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Em 2018, o Banco do Nordeste assumiu
grandes desafios e gerou bons resultados. Mediante muito trabalho e esforço
dos nossos colaboradores, alcançamos
um marco histórico de contratações
com os recursos oriundos do Fundo
Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE. Ao todo, foram contratados R$ 32,65 bilhões em financiamento
com recursos do fundo constitucional,
atendendo a produtores rurais, empreendedores individuais e empresas, com
cobertura de 100% da área de atuação
da Instituição.
Com base nesse alicerce, em 2018, o
Banco do Nordeste contratou cerca de
5 milhões de operações, no valor de R$
43,6 bilhões, representando crescimento
de 64,8% no valor contratado em relação ao exercício de 2017. Como resultado, o Lucro Líquido do exercício de 2018
alcançou R$ 725,5 milhões, crescimento
de 6,5%, e o Resultado Operacional foi
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de R$ 1.243 milhões, representando
crescimento de 8,3% em relação ao ano
anterior.
O Banco manteve, também, sua posição de destaque no segmento do
microcrédito ao financiar, por meio do
Crediamigo, programa de microcrédito
urbano, R$ 8,95 bilhões, em um total
de 4,24 milhões de operações. Já no
Agroamigo, programa de microcrédito
rural, foram contratados R$ 2,53 bilhões,
equivalentes a 505,3 mil operações,
correspondendo a um crescimento de
9,1% em relação aos valores contratados
em 2017.
Atendemos projetos relacionados
diretamente ao meio ambiente e à
inovação, através dos programas FNE
Verde, Pronaf Semiárido, Pronaf Floresta,
Pronaf Eco e Pronaf Agroecologia e FNE
Inovação, nos quais foi aplicado R$ 1,2
bilhão. Inclui-se, aqui, o fomento à micro
e minigeração distribuída de energia
renovável, no âmbito da linha FNE Sol,
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por meio da qual aplicamos R$ 85,17
milhões, consolidando nossa posição
como referência nesse campo estratégico para o Nordeste e para o país. Em
2018, recebemos autorização para o
atendimento a pessoas físicas micro e
minigeradoras de energia elétrica, que
podem agora contar com o apoio do
Banco do Nordeste para também acessar os benefícios da energia renovável
diretamente em suas residências. Esse
fato permite vislumbrar a ampliação do
FNE Sol nos próximos anos, reforçando o
apoio do Banco na promoção do desenvolvimento sustentável da região.

Um marco desse processo, a implementação da Política de Responsabilidade
Socioambiental do Banco do Nordeste

Todos esses resultados foram acompanhados pela preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental, itens presentes em nosso mapa
estratégico e grafados em nossa visão
de “ser o banco preferido do nordeste,
reconhecido pela sua capacidade de
promover o bem-estar das famílias e a
competitividade das empresas da região”. Por esse motivo, buscamos conciliar a concessão responsável de crédito
com o respeito aos interesses das partes
relacionadas, visando à promoção da
sustentabilidade como resultado efetivo
de nossa atuação.

ciação Latino-Americana de Instituições
Financeiras para o Desenvolvimento
– Alide. Recebemos, também, o reconhecimento do Governo Federal como
a empresa pública que mais contribuiu
para obtenção de resultados exitosos do
Plano Progredir, vez que 80% do valor
do microcrédito destinado ao público do
Programa Bolsa Família foram aplicados
pela Instituição. E o segundo maior site
mundial de empregos, o Indeed, classificou o Banco do Nordeste como a sexta
melhor empresa para trabalhar no Brasil.

prosseguiu firmemente em 2018, acompanhando as tendências mais amplas
do setor bancário. Também revisamos
o processo de nosso sistema de gestão
ambiental, visando melhor gerenciamento dos impactos ambientais das
atividades da empresa.
Em 2018, as práticas do Banco tiveram
reconhecimento nacional e internacional. O Programa de Desenvolvimento
Territorial (Prodeter) foi premiado no
Concurso de Melhores Práticas da Asso-

Por fim, cabe enfatizar o empenho dos

colaboradores que levaram o Banco do
Nordeste a alcançar, em 2018, um de
seus melhores desempenhos, na perspectiva de que a ação financiadora da
Instituição tem reflexos cruciais na vida
da população da região. É esse compromisso que nos move dia a dia e que
certamente nos fará alcançar resultados
ainda melhores em 2019.
Romildo Carneiro Rolim
Presidente
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Desde 2010, o Banco do Nordeste do Brasil publica anualmente seu Relatório de Sustentabilidade, tendo por objetivo o compartilhamento de
informações relevantes sobre a sua atuação, o impacto de suas ações no
desenvolvimento regional sustentável e o relacionamento com todas as
partes interessadas (clientes, colaboradores, fornecedores, governo, indústria bancária, instituições de desenvolvimento, investidores, sociedade e
comunidade). (GRI 102-52)
O último Relatório de Sustentabilidade, referente às informações do ano de
2017, foi publicado em fevereiro de 2019 no portal do Banco do Nordeste
na internet, permanecendo disponível nos seguintes endereços: www.bnb.
gov.br/relatorios-de-sustentabilidade e www.bnb.gov.br/relatorios-e-balancos-sociais. (GRI 102-51)

SUMÁRIO GRI

Este relatório foi elaborado de acordo com as normas da Global Reporting
Initiative (GRI), na versão GRI Standards, enquadrado nos critérios “de acordo” – Essencial, e as informações aqui apresentadas referem-se ao exercício
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. (GRI 102-50) (GRI 102-54)
No que se refere às técnicas de medição de dados e bases de cálculos, durante o processo de elaboração e revisão do relatório, os ajustes necessários
foram realizados e estão descritos nos textos. (GRI 102-48)
As informações constantes neste relatório foram submetidas à verificação
de auditoria externa independente (Ernst & Young - EY), que realizou o
exame e elaborou o Relatório de Asseguração Limitada sobre o Relatório de
Sustentabilidade do Banco do Nordeste 2018, com comprovação de ade-

5

quação às diretrizes da Global Reporting Initiative – GRI e indicação do nível
de aplicação. (GRI 102-56)
A construção do Relatório de Sustentabilidade 2018 foi dividida em duas
etapas. Na primeira, foi realizado um encontro com diversas unidades organizacionais, no qual apresentou-se a forma de elaboração do relatório, além
das recomendações propostas pela Auditoria Externa Ernst & Young (EY)
referentes ao Relatório de 2017.
Considerando que a metodologia GRI permite a utilização de uma mesma Matriz de Materialidade por dois anos consecutivos, e uma vez que a
pesquisa para identificação dos temas materiais para a matriz utilizada no
relatório de 2017 foi realizada já no segundo semestre de 2018, a Governança do Banco decidiu, dado o curto espaço temporal entre a elaboração
das duas matrizes, autorizar a reutilização, por mais um ano, dos temas
selecionados para o relatório anterior. Dessa forma, para 2018, foi utilizada
a mesma matriz de materialidade utilizada no Relatório de Sustentabilidade
de 2017. (GRI 102-49)
Para a construção dessa matriz, inicialmente foram levantadas informações
a partir do resultado da pesquisa de satisfação de clientes, que possibilitou
conhecer as principais preocupações desse segmento. Com base nessas
preocupações e nos temas oriundos dos indicadores GRI (Global Reporting
Initiative), foram realizadas pesquisas específicas com os públicos interno e externo (acionistas, fornecedores, governo, sociedade/comunidade,
Instituições de Desenvolvimento e clientes), para identificar os temas mais
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relevantes, na opinião de todas as partes interessadas, a serem abordados
no Relatório de Sustentabilidade. (GRI 102-43)

temas e tópicos materiais que compõem a Matriz de Materialidade deste
relatório. (GRI 102-46) (GRI 102-47)

Essas pesquisas específicas foram disponibilizadas na intranet e no portal do Banco na internet durante o período de 06 a 31.08.18. A pesquisa
disponibilizada na intranet foi respondida por 701 (setecentos e um) funcionários. Já a pesquisa disponibilizada na internet foi respondida por 214
(duzentos e quatorze) representantes de partes interessadas, sendo esses
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) membros do grupo Comunidade &
Sociedade, e 64 (sessenta e quatro) clientes. (GRI 102-46)

Figura 1 – Lista de Temas Materiais (GRI 102-47)

Os participantes puderam escolher, entre 33 (trinta e três) temas predefinidos, aqueles que julgassem mais importantes. Desses, foram selecionados
os 11 (onze) temas mais votados pelos funcionários (pois o 10º e o 11º
coincidiram em número de votos), e os 10 (dez) temas mais votados pelo
público externo. (GRI 102-46)

SUMÁRIO GRI

Dentre os temas selecionados, 08 (oito) foram escolhidos pelos dois grupos pesquisados (público interno e público externo). Os outros temas que
compõem a matriz, embora não coincidentes entre os grupos pesquisados,
foram incluídos tendo em vista suas posições de destaque no resultado da
pesquisa. São eles: Responsabilidade Socioambiental, Ética nos Negócios,
Critérios Socioambientais para Concessão de Financiamento, Geração de
Emprego e Incentivo à Pesquisa. (GRI 102-46)
Os temas escolhidos a partir das pesquisas foram submetidos às instâncias
decisórias internas para análise e definição da matriz. Em seguida, esses temas foram distribuídos em 4 (quatro) macrogrupos - Gestão Ambiental, Desenvolvimento Regional, Crédito Verde e Responsabilidade Socioambiental
que serão desenvolvidos ao longo do relato. A Figura 1, a seguir, mostra os
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Gestão
Ambiental

Desenvolvimento
Regional

Crédito Verde

Responsabilidade
Socioambiental

Gestão Ambiental

Desenvolvimento
Regional

Crédito Verde

Responsabilidade
Socioambiental

Descarte adequado
de resíduos naturais
e tratamento de
efluentes

Acesso ao
crédito

Critérios
socioambientais
para a concessão de
financiamento

Combate à
discriminação e ao
assédio

Uso eficiente de
recursos naturais

Geração de
emprego

Combate ao
desmatamento
ilegal

Acessibilidade e
inclusão digital

Incentivo à
pesquisa

Ética nos
negócios

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).

A seguir, o Quadro 1 apresenta os assuntos materiais, seus limites e impactos,
bem como os capítulos nos quais serão abordados. (GRI 102-47, GRI 103-1)

Quadro 1 – Assuntos Materiais
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Limite /Impacto Externo

Capítulo

Material, energia, água, efluentes
e resíduos

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

Preservação ambiental; ganho de imagem; maior eficiência financeira;
credibilidade junto às partes interessadas.

Gestão ambiental

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 eficiência financeira;
credibilidade junto às partes interessadas.

Gestão ambiental

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 ambiental

Desenvolvimento regional

Investimento, políticas públicas,
comunidades locais

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,
Promoção do Desenvolvimento Regional
rotulagem de produtos e serviços

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

Investimento, treinamento e
educação, políticas públicas

Promoção do Desenvolvimento Regional

Melhor qualidade de vida para os nordestinos; dinamização da economia.

Desenvolvimento
Regional

Crédito Verde

Investimento, políticas públicas

Promoção da sustentabilidade

Ganho de imagem; ecoeficiência; melhores resultados financeiros.

Crédito verde

Critérios socioambientais para
concessão de financiamento

Desempenho econômico

Promoção da sustentabilidade; crédito
sustentável.

Prevenção de riscos; melhores resultados financeiros; ecoficiência.

Crédito verde

Combate ao desmatamento
ilegal

Desempenho econômico

Promoção da sustentabilidade; cumprimento
da legislação

Prevenção de riscos; melhores resultados financeiros

Crédito verde

Responsabilidade
socioambiental

Políticas públicas

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

Políticas públicas

Promoção da cultura de responsabilidade
socioambiental.

Acessibilidade; geração de emprego e renda; promoção do
desenvolvimento regional.

Responsabilidade
socioambiental

Ética nos negócios

Combate à corrupção;
conformidade

Ética empresarial; autosssustentabilidade nos
negócios.

