui reportados, associados à recuperação econômica esperada para o ano, faz de 2018
um ano promissor em termos de perspectivas
para o Desenvolvimento Regional.

7.1.2 Impactos econômicos Indiretos
Após onze trimestres consecutivos de queda na
taxa de crescimento do trimestre comparada com
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a taxa do mesmo trimestre do ano anterior, no
ano de 2017, a economia brasileira voltou a apresentar taxas de crescimento positivas, o que pode
caracterizar o início da recuperação.

A desaceleração da inflação e as reduções nas
taxas de juros foram os grandes responsáveis pela
melhora no consumo e no investimento. A perspectiva é que, em 2018, esses indicadores continuem contribuindo para a recuperação da economia brasileira.

No âmbito regional, pode-se afirmar que a economia nordestina acompanhou a economia brasileira no processo recessivo, apesar de a desaceleração econômica no Nordeste ser sentida apenas
a partir do primeiro trimestre de 2015, conforme
estimativas do PIB trimestral realizadas pelos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, a queda no PIB
desses estados se acentua, principalmente, a partir
do segundo trimestre, quando as estimativas do
PIB de Pernambuco e Ceará mostram queda acima
da observada para o Brasil no mesmo período.

Registrando-se, ainda, os efeitos da conjuntura
político-econômica de incertezas, o que desestimula o empresariado em sua decisão de realizar
novos investimentos, apresentando forte retração
de demanda por crédito, em linha com os índices
de retração social verificados por diversos órgãos
de pesquisa econômica, ainda assim, as contratações do FNE, no exercício de 2017, ultrapassaram o
patamar de R$ 12,3 bilhões, registrando incremento nominal da ordem de 9,6% em relação ao mesmo período de 2016, quando foram contratados
aproximadamente R$ 11,2 bilhões. (GRI 203-2)

Do volume total contratado, 51,9% foram realizados com micro, mini ou pequenos produtores e,
quando se consideram todos os setores da econo-

mia, 46,9% dos valores financiados destinaram-se a
empreendimentos na região semiárida. (GRI 203-2)

Além dos efeitos diretos da ação desenvolvimentista do BNB, orientada pela PNDR, que prioriza municípios e mesorregiões, bem como regiões integradas de desenvolvimento, prioridades
espaciais e setoriais também, além da prioridade
dada aos empreendimentos de pequeno porte e
àqueles localizados na região do semiárido, registram-se, ainda, os efeitos indiretos dessas ações,
mensurados pelo Sistema de Insumo Produto.

Com base nesse sistema, é possível estimar os
impactos dos financiamentos concedidos no âmbito do FNE, no valor bruto da produção, no valor
adicionado, na massa salarial, nos tributos e no
número de empregos, em toda a área de atuação do FNE, além dos efeitos de transbordamento
para outras regiões do País. (GRI 203-2)

Quanto aos impactos estimados, vale observar
que os desembolsos do Banco do Nordeste atuam
indiretamente como uma variação na demanda
final dos setores econômicos a partir dos desembolsos dos recursos. Para a geração das estimativas desses impactos, o Sistema Insumo Produto
entende que o valor do desembolso seja  igual ao
valor dos financiamentos, dado que, mesmo que
ocorram vários desembolsos, eles somarão o valor
total financiado. Assume-se, então, que o ano da
contratação é o ano do desembolso. (GRI 203-2)

Levando-se em consideração apenas os efeitos
dentro da área de atuação do FNE, sem contar
com os impactos em outras regiões do País, estima-se que os financiamentos realizados em 2017
acarretaram, por meio de efeitos diretos, indiretos
e induzidos (de renda), acréscimos no Valor Bruto
da Produção (VBP) regional de aproximadamente

R$ 33,1 bilhões. O valor agregado (renda) à economia ou valor adicionado (uma aproximação da
parcela do PIB da Região, decorrente dos financiamentos do FNE) é estimado em R$ 18,1 bilhões.
Relativamente ao emprego, estima-se que cerca
de 781 mil ocupações (formais e informais) foram geradas ou mantidas. Os impactos sobre o
pagamento de salários totalizam R$ 5,2 bilhões.
E, quanto à geração de impostos (tributação), estima-se o pagamento de, aproximadamente, R$
3,1 bilhões. Esses efeitos são estimados na área
de atuação do Banco do Nordeste, para o volume
total de financiamento realizado no exercício de
2017. (GRI 203-2)

7.2 PROGRAMA NACIONAL
DE FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR
(PRONAF)
O Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) é o programa do
Governo Federal destinado a apoiar o segmento
econômico da agricultura familiar.

O Banco do Nordeste é o principal agente financeiro do Pronaf no Nordeste, contando com uma
carteira ativa de R$ 8,67 bilhões, correspondente
a 1,79 milhão de operações.

No ano de 2017, o Banco contratou 542 mil financiamentos com agricultores familiares, envolvendo recursos da ordem de R$ 2,85 bilhões,
alcançando 105,6% da meta estabelecida para o
período. Do total dos recursos, 68,9% foram destinados a financiamentos na região semiárida.
O Banco do Nordeste distribui sua carteira de fi61

nanciamento do Pronaf em dois segmentos: Agricultura Familiar e Microcrédito Rural – Agroamigo.

Gráfico 2 – Carteira Ativo do Pronaf em 2017

7.2.1 Resultados da carteira Pronaf
em 2017
Segmento Agricultura Familiar
Esse segmento compreende a carteira de agricultores familiares atendidos pelo Pronaf, excetuando-se os clientes que compõem a carteira de
Microfinança Rural - Agroamigo.

No ano de 2017, o Banco contratou 23,3 mil financiamentos com o segmento Agricultura Familiar, envolvendo o total de R$ 535,5 milhões
de recursos. Do total dos recursos, 69,2% foram
destinados a financiamentos na região semiárida.

Destacam-se os resultados da linha de crédito
Pronaf Mais Alimentos com volume de contratação na ordem de R$ 243,8 milhões e o Pronaf Semiárido com R$ 133,8 milhões.

A carteira Ativo do Pronaf apresentou, em 2017,
a distribuição de financiamentos por setor econômico, conforme Gráfico 2 a seguir.
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Fonte: Carteira Ativo do Pronaf (2017).

7.3 PROGRAMAS DE MICROFINANÇAS
O Programa de Microcrédito Agroamigo do Banco do Nordeste com aplicação da metodologia do
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e
Orientado (PNMPO), destina-se ao atendimento
das necessidades financeiras de agricultores familiares, que desenvolvem atividades produtivas
de pequeno porte no meio rural, com intuito de
gerar trabalho e renda. A metodologia utilizada
baseia-se no relacionamento direto com os empreendedores no local em que a atividade econômica é executada.

São financiados os mais diversos tipos de negócios, atividades produtivas e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias
próximas, como forma de mobilizar recursos para
viabilizar projetos que combinam integridade
ecológica, lucratividade financeira, sustentabilidade e equidade social. Há, também, estimulo ao
desenvolvimento de atividades com padrões de
consumo e de produção vinculados à disponibilidade de recursos que o meio fornece, priorizando
a otimização dos recursos e equilíbrio dos ecossistemas existentes. (GRI FS16)

A sistemática de atendimento do Agroamigo envolve aspectos relacionados com sustentabilidade
econômica, ambiental e social, consumo consciente e tecnologias de produção mais sustentáveis.
Diferentemente da concessão do crédito tradicional, o acolhimento das necessidades dos clientes,
a orientação e acompanhamento dos empreendimentos demandam atendimento diferenciado.

Palestras informativas e eventos são realizados
abrangendo conscientização ambiental, noções
de educação financeira, disseminação de co-

nhecimentos para contribuir na construção de
empreendimentos com base ecológica ou mais
sustentáveis, adoção de novas tecnologias de comunicação e de produção. Desta forma, resíduos
sólidos, solo, água, energias limpas, plantas, animais e ar são temas abordados nas atividades planejadas de orientação, acompanhamento e educação. (GRI FS16)

As ações de capacitação do Programa pretendem suprir a carência de informação dos clientes
em assuntos concernentes às atividades desenvolvidas e gerenciamento de recursos financeiros e equilíbrio orçamentário. Os eventos representam outra modalidade de capacitação, sendo
instrumento de sensibilização e atualização dos
clientes em temáticas de importância ao desenvolvimento pessoal, ambiental e da comunidade,
bem como no aprimoramento do relacionamento
com parceiros institucionais. (GRI FS16)

Adicionalmente, em outras etapas da metodologia tais como visitas de acompanhamento, visitas
de reembolso e visita de renovação, também são
oportunidades de orientação, acompanhamento e capacitação. Todas essas atividades práticas
deverão acontecer harmonizadas com ações de
incentivo aos nossos agricultores para melhoria
da qualidade de vida, mediante a boa utilização
dos recursos financeiros, assim como de técnicas
e práticas saudáveis, que promovem a sustentabilidade. (GRI FS16)
A metodologia para capacitação e realização de
eventos é participativa, dialógica, flexível, com a
adoção dos princípios da educação popular, que
possam responder de forma coerente aos objetivos a que se propõem e que sejam capazes de unir
os conhecimentos de diferentes disciplinas científicas com os saberes tradicionais (saber popular)
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dos agricultores familiares, requalificando esses conhecimentos e agregando novas tecnologias. É estruturada em uma perspectiva de inclusão dos assuntos abordados, visando a melhorar a formação
multidisciplinar e de construção do conhecimento diante da diversidade de sistemas produtivos.
Deste modo, conteúdos, informações e técnicas
são importantes porque despertam o interesse e o
gosto dos participantes em aprender, praticar e até
porque são ferramentas sistematizadas que permitem ir além do senso comum. (GRI-FS16)

Educação e formação contextualizadas na construção de conhecimentos e práticas acessíveis,
que considerem e valorizem os saberes e experiências locais no intercâmbio de conhecimentos,
agregando a produção científica, assim como as
diferentes potencialidades e recursos de cada
região. Esta troca de saberes e experiências são
fundamentais e revelam a importância das metodologias participativas para a significação dos
conteúdos e impulsionar mudanças substanciais
no meio rural. (GRI9 FS16)
O planejamento das capacitações e eventos
é realizado por meio de esforço articulado com
diferentes setores e parceiros locais, prevendo
ações e estratégias participativas, em que se possam construir alternativas coletivas e inserções
nas comunidades de modo a possibilitar acesso
aos produtos e serviços ofertados no evento ou
programa de microcrédito rural. (GRI-FS16)

Desta forma, planejam suas inserções, intervenções e ações na perspectiva da transformação, direcionadas por objetivos, finalidades específicas
e adequadas a cada comunidade, condizentes e
embasadas nos valores, fundamentos, princípios,
diretrizes e orientações socializadas pela gestão
do Programa. (GRI-FS16)
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Material de apoio: Cartilhas de Educação Ambiental, Educação Financeira, Cartilha Agroecológica, Caderno de Eventos, Álbum Seriado etc.

7.3.1 Segmento Microcrédito Rural –
Agroamigo
O Agroamigo, programa de microcrédito rural
do Banco do Nordeste, lançado em 2005, tem
como premissa a concessão de crédito orientado
e acompanhado aos agricultores familiares, por
meio do Pronaf, com utilização de metodologia
própria, cuja principal característica é a forte presença do Agente de Microcrédito nas comunidades.

Consideradas a importância desse público e as
suas peculiaridades, o Banco do Nordeste definiu
modelo de negócio diferenciado, estabelecendo
metodologia de microfinanças para os agricultores familiares de menor renda, o Agroamigo, que
se baseia nas diretrizes do Programa Nacional de
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).

Essa metodologia é própria para as condições
do meio rural, com atendimento integral nas comunidades e incentivo ao desenvolvimento de
atividades produtivas agropecuárias e não agropecuárias.

O Agroamigo atende aos agricultores familiares por meio de duas modalidades: o Agroamigo
Crescer, voltado aos clientes do Grupo B do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) e o Agroamigo Mais, para atendimento aos demais grupos do Pronaf em operações de até R$ 15 mil, exceto dos Grupos A e A/C.
Em 2017, foram financiados R$ 2,32 bilhões,

com a contratação de 518,7 mil operações pelo
Agroamigo, o que representa um crescimento
de 17,7% em relação aos valores contratados em
2016. O Agroamigo atingiu uma carteira ativa de
R$ 4 bilhões e mais de 1,36 milhão de operações.

No âmbito de implantação de ações para melhoria do processo de concessão de crédito, o
Banco do Nordeste foi vencedor da 2ª edição do
Prêmio Agrobanco, promovido pela Associação
Latinoamericana de Instituições Financeiras para
o Desenvolvimento (Alide) e patrocinado pelo
Banco Agropecuário do Peru (Agrobanco) como
reconhecimento ao apoio dado à inclusão e integração financeira ao setor agropecuário.

Essa premiação deveu-se à utilização do Agroamigo Móvel, aplicativo utilizado em dispositivo
móvel (tablet) para elaboração das propostas de
crédito do Pronaf Grupo B, que teve como objetivo integrar serviços e sistemas e automatizar
processos, permitindo mais rapidez no fluxo de
tramitação da proposta de crédito e, por conseguinte, agilidade na conclusão do atendimento
ao cliente com a liberação dos recursos em menor
prazo. Em 2017, o Banco financiou 372 mil operações por meio do aplicativo, envolvendo recursos
da ordem de R$ 1,58 bilhão.

7.3.1.1 CRÉDITO FUNDIÁRIO Combate à Pobreza Rural (CPR)
e Consolidação da Agricultura
Familiar (CAF)
O Banco do Nordeste atua como agente financeiro da União no financiamento da aquisição de
imóveis rurais para agricultores familiares não
proprietários ou com acesso precário à terra por

meio dos programas Combate à Pobreza Rural (CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF), ambos integrantes do Programa Nacional
de Crédito Fundiário, gerido pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário (Sead), ligada à Casa Civil da Presidência
da República.

O programa Combate à Pobreza Rural é formado por dois subprojetos: Subprojeto de Aquisição
de Terras (SAT), que financia a aquisição de imóvel
rural, e o Subprojeto de Investimentos Comunitários (SIC), que financia, de forma não reembolsável, os investimentos comunitários complementares à associação de agricultores contemplados
com o SAT. Por sua vez, o programa Consolidação
da Agricultura Familiar (CAF) financia aquisição de
imóvel rural com as benfeitorias existentes, assim
como a realização de investimentos de infraestrutura básica e produtiva.
No exercício de 2017, apurou-se que foram realizadas 166 operações pelo SAT, as quais somaram
R$ 6,29 milhões e 26 contratos de repasse SIC no
montante de R$ 7,77 milhões. Pelo Programa de
Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) foram
contratadas 7 operações, no valor de R$ 408,8 mil.

Registre-se que, em 2017, houve orientação
da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrário (Sead), gestora dos
Programas, para suspensão temporária de novas
contratações do Subprojeto de Aquisição de Terras (SAT) e do Programa Consolidação da Agricultura Familiar (CAF), as quais ficaram restritas a autorizações pontuais.
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7.3.2 Segmento Microcrédito Urbano
– Crediamigo

Figura 2 – Clientes do Crediamigo

O Crediamigo tem como objetivo facilitar o
acesso ao crédito a milhares de microempreendedores urbanos que desenvolvem atividades relacionadas à produção, à comercialização de bens e
à prestação de serviços.

Por meio de metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores, é ofertado crédito desburocratizado, rápido e com taxas
diferenciadas.

Além do crédito, o Crediamigo oferece aos seus
clientes conta corrente (normal e simplificada)
com cartão de débito, seguro de vida, seguro
prestamista, maquininhas de cartão de débito e
crédito e orientação empresarial e ambiental.

7.3.2.1 Rede de Atendimento
Em 2017, o Programa Crediamigo expandiu sua
rede de atendimento para 467 pontos de atendimento.

7.3.2.2. Perfil dos Clientes
Em 2017, 51% dos clientes ativos situavam-se na
faixa de renda menor que R$1.000,00. Isso confirma a atuação do Crediamigo junto à camada mais
pobre da população.

Por sua vez, 61% dos empréstimos concedidos
em 2016 foram de até R$2.000,00 (dois mil reais),
o que comprova o alcance social do apoio do Crediamigo ao microempreendedor.
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1%

22%
28%
42%
7%

6%

Entre 18 e 24 anos

42%

Entre 36 e 50 anos

29%
23%

Entre 25 e 35 anos
Acima de 50 anos

32%

19%
40%
8%
1%

27%

De R$ 100,00 a R$ 1.000,00

20%

De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00

34%
13%
3%
3%

Fonte: Ambiente de Microfinança Urbana (2017).

De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00
De R$ 3.000,01 a R$ 6.000,00
De R$ 6.000,01 a R$ 8.000,00

De R$ 8.000,01 a R$ 15.000,00

Os números também apontam que 51% dos
clientes têm a renda familiar mensal inferior
a R$ 1.000,00, indicando mais uma vez a
importância das ações do Crediamigo em
atender às famílias de mais baixa renda da
zona urbana.
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7.3.2.3 Resultados em 2017

Gráfico 4 – Operações Acumuladas do Crediamigo

O Crediamigo vem apresentando um crescimento contínuo em expansão de Mercado, atingindo
ao final de 2017 a quantidade de 2.001.150 clientes ativos. Por sua vez, a taxa de inadimplência do
Programa Crediamigo, considerando o atraso 91
a 360 dias, foi de 1,56% em dezembro de  2017.
Quadro 21 – Inadimplência do Crediamigo maior
que 90 dias e menor que 360 dias.
Indicadores de
Sustentabilidade

2013

1,07%

2014

1,03%

2015

1,22%

2016

1,90%

2017

1,56%

Fonte: Ambiente de Microfinança Urbana (2017).

A capacidade operacional do Crediamigo demonstra a sua expressividade, tendo sido contratado ao longo do ano de 2017 o montante de
4.025.934 operações de crédito.

Gráfico 3 – Evolução das operações contratadas
do Crediamigo

Fonte: Ambiente de Microfinança Urbana (2017).

No tocante às operações acumuladas, o Crediamigo atingiu, em 2017, a marca de   32.636.761
operações.
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Fonte: Ambiente de Microfinança Urbana (2017).

Em valores desembolsados, o Crediamigo realizou em 2017, R$ 8.05 bilhões.

Quadro 22 – Valores desembolsados
Indicadores de Alcance

2013

Clientes Ativos

1.659.699

Clientes Novos

2014

1.862.239

2015

2016

2.060.827

2.073.661

2017

2.001.150

548.710

513.297

509.810

457.773

400.761

Clientes Atendidos (De 1997 a 2017)

3.168.201

3.656.927

4.193.183

4.683.048

5.155.451

Empréstimos Desembolsados (Quantidade)

3.413.430

3.871.871

4.167.867

4.164.755

4.025.934

Empréstimos Desembolsados (R$ Milhões)

5.760,10

7.124,80

8.133,7

7.954,00

8.052,27

Fonte: Ambiente de Microfinança Urbana (2017).

A seguir, no Quadro 23, apresentamos os Indicadores de Alcance por Estado em 2017. Os
resultados obtidos pelo Banco do Nordeste no
provimento de crédito de longo prazo são norte-

ados pelas diretrizes do FNE como política pública de financiamento sendo, também, condicionados pela dinâmica da realidade econômica e
social da Região.

Quadro 23 – Indicadores de Alcance por Estado em 2017
UF

Clientes Ativos

Carteira de Empréstimos
(R$ Milhões)

Empréstimos
Desembolsados
(Quantidade)

Empréstimos
Desembolsados
(R$ Milhões)

Clientes Atendidos
(De 1997 a 2017)

395,79

275.768

AL

93.196

151,79

BA

240.635

375,73

471.803

1.001,51

733.506

CE

707.328

915,17

1.493.727

2.516,69

1.507.093

ES

4.176

9,91

6.424

21,32

16.198

MA

167.604

307,95

344.746

932,13

486.745

MG

96.167

145,25

180.032

382,27

238.103

PB

145.585

254,54

300.493

597,41

385.558

PE

140.958

245,44

255.830

568,04

439.633

PI

233.838

371,70

464.306

957,21

523.059

RN

103.495

160,76

196.112

434,72

316.022

SE

68.168

85,46

125.331

245,20

233.766

201.150

3.023,70

4.025.934

8.052,27

5.155.451

TOTAL

187.130

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2017).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contemplados na ação do Crediamigo são os números 1 – Erradicação da Pobreza; 2 – Fome Zero;

5 – Igualdade de Genêro; 8 –   Emprego Digno e
Crescimento Econômico; 10 – Redução das Desigualdades.
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7.4 Crédito Verde
Nesse sentido, o Banco do Nordeste dispõe das
seguintes linhas de financiamento voltadas para
o Crédito Verde: Programa de Financiamento à
Conservação e Controle do Meio Ambiente -FNE
Verde, Micro e Minigeração distribuída de Energia
- FNE Sol, Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar – Pronaf (Eco, Agroecologia, Floresta e Semiárido).

Em 2017,  financiou-se o montante de R$ 612,16
milhões em operações de financiamento relacionadas ao meio ambiente, sendo R$ 371,77 por
meio do FNE Verde, R$ 46,01 destinados a Micro e
Mineração distribuída de Energia – FNE Sol, R$ 2,2
pelo Pronaf Agroecologia, R$ 679,04 mil em Pronaf
ECO, R$3,6 milhões destinados ao  Pronaf Floresta
e R$187,87 para o Pronaf Semiárido. (GRI -201-2)

Quadro 24– Operações contratadas nos Programas ambientais em 2017 (GRI -201-2)
Valores contratados nas linhas de Crédito Verde do BNB
Programa de Financiamento à Conservação e
Controle do Meio Ambiente - FNE Verde

2016

Empresa no Mundo

2017

% diferença

R$ 284.154.852,33

R$ 371.777.473,23

31%

Micro e Minigeração distribuída de Energia - FNE Sol

R$ 5.303.768,44

R$ 46.010.683,01

768%

Pronaf Agroecologia

R$ 1.013.227,76

R$ 2.204.166,55

118%

Pronaf ECO
Pronaf  Floresta
Pronaf  Semiárido
Total
Semiárido

R$ 77.355,02

R$ 679.047,60

778%

R$ 3.035.379,47

R$ 3.618.442,19

19%

R$ 151.799.268,55

R$ 187.877.677,82

24%

R$ 445.383.851,57

R$ 612.167.490,40

37%

Por área geográfica

Outras regiões
Total

R$ 164.032.645,66

R$ 530.844.559,14

224%

R$ 281.351.205,91

R$ 81.322.931,26

-71%

R$ 445.383.851,57

R$ 612.167.490,40

37%

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).

Ressalta-se que o aumento das contratações no
FNE Verde de 31%, em 2017, deveu-se em grande
parte ao aumento nos investimentos em energias
renováveis, notadamente energia eólica e solar.

A linha FNE Sol   foi criada em maio de 2016.
Assim, o crescimento significativo de 786% em
suas contratações, em 2017, era algo esperado,
devido à maior divulgação da linha e familiari70

zação dos financiamentos por parte da rede de
agências e clientes.

O aumento dos valores contratados, em 2017,
dos Pronaf Agroecológico, Pronaf Eco e Pronaf
Floresta é resultado do trabalho que o Banco do
Nordeste vem desenvolvendo em termos de divulgação e estímulos a financiamentos de sistemas de produção de base agroecológica.

O maior valor nas contratações fora do semiárido (outras regiões) em 2016 quando comparado
com 2017 ocorreu devido a uma única operação
relacionada ao cultivo de eucalipto a qual, sozinha, foi responsável por montante superior a R$
150 milhões, fenômeno esse não observado em
2017, quando todas as operações relacionadas ao
cultivo de eucalipto somaram pouco mais que R$
20 milhões. Por outro lado, o aumento significativo das contratações na região semiárida em 2017
deveu-se à contratação de grandes projetos de infraestrutura de energia, sobretudo de fonte eólica
no interior do estado do Rio Grando do Norte.

7.4.1 Programa de Financiamento à
Sustentabilidade Ambiental (FNE
Verde)
Este programa FNE Verde tem por finalidade  financiar empreendimentos e atividades econômicas que
propiciem ou estimulem a preservação, conservação, controle e/ou recuperação do meio ambiente.

Seu público-alvo são os produtores rurais, as
empresas rurais, industriais, agroindustriais, comerciais e de prestação de serviços e as cooperativas e associações legalmente constituídas cujas
atividades visem especificamente à preservação e
conservação ambiental.

Em 2017, foram disponibilizados R$ 555,0 milhões para linha de financiamento FNE Verde,
conforme a Programação FNE 2017, representando 3,92% do orçamento total do Fundo, por meio
da prospecção de negócios pelas superintendências estaduais.

Metas Para 2018
Para o exercício de 2018, foram programados R$  
495 milhões para aplicação no FNE Verde, o que
representa 3,3% do orçamento total do FNE, cuja
estimativa para este ano é de R$ 14,8 bilhões.  

7.4.2 Outros Programas Ambientais  
O Banco do Nordeste também operacionaliza as
linhas ambientais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, direcionadas à proteção ambiental e às atividades
produtivas que propiciem a conservação e o controle do meio ambiente. São elas:

Pronaf Eco –
Propiciar crédito de investimento para o financiamento da implantação,
utilização e/ou recuperação de: a) tecnologias de
energia renovável como o uso da energia solar,
eólica e da biomassa e de miniusinas de biocombustíveis e a substituição de tecnologia de combustível fóssil por renovável nos equipamentos
e máquinas agrícolas; b) tecnologias ambientais
como estação de tratamento de água, de dejetos e efluentes, compostagem e reciclagem; c)
armazenamento hídrico com o uso de cisternas,
barragens, barragens subterrâneas, caixas d’água
e outras estruturas de armazenamento e distribuição, instalação, ligação e utilização de água; d)
pequenos aproveitamentos hidroenergéticos; e)
silvicultura, entendendo-se por silvicultura o ato
de implantar ou manter povoamentos florestais
geradores de diferentes produtos, madeireiros e
não madeireiros; f) adoção de práticas conservacionistas e de correção da acidez e fertilidade do
solo, visando sua recuperação e melhoramento
da capacidade produtiva, dentre outros.
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Pronaf Agroecologia – Propiciar crédito de investimento para o financiamento dos sistemas
de produção de base agroecológica ou orgânica,
incluindo-se os gastos relativos à implantação e
à manutenção na fase pré-produtiva do empreendimento.

Pronaf Floresta – Propiciar o apoio financeiro às
atividades de agricultores familiares, mediante o
financiamento de investimentos em projetos técnicos que demonstrem retorno financeiro e capacidade de pagamento suficientes dos seguintes
empreendimentos: a) sistemas agroflorestais; b)
exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo e manejo florestal, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento; c) recomposição e
manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas, para o cumprimento de legislação ambiental;
d) enriquecimento de áreas que já apresentam
cobertura florestal diversificada, com o plantio de
uma ou mais espécies florestais, nativas do bioma.

Pronaf Semiárido – Propiciar o apoio financeiro
às atividades de agricultores familiares do semiárido nordestino, mediante o financiamento de
investimento em projetos de convivência com o
semiárido, focados na sustentabilidade dos agroecossistemas, priorizando projetos de infraestrutura hídrica e implantação, ampliação, recuperação ou modernização das demais infraestruturas,
inclusive aquelas relacionadas com projetos de
produção e serviços agropecuários e não agropecuários, de acordo com a realidade das famílias
agricultoras da região semiárida
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7.5 Políticas com componentes
ambientais e sociais aplicados às
linhas de negócios
As políticas socioambientais relacionadas ao crédito são baseadas na Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Nordeste (PRSA)
aprovada em junho de 2015, em consonância com
a Resolução nº 4.327, de 25/04/2014 e com as políticas ambientais vigentes no país, em especial, a
Política Nacional do Meio Ambiente, as Políticas
Nacionais de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos e sobre Mudança do Clima e Desertificação.