Ganho de imagem; maior satisfação dos clientes externos; atendimento
igualitário

Responsabilidade
socioambiental

Prevenção à lavagem de
dinheiro e à corrupção

Combate à corrupção

Redução de risco financeiro; funcionários
capacitados.

Risco de imagem; maior credibilidade; transparência.

Responsabilidade
socioambiental

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Limite/Impacto Interno

Gestão ambiental

PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA

Aspectos GRI

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).

Por fim, no relatório de 2018 constam os indicadores específicos do setor
financeiro conforme a metodologia GRI-Standard.
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Para mais informações acerca do relatório ou do desempenho socioambiental do Banco do Nordeste, acessar o site www.bnb.gov.br. Em caso de
perguntas e sugestões de melhoria relativas ao Relatório de Sustentabilidade, entrar em contato por meio do correio eletrônico: relacionamento@bnb.
gov.br. (GRI 102-53)
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O Banco do Nordeste do Brasil S.A. foi criado em 1952, por meio da Lei
Federal nº 1.649, e é classificado como instituição financeira múltipla organizada sob a forma de sociedade de economia mista, de capital aberto. (GRI
102-1) (GRI 102-5)
Quanto à estrutura societária do Banco do Nordeste, cabe reportar que, em
2018, o Fundo de Garantia de Operações do Crédito Educativo – FGEDUC,
parte integrante do Capital Social do Banco, passou a ser gerido pela Caixa
Econômica Federal. Assim, o acionista do Banco do Nordeste passou a ser
denominado “FI Caixa FGEDUC Multimercado”. Apesar disso, não ocorreram
mudanças significativas em relação ao tipo de sociedade e à participação
acionária da Instituição. (GRI 102-10)
Com sede em Fortaleza, estado do Ceará, o BNB atua nos nove estados da
região Nordeste do Brasil e no norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, atendendo 1.990 municípios. (GRI 102-3) (GRI 102-4)
A instituição atende a diversos segmentos de clientes, para os quais procura
diferenciar e customizar seus produtos e serviços, de acordo com as necessidades específicas de cada público. Esses segmentos são: MPE, Empresarial,
Corporate, Agronegócio, Pequeno e Mini produtor Rural, Agricultura Familiar, Microempreendedor Rural, Microempreendedor Urbano, Pessoa Física e
Governo. (GRI 102-6)
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O Banco dispõe de produtos e serviços para todos os portes de clientes:
grandes, médios, pequenos e microempresários dos setores de comércio,
indústria e serviços, bem como produtores rurais de todos os portes. Atua
também no microcrédito urbano e rural por meio dos Programas Crediamigo e Agroamigo. (GRI 102-6) (GRI 102-2)
Para garantir atendimento aos 1.990 municípios de sua área de atuação,
possui 292 agências, 475 unidades de atendimento em microfinança urbana, 201 unidades de atendimento em microfinança rural, além do Centro
Administrativo Presidente Getúlio Vargas - CAPGV - sede da empresa, e
de outras unidades administrativas como as Superintendências Estaduais,
Centrais, Centros Culturais entre outras. O Banco realiza ainda o programa
Agência Itinerante, ação por meio da qual leva seus produtos e serviços às
localidades onde não possui agência física. Em 2018, foram realizados 1.830
eventos desse tipo que possibilitaram o atendimento de 41.733 clientes.
(GRI FS13)
O Banco do Nordeste, enquanto órgão executor de políticas públicas, operacionaliza o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE,
que é sua principal fonte de recursos. Esse fundo é voltado para a redução
da pobreza e das desigualdades inter e intrarregionais, por meio do financiamento de setores produtivos.

Com recursos tanto do FNE como de outras fontes, o Banco do Nordeste realiza negócios bancários financeiros, a exemplo de operações de crédito comercial,
comércio exterior e câmbio, mercado de capitais, captação de recursos, dentre outros. (GRI 102-2)
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
- PERFIL ORGANIZACIONAL

O ano de 2018 foi muito representativo para o Banco do Nordeste, pois muitas marcas foram superadas e muitas ações foram implementadas com vistas a
fortalecer a participação da instituição no desenvolvimento regional. Nesse sentido, merecem destaque as ações das Figuras 2 a 6.

Informações Gerais
Desempenho Operacional (GRI 201-1)
Desempenho do FNE
Desempenho no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf
Desempenho por Segmento

Figura 2 – Destaques do FNE 2018

Figura 3 – Destaques do Microcrédito 2018

Fonte: Banco do Nordeste, Relatório da Administração (2018).

Fonte: Banco do Nordeste, Relatório da Administração (2018).
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Figura 4 – Prêmios Recebidos em 2018

Figura 5 – Outros Destaques 2018
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Fonte: Banco do Nordeste, Relatório da Administração (2018).
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Fonte: Banco do Nordeste, Relatório da Administração (2018).

Figura 6 – Prêmio Melhor Empresa para Trabalhar

Em 2018, o Banco do Nordeste contratou, aproximadamente, 5
milhões de operações de crédito, valor correspondente a um montante de R$ 43,6 bilhões, representando um incremento de 64,8%
em relação ao valor contratado em 2017.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
- PERFIL ORGANIZACIONAL
Informações Gerais
Desempenho Operacional (GRI 201-1)
Desempenho do FNE

Os financiamentos de longo prazo (investimentos rurais, industriais,
agroindustriais, infraestrutura, comércio e serviços) foram responsáveis por 75,7% dos recursos contratados, somando R$ 33,0 bilhões
em 577,0 mil operações. Esse valor representa um crescimento de
99,8% nos créditos de longo prazo em relação ao ano anterior.

Desempenho no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf
Desempenho por Segmento
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

3.2. Desempenho Operacional (GRI 201-1)

Para o alcance de resultados tão expressivos, em 2018, a Instituição contou
com o empenho de 7.012 empregados, incluindo sua Diretoria Executiva
composta de Presidente e seis diretores, 196 bolsistas de nível médio, 683
bolsistas de nível superior e 502 jovens aprendizes. (GRI 102-7)

As contratações de longo prazo foram realizadas em sua quase totalidade (98,9%) com recursos oriundos do FNE, alcançando R$ 32,7
bilhões no ano, o que representou um crescimento de 104,5% em
relação ao ano anterior.
Já os financiamentos de curto prazo (Microcrédito Urbano - Crediamigo, Crédito Direto ao Consumidor - CDC, Capital de Giro, Cartão
de Crédito, Conta Garantida, Câmbio e Desconto) representaram
24,3% do volume contratado em 2018, um montante de R$ 10,6
bilhões com total de 4,4 milhões de operações. O valor contratado
correspondeu a um aumento de 6,6% nos empréstimos de curto
prazo em relação a 2017.
Dentre as operações de curto prazo, destacam-se: o Programa Crediamigo, responsável por 84,6% das operações de curto prazo, no
valor total de aproximadamente R$ 9,0 bilhões; e as operações de
Câmbio, responsáveis por 8,7% das contratações, que somaram R$
915,9 milhões.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

A Tabela 1, a seguir, apresenta a evolução dos números das operações de
crédito (curto e longo prazo) entre 2017 e 2018.

No mesmo ano, a Receita Líquida do Banco foi de R$ 10,3 bilhões,
valor 0,34% superior à receita apurada no ano anterior. (GRI 102-7)

Tabela 1 – Contratações de operações de crédito (R$ milhões)

O Lucro Operacional alcançou R$ 1.243 milhões, apresentando um
crescimento de 8,3% em relação aos R$ 1.148 milhões obtidos em
2017.

- PERFIL ORGANIZACIONAL
Informações Gerais
Desempenho Operacional (GRI 201-1)

Tipo

Desempenho do FNE
Desempenho no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf
Desempenho por Segmento
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI
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2017
Qtde.

2018
Valor

Qtde.

Valor

Variação
Valor

Longo
Prazo(1)

595.984

16.517,8

576.994

33.005,5

99,8%

Curto
Prazo(2)

4.283.540

9.923,0

4.402.348

10.581,4

6,6%

Total

4.879.524

26.440,8

4.979.342

43.586,9

64,8%

Fonte: Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Controle Financeiro (2018).
Nota (1): Financiamentos rurais, industriais, agroindustriais, infraestrutura, comércio e serviços.
Nota (2): Empréstimos de microcrédito (Crediamigo), Crédito Direto ao Consumidor (CDC),
capital de giro, desconto, câmbio;, cartão de crédito e Conta Garantida.

Da mesma forma, apurou-se, em 2018, Lucro Líquido do Exercício
de R$ 725,5 milhões, 6,5% superior aos R$ 681,7 milhões obtidos em
2017.
Dentre os principais fatores responsáveis por esse bom desempenho, destaca-se a redução de 15% nas despesas com aprovisionamentos para créditos de liquidação duvidosa, incluindo as decorrentes de coobrigação com o FNE, e o crescimento de 9,4% das receitas
de prestação de serviços, o que representou um aumento de R$
212,3 milhões em relação às receitas do ano anterior.

3.3. Desempenho do FNE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
- PERFIL ORGANIZACIONAL
Informações Gerais
Desempenho Operacional (GRI 201-1)
Desempenho do FNE
Desempenho no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf
Desempenho por Segmento
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) foi a
fonte de recurso mais utilizada pelo Banco em 2018. Conforme a
Programação Anual, foram contratados R$ 32,65 bilhões de financiamentos, sendo R$ 16,18 bilhões para os setores Rural, Industrial, Agroindustrial, Turismo e de Comércio e Serviços, e R$ 16,47
bilhões para projetos de Infraestrutura. Esse resultado representa
um incremento de 104,4% em relação ao volume de recursos
contratados em 2017, ano em que o montante financiado foi de
R$ 15,97 bilhões.
Também, foram contratadas 571.057 operações de financiamentos a produtores rurais, empreendedores individuais e empresas,
com cobertura de 100% da área de atuação do FNE, com contratações em todos os 1.990 municípios, nos 11 estados da área de
atuação do Banco.
Além do FNE, o Banco do Nordeste opera ainda com outras
fontes de recursos, por exemplo: Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste (FDNE), Fundo de Investimento do Nordeste (Finor),
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o Fundo da Marinha
Mercante (FMM). Também atua em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

SUMÁRIO GRI

No mercado externo, mantém parcerias e alianças com instituições
internacionais, incluindo instituições multilaterais, como o Banco
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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3.4. Desempenho no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf
Os financiamentos com Pronaf apresentaram bons resultados em
2018. No ano, foram contratados 531,7 mil financiamentos, envolvendo o total de R$ 3,12 bilhões, o que representa 104% da meta
estabelecida para o período. Do montante aplicado, 74,2% foram
destinados ao Semiárido.
Em comparação ao ano anterior, verifica-se incremento de 9,5% no
volume de recursos aplicados, incluindo as operações realizadas
pela metodologia do Programa de Microcrédito Rural - Agroamigo.
Do total de financiamentos, 24,6 mil foram contratados com o segmento Agricultura Familiar, envolvendo o total de R$ 594,5 milhões
de recursos, dos quais 73,6% foram destinados a financiamentos na
região semiárida.
As outras 507,1 mil operações destinaram-se ao público do Agroamigo, que alcançou um montante de R$ 2,53 bilhões em financiamentos, o que representou um crescimento de 9,1% em relação
aos valores contratados em 2017. Esse financiamento atingiu uma
carteira ativa de R$ 4,58 bilhões e mais de 1,39 milhão de operações.

3.5. Desempenho por Segmento
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
- PERFIL ORGANIZACIONAL
Informações Gerais
Desempenho Operacional (GRI 201-1)

Microempreendedor
Urbano (Crediamigo)

Micro e Pequena Empresa
(MPE)

Corporate

R$ 8,95 bilhões
desembolsados em 2018;

R$ 2,9 bilhões de
operações contratadas;

762 clientes Corporate;

4,24 milhões de
operações; e

36.639 operações de
crédito realizadas;

R$ 14,8 bilhões em
operações contratadas
com recursos do FNE
(aumento de 470% em
relação a 2017);

Abertura de 414.257
contas correntes no
decorrer do ano de 2018.