Todos os normativos ambientais do Banco do
Nordeste são aprovados pela Diretoria Executiva
e são aplicáveis a todas as linhas de financiamento de todas as fontes de recursos operadas pelo
Banco. Tais normativos visam garantir o cumprimento da legislação ambiental nas concessões
de financiamentos, sobretudo quanto à exigência
de documentos em geral emitidos pelos órgãos
ambientais competentes, tais como licenças ambientais, autorizações ambientais, certificados
de dispensa de licenciamento, entre outros, bem
como quanto à fiscalização do cumprimento das
exigências ambientais especificadas na análise ou
no instrumento contratual, além da verificação da
situação atual do empreendimento quanto a diversos aspectos*.1 Seu cumprimento é condição
para a realização de negócios.

Os normativos ambientais do Banco estão disponíveis ao público interno, pois foram desenha1 (*) órgão ambiental; ocorrência de remoção de vegetação na área
de reserva legal; comprometimento do projeto em relação ao
passivo ambiental; ocorrência de práticas em desacordo com
as especificações estabelecidas nas licenças ambientais, nas
outorgas de uso d’água e nas licenças prévias para construção
de obras hídricas.

dos para orientar o corpo técnico e gerencial no
tocante aos aspectos ambientais quando da concessão de crédito.

Além dos normativos internos há orientações
sobre análise ambiental a serem cumpridas, constantes no caderno de Recomendações Técnicas
do Banco, bem como nos diferentes sistemas internos da Instituição, tais como o Sistema de Elaboração e Análise de Projetos – Seap – S033, Sistema Integrado de Crédito – Sinc- S035 e o Sistema
de Avaliação Técnica de Empreendimentos – Siat
– S079. Dentre tais sistemas, apenas o Seap está
disponível ao público externo.

7.5.1 Monitoramento dos
empreendimentos financiados
O processo de acompanhamento de empreendimentos financiados ocorre com a realização de
vistorias na etapa de contratação e na etapa de
desembolso dos créditos onde é comprovada a
aplicação dos recursos.

Já os aspectos sociais são verificados pontualmente nas atividades de diagnóstico da empresa,
onde outros aspectos do empreendimento também são verificados (econômico-financeiros, técnicos, normativos, legais, contábeis etc.).  Diante
disso, a gestão desses aspectos ainda está em fase
de aprimoramento.
Observa-se o cumprimento das exigências ambientais especificadas na análise ou no instrumento contratual, bem como a verificação da situação
atual do empreendimento quanto aos seguintes
aspectos:

I Verificação do nível de poluição, disposição
de resíduos sólidos e/ou embalagens;

II Verificação das áreas legais de cobertura vegetal, inclusive as áreas de preservação ambiental;

III Comprometimento do projeto em relação ao
passivo ambiental;

IV Ocorrência de práticas em desacordo com
as especificações estabelecidas nas licenças
ambientais, nas outorgas de uso d’água e nas
licenças prévias para construção de obras hídricas;
V Atualização da folha de pagamento dos funcionários;

VI Cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (comprovação por
documento hábil).

7.5.2 Medidas adotadas em
ocorrências de irregularidades
detectadas
Imediatamente após a análise das informações
contidas em documentos disponíveis e/ou nos relatórios de acompanhamento do empreendimento, caso se verifique alguma ocorrência de irregularidade, o Banco adota um ou mais dos seguintes
procedimentos, sem prejuízo de se implementarem outras medidas:

I Suspender a liberação de novas parcelas do
crédito;

II Consignar o fato em sistema restritivo interno, até a apuração completa da ocorrência.
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7.5.3 Ilícito Penal
Nos casos de constatação de danos ambientais
ou a verificação da falta de imediato controle e
correção dos impactos negativos causados, serão
adotadas as seguintes medidas:
Interpelar os responsáveis;

Exigir do cliente a imediata correção dos fatores
causadores dos impactos negativos ambientais
verificados;

Avaliar se houve negligência ou imperícia do
prestador de assessoria empresarial e técnica para
adoção das medidas cabíveis.

7.6 Acesso ao crédito
O Banco do Nordeste permite o acesso ao crédito por meio de seus programas  de financiamentos direcionados aos mini e pequenos produtores
rurais, aos participantes do Programa Nacional de
Agricultura Familiar e aos participantes dos programas de microfinança rural e urbana, apresentados anteriormente neste relato.

7.7 Incentivo à Pesquisa
7.7.1 Fundos Científicos, Tecnológicos
e de Desenvolvimento
O processo de desenvolvimento regional requer
a convergência de um conjunto de fatores capazes
de impactar positivamente a dinâmica econômica
local, de forma a elevar os efeitos multiplicadores
do investimento produtivo na Região, a exemplo
de formação de capital humano; fomento à Pes74

quisa, Desenvolvimento e Inovação; cooperação
técnica e econômica entre diversos atores; dentre
outros.

No âmbito de sua atuação como Banco de Desenvolvimento da Região Nordeste, o Banco do
Nordeste apoia com recursos não reembolsáveis
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio do Fundo de Desenvolvimento
Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação
(Fundeci) e do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), administrados pelo Ambiente de Programas Especiais e de Fundos de Pesquisa, unidade subordinada à Superintendência de Políticas
de Desenvolvimento.

Os projetos de pesquisa e desenvolvimento
apoiados vêm contribuindo para o desenvolvimento, a adaptação e/ou aperfeiçoamento de
produtos, serviços e processos, promovendo
avanços e favorecendo diversos setores e atividades econômicas da Região Nordeste.

No exercício de 2017, o Banco do Nordeste
apoiou com recursos do Fundeci 22 (vinte e dois)
convênios, totalizando R$ 4,07 milhões, 90,2% superior ao volume de recursos verificado no exercício anterior (R$ 2,14 milhões em 2016), viabilizando a realização de projetos de pesquisa e difusão
tecnológica, bem como de eventos de caráter técnico-científico.

Dentre os convênios celebrados em 2017, merecem destaque os referentes à realização das
seguintes pesquisas com apoio do Fundeci: “Avaliação de Tecnologias para Tratamento da Fração Orgânica do Resíduo Sólido Urbano (Forsu)”
e “Prospecção de Microrganismos do Manguezal
para Remediação de Áreas Contaminadas por
Hidrocarbonetos e Agrotóxicos Orgânicos”, con-

templados no âmbito do Edital Fundeci 01/2015
– Meio Ambiente; e “Produção e processamento
de proteína de inseto a partir de resíduos orgânicos da agroindústria”, aprovado no Edital Fundeci
02/2015 – Produtividade e Competitividade.

Os resultados obtidos a partir desses e de outros
projetos apoiados pelo Banco do Nordeste vêm
contribuindo para a melhoria da competitividade
e do desenvolvimento dos segmentos econômicas envolvidos, possibilitando a geração de conhecimento e valor para a Região.

Registra-se ainda que 2017 foi o ano no qual o
BNB lançou o primeiro edital de subvenção econômica a empresas, passando a financiar diretamente a geração de inovação no ambiente empresarial, com ênfase em projetos apresentados
por MPEs.

8 RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
8.1 Respeito ao indivíduo
O Banco do Nordeste estabeleceu critérios para
admissão ao Programa Jovem Aprendiz BNB: estar
regularmente matriculado na rede pública de ensino, no mínimo na 9ª série do ensino fundamental, ter bom aproveitamento e frequência regular
à escola, com notas acima de 6(seis), idade entre
15 e 22 anos e pertencer à família em situação de
vulnerabilidade social.

Compromisso com os direitos das crianças e
proteção ao trabalhador adolescente, combatendo o trabalho forçado ou análogo ao escravo

Em relação à proteção à criança e ao trabalhador
adolescente, o Banco assinou o Pacto de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador
Adolescente, que faz parte do Fórum pela Erradicação do Trabalho Infantil – Feeti e faz parte
do Programa Jovem Aprendiz, regido pela Lei nº
10.097, de 19/12/2000, que estabelece o cumprimento de uma cota de 5% a 15% do quadro funcional, para a contratação de jovens entre 14 e 24
anos na condição de aprendizes, com o objetivo
de facilitar a inserção de adolescentes e jovens,
em situação de vulnerabilidade, no Mercado de
Trabalho Formal.

O Decreto nº 5.598, de 01.12.2005 regulamenta a contratação de aprendizes e estabelece os
princípios para a formação técnico profissional
do aprendiz, bem como apresenta os direitos
trabalhistas, tais como remuneração, jornada,
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atividades teóricas e práticas, FGTS, férias, vales
transporte, hipóteses de extinção e rescisão do
contrato de aprendizagem.

Quadro 25 – Compromisso com os direitos das
crianças e proteção ao trabalhador
adolescente, combatendo o trabalho forçado ou análogo ao escravo
Quantidade de autuações
que a empresa recebeu do
Ministério do Trabalho com
relação ao uso de mão de
obra infantil
Número de menores
aprendizes na empresa
Operações identificadas
como de risco significativo de
ocorrência de trabalho infantil
e as medidas tomadas para
contribuir para a abolição do
trabalho infantil

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

273

302

231

446

• Deficiência visual;

0

0

0

0

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2017).

8.2 Acessibilidade e inclusão digital
O Banco do Nordeste, visando ao cumprimento
ao Decreto nº 5.296/2004 (acessibilidade) aderiu
em 15/01/2009, ao chamado “TAC Acessibilidade”, firmado em 16.10.2008 entre a Febraban e o
Ministério Público Federal (além de outros compromitentes). Antes, porém, desse momento, o
Banco já havia se antecipado em diversas soluções
técnicas visando à acessibilidade de suas agências
às pessoas desfavorecidas, principalmente, com a
inclusão de rotas acessíveis nos projetos dos prédios das agências (calçadas rebaixadas, rampas,
elevadores etc.).
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O Ambiente de Marketing participou de forma
estratégica na definição das ações necessárias à
adaptação do Banco no tocante ao ATENDIMENTO
AOS CLIENTES que se enquadrassem nos termos
do Decreto (pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida). Para tanto, coordenou Grupo
de Trabalho, envolvendo à época diversas áreas:
Responsabilidade Socioambiental, Produtos e
Serviços Bancários, Tecnologia, Jurídico, Educação Corporativa (atual Universidade Corporativa),
Marketing, Comunicação Social, Ouvidoria e Cliente Consulta (atual Centro de Relacionamento). O
resultado desse trabalho conjunto resultou na implementação de diversas medidas, relacionadas,
dentre outros, aos seguintes itens: (GRI FS14)
• Leitura de contratos em voz alta ou por meio
eletrônico;

• Envio de folheto de orientações em Braille e
com letras ampliadas e de porta-cartão em
Braille e alto-relevo, por ocasião da emissão de
cartões magnéticos;

• Adaptação do portal e do internet banking
para utilização de leitores de tela;
• Deficiência auditiva;

• Instalação, na central de atendimento, de ponto de recepção de mensagens gerados por telefones adaptados;

• Elaboração de curso na CVA para atendimento
em LIBRAS (língua de sinais), com ênfase em
termos bancários.

Âmbito Geral:

• Capacitação dos atendentes das agências no
atendimento a pessoas com deficiência;
• Instalação de caixas eletrônicos que atendem
à norma ABNT NBR 15250 (terminais de autoatendimento acessíveis);

• Aquisição de mobiliário para as agências (guichês de caixa e balcão de apoio rebaixados);

• Disponibilização de rotas acessíveis nas agências (estacionamento, calçadas, rampas, plataformas elevatórias).

Dando continuidade aos ajustes e melhorias da
estrutura física e de comunicação, no que diz respeito à acessibilidade das pessoas desfavorecidas
aos produtos e serviços do Banco do Nordeste, algumas ações foram realizadas nos últimos anos e
merecem destaque: (GRI FS14)

• Disponibilização de rampas de acesso, adaptação de mobiliário, instalação de assentos de
uso preferencial, destinação e sinalização de
vagas reservadas nos estacionamentos quando essa comodidade estiver disponível para
os clientes em geral, instalação de sanitários
adaptados para usuário de cadeira de rodas,
adaptações de caixas eletrônicos;

• Capacitação em Língua Brasileira de Sinais −
LIBRAS, treinamento para prestar assistência
às pessoas com deficiência auditiva, além da
disponibilização dos cursos Atendendo Bem
Pessoas com Deficiência e Pessoas com Deficiência – Direitos e Deveres, conforme disposto
nos Quadros, a seguir.
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Quadro 26 – Colaboradores capacitados (*) (GRI FS14)
Oportunidade de capacitação para atendimento a pessoas desfavorecidas ano 2016-2017(*)
Estados

Atendendo Bem
Pessoas com deficiência
2017

2016

Pessoas com deficiência Direitos e Deveres

Libras
2017

2016

2017

2016

Total Geral
2017

2016

AL

6

47

5

3

6

46

17

96

BA

47

203

8

9

39

195

94

407

26

78

342

184

734

0

4

2

8

0

11

2

20

CE

91

366

15

DF

1

4

1

ES

1

7

1

2

MA

19

97

7

2

15

83

41

182

MG

16

74

2

4

14

63

32

141

PB

19

59

1

1

12

55

32

115

PE

15

86

6

7

11

90

32

183

PI

10

59

1

1

9

58

20

118

RJ

0

4

0

0

4

0

8

RN

15

71

3

1

17

77

35

149

SE

12

62

1

1

9

59

22

122

SP

0

1

0

0

2

0

3

252

1140

51

210

1089

513

2286

TOTAL
GERAL

57

Fonte: Universidade Corporativa (2018)
*Os valores correspondem a todos os colaboradores que foram aprovados nos cursos (empregados, bolsistas e jovens aprendizes)
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Quadro 27 – Empregados capacitados (*) (acordo TAC)
Empregados capacitados para atendimento a pessoas desfavorecidas em 2016-2017 (*)

Estados

Atendendo Bem
Pessoas com deficiência

Libras

2017

2016

BA

31

187

5

CE

48

325

7

AL

5

41

2017
2

2016

Pessoas com deficiência Direitos e Deveres

Total Geral

2017

2016

8

36

190

72

385

19

60

321

115

665

3

5

45

2017
12

2016
89

DF

0

4

0

0

0

4

0

8

ES

1

7

1

2

0

11

2

20

MA

11

90

5

1

13

83

29

174

MG

8

64

0

3

11

57

19

124

PB

12

58

0

1

11

55

23

114

PE

5

78

4

5

8

87

17

170

PI

3

51

0

1

6

54

9

106

RJ

0

4

0

0

0

4

0

8

RN

11

67

1

0

16

76

28

143

SE

7

52

1

1

7

56

15

109

SP

0

1

0

0

0

2

0

3

142

1029

26

44

173

1045

341

2118

TOTAL
GERAL

Fonte: Universidade Corporativa, 2018
Nota: (*) Os valores correspondem apenas aos empregados que foram aprovados nos cursos, excluindo bolsistas e jovens

No acumulado, o Banco do Nordeste já capacitou um total de 10.466 colaboradores, entre
empregados, estagiários e jovens aprendizes até

31.12.2017, visando à excelência do atendimento
ao cliente, em especial, às pessoas com necessidades especiais.
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Quadro 28 – Empregados capacitados (acumulado)
Empregados capacitados para atendimento a pessoas desfavorecidas em 2016- 2017 Acumulado

Estados

Atendendo Bem
Pessoas com deficiência

Libras

2017

2016

2017

2016

BA

704

679

125

CE

1240

1175

190

AL

192

183

42

Pessoas com deficiência Direitos e Deveres

Total Geral

2017

2016

2017

2016

122

658

629

1487

1430

181

1145

1068

2575

2424

40

180

171

414

394

DF

12

10

3

3

10

9

25

22

ES

48

51

14

15

47

50

109

116

MA

310

304

47

43

276

267

633

614

MG

289

276

48

47

261

245

598

568

PB

225

214

36

35

196

181

457

430

PE

483

485

73

69

451

453

1007

1007

PI

297

292

44

44

273

265

614

601

6

6

2

2

7

7

15

15

RN

RJ

267

260

39

37

245

235

551

532

SE

267

263

38

37

256

252

561

552

SP

5

5

1

1

5

5

11

11

4345

4203

702

676

4010

3837

9057

8716

TOTAL
GERAL

Fonte: Universidade Corporativa, 2018
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Destaca-se, ainda, que todas as intervenções realizadas pelo Banco do Nordeste em suas agências adotam como pressuposto a observância aos requisitos
legais de acessibilidade e atendimento preferencial.

No intuito de ampliar a acessibilidade das pessoas desfavorecidas, o Banco do Nordeste oferece além do crédito, o Programa de Microcrédito
Urbano – Crediamigo. Também oferece aos seus
clientes conta corrente (normal e simplificada)
com cartão de débito, seguro de vida, seguro
prestamista, maquininhas de cartão de débito e
crédito e orientação empresarial e ambiental.

8.3 Engajamento com os stakeholders
(Públicos de Interesse)
A direção do Banco do Nordeste em parceria com
as demais áreas definiu o seu público de interesse:
clientes, colaboradores, fornecedores, governo, indústria bancária, instituições de desenvolvimento,
acionistas, sociedade e comunidade. Esta classificação consta em nossos normativos, sendo utilizada
quando da formação de público-alvo para eventos
institucionais, ações de comunicação, promoção
de engajamento com stakeholders, planejamento
e inteligência estratégica. (GRI 102-42)

O Banco do Nordeste busca dialogar com seus
stakeholders  de diferentes formas de engajamento por meio de diversos canais e ferramentas,conforme Quadro 29 a seguir, de maneira transparente com o intuito de estreitar laços de parceria em
prol do desenvolvimento regional sustentável.
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Quadro 29 – Engajamento com os stakeholders (GRI 102-40) (GRI-102-43)
Grupo de
stakeholders

Clientes

Colaboradores

Fornecedores
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Formas de engajamentos

Ferramentas/Canais do BNB utilizadas

Periodicidade

Telefone/e-mail

Ouvidoria

Permanente

Telefone/e-mail/SMS/ consumidor.gov/Reclame
Aqui/SIC-Serviço de Informação ao Cidadão/
Facebook/ Instagram

Central de Relacionamento com o cliente
e de Informação ao Cidadão - CRIC

Permanente

Internet

Internet Banking

Permanente

Eventos culturais

Centros Culturais

Diária

Workshop/ videoconferência

Dialogando com o Cliente

Semestral

Internet/telefone

Pesquisas de satisfação

Semestral

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Telefone/e-mail

Ouvidoria

Permanente

Telefone/email/SMS/  Facebook/Instagram

Central de Relacionamento com o cliente
e de Informação ao Cidadão - CRIC

Permanente

Internet

Internet Banking

Permanente

Telefone/e-mail

Comissão de ética

Permanente

Intranet

Pesquisas de Opinião

Ocasionalmente

Presencial

Portal da Sustentabilidade

Permanente

Intranet

Noticias.com

On-line

Intranet

Dianet

Diária

Intranet

Revista TV

Mensal

Telefone

Canal com a Presidência

Permanente

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Editais

Licitação

De acordo com a
demanda

Internet/telefone

Central de Relacionamento com o cliente
e de Informação ao Cidadão - CRIC

Permanente

Internet/telefone

Pesquisas de satisfação

Semestral

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Grupo de
stakeholders

Governo

Formas de engajamentos

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Eventos/Grupos de Trabalho/linhas de crédito

Programas Governamentais

De acordo com a
demanda

Parceiras/Convênios

Órgãos do Governo Federal, Estadual e
Municipal

Permanente

Febraban

Permanente

Troca de informações

Bacen

Permanente

Compartilhamento de Tecnologias

Banco do Brasil

Permanente

Trocas de informações/Programação do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE)

Sudene/Condel

Permanente

Relatório de Sustentabilidade

Anual

participação em Câmaras Técnicas

Internet/ impresso
Instituições de
Apoio à pesquisa e difusão tecnológica no âmbito
Desenvolvimento
do Fundo de Desenvolvimento Científico –
Fundeci/ Fundo Fase/Convênios

Acionistas

Sociedade e
Comunidade

Periodicidade

Internet

Troca de informações/
Indústria
Bancária

Ferramentas/Canais do BNB utilizadas

Universidades/
Centros de Pesquisas

Semestral

Publicação de artigos na Revista REN – Revista
Econômica do Nordeste (publicação do BNB)

Universidades/

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Internet

Relatório Anual

Anual

Presencial

Reuniões do Conselho de Administração

Mensal

Patrocínio de projetos relacionados aos Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente e
dos Idosos, Lei de Incentivo ao Esporte, Lei de
Incentivo ao Idoso, por meio de editais.

Conselhos da Criança e do Adolescente e
do Idoso

Anual

Distribuição dos resíduos sólidos para associações
e cooperativas de catadores

Sistema Gerenciamento  Ambiental

Permanente

Eventos culturais

Centros Culturais

Diária

Centros de Pesquisas

Trimestral

Fonte: Banco do Nordeste (2018).
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8.3.1 COLABORADORES(AS)
Gestão Participativa
A Política de Desenvolvimento Humano do
Banco inserida em seu sistema normativo consolida-se com as negociações permanentes,
que ocorrem normalmente em todos os meses.
Tais negociações são marcadas pelas discussões
quanto a questões relativas ao Acordo Coletivo
de Trabalho e outras de interesse do funcionalismo, firmando um relacionamento permanente e
construtivo com as entidades representativas dos
empregados do BNB. (GRI – 102-41)

Entre as premissas de gestão de pessoas adotadas pelo Banco, ressaltam-se a democracia e a
participação. Na prática, a participação dos empregados é incentivada e ocorre  por meio de fóruns, colegiados e demais instâncias, bem como
por meio da Ouvidoria Geral. Além dos meios institucionais, existem comissões paritárias formadas com a participação de empregados indicados
pelas entidades representativas do Banco.
Quadro 30 – Gestão Participativa 2017
Número de greves registradas no período
Percentual de empregados abrangidos por
acordos de negociação coletiva (GRI 102-41)

Prazo mínimo para notificação com
antecedência referente a mudanças
operacionais, incluindo se esse procedimento
está especificado em acordos de negociação
coletiva (GRI-402-1)

Operações identificadas em que o direito
de exercer a liberdade de associação e a
negociação coletiva pode estar correndo risco
significativo e as medidas tomadas para apoiar
esse direito
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2017).
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2017

2016

100%

100%

N/D

N/D

N/D

N/D

1

1

O Banco do Nordeste oferece, por meio da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Nordeste - Capef, aos seus funcionários os planos
de pensão denominados: Benefícios Definidos
(BD) e  Contribuição Variável (CVI).

A Capef é uma entidade fechada de previdência complementar, que propicia aos funcionários
participantes, bem como aos seus beneficiários, o
pagamento de benefícios suplementares aos da
Previdência Social.
A relação entre as contribuições efetuadas pelos
participantes e o Banco do Nordeste atende à paridade estabelecida na Emenda Constitucional nº
20, de 15.12.1998, registrando em 31.12.13 a relação contributiva de 1:1.

O Banco também é patrocinador do Plano de
Saúde administrado pela Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed), cujo objetivo principal é prestar assistência
médica aos seus associados e dependentes inscritos no Plano Natural, por meio da concessão de
auxílios destinados à cobertura ou ressarcimento
de despesas com a promoção, proteção e recuperação de saúde.

Os colaboradores do Banco do Nordeste são beneficiados com a Universidade Corporativa, que
gera as suas ações de desenvolvimento e tem sua
atuação amparada no pressuposto de que o conhecimento é um ativo vital para a instituição e,
portanto, necessita do desenvolvimento de ações
contínuas para que o conhecimento seja gerado,
compartilhado e acumulado, proporcionando o
desenvolvimento de competências alinhadas as
suas estratégias.
A Universidade Corporativa pauta suas ações e
decisões em conformidade com as políticas gerais

da Superintendência de Desenvolvimento Humano e, como tal, guardam estreita sintonia com as
orientações empresariais oriundas do planejamento estratégico.

As ações de capacitações são planejadas para
cada ano e são consolidadas no documento denominado Plano de Educação Corporativa. A sua
execução é concretizada através de ações de incentivo para que os empregados venham a adquirir novos níveis de escolaridade participando
de programas de educação formal (ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação) e, ainda, proporcionando capacitações voltadas para a
educação profissional que é composta por programas de capacitação externa – promovidos por
outras instituições – e capacitação interna, que
pode ser desenvolvida em diversas modalidades,
como: aprendizagem presencial, ensino a distância, célula de conhecimento, treinamento em serviço, programas de certificação e programas de
intercâmbio, sendo utilizados temas transversais
que dão base às soluções de aprendizagem e que
envolvem negócios com foco em desenvolvimento regional, autossustentabilidade, inovação e
fortalecimento da cultura e imagem institucional,
os quais estão contidos nas práticas educacionais
da Universidade Corporativa, fortalecendo as estratégias do Banco do Nordeste.

padrões de eficiência, eficácia e efetividade, com
ética e conformidade.

Quadro 31 – Média de horas de capacitação por
eixo de função e por gênero (GRI –
404-1)
Função
Diretores / Presidente

F
3,00

M
18,86

Média
Geral

18,54

1-Gestão Principal

17,75

18,86

18,65

2-Gestão Intermediária

21,00

21,64

21,47

3-Coordenação

20,25

21,21

20,85

4-Funções Técnicas

20,07

20,46

20,30

5-Funções de Assessoria e Apoio

20,79

21,23

21,02

6-Não comissionado

21,92

21,70

21,78

16

16

21,01

20,86

Fora PCR
Total geral

20,59

(*) Estes dados referem-se somente dos funcionários ativos aprovados nos treinamentos.
(**) O cálculo de horas de treinamento é realizado por funcionário,
pois este durante o ano poderá migrar de categoria funcional.

Com isso, em 2017, o Banco deu prosseguimento aos esforços de adequação das ofertas de treinamento ao modelo de gestão por competências
sendo considerado o modelo de gestão para resultados, que visa uma postura empreendedora,
voltada ao cliente, observadas as definições do
Planejamento Empresarial 2017-2021, que converge para o atendimento das necessidades de
desenvolvimento de competências, buscando
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Quadro 32 – Média de horas de capacitação por
eixo de função gênero (GRI – 404-1)
Quantidade
Horas

Função
Diretores / Presidente

927

1-Gestão Principal
2-Gestão Intermediária
3-Coordenação
4-Funções Técnicas
5-Funções de Assessoria e Apoio
6-Não comissionado
Fora PCR
Total geral

Média
Horas
18,54

Feminino
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Quantidade
Horas
169.082

Função
Diretores / Presidente

Nº
Oportunidades
50

Horas
Total

927

33.672

18,65

1-Gestão Principal

1.805

33.672

138.907

21,47

2-Gestão Intermediária

6.470

138.907

86.689

20,85

3-Coordenação

4.157

86.689

138.035

20,30

4-Funções Técnicas

6.799

138.035

7.671

21,02

5-Funções de Assessoria e Apoio

365

7.671

94.783

21,78

6-Não comissionado

4.352

94.783

16

16,00

Fora PCR

1

16

500.700

20,86

Total geral

23.999

500.700

Quadro 33 – Horas de capacitação por gênero
(GRI – 404-1)
Gênero

Quadro 34 – Capacitação por empregados por
categoria (GRI – 404-1)

Média
Horas

20,59

Masculino

331.618

21,01

Total geral

500.700

20,86

Trabalho Forçado ou Análogo ao
Escravo
A única forma de contratação de empregados
do Banco do Nordeste é o concurso público, e
todas as condições de trabalho e remuneração
apresentados no edital são cumpridas.