Crescimento de 10,8 % em
relação a 2017;

R$ 12,7 bilhões em
operações de Infraestrutura
(valor 700% maior que
2017);

Acréscimo de 3,35% no
montante de operações;

Recorde histórico de
aplicação do FNE com R$
2,76 bilhões financiados
(108 % da meta
estabelecida);

45,4% das operações de
crédito oriundas do FNE
foram contratadas pelo
segmento Corporate; e

R$ 1,317 bilhão de
recursos do FNE aplicados;
e

52,9% dos recursos do
FNE aplicados no setor
comercial (R$ 1,46 bilhões);
e

No segmento
infraestrutura o segmento
representou 87,8% das
operações (percentual
260% superior ao de
2017).

Os resultados alcançados em 2018 evidenciam o excelente desempenho do Banco do Nordeste como banco de desenvolvimento integrado com as demandas regionais e como instrumento do poder
público federal para a execução de políticas públicas (Quadro 2).

Desempenho do FNE
Desempenho no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf

Quadro 2 – Principais destaques por segmento em 2018

Desempenho por Segmento
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Agricultura Familiar
(Pronaf)

Programa de Crédito
Fundiário

Pequeno e Miniprodutor
Rural

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

531,7 mil contratações em
2018;

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

481 operações pelo
Subprojeto de Aquisição
de Terras (SAT), no total de
R$ 22,9 milhões;

R$ 3,12 bilhões de recursos
aplicados (incremento de
9,5%);

14 contratos de repasse
SIC no montante de R$
3,48 milhões; e

Resultado 104% acima
da meta estabelecida em
2018; e

14 operações, no valor
de R$ 831,7 mil, pelo
Programa de Consolidação
da Agricultura Familiar
(CAF).

74,2% dos financiamentos
para o semiárido.

Fonte: Relatório Anual da Administração (2018).

6.347 operações de
crédito;

Resultado 19,2% acima
da meta estabelecida em
2018.

53,3% do total
de operações do
FNE aplicados na
Política Nacional de
Desenvolvimento Regional
(PNDR).

Fonte: Relatório Anual da Administração (2018).
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Agronegócio Pessoa
Física

Pessoa Física

R$ 1,431 bilhão de
contratações com recursos
do FNE;

Expansão na base de
clientes de 5% e saldo
médio de R$ 222,8 milhões
em operações de Crédito
Comercial;

2.102 clientes atingiram
um saldo médio de
R$ 698,8 milhões em
captação de recursos;

R$ 1,8 bilhão de captação
de recursos (PF);

Saldo devedor de
operações de crédito
da ordem de R$ 615,4
milhões.

Governo

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
- PERFIL ORGANIZACIONAL
Informações Gerais
Desempenho Operacional (GRI 201-1)
Desempenho do FNE
Desempenho no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf
Desempenho por Segmento
GESTÃO ESTRATÉGICA

574 operações (113,6% da
meta estabelecida para
2018).

GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

Disponibilização do P-Fies,
com recursos do FNE, 103
acordos de cooperação
com as mantenedoras
(instituições) e 231
operações no total de R$
1,5 milhão.

Fonte: Relatório Anual da Administração (2018).

Empresarial

10.058 clientes (involução
de 19,02% em relação ao
ano passado);

Valor de R$ 881,78 milhões
em contratações de
crédito de curto prazo e
comércio exterior;

R$ 8.885,08 milhões de
contratações de crédito
de LP, incluindo FNE
(aumento de 59% em
relação a 2017); e

Captação de recursos no
valor de R$ 3,3 bilhões
(incremento de 13,79%).

Fonte: Relatório Anual da
Administração (2018).

SUMÁRIO GRI
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Os demonstrativos contábeis do Banco do
Nordeste são elaborados conforme a Lei
das Sociedades por Ações e suas alterações
(Leis nºs 11.638 e 11.941). No tocante à
elaboração de demonstrações financeiras
consolidadas, o Banco não está sujeito a
fazê-la, pelo fato de não possuir entidades
coligadas ou controladas. (GRI 102-45)
As 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.

4. GESTÃO ESTRATÉGICA
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
- GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

O modelo de Planejamento Empresarial do Banco do Nordeste é baseado
na metodologia de Gestão para Resultados (GpR). Por meio dessa metodologia, o Banco prioriza o desenvolvimento e a transformação regional em
todas as suas ações, mensurando o desempenho e analisando os principais aspectos associados ao cumprimento da sua finalidade. Esse modelo,
utilizado na gestão pública, apresenta-se como uma proposta de cultura de
gestão com ênfase nos resultados que, ao ser aplicado, cria valor público.
Sua finalidade é direcionar os esforços organizacionais na busca sistemática
de alcance 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 compõe-se dos planos: estratégico, tático e operacional.

SUMÁRIO GRI

A implementação e o êxito desse modelo estão atrelados aos seguintes
princípios do seu planejamento: meritocracia, foco nos clientes e resultados, inovação e integridade.
No plano estratégico, são definidos os resultados a serem alcançados e os
impactos externos a serem atingidos. Para tanto, inicia-se com a definição
da missão, visão e valores (Figura 7), seguindo-se da construção de indicadores e estabelecimento de metas quadrienais. (GRI 102-16)

17

Figura 7 – Missão, Visão e Valores do Banco do Nordeste (GRI 102-16)

Missão

Atuar como o Banco de desenvolvimento
da Região Nordeste.

Visão

Ser o banco preferido do Nordeste,
reconhecido pela sua capacidade de
promover o bem-estar das famílias e a
competitividade das empresas da Região.

Valores

Justiça, governança, honestidade,
sustentabilidade, igualdade, democracia,
transparência, compromisso, respeito,
cooperação, confiança, disciplina e
civilidade.

Fonte: Diretoria de Planejamento/Banco do Nordeste (2018).

Constam ainda, no Planejamento Estratégico do Banco do Nordeste, as
diretrizes estratégicas, que norteiam as ações da organização, e as trilhas da
estratégia, que consistem em um conjunto de orientações que contribuem
de forma transversal para a realização daquelas.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
- GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

Além disso, os indicadores e suas respectivas metas são classificados segundo a sua natureza em três dimensões do resultado: eficiência, eficácia e
efetividade (Figura 8).
Cada uma dessas dimensões possui elementos que são classificados de acordo com a natureza: insumos, atividades, produtos, resultados e impactos;
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 o Banco.
Figura 8 – Dimensões do Resultado

Eficiência

Eficácia

Efetividade

Quantidade e
qualidade de
produtos e serviços
entregues ao usuário.

Resultados gerados
foram suficientes
para atender a
missão e a visão
estabelecidas pelo
Banco, gerando valor
público.

SUMÁRIO GRI

Insumos empregados  
(humanos, logísticos,
tecnológicos e
financeiros) geraram
produtos e serviços
adequados.

Fonte: Diretoria de Planejamento/Banco do Nordeste (2018).
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Para a comunicação do Planejamento Empresarial, 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 esse conteúdo na internet para amplo acesso
em: www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/planejamento-empresarial

O Planejamento Empresarial vigente em 2018 foi consolidado por meio do Mapa Estratégico, conforme Figura 9 a
seguir.
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

Figura 9 – Planejamento Empresarial 2018

PERFIL ORGANIZACIONAL
- GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Fonte: Diretoria de Planejamento/Banco do Nordeste (2018).
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5. GOVERNANÇA CORPORATIVA
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
- GOVERNANÇA CORPORATIVA
Estrutura de Governança (GRI 102-18)
Gestão de Riscos (GRI 102-11)
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

5.1. Estrutura de Governança (GRI 102-18)
O Banco do Nordeste 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, de Remuneração e Elegibilidade, de Riscos e de Capital 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;

• Comitê de Riscos e de Capital;

• Conselho de Administração;

• Auditoria Interna;

• Diretoria Executiva;

• Controles Internos;

• Conselho Fiscal;

• Comissão de Ética;

• Comitê de Auditoria;

• Auditoria Externa.

• Comitê de Remuneração e Elegibilidade;
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A estrutura de governança do Banco está alicerçada em seu Estatuto Social, que é o instrumento 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.
Além do Estatuto Social, o Banco do Nordeste possui os regimentos
internos de seus Comitês e Colegiados, além do Código de Conduta
Ética e Integridade, que contém o compromisso da Instituição, dos
seus administradores e dos demais membros de órgãos estatutários,
dos empregados e colaboradores com o alinhamento dos padrões requeridos de comportamento pessoal e profissional ao mais alto nível
de ética e de integridade desejado para os processos e relacionamentos internos e externos da Instituição.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL

Com o propósito de fortalecer e proporcionar maior segurança à governança da Instituição, o Banco mantém política de decisões colegiadas em todas
as suas unidades. Para tanto, existem comitês, subcomitês e comissões de
nível estratégico, que visam à mitigação dos riscos associados ao processo
de tomada de decisão, entre os quais vale destacar:

GESTÃO ESTRATÉGICA
- GOVERNANÇA CORPORATIVA
Estrutura de Governança (GRI 102-18)
Gestão de Riscos (GRI 102-11)
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

Comitê de Auditoria
Órgão estatutário, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional CMN e pelo Banco Central do Brasil - BCB, por meio da Resolução nº 3.198,
de 27.05.2004. É subordinado ao Conselho de Administração do Banco, o
qual tem competência para nomear e destituir os membros desse Comitê.
Compõe-se de quatro membros, em sua maioria independentes, que têm
mandato de 3 (três) anos, não coincidente para cada membro, permitida
uma única reeleição.

SUMÁRIO GRI

Comitê de Remuneração e Elegibilidade
Esse comitê tem suas prerrogativas, atribuições e encargos estabelecidos em legislação e regulamentação específica, bem como no respectivo
Regimento Interno. É composto por cinco membros efetivos, eleitos pelo
Conselho de Administração, em sua maioria membros independentes, para
mandato de dois anos, sendo permitidas três reconduções, no máximo.
Pelo menos um dos membros é escolhido dentre os empregados e demais
membros de outros comitês, preferencialmente do Comitê de Auditoria, ou
do Conselho de Administração, observado o disposto nos arts. 156 e 165 da
Lei nº 6.404, de 1976.
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Comitê de Riscos e de Capital
É formado por três membros efetivos, a maioria não empregados do Banco,
com mandato de dois anos, admitidas até três reconduções consecutivas,
nos termos das normas vigentes. O Comitê de Riscos e de Capital tem suas
prerrogativas, atribuições, remuneração e encargos previstos nas normas e
regulamentação específica, bem como em seu regimento interno.

5.2. Gestão de Riscos (GRI 102-11)
O funcionamento da estrutura organizacional do BNB está apoiado nos
princípios da boa Governança Corporativa, destacando-se uma adequada
gestão integrada de riscos, fundamentada na observância às normas e
diretrizes da supervisão e da regulação bancária e na exposição aos riscos
em função da capacidade para assunção desses riscos e da sustentabilidade
dos negócios.
Assim, o Banco adota postura conservadora na gestão de riscos e de capital
e define a relevância dos riscos em função do seu potencial de impacto no
alcance dos objetivos estratégicos da Instituição.
Nesse contexto, em 2007, foi criada a Diretoria de Controle e Risco, voltada ao gerenciamento do risco da Instituição, atendendo às Resoluções
nº 3.380, de 29 de junho de 2006, nº 3.464, de 27 de junho de 2007 e 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.
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22

Para garantir a implantação das diretrizes e políticas vigentes, o BNB conta, em sua estrutura, com a Diretoria de Controle e Risco e a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos. Dentre as atribuições dessa
Superintendência, destacam-se a análise e o encaminhamento, para deliberação pela Diretoria, de propostas sobre
a política corporativa de gestão de riscos e também de propostas de criação, extinção ou ajustes nas metodologias,
modelos e procedimentos para identificação, mensuração, avaliação, monitoração e mitigação desses riscos. As
responsabilidades básicas atribuídas às unidades da Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de
Riscos são periodicamente monitoradas pela Diretoria Executiva, pelo Comitê de Riscos e de Capital e pelo Conselho
de Administração.
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.
O Banco dispõe de uma Declaração de Apetite por Riscos, onde estão estabelecidos os níveis de apetite por riscos e
de tolerância a riscos, cujos indicadores são monitorados mensalmente.