Quadro 35 – Trabalho forçado ou análogo ao escravo
Quantidade de autuações que a
empresa recebeu do Ministério do
Trabalho com relação ao uso de
trabalho forçado (ou análogo ao
escravo)
Operações identificadas como de risco
significativo de ocorrência de trabalho
forçado ou análogo ao escravo e as
medidas tomadas para contribuir para
a erradicação do trabalho forçado ou
análogo ao escravo

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

0

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).

Valorização da Diversidade e
Promoção da Equidade Racial e de
Gênero
O Banco prima pela boa relação com seus públicos de relacionamento, os stakeholders. Em relação
ao público interno, o Banco aderiu ao programa
Pró-Equidade de Gênero, desde 2007, ganhando
selo pró-equidade por 4 vezes, nas edições: 20072008; 2009-2010;2011-2012; 2013-2014/15.

Quadro 36 – Diversidade e Igualdade de oportunidades
Composição dos grupos responsáveis
pela governança corporativa e
discriminação de empregados por
categoria, de acordo com gênero,
faixa etária, minorias e outros
indicadores de diversidade.
Proporção de salário base entre
homens e mulheres, por categoria
funcional.

2014

2015

2017

N/D

N/D

N/D

O Banco do Nordeste adota uma postura de
compromisso e respeito às diferenças, em que
busca desconstruir possíveis atitudes ou comportamentos que afetem homens e mulheres no
mundo do trabalho.

“O Código de Conduta Ética do Banco do Nordeste no seu Art. 30º, XII, afirma que defende o
direito à diversidade de qualquer natureza e combate toda e qualquer forma de discriminação.”

O Banco também foi uma das primeiras organizações públicas do país a incluir mulheres em
seu quadro funcional mediante concurso público,
mostrando que a equidade de gênero está inerente às políticas da instituição.

Nesse sentido, o Banco do Nordeste mantém
um Plano de Carreira e Remuneração que define
os salários para os cargos e funções ocupados por
seus empregados, de forma que a remuneração
para empregados que ocupam um mesmo nível
de cargo e de função seja igual. Variações individuais ocorrem por conta de remunerações adicionais relacionadas, principalmente, a tempo de
serviço e enquadramento em planos de funções
anteriores. (GRI – 405-2)

Vide
Vide
Vide
abaixo abaixo abaixo

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
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Quadro 37 – Plano de Carreira e Remuneração (GRI – 405-2) (Em R$)
Equipe
Administrativa

Presidente

Assessoria e Apoio

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

25.211,46

24.754,22

11.459,09

12.624,90

9.783,64

9.731,94

17.352,30

14.288,43

Sudeste

24.450,65

24.193,68

11.546,69

12.013,91

7.354,23

8.251,27

Centro- Oeste

32.488,14

23.645,82

16.495,82

18.858,82

16.030,04

12.582,76

9.669,59

9.669,26

37.242,72

26.120,37

37.242,72

Mulheres

Coordenação

Mulheres

26.120,37

Homens

Gestão Intermediária
Homens

Total

Mulheres

Gestão Principal
Homens Mulheres

Nordeste

Homens

Diretores

25.175,21 24.712,85

11.465,59

15.778,46
16.739,73

10.952,85

17.336,59 14.133,58

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2017).

Nota: Foram consideradas as remunerações de diretores, empregados e contratados a prazo determinado.

Quadro 38 – Plano de Carreira e Remuneração (GRI – 405-2) (Em R$)
Equipe
Técnica

Funções Técnicas
Homens

Não Comissionados(*)

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens
33.173,99

Nordeste

9.283,64

9.820,99

5.254,29

3.993,05

Sudeste

8.025,38

10.206,31

4.443,15

3.714,89

13.035,47

14.006,66

9.206,20

9.864,67

Centro- Oeste
Total

Contratados a Prazo
Determinado (**)

5.214,55

4.434,92

31.049,33

3.980,78

32.465,77

Mulheres

Fora do PCR
Homens

Mulheres

11.007,32

11.007,32

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2017).
Notas:
(*) Não comissionados: empregados que não adquiriram função em comissão e são remunerados pelo vencimento do cargo de ingresso ao Banco,
que  pode ser de nível médio ou nível superior.
(**) Presidente, Diretor e contratados por Prazo Determinado tratam-se de cargos adquiridos sem concurso público, vinculados ao PCR, podem
adquirir função em comissão.
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Quadro 39 – Plano de Carreira e Remuneração (GRI – 405-2)
Equipe Administrativa
Região
Nordeste

Presidente

98%

110%

99%

99%

104%

112%

CentroOeste

73%
0%

0%

Gestor
Gestor
Assessoria e Funções
Não
Coordenação
Principal Intermediário
Apoio
Técnicas comissionados

Sudeste

Geral

0%

Diretores

0%

98%

110%

82%

106%

76%

127%

84%

85%

65%

107%

100%

82%

107%

Contratados
a Prazo
Determinado
0%

Fora do
PCR
0%

0%
76%

0%

0%

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2017).

Nota: Foram consideradas as remunerações de diretores, empregados e contratados a prazo determinado.

O Banco do Nordeste desenvolve continuamente diversas ações de combate ao preconceito, nas
dimensões de gênero, etnia, orientação afetivo-sexual e pessoas com deficiência.

Em 2017, não tivemos registro de nenhuma
ocorrência relacionada à discriminação decorrente de raça, cor, sexo, religião, opinião política,  nacionalidade,  ou origem social envolvendo stakeholders  internos  e ou externos. (GRI 406-1)

Promoção da Equidade
O Banco contrata empregados por meio da realização de concursos públicos, obedecendo à legislação quanto às vagas reservadas aos portadores
de necessidades especiais. Quando estes são convocados, recebem um acompanhamento quanto
às condições e adaptação ao trabalho. Desse modo,
o Banco não conta com empregados temporários.
Não existindo distinção de benefícios para empregados de tempo integral ou meio período.
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Quadro 40 – Total de funcionários ativos por categoria e gênero (GRI- 405-1)
Por gênero
Categoria Funcional

2017
Mulheres

%

Presidente e diretores

Homens

%

Total

%

0,0

6

100,0

6

0,1

71

16,4

361

83,6

432

6,2

Gestão intermediária

569

27,9

1472

72,1

2041

29,4

Coordenação

370

36,3

649

63,7

1019

14,7

Funções técnicas

849

38,2

1375

61,8

2224

32,1

41

53,9

35

46,1

76

1,1

380

33,6

750

66,4

1130

16,3

0,0

3

100,0

3

0,0

32,9

4651

67,1

6931

100,01

Gestão Principal

Funções de Ass. e Apoio
Não comissionados
Fora do PCR
TOTAL

2280

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).

Quadro 41 – Total de funcionários ativos por categoria e faixa etária (GRI- 405-1)
Por faixa etária
Categoria Funcional
Presidente e diretores

Até
30 anos

%

%

Acima de
51 anos

%

Total

%

1

16,7

5

83,3

6

0,1

0,0

263

60,9

169

39,1

432

6,2

87

4,3

1357

66,5

597

29,3

2041

29,4

Coordenação

165

16,2

663

65,1

191

18,7

1019

14,7

Funções técnicas

199

8,9

1354

60,9

671

30,2

2224

32,1

11

14,5

33

43,4

32

42,1

76

1,1

322

28,5

505

44,7

303

26,8

1130

16,3

0,0

3

100,0

3

0,0

60,3

1971

28,4

6931

100,0

Gestão Principal
Gestão intermediária

Funções de Ass. e Apoio
Não comissionados
Fora do PCR
TOTAL

0,0
784

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
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0,0

Entre 31
e 50 anos

2017

11,3

4176

Quadro 42 – Total de trabalhadores por gênero, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região (GRI
102- 8)
2016
Região e Gênero

Mulheres

2017

Homens

Total

Mulheres
Homens
Mulheres
Homens
(contrato
(contrato
(contrato
(contrato
permanente) permanente) temporário) temporário)

Sul
Sudeste
Nordeste
Centro- Oeste
Total

Total

Variação
Total

-   

-

9

8

17

124

278

402

2265%

2.357

4.826

7.183

2.143

4.366

6.509

-9%

13

8

21

13

7

20

-5%

2.379

4.842

7.221

2.280

4.651

6.931

-4%

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).

Quadro 43 – Total de colaboradores por tipo de contrato (GRI 102-8)
2016
Contrato de
Trabalho
Diretoria

Mulheres

Homens

2017
Total

-

7

7

Empregados (CLT)

2.379

4.835

7.214

Total

2.379

4.842

7.221

Mulheres
Homens
Mulheres
Homens
(contrato
(contrato
(contrato
(contrato
permanente) permanente) temporário) temporário)

Total

Variação
Total

6

6

-14%

2.280

4.645

6.925

-4%

2.280

4.651

6.931

-4%

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).

Tipo de
contrato

2016
Mulheres

Meio período

Homens

2017
Total

Mulheres

Homens

Total

2

2

4

Tempo integral

2.278

4.649

6.927

Total

2.280

4.651

6.931

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
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Quadro 44 – Taxa de contratações por estado e gênero (GRI 401-1)
Por
Estado

Região

Alagoas

Nordeste

Sudeste

Centro-Oeste

0,00%

Taxa de
Contratação
Mulheres (%)
0,00%

Total
0,00%

Bahia

0,00%

0,30%

0,10%

Ceará

0,17%

0,23%

0,19%

Maranhão

0,00%

0,00%

0,00%

Paraíba

0,00%

0,87%

0,26%

Pernambuco

0,00%

0,40%

0,15%

Piauí

0,00%

0,00%

0,00%

Rio Grande do Norte

0,00%

0,90%

0,27%

Sergipe

0,00%

0,00%

0,00%

Espírito Santo

0,00%

0,00%

0,00%

Minas Gerais

0,00%

0,00%

0,00%

Rio de Janeiro

0,00%

0,00%

0,00%

São Paulo

0,00%

0,00%

0,00%

Brasília

Total
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
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Taxa de
Contratação
Homens (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,06%

0,26%

0,13%

Quadro 45 – Taxa de contratações por Região e gênero (GRI 401-1)
Região

Por Estado

2017

Alagoas

Nordeste

Sudeste

Centro-Oeste

178

Homens
2016

2015

2017

199

199

98

Mulheres
2016

2015

2017

105

107

276

Total
2016
304

2015
306

Bahia

656

737

740

330

344

347

986

1081

1087

Ceará

1778

1655

1654

881

895

884

2659

2550

2538

Maranhão

332

373

376

116

120

122

448

493

498

Paraíba

270

291

288

115

122

128

385

413

416

Pernambuco

401

444

450

248

272

268

649

716

718

Piauí

274

305

313

123

125

123

397

430

436

Rio Grande do Norte

253

279

279

111

117

113

364

396

392

Sergipe

224

251

257

121

133

133

345

384

390

Espírito Santo

39

35

37

16

16

17

55

51

54

Minas Gerais

233

257

257

101

108

109

334

365

366

Rio de Janeiro

2

5

6

2

4

4

4

9

10

São Paulo

4

3

4

5

5

3

9

8

7

Brasília

Total

7

8

6

13

13

14

20

21

20

4651

4842

4866

2280

2379

2372

6931

7221

7238

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).

Quadro 46 – Taxa de contratações por faixa etária
e gênero (GRI 401-1)
Por faixa etária

Mulheres (%)

Homens(%)

Total(%)

Entre 31 e 50 anos

0,04%

0,42%

Até 30 anos

0,00%

0,00%

Quadro 47 – Taxa de desligamentos por faixa etária e gênero (GRI 401-1)

0,00%

Por faixa etária

Até 30 anos

Mulheres (%)

Homens(%)

Total(%)

0,17%

Entre 31 e 50 anos

0,76%

0,56%

0,69%

11,77%

15,75%

12,99%

4,11%

4,69%

4,30%

Acima de 51 anos

0,15%

0,00%

0,10%

Acima de 51 anos

Total

0,06%

0,26%

0,13%

Total

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota: Na taxa de contratação não inclui diretores e presidente.

1,68%

1,61%

1,66%

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
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Comportamento Frente a Demissões
As demissões ocorrem em sua maioria por iniciativa dos empregados. Quando o empregado
demonstra comportamentos em desacordo com
as normas de conduta do Banco, a ocorrência é relatada para um Comitê Disciplinar, que segue com
os trâmites administrativos, dando oportunidade
de defesa e apuração da responsabilidade. Ao final
do processo, podem ser aplicadas penalidades, de
acordo com a gravidade da falta. (GRI 205-3)

8.3.2 CLIENTES
O Banco do Nordeste busca estreitar o relacionamento com seus clientes, avançar continuamente na melhoria de seus serviços e ampliar canais e pontos de contato que possam abranger o
seu público-alvo.
Quadro 48 – Clientes Ativos
Segmento
MPE

dez/17

91.948

95.826

8.430

9.369

MPPR

181.094

124.685

Pessoa Física

117.066

124.561

1.556

1.609

Crediamigo

2.073.661

2.001.150

Agroamigo

1.103.697

1.214.344

350.697

334.119

906

920

3.929.055

3.906.583

Empresarial

Governo

Agricultura Familiar
Agronegócio
Total
Fonte: Ambiente de Marketing (2017).

94

dez/16

Os segmentos de microcrédito urbano e rural
totalizam 3.215.494 clientes, correspondendo
a 80,7% do total de 3.929.055 clientes ativos do
Banco em dezembro de 2017. Para esse público
foram realizadas ações específicas de orientação
para o crédito, capacitação e apoio creditício e inserção bancária, apoiando o esforço do Governo
Federal de ampliação do microcrédito.
A pesquisa de satisfação com clientes realizada
em 2017 teve o objetivo de mensurar o grau de
satisfação dos clientes do Banco do Nordeste em
relação às seguintes variavéis e indicadores, obtendo-se os índices apresentados no Quadro 49 a
seguir. (GRI 102-43).