6. GESTÃO AMBIENTAL
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Neste capítulo, serão abordados os tópicos: gestão ambiental, uso eficiente dos recursos naturais, descarte adequado de resíduos e tratamento de
efluentes. Na gestão desses temas, destaca-se a Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) como uma importante ferramenta de integração
das diretrizes socioambientais no Banco do Nordeste, e as ações de conscientização sobre a utilização racional de recursos (Figura 10).

Uso Susentável de Recursos

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Material
Energia
Água

DINSA
SUMÁRIO GRI

Efluentes
Resíduos

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

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

ODS

CRÉDITO VERDE

Figura 10 – Gestão Ambiental (GRI 301-1, 302-1, 303-1, 303-3 e 306-2)
Tópicos GRI

Gestão de Resíduos
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

07 - As empresas devem
apoiar uma abordagem
preventiva aos desafios
ambientais
08 - Desenvolver iniciativas
para promover maior
responsabilidade ambiental
09 - Incentivar o
desenvolvimento e a difusão
de tecnologias ambientais
amigáveis

6.1. Gestão Ambiental
A Gestão Ambiental é essencial para o Banco do Nordeste, pois,
através dela, o Banco busca fortalecer sua atuação como o Banco de Desenvolvimento da Região Nordeste, além de estimular
ações no âmbito de sua responsabilidade socioambiental. Em
função disso, o Banco incorpora, nas suas práticas negociais e
administrativas, a variável ambiental. (GRI 103-1)
Como forma de reforçar esse compromisso, o Sistema de Gestão Ambiental do Banco (SGA), busca desenvolver, entre todo
seu corpo funcional, uma cultura de consumo consciente dos
recursos naturais bem como de destinação correta de resíduos.
(GRI 103-2)
Para disseminar internamente essas atividades, o Banco conta
com os facilitadores ambientais, além de cursos disponíveis em
sua Comunidade Virtual de Aprendizagem e campanhas de
conscientização sobre o uso racional de recursos.(GRI 103-3)

6.2. Gestão para a Sustentabilidade
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O Banco, através do seu modelo de gestão e da sua Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), visa à sustentabilidade em seus negócios,
além de disseminar, entre seu público de relacionamento, uma cultura de
responsabilidade socioambiental por meio de diversas ações e posicionamento institucional no setor financeiro.
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Além disso, como signatário do Protocolo Verde, o Banco adota critérios de
sustentabilidade na concessão de crédito e posturas administrativas alinhadas às melhores práticas.
Dentre outras iniciativas, destaca-se a adesão ao acordo de cooperação
técnica entre instituições financeiras. Tal acordo, celebrado com a Federação
Brasileira dos Bancos (Febraban) e a Polícia Federal, prevê o desenvolvimento de projetos e ações voltados para o compartilhamento de tecnologias e
de informações. A parceria também inclui iniciativas visando segurança das
transações de clientes, com foco no combate a fraudes bancárias eletrônicas
(incluindo cartão de débito, cartão de crédito, internet banking e boletos).
Além disso, o Banco do Nordeste, juntamente com outras 28 instituições
financeiras, participa da Comissão Setorial de Responsabilidade Social e
Sustentabilidade (CRSS) da Febraban, um espaço de debates e difusão de
informações voltadas para o tema sustentabilidade no setor financeiro.
Outra importante medida foi a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção em outubro de 2013. Essa iniciativa, do Instituto
Ethos, tem como objetivo promover políticas de integridade e combate à
corrupção nas instituições, em favor da ética nos negócios. (GRI 102-12)
A fim de disseminar internamente as estratégias empresariais acerca da
sustentabilidade, o Banco conta com 514 facilitadores socioambientais,
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empregados que, além de suas funções habituais, desempenham o papel
de animadores e coordenadores das iniciativas de RSA em suas unidades,
iniciativas essas que abrangem desde o uso racional dos recursos naturais a
ações sociais, contribuindo para o cumprimento e a divulgação da Política
de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) do Banco.
Nesse contexto, destaca-se que, em 2018, o Banco implementou 32 ações
constantes no Plano de Ação para implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental. Já para 2019, o Plano prevê a implementação de
24 novas ações. O prazo acordado com o Banco Central para implementação de todas as ações do Plano é 30/07/2020. Dentre as ações realizadas em
2018, destacam-se as seguintes no Quadro 3.
Quadro 3 – Ações implementadas em 2018 (PRSA)
Ações da Política de Responsabilidade Socioambiental (2018)
Apoiar anualmente projetos sociais voltados para minimizar as desigualdades sociais, por meio de
incentivos fiscais, utilizando-se de editais públicos;
Realizar ações de promoção voltadas para o estímulo ao financiamento de projetos que tenham como
finalidade a prevenção, mitigação e minimização dos efeitos negativos das mudanças climáticas;
Apoiar financeiramente, através de editais, projetos de pesquisa e difusão, com recursos não reembolsáveis, voltados para as áreas de: meio ambiente, tecnologia social, convivência com o semiárido e
responsabilidade socioambiental;
Disponibilizar informações sobre crédito responsável aos clientes de micro e pequeno portes, como
forma de promover a sua educação financeira;
Realizar palestras de disseminação da PRSA nos Fóruns de Gestão das Superintendências Estaduais;
Promover parcerias externas com organizações da sociedade civil, universidades e centros de pesquisa, visando o desenvolvimento de projetos e ações, envolvendo temas relacionados a meio ambiente
e responsabilidade social.

6.3. Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização em
decorrência de mudanças climáticas (GRI 201-2)
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O Banco do Nordeste, por ser uma instituição financeira de desenvolvimento, procura, por meio de suas ações, prevenir, mitigar e minimizar os impactos decorrentes das mudanças climáticas, especialmente no semiárido
brasileiro.
A participação do Banco no financiamento do setor rural da região é significativa, e esse é o setor mais afetado pelos efeitos das recorrentes secas
ocorridas na região nos últimos anos, impactando, principalmente, a produtividade dos agricultores familiares que têm suas safras comprometidas, às
vezes, impossibilitando-os de honrarem seus compromissos financeiros.
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Buscando minimizar o cenário gerado pelas mudanças climáticas no semiárido, o Banco do Nordeste conta com atendimento diferenciado para esta
sub-região, destinando pelo menos metade dos recursos do FNE – Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (seu principal funding) para
o semiárido, anualmente.
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As unidades de negócios do Banco também estimulam, nos projetos a
serem financiados, a inclusão de investimentos em ações 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 Sustentabilidade Ambiental (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 meio do FNE Sol.
Além dos impactos ambientais indiretos, decorrentes das atividades produtivas que financia, os processos internos de trabalho no Banco do Nordeste,
como em qualquer empresa, também apresentam sua parcela de impactos
ao meio ambiente.
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SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL

Visando à redução desses impactos diretos e indiretos, a Política de Responsabilidade Socioambiental - PRSA do Banco do Nordeste apresenta diversos
dispositivos, entre princípios e diretrizes, que orientam o corpo funcional na
busca de níveis cada vez mais aprimorados de responsabilidade socioambiental. Entre esses dispositivos, vale destacar:
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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, mitigação e minimização dos efeitos
negativos causados pela mudança de clima.
Fomentar negócios sustentáveis por meio da disponibilização das
linhas de crédito verde, o que inclui 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.
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Muitas diretrizes da PRSA se efetivam por meio do processo de crédito,
enquanto outras se materializam por meio do Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), que adota as seguintes linhas de ação prioritárias: Uso Sustentável de
Recursos e Gestão de Resíduos.

6.4. Uso Sustentável de Recursos
O Banco entende a importância de combater o desperdício dos
recursos e, por isso, busca adotar práticas sustentáveis com a
finalidade de reduzir os impactos de sua operação sobre o meio
ambiente. Assim, para reforçar seu compromisso com a sustentabilidade, essa instituição adota ações para reduzir o desperdício de recursos em suas unidades. Nesse contexto, destaca-se o
consumo de energia elétrica, que é insumo essencial nas operações de todas as suas unidades. (GRI 103-1)
A gestão desse tema material é amparada em princípios e
diretrizes da Política de Responsabilidade Socioambiental do
Banco e busca o monitoramento para evitar perdas e aumentar
a eficiência das atividades no que se refere ao uso de recursos,
conforme descrito a seguir. (GRI 103-2)
Os resultados dessas ações são acompanhados e avaliados
periodicamente, visando à gestão de desempenho. O impacto
gerado reflete na redução dos custos com energia, água, combustível e papel. Esse resultado é consequência das campanhas
e ações de redução do consumo dos recursos promovidas pela
Direção do Banco. Também nesse caso, desde 2018, o Banco
vem revisando o processo de gestão, buscando ampliar a eficácia de sua abordagem de gestão do tema. (GRI 103-3)
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Em 2018, ocorreram reduções significativas nos consumos de energia
elétrica, água e combustíveis. A gestão desses indicadores seguiu a mesma
metodologia adotada nos anos anteriores. A Figura 12, a seguir, mostra os
resultados alcançados.
Figura 12 – Uso de Recursos em 2018
Energia Elétrica
(GRI 302-1)

Redução de 7% do consumo em relação a 2017.

Gestão para a Sustentabilidade

decorrência de mudanças climáticas (GRI 201-2)
Uso Susentável de Recursos

Para esse cálculo, foram consideradas 315 unidades consumidoras, número
que variou ao longo do período, considerando-se que oito unidades foram
desativadas em 2018, uma foi adicionada, e que ocorreram algumas realocações de unidades.

Combustíveis (GRI 302-1)

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização em

Em 2018, o consumo total de energia elétrica foi de 45.964 MWh (Megawatt-Hora), ou 165.471 GJ (Gigajoules). Esse valor correspondeu a uma redução
de aproximadamente 7% em relação a 2017.

Água
(GRI 303-1)

Redução de 34% em relação ao total consumido
em 2017.

Gestão de Resíduos

Com relação ao consumo de gasolina e óleo diesel, os dados apurados em
2018 estão discriminados na Tabela 2, a seguir.
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Combustível
(GRI 302-1)

Óleo diesel: Redução de 7% em relação a 2017.
Gasolina: redução de 14% em relação a 2017.

Fonte: Ambiente de Gestão do Patrimônio (2019).
Nota:(1) Os valores de água e combustíveis referem-se ao volumes consumidos no Centro
Administrativo - CAPGV.

Energia elétrica (GRI 302-1)
A redução do consumo de energia nas instalações do Banco, em 2018, ocorreu em virtude de reformas, modernizações ou realocações de unidades,
com substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, projetos de
sistemas de climatização e aquisição de equipamentos com foco na racionalização e redução do consumo de energia elétrica.
Ressalta-se, no entanto, que o Banco não possui controles de identificação
de consumo isolado de refrigeração em relação ao consumo total e não
possui sistemas de aquecimento ou vapor nas suas instalações.
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Tabela 2 – Consumo de gasolina e óleo diesel em 2018
Valor
gasto/R$

Preço médio
R$/litro

Quantidade
em litros

Variação de
consumo
(2018-2017)

Gasolina

R$ 154.019,18

R$ 4,72

33.189

-14%

Óleo Diesel

R$ 118.202,80

R$ 3,93

1.234

-7%

Combustível

Fonte: Ambiente de Gestão do Patrimônio / Ambiente de Serviços de Logística (2019).
Nota(1): Os valores referem-se ao consumo no Centro Administrativo – CAPGV;
Nota (2): O valor total aproximado em reais gasto com cada tipo de combustível foi calculado
considerando um valor médio de R$ 4,72 por litro de gasolina e R$ 3,93 por litro de
diesel. Essa média foi calculada a partir do total de litros consumidos

Água (GRI 303-1) (GRI 303-3)
Conforme a Tabela 3, a seguir, a água utilizada no Centro Administrativo
Presidente Getúlio Vargas - CAPGV provém das seguintes fontes:

A água consumida no CAPGV é
proveniente de poços1 e da rede
pública de distribuição, e em 2018
Fonte
Volume
o volume total consumido foi de
159.681 m³, com redução de aproPoços
135.273 m³
ximadamente 34% em relação ao
CAGECE
24.408 m³
total registrado em 2017. O volume obtido da Cagece é computaFonte: Ambiente de Gestão do Patrimônio
do através de dois hidrômetros. Já
(2018).
os volumes captados nos poços,
assim como os volumes provenientes da estação de tratamento de esgoto ETE, são obtidos através da soma das vazões médias das bombas utilizadas
para a captação multiplicadas pelo número médio de horas/dia em que
essas bombas são acionadas ao longo do ano. Esse cálculo é realizado com
base em estimativas do tempo de bombeamento, pois não há um controle
definido para esse parâmetro. Os valores assim obtidos são organizados em
planilha eletrônica para acompanhamento e gestão, com identificação de
eventuais anormalidades e adoção de medidas saneadoras.

Além disso, o maior índice de chuvas reduziu a demanda pelo uso de água
da concessionária local (Cagece), principalmente para irrigação e limpeza
de áreas externas.

De maneira geral, atribui-se a redução de 34% no volume consumido em
2018 em relação a 2017 à mudança da metodologia de estimativa do volume consumido da água dos poços, visto que, em 2017, foi considerada a
utilização das bombas em todos os dias do ano, enquanto em 2018, considerou-se a utilização apenas nos dias úteis. (GRI 102-48)

No desempenho de suas atividades, o Banco do Nordeste utiliza vários tipos
de materiais, tais como equipamentos eletroeletrônicos, móveis e utensílios, materiais de escritório, materiais de limpeza, papel e copos descartáveis. Dentre esses, o papel representa um volume significativo de consumo,
sendo, por isso, um dos itens monitorados pelo Sistema de Gestão Ambiental da Instituição (Tabela 4).

Tabela 3 – Consumo de água no
CAPGV em 2018
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1 Em relação aos poços artesianos em uso no CAPGV, alguns já existiam quando o imóvel foi adquirido pelo Banco
do Nordeste, em 1970, e outros foram escavados nos anos subsequentes, motivo pelo qual não existem dados
históricos sobre eles. Somente em 1992, através da Lei Estadual nº 11. 996/92, o Estado do Ceará passou a exigir a
outorga para captação de águas subterrâneas. Contudo, até essa data, todos os poços já haviam sido cavados, sem
que houvesse esse tipo de exigência.
Assim, prezando pela responsabilidade social e ambiental, o Banco está envidando esforços para obtenção das
outorgas de uso da água de todos os poços e deverá providenciar, ainda durante o segundo semestre de 2019, o
atendimento de todas as exigências necessárias para emissão das referidas outorgas como, por exemplo, contratação de projeto e memorial descritivo dos poços, contratação de testes de vazão com emissão de ART, entre outras. A
expectativa é de que a obtenção dessas outorgas já deverá ser reportada no próximo Relatório de Sustentabilidade,
referente a 2019.
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Cabe informar que os dados relativos às demais Unidades do Banco, fora
do CAPGV, não são coletados e gerenciados, tendo em vista tratarem-se
de valores inexpressivos por unidade consumidora, não se justificando seu
gerenciamento em termos econômicos.
A água proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE é utilizada
para a irrigação dos jardins do CAPGV, que ocupam área aproximada de
10 ha. Esse efluente tratado já possui nutrientes (N e P) que contribuem
para um melhor crescimento da vegetação. Ao mesmo tempo, reduz-se o
volume do efluente lançado no canal do sangradouro da lagoa do Passaré.
Em 2018, o volume de água obtido dessa forma correspondeu a 14.112 m³,
ou 8,91% do total utilizado no CAPGV. (GRI 303-3)

Materiais Descartáveis

6.5. Gestão de Resíduos

Tabela 4 – Consumo de Materiais Descartáveis em 2018
Material

Volume
Consumido 2017

Volume
Consumido 2018

Variação Total

Papel (resma)

313 mil

278 mil

-11%

Copo Descartável

15,84 milhões

19,60 milhões

+24%
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Fonte: Ambiente de Serviços de Logística (2018).

Gestão Ambiental
Gestão para a Sustentabilidade
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização em
decorrência de mudanças climáticas (GRI 201-2)
Uso Susentável de Recursos
Gestão de Resíduos
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Conforme os dados apurados em 2018, foram consumidas 278.652 resmas
de papel A4, aproximadamente 660 toneladas. Esse valor representa uma
economia de cerca de 81 toneladas e uma redução de 11% em relação ao
ano anterior. Sua redução está relacionada à ampliação do processo digital
na geração de documentos e utilização racional dos equipamentos de cópia
(impressão).
O peso total do papel consumido foi calculado a partir do peso médio de
uma resma de papel A4 (500 folhas), 2,37 kg, multiplicado pela quantidade
de 278.652 resmas utilizadas.
Por outro lado, o consumo de copos descartáveis aumentou em 24% em
relação ao ano anterior, correspondendo a um consumo de cerca de 19,6
milhões de unidades, aproximadamente 32,3t. Diante desse resultado, já
está prevista a realização de campanha para estimular a redução na utilização de copos descartáveis.
O volume consumido de copos descartáveis foi estimado considerando o
peso de um pacote de 100 unidades (150 ml) dividido por 100, chegando-se ao peso de 1,65 g por unidade. Em seguida, esse valor foi multiplicado
pelo total de copos consumidos no ano (19.597.590 unidades).

29

Preocupado com os impactos ambientais causados em sua operação, o Banco empenha-se em desenvolver formas de mitigação através de iniciativas voltadas para a Gestão Ambiental. (GRI
103-1)
Para tanto, seu processo interno é amparado por manuais normativos específicos que disciplinam as atribuições e obrigações
das diversas unidades do Banco. Assim, os dados fornecidos
pelas unidades são consolidados e gerenciados pela área responsável. (GRI 103-2)
Com essa atividade, busca-se orientar a destinação correta de
resíduos gerados, com resultados positivos descritos neste
relatório, bem como reorientar as ações quando os resultados
apontarem essa necessidade. Assim, a partir de 2018, o Banco
vem revisando o processo de desenvolvimento de seu Sistema
de Gestão Ambiental, buscando ampliar a eficácia de sua abordagem de gestão do tema. (GRI 103-3)

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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Descarte adequado dos resíduos e tratamento de efluentes (GRI 301-1)

Coleta Seletiva (GRI 306-2)

Além dos resíduos recicláveis, o CAPGV e demais unidades do Banco podem gerar, em suas atividades, outros tipos de resíduos, tais como: resíduos
eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, óleo mineral,
resíduos de podas e de construção civil.

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

GOVERNANÇA CORPORATIVA
- GESTÃO AMBIENTAL
Gestão Ambiental
Gestão para a Sustentabilidade
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização em
decorrência de mudanças climáticas (GRI 201-2)
Uso Susentável de Recursos
Gestão de Resíduos

Desses, os que são considerados resíduos perigosos são coletados por empresas especializadas, responsáveis pela coleta, descontaminação e destinação final adequada. Não há periodicidade estabelecida para o recolhimento
e destinação desses materiais, ocorrendo sempre que necessário, de acordo
com o nível de utilização dos reservatórios de coleta. Em 2018, não houve
registro de destinação desse tipo de resíduo.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Quanto aos resíduos de podas e de construção civil, também coletados por
empresa especializada, os volumes registrados em 2018 foram de 960 m³ e
806 m³, respectivamente.
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, por empresa especializada.

DINSA
SUMÁRIO GRI

Quanto ao tratamento de efluentes, o centro administrativo do Banco do
Nordeste (CAPGV) possui uma estação própria de tratamento de esgoto.
Conforme já informado no item 6.4, parte da água fornecida pela ETE é
reutilizada para irrigação dos jardins, e parte é destinada a uma lagoa próxima. Em 2018, 8,91% da água utilizada no CAPGV proveio dessa estação de
tratamento.
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Em 2018, o Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV) e
outras 7 unidades do Banco (Aracaju-Centro/SE, Aracaju-Siqueira Campos/
SE, Salvador-Barra/BA, Edifício Miguel Calmon/BA, Natal-Roberto Freire/RN,
Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte e Imperatriz/MA) doaram o total de 28,95 toneladas de resíduos recicláveis para associações e
cooperativas de catadores.
A periodicidade de coleta de resíduos recicláveis no CAPGV é semanal, enquanto nas outras 7 (sete) unidades mencionadas a coleta seletiva solidária
é realizada mensalmente.
O total de resíduos recicláveis destinados teve uma tendência de redução
ao longo dos últimos 5 anos (conforme Gráfico 1 abaixo). Mas em relação ao
último período (2018/2017), pode-se observar um leve aumento de 2,74%
em relação ao ano anterior.
Em relação à coleta de resíduos somente do CAPGV, no mesmo período,
observa-se um aumento de 12% em 2018, quando foram coletadas 17,77
toneladas.

Gráfico 1 – Quantidade de resíduos recicláveis coletados em 2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
- GESTÃO AMBIENTAL
Gestão Ambiental
Gestão para a Sustentabilidade
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização em
decorrência de mudanças climáticas (GRI 201-2)
Uso Susentável de Recursos
Gestão de Resíduos
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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7. DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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Desenvolvimento Regional

Neste capítulo, serão apresentadas as políticas e linhas de crédito destinadas à promoção do desenvolvimento regional, além das ações voltadas
para estimular o acesso ao crédito, a geração de emprego e o incentivo à
pesquisa (Figura 13).

Programas de Financiamento

cultura Familiar (Pronaf)
Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
Depósitos para Reinvestimento

Impactos econômicos
indiretos
Acesso ao crédito

Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter

Geração de emprego

Acesso ao crédito
Programas de Microfinanças
Geração de emprego
Incentivo à pesquisa
Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e Encontro Regional de Economia
(GRI 102-12)

Hub Inovação Nordeste – Hubine (GRI 102-12)
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DINSA
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1 - Acabar com a
pobreza em todas as
suas formas, em todos
os lugares
4 - Garantir educação
inclusiva, equitativa e de
qualidade
8 - Promover o
crescimento econômico
sustentado, inclusivo e
sustentável
10 - Reduzir as
desigualdades dentro
dos países e entre eles

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).