Quadro 49 – Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Variável

Indicadores

dez/16

dez/17

82%

84%

Atendimento

Interesse e educação
dos funcionários,
acesso ao gerente,
conhecimento
dos produtos
pelos funcionários,
quantidade e agilidade
dos caixas, tempo de
espera, atendimento
prioritário

81%

85%

Produtos
e Serviços

Produtos adequados,
tarifas, juros,
documentação
necessária para obter
crédito, exigência de
garantia, agilidade na
liberação do crédito

79%

Autoatendimento

Segurança, quantidade
de equipamentos,
quantidade
de transações
possíveis, horário de
funcionamento

78%

Internet
Banking

Segurança, facilidade,
quantidade de serviços

85%

88%

Mobile
Banking

Segurança, facilidade,
quantidade de
serviços

87%

87%

Central de
Relacionamento

Atendimento
telefônico, quantidade
de serviços, interesse
dos atendentes,
tempo de resposta

80%

80%

82%

84%

Rede de
agências

Quantidade, localização,
acesso e conforto

Indice geral de
satisfação do cliente

Canais de atendimento
Em 2017, o contexto socioeconômico exigiu readequação da rede de agências, observando o critério de preservação da presença local do Banco.
O Banco encerrou o ano com 292 agências.  Houve expansão da quantidade de unidades de atendimento de microfinanças, chegando ao total de
665 locais de atendimento, sendo 467 de postos
de atendimento de microfinança urbana (Crediamigo) e 198 de microfinança rural (Agroamigo).
(GRI 102-10)
Quadro 50 – Postos de Atendimento Presencial

83%

Canais Presenciais

Agência(*)

Posto de Atendimento
Unidade de Atendimento de Microfinanças
81%

2017

2016

2015

1

1

2

665

548

449

292

311

296

Fonte: Ambiente de Marketing 2018
(*) considera as agências autorizadas pelo BCB abertas ao público

Ouvidoria

Fonte: Ambiente de Marketing (2017).

Considerando o resultado geral de 84% em
2016, verifica-se que o Banco mantém um índice
de satisfação do cliente superior a 80%.

A Ouvidoria funciona como instância recursal
para reapreciação das reclamações de clientes e
usuários do Banco do Nordeste, cuja resposta dos
habituais canais de atendimento seja considerada insatisfatória pelos demandantes. A Ouvidoria
também atua como canal de recepção de denúncias, sugestões, elogios e informações, originários
dos cidadãos. Fincada nos princípios da transparência, independência, imparcialidade e isenção,
exerce, entre os cidadãos e o Banco do Nordeste,
o papel de mediador de conflitos.

Na sua abordagem, a Ouvidoria promove o respeito e a atenção aos clientes e usuários do Banco
do Nordeste, apoiando-se no Código de Defesa
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do Consumidor, nos normativos correlatos e na
boa técnica bancária. Com fundamento nas reclamações recebidas, a Ouvidoria reporta ao Conselho de Administração sobre eventuais problemas
e deficiências verificados no curso dos seus trabalhos e propõe Recomendações de Ouvidoria para
a correção e o aprimoramento de processos, produtos e serviços do Banco.

O escopo de atuação da unidade contempla as
responsabilidades determinadas pela Resolução
CMN/Bacen nº 4.433/2015, assim como outros normativos correlatos. Ao longo de sua existência, a
Ouvidoria também absorveu obrigações adicionais
inerentes à disciplina, atendimento e ao relacionamento institucional, a exemplo do tratamento de
manifestações de clientes registradas por meio do
Sistema de Demandas do Cidadão (RDR/Bacen),
do Sistema CVM/WEB, no âmbito do mercado de
valores mobiliários, bem como das manifestações
recebidas de entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, de órgãos governamentais e
de ouvidorias de outras instituições.

A Superior Administração do Banco compromete-se com a função da Ouvidoria na medida
em que provê as condições adequadas ao funcionamento da Unidade, em conformidade com
a regulamentação vigente, e com o que dispõe
o Estatuto Social do Banco, em seu Capítulo XI
– Da Área de Ouvidoria. Nesse dispositivo estão
formalmente expressos os ditames da área e da
função de Ouvidor, que são detalhados de forma
complementar no Manual Básico da Ouvidoria e
no Manual de Procedimentos da Ouvidoria.  

O total de manifestações atendidas na Ouvidoria em 2017 apresentou a distribuição demonstrada no Quadro 51, representando incremento de
26% em relação a 2016.
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Quadro 51 – Manifestações de Ouvidoria por Natureza em 2016 e 2017
NATUREZA

2016

2017

Reclamação

480

675

41%

Denúncia

182

149

-18%

Informação

2

5

150%

Sugestão

5

18

260%

Elogio
Total

VARIAÇÃO

13

12

-8%

682

859

26%

Fonte: Ouvidoria (2018).

8.3.3 FORNECEDORES
O Banco do Nordeste trabalha com fornecedores
dos segmentos de informática; engenharia; materiais, mobiliários e equipamentos; comunicações;
mão de obra locada, dentre outros. (GRI 102-9)

Durante o ano de 2017, o Banco firmou um total
de 203 contratos com 138 fornecedores diversos,
representando o valor total inicial contratado atualizado de R$ 230.981.525,33. Nesse mesmo ano,
estiveram vigentes 1.370 contratos firmados com
824 fornecedores, gerando um desembolso de R$
1.121.504.279,80 no referido exercício. (GRI – 102-9)

As informações sobre os contratos estão disponíveis no S320 – Sistema Integrado de Recursos
Logísticos. O Banco possui fornecedores de todas
as regiões do país e considerando a especificidade
de alguns serviços, há fornecedores estrangeiros.

Os serviços são prestados de forma contínua e
por escopo, de acordo com as necessidades do
Banco, na forma da legislação e normativos internos vigentes. (GRI – 102-9)

A gestão dos seus contratos está focada na manutenção dos padrões de qualidade e na apuração de ocorrências por meio de processo administrativo, levando sempre em conta o direito ao
contraditório e à ampla defesa por parte de seus
fornecedores. (GRI 102-9)

Para o ano de referência de 2017, com relação
ao processo de seleção de fornecedores, passamos a adotar nova legislação (Lei nº 13.303/2016),
para os casos de dispensas de licitação em razão
do valor. (GRI 102-10)

Certames Licitatórios
O Banco do Nordeste pauta a aquisição de bens
e serviços com o estrito cumprimento da legislação e normativos vigentes, com imparcialidade e
transparência no trato com seu público fornecedor.

Nos certames licitatórios, o Banco exige a apresentação de declaração do licitante, de que não
possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s)
menor(es) de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor(es) de 16 anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

O Banco inclui cláusula específica tratando do
combate ao trabalho infantil, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), na condição
análoga a de escravo e ao proveito criminoso da
prostituição, nos contratos com fornecedores,
com exceção de contratos de locação, por não
se caracterizar como uma prestação de serviços,
bem como quando se trata de adesão de modelo
específico de fornecedor exclusivo.  

Exigências do Banco para a aquisição
de produtos e serviços
Além das exigências comentadas no tópico anterior, o Banco insere em todos os seus editais informações sobre a sua missão e visão na promoção do desenvolvimento sustentável, e como atua
apoiado em suas diretrizes estratégicas, políticas
de responsabilidade socioambiental e Código de
Conduta Ética, em sintonia com as políticas públicas, princípios do Pacto Global e Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.

Nesse documento, o Banco presta esclarecimentos sobre temas diversos como código de ética,
relação com os fornecedores e outros parceiros,
atendimento à legislação e às normas, pacto pela
erradicação do trabalho escravo, abolição efetiva do trabalho infantil, combate à corrupção em
todas as suas formas, valorização da diversidade,
adoção de critérios de sustentabilidade nas compras e contratações do BNB.

Adicionalmente, os instrumentos contratuais
firmados para prestação de serviços de limpeza
e conservação contemplam, dentre outras obrigações por parte do contratado, as seguintes:
adoção de medidas para evitar desperdício de
água, estimulando o seu uso de forma adequada
por seus empregados; orientação e capacitação
dos seus empregados quanto ao uso racional da
energia elétrica; redução da geração de resíduos
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; utilização de equipamentos com tecnologia
adequada e conhecida, de baixa emissão sonora;
e fornecimento de equipamentos de segurança
que se fizerem necessários a seus empregados.
Independentemente do objeto pretendido pelo
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Banco, os contratos contemplam cláusula obrigando o contratado a adotar práticas sustentáveis na execução dos serviços, a qual poderá sofrer adaptações em razão da natureza peculiar de
cada objeto. A referida medida visa a que o contratado venha a se conscientizar de sua responsabilidade socioambiental durante a execução dos
serviços, contribuindo para a manutenção de um
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

8.3.4 SOCIEDADE E COMUNIDADE
Investimentos Sociais e Culturais
Anualmente, o BNB apoia projetos sociais em
sua área de atuação, via recursos incentivados,
nas linhas da criança, adolescente, idoso, esporte, oncologia (Pronon) e pessoas com deficiência
(Pronas/PCD).

Desde 2007, já apoiou 175 projetos no montante de R$ 8,95 milhões, 44 projetos esportivos no
montante de R$ 8,03 milhões, 39 projetos voltados a idosos de baixa renda, no valor de R$ 3,46
milhões. Na área de oncologia (Pronon) e pessoas
com deficiência (Pronas/PCD), de apoio mais recente, foram 6 projetos no valor de R$ 1,5 milhão.
Além do seu apoio institucional, o Banco promove campanhas em prol de crianças, adolescentes
e idosos, com seus colaboradores e parceiros, tendo arrecadado cerca de R$ 4,4 milhões em doações baseadas em incentivos fiscais, destinado a
Fundos da Infância e do Direito do Idoso.
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Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente
O Banco do Nordeste aporta recursos financeiros aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fundo da Infância e Adolescência - FIA).
Os recursos geridos pelos Conselhos Nacional,
Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente são destinados a projetos sociais,
beneficiando crianças e adolescentes em situação
de risco e vulnerabilidade social.

Em 2017, o Banco realizou a seleção dos referidos Conselhos por meio de edital. O valor destinado foi de R$ 80 mil, beneficiando 2 projetos e
278 crianças e adolescentes em situação de risco
e vulnerabilidade social.

Desde 2007, já destinou cerca de R$ 8,95 milhões ao FIA, beneficiando 175 projetos e cerca
de 22.660 crianças e adolescentes de baixa renda. Além do aporte institucional, propiciando a
ampliação de uma rede cidadã, o Banco vem realizando, desde 2008, campanhas envolvendo colaboradores(as), clientes e parceiros(as), visando
a incentivar destinações adicionais aos Fundos,
tendo arrecadado cerca de R$ 3,5 milhões. Em
2017, a Campanha FIA arrecadou  R$ 471 mil.

Lei de Incentivo ao Esporte
O Banco do Nordeste, desde 2009, destina recursos financeiros com base na Lei de Incentivo
ao Esporte (Lei nº 11.438/2006), em favor de projetos esportivos localizados em sua área de atuação e que utilizem o esporte como ferramenta
de inclusão social, principalmente, para o público
infantojuvenil.

Em 2017, o Banco destinou R$ 80 mil em favor de
1 (um) projeto de natureza esportiva, beneficiando
cerca 100 crianças e jovens em situação de risco e
vulnerabilidade social. O montante destinado pela
Instituição, acumulado desde 2009, já ultrapassa a
marca de R$ 8,03 milhões, contemplando 44 projetos e 24.886 crianças e adolescentes de baixa renda.

Lei de Incentivo ao Idoso
Desde 2013, o Banco do Nordeste vem apoiando a causa do Idoso, por meio de projetos que foram apresentados pelos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso, disponibilizando R$
2,85 milhões para 39 projetos que visam à proteção de pessoas idosas de baixa renda em sua área
de atuação e beneficiando 5.865 idosos.

Em 2017, o Banco realizou a seleção dos referidos Conselhos dos Direitos do Idoso por meio de
edital. O valor destinado foi de R$ 80 mil , beneficiando 2 projetos e 300 idosos em situação de
risco e vulnerabilidade social.  

Desde 2014, o Banco do Nordeste, além de fazer
a sua doação, também mobilizou campanhas junto a seus colaboradores, clientes e parceiros, tendo conseguido 402 doações e arrecadado mais de
R$ 493 mil.

Centros Culturais Banco do Nordeste
O Centro Cultural Banco do Nordeste organiza,
coordena e estimula atividades culturais com o
fito de desenvolver e de fortalecer a cultura e a
arte do Nordeste do Brasil, em intercâmbio com
as outras regiões do país e, eventualmente, em diálogo internacional.

O Banco possui três unidades de Centro Cultural
Banco do Nordeste, localizadas em Fortaleza/CE,
Juazeiro do Norte/CE e Sousa/PB, constituindo-se
como integrador para o desenvolvimento e estabelecendo pontes entre os vários saberes.

Os Centros Culturais do Banco do Nordeste são
espaços físicos onde o público experimenta a diversidade de conceitos e estilos de arte, a partir de
sua programação: vasta, gratuita e de qualidade,
sendo apresentada ao público de terça a sábado
e, simultaneamente, oferecendo uma boa experiência com a marca Banco do Nordeste.
A programação ofertada envolve as linguagens de
artes cênicas, cinema, exposições de artes visuais,
música, oficinas e seminários, além de eventos educativos destinados a públicos de todas as idades.

Esta é mais uma experiência do Banco, enquanto instituição financeira responsável pelo desenvolvimento do Nordeste, que oferece ao público,
especialmente o segmentado na cultura, incentivos ao desenvolvimento profissional, notadamente aos grupos artísticos, produtores e técnicos,
com destaque para o Nordeste.