Pacto Global

Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-

Figura 13 – Desenvolvimento Regional (GRI 203-2, 401-1, 402-1, FS14 e
FS13)
ODS

Nordeste - FNE

Tópicos GRI

Fundo Constitucional de Financiamento do

6 - Eliminação da
discriminação no
emprego

(GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

7.1. Desenvolvimento Regional
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O Desenvolvimento Regional é o principal compromisso do Banco do Nordeste para a superação das desigualdades intra e inter-regionais. Tal tópico está diretamente relacionado com a missão do Banco e se
realiza, especialmente, através de suas políticas e linhas de financiamento disponibilizadas aos agentes
produtivos de sua área de atuação. (GRI 103-1)

- DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
Desenvolvimento Regional
Programas de Financiamento
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)

Sua gestão é realizada de forma integrada entre as áreas responsáveis através da Programação Anual
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que norteia a aplicação dos recursos do
Fundo com base nos marcos regulatórios dos fundos constitucionais, nas diretrizes e prioridades emanadas do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e pela Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene), respaldados pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e nos
direcionamentos obtidos junto aos governos federal estaduais e municipais, e sociedade civil organizada. (GRI 103-2)

Depósitos para Reinvestimento
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Acesso ao crédito
Programas de Microfinanças
Geração de emprego
Incentivo à pesquisa
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O Banco investe, ainda, continuamente, na modernização de sua plataforma tecnológica a fim de otimizar o gerenciamento de programas e o atendimento a clientes. Mantém intenso relacionamento
institucional com órgãos do Governo Federal responsáveis pelas políticas públicas de Desenvolvimento
Regional (em especial o Ministério do Desenvolvimento Regional e SUDENE) bem como seus correlatos
estaduais visando alinhamento de sua atuação e políticas. Também, a execução da Programação Anual
do FNE é monitorada por área especializada, buscando o efetivo cumprimento das metas e diretrizes
programadas. Por fim, o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – Etene, órgão interno
do Banco, conta com equipe dedicada à avaliação de políticas e programas. Como impactos externos
de sua atuação destacam-se: a inclusão social e financeira, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento regional sustentável e a melhoria nas condições de vida da população regional. (GRI 103-3)

7.2. Programas de Financiamento
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O Banco do Nordeste, por meio de seus produtos e serviços, trabalha para
ampliar oportunidades, fortalecer os agentes produtivos, gerar empregos,
proporcionar melhoria na renda e no bem-estar das famílias, promovendo a
inclusão social e financeira, e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.
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Através da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), o Banco
preconiza o apoio a subespaços regionais, objetivando a redução das desigualdades regionais e a promoção da equidade no acesso a oportunidades
de desenvolvimento.
Assim, o Banco atende 1.278 municípios classificados como de baixa renda
ou estagnada, distribuídos nos estados na sua área de atuação, conforme
Tabela 5, a seguir: (GRI FS13)

Tabela 5 – Pontos de acesso a Municípios pouco populosos ou em desvantagem econômica, por UF - dez/2018 (GRI FS13)
UF

Municípios

Agências

Microcrédito Microcrédito Autoatendimento
Rural
Urbano
Próprio

AL

82

12

7

12

37

BA

342

45

29

46

135

CE

141

28

23

59

129

ES

18

4

-

0

6

MA

106

14

14

21

61

MG

97

10

10

16

43

PB

208

13

13

25

54

PE

101

12

16

23

60

RN

125

12

7

13

40

SE

58

10

11

15

47

1278

160

130

230

612

Total

Fonte: PNDR, Ministério da Integração.
Nota (1): Inclui municípios classificados no PNDR com tipologia sub-regional correspondente
a baixa renda e baixo dinamismo econômico.
Nota (2): Agroamigo: Por questões de facilidade de acesso e proximidade com a divisa dos
estados, postos do Agroamigo do estado Piauí foram segmentadas para outros
estados, sendo uma unidade para o estado da Bahia e duas unidades no estado do
Maranhão.
Nota (3): Crediamigo: Por questões de facilidade de acesso e proximidade com a divisa dos
estados, três postos do Agroamigo do estado Piauí foram segmentadas para outros
estados, sendo uma unidade para o estado da Bahia e duas unidades no estado do
Maranhão.
Nota(4): ATMs: Por questões de facilidade de acesso e proximidade com a divisa dos estados,
quinze equipamentos de autoatendimento do estado Piauí foram segmentadas
para outros estados, sendo cinco equipamentos para o estado da Bahia e dez equipamentos no estado do Maranhão.
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Para atender empreendimentos produtivos de todos os portes, nos mais
diversos setores, o Banco oferece um portfólio diversificado de produtos,
entre os quais se destacam: capital de giro, seguro de vida, câmbio de
exportação, financiamento à importação, conta corrente, cartão de crédito,
recursos do FNE, Pronaf, financiamento para a agricultura, agroindústria,
indústria, comércio e serviços, tecnologia, infraestrutura, entre outros.
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Depósitos para Reinvestimento
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Programas de Microfinanças
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As informações relativas a todos os produtos ofertados estão disponibilizadas no site do Banco do Nordeste na internet (www.bnb.gov.br).
Os programas de financiamento do Banco do Nordeste seguem o que está
estabelecido em sua Política de Responsabilidade Socioambiental e em outros normativos internos e externos que disciplinam o tema. O Banco adota
diversos cuidados em seu processo de crédito, desde a adoção de critérios
socioambientais bem definidos na concessão de financiamentos, até o
acompanhamento dos empreendimentos financiados, reduzindo consideravelmente a probabilidade de ocorrência de danos socioambientais associados à sua ação creditícia. O item 8.3 deste relatório traz informações mais
detalhadas sobre esses cuidados.

7.3. Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE
O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE é constituído
por recursos públicos destinados ao financiamento de atividades produtivas e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico
e social da sua área básica de atuação, constituída pela região Nordeste e
pelo norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Como instituição financeira administradora do FNE, o Banco do Nordeste
consolida sua atuação, enquanto banco de desenvolvimento da região
Nordeste, apoiando empreendimentos produtivos e políticas públicas que
impactam as comunidades urbanas e rurais nordestinas, por meio de sua
ação creditícia e de fomento.
A ação de crédito com recursos do FNE é norteada por regulamentação específica, direcionando o apoio a prioridades para o desenvolvimento regional e constitui política pública de financiamento, com programação anual
de aplicação elaborada pelo Banco do Nordeste de forma participativa com
a Sudene, Ministério da Integração Nacional, representações dos setores
produtivos, órgãos de apoio e entidades governamentais nos estados.
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Assim, a alocação dos recursos em termos de público beneficiário, área e setor econômico vincula-se ao alcance dos objetivos do Fundo, reproduzindo
os preceitos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), às
demandas dos estados e aos resultados esperados da ação do BNB enquanto operador e administrador dessa fonte de recursos.

Desempenho FNE 2018 (GRI 201-2)
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Seguindo a Programação Anual do FNE,
o Banco do Nordeste contratou financiamentos em 2018 no montante de
R$ 16,18 bilhões para os setores Rural,
Industrial, Agroindustrial, Turismo e de
Comércio e Serviços, além de valores
para o Financiamento Estudantil (P-Fies),
sendo a distribuição por estado apresentada na Tabela 6. Além disso, foram
aplicados R$ 16,47 bilhões para projetos
de Infraestrutura, conforme segmentação presente na Tabela 7, totalizando R$
32,65 bilhões no ano.

Tabela 6 – BNB/FNE 2018: Financiamentos
(Demais Setores) por Estado (R$ milhões)

Tabela 7 – BNB/FNE 2018: Financiamentos (Infraestrutura)
por Produto (R$ milhões)

Demais Setores
UF

Valor
Contratado

Infraestrutura
%

Atividades/Produto

Valor
Contratado

%

Energia Eólica

3.083,86

18,7

AL

757,3

4,7

BA

4.012,1

24,8

Saneamento Básico

1.634,63

9,9

CE

2.019,3

12,5

Energia Solar

2.677,61

16,3

ES

248,9

1,5

Aeroportos

1.208,94

7,3

MA

1.900,0

11,7

Geração/Transm./Distrib. Energia

7.007,44

42,5

MG

828,7

5,1

Recuperação Ambiental

800,00

4,9

PB

869,6

5,4

Petróleo e Gás

56,54

0,3

PE

2.437,6

15,1

16.469,01

100,0

PI

1.438,5

8,9

RN

941,9

5,8

SE

728,4

4,5

16.182,7

100,0

Total geral

Fonte: BNB, Base de Dados (Contratações Mensais).
Elaboração: Diretoria de Planejamento.

Total geral

Fonte: BNB, Base de Dados (Contratações Mensais);
Elaboração: Diretoria de Planejamento.

Em que pese o contexto restritivo imposto pela sazonalidade climática na região Nordeste e pela crise econômica
nacional, as diversas ações internas de aprimoramento no
processo de crédito e nos programas de financiamento,
assim como externas, de comunicação, prospecção e negociação, viabilizaram o incremento de 104,4% do volume
de recursos de contratações em relação a 2017, ano em
que o montante financiado foi de R$ 15,97 bilhões.
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Em termos de quantidade de operações, foram contratadas, em 2018, 571.057 operações de financiamentos a produtores rurais, empreendedores individuais e empresas,
com contratações em todos os 1.990 municípios em que o Banco atua. A Tabela 8 apresenta o resumo dessas contratações por setores econômicos.
Tabela 8 – FNE: Contratações por Setor Econômico (R$ milhões)

GOVERNANÇA CORPORATIVA

2017

GESTÃO AMBIENTAL

Setor

- DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
Desenvolvimento Regional
Programas de Financiamento
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
Depósitos para Reinvestimento
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Acesso ao crédito
Programas de Microfinanças
Geração de emprego
Incentivo à pesquisa
Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e Encontro Regional de Economia
(GRI 102-12)
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Rural
Agroindústria
Comércio e Serviços
Industrial
Turismo
Infraestrutura
Total

2018

Variação
% Valor
2018/2017

Quant.

Valor

Quant.

Valor

543.906

6.100,98

538.977

7.244,1

18,73

5.260

257,92

254

305,5

18,44

29.616

4.824,0

27.731

5.845,5

21,17

3.450

922,0

3.371

2.268,7

146,06

592

216,0

585

518,8

140,18

43

3.650,0

139

16.469,0

351,2

582.867

15.970,9

571.057

32.651,7

104,4

Os financiamentos às microrregiões prioritárias (municípios de
Baixa Renda e Média Renda), subespaços também previstos
na PNDR, atingiram um montante de R$ 24,4 bilhões, cerca de
74,9% dos financiamentos anuais do FNE; enquanto as Regiões
Integradas de Desenvolvimento (Rides) registraram contratações de R$ 591,0 milhões, superando o valor programado de R$
425,0 milhões.
Para a consecução desses resultados, várias ações externas, em
especial, junto aos empreendimentos de menor porte, foram
realizadas em 2018 pelo Banco do Nordeste, dentre as quais
pode-se destacar a nona 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).

Em relação à desconcentração espacial dos financiamentos do FNE em 2018, destacam-se não apenas os resultados expressivos no apoio aos menores portes, alcançando os
valores previstos na Programação da Fonte e o crédito em todos os 1.990 municípios da
área de abrangência do Fundo, mas também o financiamento no montante de R$ 16,3
bilhões para empreendimentos no Semiárido.

Durante esses eventos, são apresentadas informações e simulações de financiamento, bem como são realizados atendimentos
presenciais pelas agências do BNB, seus gerentes e agentes de
desenvolvimento, o que inclui cadastramento bancário e agendamento de visitas gerenciais, além de articulações locais de
fortalecimento da cooperação com parceiros públicos e privados locais. (GRI FS16)

Nesse sentido, deve ser ressaltado que o total de contratações para o Semiárido superou a
meta anual, sendo, ainda, superior em 117,3% ao montante financiado em 2017, quando
aplicou 7,5 bilhões, ante os 16,3 bilhões de 2018 mencionados acima. Esse crescimento foi
resultado da elevação do total dos financiamentos a agricultores familiares (Pronaf), a produtores rurais empresariais e a micro e pequenas empresas (MPEs), mas, principalmente,
ao setor de Infraestrutura, no qual foram aplicados R$ 9,6 bilhões nessa sub-região.

Participam também desses encontros, o atual Ministério do
Desenvolvimento Regional, que assumiu as atividades desenvolvidas até 2018 pelo antigo Ministério da Integração Nacional,
e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), como parceiros institucionais, além do Serviço Brasileiro
de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), as Prefeituras

Fonte: BNB, Base de Dados (Contratações Diárias); Elaboração: Diretoria de Planejamento.
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e, conforme a realidade de cada localidade, outras entidades, tais como a
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), dentre outras que também contribuem na mobilização e prestação
de serviços ao público-alvo dos encontros.
Desde a sua primeira edição, em 2010, foram realizados mais de 960 eventos FNE Itinerante nos onze estados financiáveis, atendendo a mais de 50
mil participantes, preferencialmente em municípios interioranos, do semiárido e sem agência física do BNB.

Impactos Econômicos Indiretos (GRI 203-2)
Em 2018, o Produto Interno Bruto - PIB do Brasil registrou modesto crescimento de 1,1% em relação a 2017. No caso da região Nordeste, o desempenho foi ainda mais modesto, tendo em vista que o índice de atividade
chegou a cair 0,5%, enquanto as outras regiões apresentaram crescimento:
Norte (+2,2%), Sul (+1,7%), Sudeste (1,2%) e Centro-Oeste (+0,8%).
Apesar desse cenário desafiador, o Banco do Nordeste conseguiu contratar,
com recursos do FNE, um total R$ 32,6 bilhões, representando um incremento nominal de 104,5% em relação ao exercício 2017. As contratações
foram distribuídas entre os setores Infraestrutura (50,4%), Rural (agricultura
e pecuária, 22,2%), Comércio e Serviços (17,9%), Indústria (6,9%), Turismo
(1,6%) e Agroindústria (0,9%).

(GRI 102-12)
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Considerando apenas os efeitos dentro da área de atuação do Banco do
Nordeste, estima-se que referidos financiamentos acarretarão – por meio
de efeitos diretos, indiretos e induzidos (de renda) – os chamados impactos
do tipo 2, acréscimos no Valor Bruto da Produção (VBP) regional de aproximadamente R$ 67,8 bilhões, em decorrência dos financiamentos realizados
no ano de 2018. O setor que tem a maior participação no valor bruto da
produção regional é a Infraestrutura, com R$ 34,2 bilhões aproximadamente,

seguido pelo Setor Rural (R$ 14,9 bilhões) e o Setor de Comércio e Serviços
com R$ 12,3 bilhões. Cabe aqui salientar a importância do financiamento à
Infraestrutura nesse momento de recuperação econômica, como forma de
assegurar um desenvolvimento sustentável no longo prazo, bem como contribuir para a melhoria nas expectativas dos agentes econômicos privados.
O valor agregado (renda) à economia da área de atuação do Banco do Nordeste ou valor adicionado (uma aproximação da parcela do PIB da Região,
decorrente dos financiamentos do FNE) é estimado em R$ 34,9 bilhões, com
expressiva representação dos três setores comentados anteriormente.
No que tange ao emprego, estima-se que cerca de 1.419 mil ocupações
(formais e informais) deverão ser geradas e/ou mantidas na área de atuação do Banco do Nordeste, a partir dos investimentos realizados no ano de
2018. Isto é, na medida em que os efeitos de compra e venda sejam efetivados ao longo das cadeias de produção, essas novas ocupações serão criadas
ou mantidas a partir dos desembolsos realizados pelo FNE. Cabe salientar
que essas ocupações não são o saldo no final do ano, mas a entrada de
novos trabalhadores (formais e informais) ou a manutenção do trabalhador
em função da contratação do financiamento, não levando em consideração
a saída de trabalhadores no período de análise.

Desafios do FNE em 2019 (GRI FS14)
A inédita performance de aplicação registrada em 2018 gera a responsabilidade de manter, também em 2019, o mesmo ritmo operacional, de modo a
possibilitar a aplicação dos R$ 23,7 bilhões de recursos constitucionais que
já estão apontados, representando o pleno comprometimento das disponibilidades do fundo para contratação em sua área de atuação.
Nesse sentido, as alterações no cenário político e, por conseguinte, no
cenário econômico, o que inclui o cenário externo, serão decisivas para a
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continuidade da recuperação econômica registrada em 2018, além de importantes direcionadores ao perfil das aplicações que, somados às revisões
da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e da ainda maior
interlocução entre o Banco do Nordeste e os demais órgãos administradores dos fundos constitucionais, deverão continuar priorizando a aplicação
nos espaços e territórios menos dinâmicos.
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A inclusão de novos produtos ao portfólio já extenso de opções de financiamento, a exemplo do crédito a pessoas físicas mini e microgeradoras de
energia fotovoltaica (FNE-Sol) e da continuação do financiamento estudantil
(P-Fies), do credenciamento junto à Finep como agente financeiro do Inovacred, aliada à ampliação de ações desenvolvimentistas, como é o caso do
Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), contribuirão para a continuidade do FNE como vetor financeiro no apoio ao desenvolvimento regional.
Os projetos de infraestrutura, fundamentais ao acúmulo de um plano de
crescimento da Região, terão destinação de parte dos recursos do FNE (R$
8,0 bilhões), conforme indicado em sua programação para 2019, o que
contribuirá para a estruturação de boas oportunidades de negócios para os
exercícios vindouros, além de garantir a modernização da estrutura do modal de transportes, de uma cada vez maior substituição da matriz energética atual para uma mais limpa, da ampliação do saneamento, dentre outras
melhorias fundamentais ao Nordeste.
Esse conjunto de ações alinhadas à atenção quanto à distribuição regional
dos recursos disponíveis, em termos espaciais, setoriais e de segmentos
produtivos, favorece a principal razão da política pública desenvolvimentista regional do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, sendo
capaz de contribuir de forma decisiva para a superação dos desafios e para
a construção de um padrão de vida compatível com os recursos, potencialidades e oportunidades da região.

Acreditamos que os desafios superados para o recorde de investimentos,
que ultrapassou a marca de R$ 32,6 bilhões em 2018, tenham favorecido o
reconhecimento do Banco como promotor do bem-estar das famílias e da
competitividade das empresas da região Nordeste.

7.4. 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 em sua área
de atuação, com carteira ativa de R$ 9,24 bilhões, e 1,8 milhão de operações.
Em 2018, foram contratados 531,7 mil financiamentos, envolvendo o total
de R$ 3,12 bilhões, o que representa 104% da meta estabelecida para o
período. Do montante aplicado, 74,2% compreendem financiamentos no
Semiárido. Em comparação ao ano anterior, verifica-se incremento de 9,5%
no volume de recursos aplicados, incluindo as operações realizadas pela
metodologia Agroamigo (Programa de Microcrédito Rural - Agroamigo).
O Banco do Nordeste distribui sua carteira de financiamento do Pronaf em
dois segmentos: Agricultura Familiar e Microcrédito Rural - Agroamigo.

Resultados da Carteira Pronaf no Segmento Agricultura Familiar
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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 2018, o Banco contratou 24,6 mil financiamentos com o segmento
Agricultura Familiar, envolvendo o total de R$ 594,5 milhões de recursos. Do total dos recursos, 73,6% 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$ 259,9 milhões, e o Pronaf Semiárido, com R$ 132,0 milhões.

Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
Depósitos para Reinvestimento
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter

A carteira Ativo do Pronaf apresentou, em 2018, a distribuição de financiamentos por setor econômico, conforme Gráfico 2, a seguir:
Gráfico 2 – Distribuição de Financiamentos Pronaf em 2018

Acesso ao crédito
Geração de emprego
Incentivo à pesquisa
Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento

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.

No exercício de 2018, foram realizadas 481 operações pelo SAT, as quais
somaram R$ 22,9 milhões, e 14 contratos de repasse SIC no montante de R$
3,48 milhões. Pelo Programa de Consolidação da Agricultura Familiar (CAF)
foram contratadas 14 operações, no valor de R$ 831,7 mil.

Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e Encontro Regional de Economia
(GRI 102-12)

Hub Inovação Nordeste – Hubine (GRI 102-12)
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Fonte: Ambiente de Microfinança Rural e Agricultura Familiar (2018).

DINSA

Os resultados da Carteira Pronaf no segmento Microcrédito Rural serão
apresentados no tópico 7.10 deste relatório, que trata sobre os programas
de Microfinança do Banco do Nordeste.
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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.

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.

Programas de Microfinanças

SUMÁRIO GRI

7.5. Crédito Fundiário - Combate à Pobreza
Rural (CPR) e Consolidação da Agricultura
Familiar (CAF)

7.6. Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor)
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O Fundo de Investimento no Nordeste (Finor), benefício fiscal concedido
pelo Governo Federal, destina apoio financeiro a empreendimentos instalados ou que venham se instalar na 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 são parcelas
do Imposto de Renda devido de pessoas jurídicas de todo o país que optam
por aplicar neste Fundo.
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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 2018, o valor de R$ 869,9 milhões, apresentando um
decréscimo de 46,2% em relação à última posição de 2017, enquanto a
receita com taxa de administração sobre a sua carteira alcançou o montante
de R$ 31,9 milhões. Desde 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.
Em 2018, houve transferência de recursos decorrentes de opções para os
Incentivos Fiscais do Finor, no montante de R$ 8,9 milhões, efetuada pelo
Ministério da Integração Nacional, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 93, de 23/03/2018, dos Ministérios da Fazenda e da
Integração Nacional.

7.7. Depósitos para Reinvestimento
O Depósito para Reinvestimento, benefício criado 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.
A Lei nº 13.799, de 03/01/2019, fixou até 31/12/2023 o prazo para a
opção por esse incentivo, além de facultar às empresas com projetos aprovados pleitearem até 50% (cinquenta por cento) dos valores
depositados para investimento em capital de giro, desde que o percentual restante seja destinado à aquisição de máquinas e equipamentos novos que façam parte do processo produtivo.
Em 2018, foi captado o montante de R$ 114,5 milhões, tendo sido
liberados R$ 63,5 milhões. Na posição de 31/12/2018, os depósitos
para reinvestimento totalizaram R$ 348,9 milhões.

7.8. Programa de Desenvolvimento Territorial - Prodeter
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Desenvolvimento Regional
Programas de Financiamento

O Prodeter é uma estratégia do Banco do Nordeste para contribuir com o desenvolvimento territorial
por meio da organização e fortalecimento das cadeias produtivas da Região (Figura 14). Nesse programa,
o Agente de Desenvolvimento do Banco do Nordeste atua como conhecedor da realidade local, facilitador e articulador do processo de construção, implementação e avaliação de planos de ação territorial. O
trabalho é construído em parceria com agentes econômicos e institucionais que atuam juntos na perspectiva de elevar o patamar de competitividade das diversas atividades econômicas priorizadas.
Figura 14 – Objetivos do Prodeter
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Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento/BNB.

A primeira etapa do Prodeter foi iniciada em
2016, com a elaboração de Planos de Ação para
21 atividades produtivas da área de atuação do
Banco. No primeiro semestre de 2017, o Programa foi expandido para 50 novos territórios.
Na perspectiva de incorporação de inovações
tecnológicas nas atividades assistidas pelo
Prodeter, foi criado um registro sistemático das
melhores práticas de difusão de inovação do Prodeter para que outros produtores nas mesmas
áreas produtivas possam replicar a experiência.
Até o final de 2018, as práticas registradas foram:
criação de um banco de sêmem e capacitação
em inseminação artificial no Plano de Ação
Territorial - PAT de bovinocultura no Território
de Sobral (CE); adoção do Programa Reniva para
aumento da produtividade da mandiocultura no
Território Extremo Sul Baiano; realização de capacitações e dias de campo em todos os territórios.
Ainda no tema inovação, o Banco lançou o Edital Fundeci 01/2018 – Desenvolvimento Territorial - Soluções Inovadoras para Implementação
do Programa de Desenvolvimento Territorial
do Banco do Nordeste, que visa apoiar, com
recursos não reembolsáveis, projetos de difusão
de inovações nas atividades produtivas trabalhadas no Prodeter. De um total de 83 projetos
recebidos pelo Banco, foram pré-selecionados
59, dos quais 14 foram classificados e 5 ficaram
em uma lista de classificáveis.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

O Programa de Desenvolvimento Territorial – Prodeter foi
premiado no Concurso de Melhores Práticas da Associação LatinoAmericana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento –
ALIDE, na categoria Produtos Financeiros.
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Ainda no âmbito de sua ação territorial, o Banco do Nordeste e o Ministério
do Desenvolvimento Regional, antigo Ministério da Integração Nacional,
firmaram um acordo de cooperação em julho de 2018, com o objetivo de
realizar ações conjuntas visando à integração do Programa Rotas da Integração, daquele Ministério, com o Programa de Desenvolvimento Territorial
do Banco do Nordeste - Prodeter.
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O Programa Rotas da Integração Nacional consiste na formação de redes de
arranjos produtivos locais que promovem a inovação e a competitividade
dos empreendimentos a ele pertencentes, aproveitando as sinergias e a
ação convergente das agências de fomento cujos propósitos se voltam para
o desenvolvimento regional.
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Esse acordo objetiva, ainda, o desenvolvimento de inteligência territorial,
por meio da identificação e financiamento de projetos estratégicos de organização social nos polos trabalhados; o desenvolvimento de linha de crédito
do FNE qualificada para a caprinovinocultura, apicultura e meliponicultura;
a identificação e estruturação dos APLs associados à apicultura e meliponicultura, visando à estruturação da Rota do Mel, bem como a realização de
seminário sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR,
o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e as cadeias
produtivas estratégicas, para divulgação das ações desenvolvidas por meio
deste acordo e promoção da política de desenvolvimento territorial nacional.