Assim, os Centros Culturais Banco do Nordeste,
ao mesmo tempo que possibilitam a fruição artística e cultural, fortalecem a sua marca com o público e movimentam a economia.
Tabela 3 – Frequência de Público – Centros Culturais
Centro Cultural
Fortaleza

Público

156.253

Cariri

182.658

Sousa

125.544

Total

464.455

Fonte: Ambiente de Marketing (2018).
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8.3.5 GOVERNO

8.3.6 INDÚSTRIA BANCÁRIA

O Banco do Nordeste se relaciona com órgãos e
entidades públicas e   privadas. Mantém diálogo
aberto com integrantes do governo em seus três
poderes e atua conjuntamente para realização de
ações e execução de programas governamentais.
Assim, participa de câmaras, conselhos e outros
fóruns promovidos por órgãos do governo, contribuindo para a implementação das políticas públicas, aliando cooperação técnica à prestação de
serviços financeiros.

O Banco do Nordeste desempenha importante
papel na indústria bancária, estimulando práticas
responsáveis e participando de fóruns temáticos
e setoriais com os agentes que o compõe.

Em busca de maior interação do Banco do Nordeste com os órgãos governamentais, mantém-se
em Brasília, o escritório de representação vinculado ao seu Gabinete da Presidência com a função
de representação na capital federal. O Banco do
Nordeste não faz doações de qualquer natureza
a entidades político-partidárias, conforme o Decreto nº 99.509/90, de 5 de setembro de 1990.
(GRI – 415- 1)
Quadro 52 – Valor de contribuições financeiras e
em espécie para partidos políticos,
políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país

Valor total de contribuições
financeiras e em espécie para
partidos políticos, políticos
ou instituições relacionadas,
discriminadas por país
Fonte: Gabinete da Presidência (2018).
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2017
0

Meta
2016

2015

0

0

A participação em entidades representativas
nacionais e internacionais, como: Febraban – Federação Brasileira de Bancos; ABNT - Associação
Brasileira De Normas Técnicas; ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital ;
Ibmec - Instituto Brasileiro de Mercados Capitais;
Abrasca - Associação Brasileira das Companhias
Abertas; Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais;
Centro Internacional Celso Furtado; ABBC - Associação Brasileira de Bancos; Alide - Associação
Latino-Americana de Instituições Financeiras para
o Desenvolvimento; ABDE - Associação Brasileira
de Instituições Financeiras de Desenvolvimento;
ABECS - Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços; Funcex - Fundação
Centro de Estudos Com. Exterior ; ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos; Associação
dos Usuários SAP do Brasil; ABTD – Associação
Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento;
ABA - Associação Brasileira de Anunciantes; Aberje - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial; Associação Brasileira de Qualidade de Vida;
Abed - Associação Brasileira de Educação à Distância; ABBC - Associações comerciais; Associação
Brasileira de Bancos; CDLs - Câmaras de Dirigentes Lojistas; Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio
às micro e pequenas Empresas; Adece - Agência
de Desenvolvimento do Estado do Ceará; Cogerh
- Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos; Secretaria do Desenvolvimento Agrário;  Itep - Instituto de Tecnologia de Pernambuco; MAPA - Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Ministério do Turismo - Secretaria Nacional de Políticas de Turismo; Ministério do Meio Ambiente Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável; Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Educação Superior; Anac - Agência Nacional de
Viação Civil; Fundaj - Fundação Joaquim Nabuco;
Secom/PR - Presidência da República - Secretaria
de Comunicação Social; Sudene - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; Ministério
do Trabalho; IEL - Instituto Euvaldo Lodi; Funceme
- Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos; Padetec - Parque de Desenvolvimento
Tecnológica; Comissão Setorial de Assuntos Contábeis. (GRI 102-13)

Políticas de Comunicação e
Patrocínios
A concessão de patrocínio divulga a atuação do
Banco, fortalece o conceito e agrega valor à marca, incrementa vendas e gera reconhecimento,
ampliando o relacionamento com seus públicos
de interesse. É tanto instrumento de negócios
como de apoio a projetos culturais, manutenção
de relacionamento político-institucional, valorização da identidade nordestina e realização da política de responsabilidade social do Banco.

Como empresa integrante da Administração Pública Federal indireta e do Sistema de Comunicação Social do Poder Executivo Federal (Sicom), o
Banco do Nordeste possui uma política de patrocínio em sintonia com a Política de Patrocínio do
Governo Federal que, por sua vez, é coordenada
e regulamentada pela Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República (Secom/PR).

O patrocínio é uma das estratégias do Banco do
Nordeste para consecução dos seguintes objetivos:
a) aumentar a visibilidade e notoriedade da
marca corporativa e das demais marcas do
Banco;

b) contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico do Banco do Nordeste, vigente à época;

c) contribuir para a fixação do posicionamento
estratégico do Banco na mente de seus públicos;

d) criar e fortalecer vínculos com seus públicos
de interesse, de acordo com as características
de cada segmento;

e) estabelecer novas possibilidades de negócios.

Ao longo do ano de 2018 foram aprovados patrocínios a 195 projetos, no total de R$ 4.037.067,00
milhões, contemplando os segmentos institucional, mercadológico, cultural e socioambiental. Destes, cerca de R$ 992.567,00 foram destinados para
27 projetos culturais amparados por Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) selecionados via edital.

Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor)
O Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
consiste em um benefício fiscal concedido pelo
Governo Federal, constituído de recursos aplicados sob a forma de subscrição de ações e debêntures, conversíveis ou não em ações.

O Finor destina apoio financeiro a empreendimentos instalados ou que vinham se instalar na
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área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e que tenham
por objetivo contribuir para o desenvolvimento
da região Nordeste e partes dos estados de Minas
Gerais e Espírito Santo. A principal fonte de recursos do Finor são parcelas do Imposto de Renda
devido de pessoas jurídicas de todo o país que
optam por aplicar neste Fundo.

O Banco do Nordeste é o órgão operador do
Finor, atuando como agente financeiro e administrador de sua carteira de títulos. O Patrimônio
Líquido do Fundo atingiu, em 2017, o valor de R$
1.615,8 milhões, apresentando um acréscimo de
228,3% em relação à última posição de 2016, enquanto a receita com taxa de administração sobre a sua carteira alcançou o montante de R$ 12,8
milhões. Desde 02 de maio de 2001, o Finor está
fechado para novos projetos por força da Medida
Provisória nº 2.145, sendo mantido até 31.12.2017
o prazo para o exercício da opção de que trata
o artigo 9º, da Lei nº 8.167/91, para os projetos
em implantação. Conforme o disposto na Lei nº
12.995, de 18.06.2014, objeto de conversão da
Medida Provisória nº 634, de 26/12/2013, desde
1º de janeiro de 2018, foram extintas as opções
pela aplicação do imposto de renda no Finor, em
favor dos projetos aprovados com base no citado
artigo 9º.
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Em 2017, houve transferência de recursos decorrentes de opções para os Incentivos Fiscais do
Finor, no montante de R$ 1.126,7 milhões, efetuada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN,
em atendimento a pleitos dirigidos ao Ministério
da Fazenda pelo Ministério da Integração Nacional, conforme a Nota Conjunta RFB/STN/PGFN/
MI nº 02/2013, de 29.05.2013, e ao Acórdão nº
1620/2016-TCU-Plenário, de 29.06.2016.

Depósito para Reinvestimento
O Depósito para Reinvestimento, instituído pelo
Governo Federal com a finalidade de contribuir
para o desenvolvimento do Nordeste, Norte de
Minas Gerais e do Espírito Santo, é um incentivo
fiscal que abrange empresas dos setores industrial, agroindustrial, de infraestrutura e de turismo, permitindo-lhes reinvestirem, em seus projetos técnico-econômicos de modernização ou
complementação de equipamento, o percentual
de 30% incidente sobre o Imposto de Renda devido, calculado sobre o lucro da exploração.

Em 2017, foi captado o montante de R$ 85,6 milhões, tendo sido liberados R$ 62,0 milhões. Na
posição de 31.12.2017, os depósitos para reinvestimento totalizaram R$ 287,4 milhões.

103

Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes do Relatório
Anual de Sustentabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A., com base nas
diretrizes do GRI Standards – opção de “acordo” Essencial.
Aos Administradores e Acionistas do
Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Introdução
Fomos contratados pela administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB” ou “Companhia”)
para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre os indicadores contidos no Relatório
Anual de Sustentabilidade, com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (“GRI”) Standards,
relativo ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Responsabilidades da administração do BNB
A administração do BNB é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações constantes no Relatório Anual de Sustentabilidade, relativo ao período de 01 de janeiro de
2017 a 31 de dezembro de 2017, de acordo com critérios, premissas e metodologias estabelecidas
pelo GRI Standards (opção de acordo “Essencial”) e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é verificar as informações constantes no Relatório Anual de Sustentabilidade BNB, relativo ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, com base no trabalho
de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico do Ibracon (CT) No 07/2012,
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional
de Contadores, aplicáveis a trabalhos de asseguração que não sejam de auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada
de que os indicadores constantes no Relatório Anual de Sustentabilidade - BNB, relativo ao período de
01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, estão livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste na obtenção de evidências adequadas e suficientes sobre as informações constantes do Relatório
através da aplicação de procedimentos que nos possibilite avaliar na forma de asseguração limitada
sobre os indicadores do Relatório. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução
de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o
leve a acreditar que as informações constantes do Relatório possam apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações constantes no Relatório de acordo com critérios, premissas e
metodologias próprias do BNB. Os procedimentos compreenderam:
a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações
quantitativas e qualitativas e os controles internos que serviram de base para a elaboração
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das informações constantes do Relatório Anual de Sustentabilidade, relativo ao período
de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017;
b) o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a preparação e
compilação do Relatório através de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;
c) aplicação de procedimentos analíticos e verificação amostral de determinadas evidências que suportam os dados utilizados para a elaboração do Relatório;
d) confronto dos dados de natureza financeira, fornecidos pelo BNB, com as demonstrações
financeiras e/ou registros contábeis, auditados pela equipe de auditoria financeira da EY.
Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aderência às diretrizes da estrutura
de elaboração dos indicadores da GRI Standards, aplicável na elaboração das informações constantes
no Relatório Anual de Sustentabilidade - BNB, relativo ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de
dezembro de 2017.
Entendemos que as evidências obtidas em nosso trabalho foram suficientes e apropriadas para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos
extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração razoável, consequentemente, não
nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam
identificados em um trabalho deste tipo. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.
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Dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações do que dados financeiros, dada a natureza e a
diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações
qualitativas de materialidade, relevância e precisão de dados não financeiros estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho sobre dados
informados para os períodos anteriores, tampouco em relação a projeções futuras e metas.

Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes no Relatório Anual de Sustentabilidade do
BNB, relativo ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, não tenham sido elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com critérios, premissas e metodologias para elaboração dos indicadores da Global Reporting Initiative – GRI Standards (opção de acordo “Essencial”).
São Paulo (SP), 07 de janeiro de 2019.
Ernst & Young
Auditores Independentes S.S
CRC – 2SP015199/O-6

José Ricardo de Oliveira
Sócio – CRC PR-041552/O-9
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Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes sobre o demonstrativo de informações de natureza social e ambiental
Ao Conselho de Administração, Acionistas e Administradores do
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Fortaleza - CE

Introdução
Fomos contratados pela Administração do Banco Nordeste do Brasil S.A. (“Banco”) para apresentar
nosso relatório de asseguração limitada sobre o Demonstrativo de Informações de Natureza Social e
Ambiental, especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de
Riqueza do Banco, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Responsabilidades da administração do Banco
A administração do Banco é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das Informações constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza Social e Ambiental, especificamente
no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de Riqueza de acordo com a NBC
T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações constantes do Demonstrativo de
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Informações de Natureza Social e Ambiental, especificamente no que tange aos itens 1 - Base de
Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de Riqueza, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) nº 07/2012, aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente
de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente
à norma internacionalISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às
informações não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada
de que as informações constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza Social e Ambiental,
especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de Riqueza,
tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste
principalmente de indagações à administração do Banco e outros profissionais do Banco que estão
envolvidos na elaboração das informações constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza
Social e Ambiental, especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de Riqueza, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que
nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações tomadas em conjunto.
Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações
constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza Social e Ambiental, especificamente no que
tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de Riqueza, tomadas em conjunto,
podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compila-
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ção e apresentação das informações constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza Social
e Ambiental, especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição
de Riqueza e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções
relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:
a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações
quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram
de base para a elaboração das informações constantes do Demonstrativo de Informações
de Natureza Social e Ambiental, especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de Riqueza do Banco Nordeste do Brasil S.A.;
b) Aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações
sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza Social e Ambiental,
especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição
de Riqueza, e
c) Confronto dos valores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ou
registros contábeis.
Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aderência às diretrizes e critérios da
estrutura de elaboração contidos na NBC T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental aplicável
na elaboração das informações constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza Social e
Ambiental, especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição
de Riqueza.
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Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos
extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração que tem por objetivo emitir uma
opinião sobre as informações constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza Social e Ambiental, especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de
Riqueza. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento
de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguração que tem por objetivo
emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião,
poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações
constantes do Demonstrativo de Informações de Natureza Social e Ambiental, especificamente no que
tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração e Distribuição de Riqueza. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.
Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada
a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados.
Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho em dados
informados para os períodos anteriores, nem em relação a projeções futuras e metas.
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Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes do Demonstrativo de Informações de
Natureza Social e Ambiental, especificamente no que tange aos itens 1 - Base de Cálculo e 7 - Geração
e Distribuição de Riqueza não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as
diretrizes contidas na NBC T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2018.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo Wellichen
Contador-1SP184050/O-6
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DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E AMBIENTAL - DINSA
1 - Base de Cálculo
2017 Valor (Mil reais)
2016 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL)
10.202.986
10.720.632
Resultado operacional (RO)
1.158.847
442.379
Folha de pagamento bruta (FPB)
1.538.395
1.443.759
2 - Indicadores Sociais Internos
Valor (mil)
% sobre FPB % sobre RL
Valor (mil)
% sobre FPB
% sobre RL
Alimentação
108.832,79
7,07%
1,07%
101.922,09
7,06%
0,95%
Encargos sociais compulsórios
385.490,97
25,06%
3,78%
366.139,93
25,36%
3,42%
Transporte
3.177,37
0,21%
0,03%
3.450,64
0,24%
0,03%
Previdência privada
153.097,81
9,95%
1,50%
130.994,64
9,07%
1,22%
Saúde
108.373,24
7,04%
1,06%
126.412,59
8,76%
1,18%
Segurança e saúde no trabalho
6.715,07
0,44%
0,07%
5.236,10
0,36%
0,05%
Educação
1.574,86
0,10%
0,02%
1.962,53
0,14%
0,02%
Cultura
42,27
0,00%
0,00%
12,16
0,00%
0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional
7.187,14
0,47%
0,07%
8.836,11
0,61%
0,08%
Creches ou auxílio-creche
10.252,62
0,67%
0,10%
10.790,15
0,75%
0,10%
Participação nos lucros ou resultados
42.976,14
2,62%
0,40%
45.449,93
3,15%
0,42%
Outros
6.559,00
0,43%
0,06%
6.940,08
0,48%
0,06%
Total - Indicadores sociais internos
834.279,28
54,06%
8,15%
808.146,96
55,98%
7,54%
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Educação
80,00
0,01%
0,00%
1.090,00
0,25%
0,01%
Cultura
3.537,40
0,31%
0,03%
3.339,68
0,75%
0,03%
Saúde e saneamento
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
Esporte
80,00
0,01%
0,00%
923,00
0,21%
0,01%
Combate à fome e segurança alimentar
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
Pesquisa e difusão tecnológica
3.000,00
0,26%
0,03%
4.782,91
1,08%
0,04%
Outros
87,77
0,01%
0,00%
1.025,02
0,23%
0,01%
Total das contribuições para a sociedade
6.785,18
0,59%
0,07%
11.160,61
2,52%
0,10%
Tributos (excluídos encargos sociais)
740.097,80
68,78%
7,81%
46.957,23
10,61%
0,44%
Total - Indicadores sociais externos
746.882,97
69,37%
7,88%
58.117,84
13,14%
0,54%
4 - Indicadores Ambientais
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da
empresa
2,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
Investimentos e gastos c/a educação ambiental p/a comunidade
0,00%
0,00%
7,00
0,00%
0,00%
Investimentos em programas e/ou projetos externos
3.007,73
0,26%
0,03%
0,00
0,00%
0,00%
Total dos investimentos em meio ambiente
3.009,73
0,26%
0,03%
7,00
0,00%
0,00%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimi(X ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a
( X ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
zar resíduos, o consumo em geral na produção/ operação
75%
( ) cumpre de 0 a 50% ( )
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%
e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a
cumpre de 76 a 100%
empresa
Quantidade de processos ambientais, administrativos e
judiciais movidos contra a entidade
3
0
Valor das multas e das indenizações relativas à matéria
ambiental, determinadas administrativas e/ou judicialmente
0,8
0,5
Passivos e contingência ambientais
0
0
5 - Indicadores do Corpo Funcional
2017
2016
Nº de empregados(as) ao final do período
6.925
7.214
Nº de admissões durante o período
7
27
Nº de demissões durante o período
296
48
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
2.358
2.546
Nº de estagiários(as)
1.126
1.124
Nº de homens que trabalham na empresa
4.645
4.835
Nº de mulheres que trabalham na empresa
2.280
2.379
Nº de empregados(as) de 18 a 35 anos
2.266
2.619
Nº de empregados(as) de 36 a 60 anos
4.036
4.011
Nº de empregados(as) acima de 60 anos
623
584
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
25,88%
25,98%
% de cargos de chefia ocupados por homens
74,12%
74,02%
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Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de pessoas com deficiência
Nº de empregados(as) analfabetos ou com ensino fundamental incompleto
Nº de empregados(as) com ensino fundamental
Nº de empregados(as) com ensino médio
Nº de empregados(as) com ensino técnico
Nº de empregados(as) com ensino superior
Nº de empregados(as) pós-graduados
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania
empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empre( ) direção
sa foram definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de
trabalho foram definidos por:

( ) direção e
gerências

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
( ) não se
coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as),
envolve
a empresa:
A previdência privada contempla:

( ) direção

A participação dos lucros ou resultados contempla:

( ) direção

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em programas de
trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):

( ) não são
considerados
( ) não se
envolve
na empresa
7.895
na empresa
100%

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
Nº de processos trabalhistas movidos contra a entidade
Nº de processos trabalhistas julgados procedentes
Nº de processos trabalhistas julgados improcedentes
Valor total de indenizações e multas pagas por determinação
da justiça
Passivo Trabalhista da Entidade
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Geração e Distribuição de Riqueza
RECEITAS
Intermediação Financeira
Prestações de Serviços
Provisão para Devedores Duvidosos
Outras Receitas / Despesas
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Despesas Operacionais (materiais de expediente, energia,
telefone, água etc)
Serviços de Terceiros
Outras
VALOR ADICIONADO BRUTO
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(X) direção e
gerências
( ) todos(as)
empregados(as)
(X ) segue
as normas da
OIT

273
3,96%
50

283
3,97%
49

11

12

44
1.423
0
2.983
2.464

53
1.671
0
3.168
2.310

2017
14,89
40
( ) todos(as)
emprega( ) direção
dos(as)
(X) todos(as)
+ Cipa

2016
14,95
24
(X) direção e
gerências

( ) direção e gerências

( ) incentiva e
( ) não se envolve
segue a OIT

(X ) todos(as)
empregados(as)
( ) direção e ( X ) todos(as)
gerências
empregados(as)
( ) são suge- ( x ) são exiridos
gidos
( ) organiza e
(X) apoia
incentiva
no Procon
na Justiça 743
102 (3)
(3)
no Procon
na Justiça
78,4% (4)
22,64% (4)
1.213 (5)
26 (6)
92 (6)
( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)
(X ) segue
as normas da
OIT

( ) todos(as)
empregados(as)
(X) todos(as) +
Cipa
( ) incentiva e
segue a OIT

( ) direção e
gerências

(X ) todos(as)
empregados(as)

( ) não são considerados

( ) direção e
gerências
( ) são sugeridos

( ) não se envolve

(X) apoia

( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) são exigidos
( ) organiza e
incentiva
na Justiça 570
(1)
na Justiça
23,44 % (2)
1093 (3)
10 (4)
113 (4)

( ) direção
( ) direção

na empresa 3.517
na empresa 100%

no Procon
44 (1)
no Procon
12,82 % (2)

R$ 19.064.550,90 (7)
R$ 144.445.569,48 (5)
R$ 169.252.545,65
R$ 172.865.716,89
Em 2017:R$ 3.403.591
Em 2016: R$ 2.574.636
29,4 % - governo; 49,44 % - colaboradores(as); 7,87 % - governo; 62,18 % - colaboradores(as);
20,03 % - acionistas; 1,13 % - terceiros
28,43 % - acionistas; 1,52 % - terceiros
2017
2016
Valor
% participação Evolução
Valor
% participação
Evolução
7.836.668
100,00%
11,50%
7.028.239
100,00%
-5,72%
5.403.702
68,95%
-0,65%
5.438.822
77,39%
-16,24%
2.315.681
29,55%
0,27%
2.309.358
32,86%
11,23%
(542.375)
-6,92%
-29,93%
(773.995)
-11,01%
-22,81%
659.660
8,42%
1120,37%
54.054
0,77%
-148,06%
(3.235.432)
-41,29%
-3,34%
(3.347.110)
-47,62%
-23,69%
(1.157.810)
-14,77%
8,77%
(1.064.500)
-15,15%
15,36%
(92.597)
(571.646)
(493.567)
3.443.426

-1,18%
-7,29%
-6,30%
43,94%

10,19%
5,60%
12,40%
31,60%

(84.032)
(541.345)
(439.123)
2.616.629

-1,20%
-7,70%
-6,25%
37,23%

9,97%
12,70%
19,97%
21,98%

RETENÇÕES
Depreciação, amortização e exaustão
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA
ENTIDADE
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PESSOAL
Remuneração do trabalho
Proventos
Participação dos empregados nos lucros
Benefícios
Provisões (Benefícios pós-emprego)
Benefícios - Outros
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio
União
Outros
Dividendos
União
Outros
Lucros retidos no exercício
(3) Em 31/12/2017, havia em andamento 499 (quatrocentos
e noventa e nove) reclamações e críticas de consumidores
relativas à defesa do consumidor (Procon). Somente em
2017, há registro de 83 (oitena e três) demandas entre
encerradas e em andamento. Haviam, ainda, em andamento,
outras 2.940 (duas mil, novecentas e quarenta) reclamações
e críticas de consumidores que tramitavam em Juizados
Especiais (Justiça). Somente em 2017, há registro de
743(setecentos e quarenta e três) processos entre encerrados
e em andamento.
(4) Em 2017, foram encerradas 40 (quarenta) reclamações
e críticas relativas a defesa do consumidor (Procon), das
quais 04 (quatro) foram atendidas, equivalendo-se a 10%
dos encerramentos ocorridos nesse mesmo ano. Os motivos
do não atendimento das demais reclamações/críticas foram:
acordo entre as partes;desistências do autor; improcedência
dos pedidos; e não julgamento do mérito da ação. Foram
encerradas 733 (setecentas e trinta e três) reclamações e
críticas que tramitavam em Juizados Especiais (Justiça) em
2017, das quais 166 (cento e sessenta e seis) foram atendidas, equivalendo-se a 22,64% dos encerramentos ocorridos
nesse mesmo ano. Os principais motivos de não atendimento das demais reclamações/críticas foram: desistência
do autor; improcedência dos pedidos e não julgamento do
mérito da ação.
(5) Em 31/12/2017, havia 1.213 (mil e duzentos e treze)
processos trabalhistas em andamento movidos por empregados ou sindicatos dos empregados. Deste total, 202
(duzentos e dois) foram ajuizados em 2017.

(39.835)
(39.835)

-0,51%
-0,51%

-5,14%
-5,14%

(41.993)
(41.993)

-0,60%
-0,60%

3,20%
3,20%

3.403.591
3.403.591
3.403.591
1.682.679
1.202.065
1.159.089
42.976
395.758
205.333
190.425
84.856
1.000.744
969.792
47
30.905
38.423
38.423
681.745
165.014
84.157
80.857
0
0
0
516.731

43,43%
43,43%
43,43%
49,44%
35,32%
34,05%
1,26%
11,62%
6,03%
5,59%
2,49%
29,40%
28,49%
0,00%
0,91%
1,13%
1,13%
20,03%
4,85%
2,47%
2,38%
0,00%
0,00%
0,00%
15,18%

32,20%
32,20%
32,20%
5,11%
6,44%
6,94%
-5,44%
1,45%
5,81%
-2,87%
4,25%
393,86%
455,48%
-11,32%
10,38%
-1,80%
-1,80%
-6,87%
-5,73%
-5,73%
-5,73%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-7,23%

2.574.636
2.574.636
2.574.636
1.600.801
1.129.295
1.083.845
45.450
390.106
194.054
196.052
81.400
202.636
174.585
53
27.998
39.128
39.128
732.071
175.048
89.275
85.773
0
0
0
557.023

36,63%
36,63%
36,63%
62,18%
43,86%
42,10%
1,77%
15,15%
7,54%
7,61%
3,16%
7,87%
6,78%
0,00%
1,09%
1,52%
1,52%
28,43%
6,80%
3,47%
3,33%
0,00%
0,00%
0,00%
21,64%

22,35%
22,35%
22,35%
14,83%
14,09%
15,67%
-13,98%
17,29%
23,80%
11,49%
13,53%
-45,62%
-49,34%
55,88%
0,11%
22,76%
22,76%
139,46%
138,58%
138,58%
138,58%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
139,73%
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(6) Em 2017, foram encerrados 118 (cento e dezoito)
processos trabalhistas movidos por empregados ou sindicatos dos empregados. Deste total, 26 (vinte e seis) foram
julgados procedentes e 92 (noventa e dois) foram julgados
improcedentes.
(7) O valor informado corresponde a todos os pagamentos
efetuados em 2017, a funcionários e ex-funcionários, inclusive de verbas rescisórias, independentemente dos pedidos
formulados pelo autor da ação.
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RETIFICAÇÃO
Retificações na Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental
– DINSA de 31 de Dezembro de 2017 publicada no dia 27.02.2018 no Diário
Oficial do Estado (Fortaleza-Ceará), Série 3, Ano X nº039, nas paginas 261
a 264.
No item 1 Base de Cálculo, onde se lê:
Receita líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)

2017

2016

10.202.986

10.720.632

1.158.847

442.379

Leia-se:
2017
% sobre RL
Participação nos lucros ou
resultados

0,42%

0,42%

Total – indicadores sociais
internos

8,18%

7,54%

No item 3 Indicadores Sociais Externos, onde se lê:
2017
% sobre FPB

Leia-se:
Receita líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)

2017

2016

10.203.499

10.720.632

1.148.338

442.379

No item 2 Indicadores Sociais Internos, onde se lê:
2017
% sobre RL

2016
% sobre RL

2016
% sobre FPB

Tributos (excluídos encargos
sociais)

68,78%

0,44%

Total – indicadores sociais
externos

69,37%

0,54%

Leia-se:
2016
% sobre RL

2017
% sobre FPB

2016
% sobre FPB

Participação nos lucros ou
resultados

0,40%

0,42%

Tributos (excluídos encargos
sociais)

64,45%

0,44%

Total – indicadores sociais
internos

8,15%

7,54%

Total – indicadores sociais
externos

65,04%

0,54%
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