7.9. Acesso ao crédito
Para o Banco do Nordeste, promover o acesso ao crédito é um
tema material, uma vez, que através dele, promove-se o desenvolvimento econômico e social. Para tanto, esta instituição
investe, continuamente, em programas de financiamento voltados para agentes produtivos de sua área de atuação. (GRI 103-1)
Assim, a fim de melhor atender às necessidades do seu público-alvo, a direção do Banco, em cooperação com suas agências,
investe, cada vez mais, na modernização de seus processos e no
acompanhamento de seus clientes com a finalidade de facilitar o
acesso de clientes aos programas de financiamento. (GRI 103-2)
Por meio dessas medidas, promove-se o desenvolvimento
regional, com incentivo à produção, modernização e inovação,
gerando renda e emprego para a população local. (GRI 103-3)

O Banco do Nordeste promove o acesso ao crédito, em especial, por meio
de seus programas de financiamentos direcionados aos mini e pequenos
produtores rurais e urbanos, aos participantes do Programa Nacional de
Agricultura Familiar e aos participantes dos programas de Microfinança
rural e urbana, apresentados a seguir.

7.10. Programas de Microfinanças
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA

Para o Banco do Nordeste, o microcrédito é um instrumento de transformação na vida de microempreendedores. No atendimento aos clientes, os
agentes de microcrédito prestam orientação técnica e financeira para que
os negócios financiados possam desenvolver todo o seu potencial.
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Nordeste - FNE
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Microfinança Rural - Agroamigo
Com o intuito de gerar trabalho e renda, o Programa de Microcrédito
Agroamigo do Banco do Nordeste, através da aplicação da metodologia do
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO), busca
atender as necessidades financeiras dos agricultores de pequeno porte.

Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
Depósitos para Reinvestimento

Através desse programa, o Banco financia diversos tipos de negócios, atividades produtivas, serviços rurais agropecuários e não agropecuários, desenvolvidos em estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas.
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Diferentemente da concessão de crédito tradicional, a sistemática de
atendimento do Agroamigo demanda um atendimento diferenciado que
envolve aspectos relacionados com sustentabilidade econômica, ambiental
e social, consumo consciente e tecnologias de produção mais sustentáveis.
Seu diferencial é a forte presença do agente de microcrédito no acompanhamento dos financiamentos.
Para suprir a carência de informação dos clientes em assuntos concernentes às atividades desenvolvidas, gerenciamento de recursos financeiros e
equilíbrio orçamentário, o Banco, em conjunto com diferentes setores e
parceiros locais, oferece palestras e eventos informativos, além de acompanhamento e capacitação.
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a adoção dos princípios da educação popular a fim de desenvolver uma
formação multidisciplinar e construir conhecimento diante da diversidade
de sistemas produtivos. (GRI FS16)
Em 2018, foram financiados R$ 2,53 bilhões, com a contratação de 505,3 mil
operações pelo Agroamigo, o que representa um crescimento de 9,1% em
relação aos valores contratados em 2017. O Agroamigo atingiu uma carteira
ativa de R$ 4,58 bilhões e mais de 1,39 milhão de operações.

Microfinança Urbana - Crediamigo
O Crediamigo é um programa de Microcrédito Urbano Orientado cujo objetivo é transformar a vida de milhares de microempreendedores que atuam
nos setores de produção, comercialização de bens e prestação de serviços.
Por meio também de metodologia baseada no relacionamento direto com
os clientes, o programa estimula o empreendedorismo por meio de palestras e eventos, como feiras de comércio e de prestação de serviços, em
que os clientes realizam negócios e são reconhecidos pelo seu crescimento
dentro do programa (Figura 15). (GRI FS16)

Figura 15 – Missão, Visão e Valores do Crediamigo
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Figura 16 – Contratações por Gênero em 2018
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Fonte: Ambiente de Microfinança Urbana/Banco do Nordeste (2018).

Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter

Perfil dos Clientes2
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Em 2018, constatou-se que 89% do total de clientes que utilizam esse
financiamento têm renda mensal inferior a R$ 3.000,00. Esse percentual,
indica, mais uma vez, a importância desse programa no atendimento de
famílias de baixa renda da zona urbana. Além disso, em relação ao perfil dos
clientes, verifica-se que 67% são mulheres e 33% são homens, a maioria dos
financiamentos concentram-se nas faixas etárias entre 25 e 34 anos (27%) e
entre 35 e 44 anos (27%) (Figuras 16, 17 e 18).

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

2 Os dados reportados sobre o perfil de clientes do Crediamigo não são obrigatórios para o reporte de nenhum
indicador GRI, por esse motivo, não fazem parte do conteúdo assegurado pela EY. No entanto, destaca-se que essas
informações foram retiradas do Relatório Microfinança 2018.

SUMÁRIO GRI
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Figura 17 – Contratações por idade em 2018

Fonte: Ambiente de Microfinança/Banco
do Nordeste (2018).

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

Fonte: Ambiente de Microfinança/Banco
do Nordeste (2018).

Figura 18 – Contratações por Segmentos em 2018
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Do total de clientes, 89% têm renda familiar mensal
inferior a R$ 3.000,00, 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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Fonte: Ambiente de Microfinança/Banco do Nordeste (2018).

Para manter-se na vanguarda da Microfinança, o
Crediamigo oferece linhas de crédito especialmente desenvolvidas para atender as possibilidades e
necessidades dos empreendedores. O portfólio do
produto tem opções de crédito voltadas para capital de giro e investimentos, seguro de vida, conta
corrente, cartão de débito, seguro prestamista,
entre outros. Mais informações sobre o portfólio do
programa estão disponíveis no Portal do Banco na
internet, por meio do link: https://www.bnb.gov.br/
crediamigo/produtos. (GRI 102-2)
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No exercício de 2018, o Crediamigo desembolsou cerca de R$ 8,95 bilhões de recursos, alcançando 4,24 milhões de operações. Encerrou o ano com a marca
de 2,065 milhões de clientes com empréstimos ativos. A capacidade operacional do programa apresentou média de 16,6 mil desembolsos por dia, e a inadimplência, representada pelos empréstimos em atraso superior a 90 dias em relação à carteira ativa, situou-se em 1,40%.
Outra importante participação, foi a abertura de 414,3 mil contas-correntes para clientes, além da realização de mais de 1,5 milhão de transações. Para estimular o uso do cartão de débito o programa lançou, em parceria com a Visa, a Campanha Sonho Realizado que oferece prêmios de até 30 mil. Destaca-se,
também, que nos últimos cinco anos, verificou-se um crescimento de 332% na utilização desse produto.
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- DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
Desenvolvimento Regional
Programas de Financiamento
Fundo Constitucional de Financiamento do

Em relação ao segmentos de seguros, o Seguro de Vida Crediamigo contratou 1,57 milhão de seguros (Gráfico 3), enquanto o Seguro Prestamista (Gráfico 4)
contratou 4,04 milhões, maior valor contratado desde 2014. Para mais informações acerca do resultado do programa acessar o link: https://www.bnb.gov.br/
crediamigo/resultados.
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Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)

Gráfico 3 – Evolução no Número de Seguros de Vida (em milhares)

Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)

Gráfico 4 – Evolução do número de Seguros Prestamistas – Crediamigo
(Em milhares)
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Fonte: Ambiente de Microfinança (2018).
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Fonte: Ambiente de Microfinanças (2018).

A seguir, na Tabela 9, os números demonstram o desempenho do Crediamigo do Banco
do Nordeste por meio de indicadores de alcance, produtividade e sustentabilidade.
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

Tabela 9 – Indicadores de Alcance por Estado em 2018

PERFIL ORGANIZACIONAL

INDICADORES DE ALCANCE POR ESTADO - ANO 2018

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
- DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

UF

Clientes
Ativos

Desenvolvimento Regional
Programas de Financiamento
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
Depósitos para Reinvestimento
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Acesso ao crédito
Programas de Microfinanças

Carteira de
Empréstimos
(R$ Milhões)

Empréstimos
Empréstimos
Desembolsados Desembolsados
(Quant.)
(R$ Milhões)

Clientes
Atendidos
(De 1997 a 2018)

AL

89.039

162,29

188.666

423,32

302.281

BA

258.864

437,20

525.890

1.180,11

800.456

CE

735.743

1.036,36

1.567.028

2.862,18

1.713.943

ES

5.021

12,40

7.844

26,11

18.269

MA

180.258

330,32

371.797

1.022,13

545.258

MG

97.049

159,99

184.157

416,16

257.112

PB

152.661

281,17

319.361

662,05

415.440

PE

143.901

258,69

265.218

604,18

478.755

PI

225.816

391,75

457.877

981,92

561.118

RN

103.608

180,14

215.311

497,00

339.523

SE

73.207

99,58

140.032

278,57

248.980

2.065.167

3.349,89

4.243.181

8.953,73

5.681.135

Geração de emprego
Incentivo à pesquisa
Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e Encontro Regional de Economia
(GRI 102-12)

Hub Inovação Nordeste – Hubine (GRI 102-12)
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Fonte: Ambiente de Microfinança (2018).

A Tabela 10, a seguir, apresenta a evolução dos indicadores durante o período de 2013 a 2018.
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Tabela 10 – Indicadores de Alcance, Sustentabilidade e Produtividade
INDICADORES DE ALCANCE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Clientes Ativos

1.659.699

1.862.239

2.060.827

2.073.661

2.001.150

2.065.167

Clientes Novos

548.710

513.297

509.810

457.773

400.761

414.257

Clientes Atendidos (De 1997 a 2018)

3.168.201

3.656.927

4.193.183

4.683.048

5.155.451

5.681.135

Empréstimos Desembolsados (Quantidade)

3.413.430

3.871.871

4.167.867

4.164.755

4.025.934

4.243.181

Empréstimos Desembolsados (Em milhões)

5.760,10

7.124,80

8.1 33,7

7.954,00

8.052,27

8.953,73

Valor Médio dos Empréstimos (R$)

1.687,47

1.840,15

1.951,52

1.909,84

2.000,10

2.110,15

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.236,60

2.742,30

3.033,30

2.930,40

3.023,70

3.349,89

1,07%

1,03%

1,22%

1,90%

1,56%

1,30%

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Carteira de Empréstimos (Em milhões)
Índice de Inadimplência

Acesso ao crédito
Programas de Microfinanças
Geração de emprego
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Fonte: Ambiente de Microfinança (2018).

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.090

2.299

2.637

2.810

2.900

3.007

794

810

770

738

690

687

1.031,97

1.154,74

1.110,78

1.015,27

1.019,21

1.089,77

9.069

10.289

10.689

10.526

9.222

8.788

13.492

15.365

16.738

16.593

16.168

17.041
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Visando aumentar a produtividade dos agentes de microcrédito e facilitar
o acesso de clientes ao programa, o Banco do Nordeste desenvolveu, em
2018, os projetos Agroamigo TEC e Crediamigo Digital (Figura 19), com as
seguintes funcionalidades:
Figura 19 – Novidades Agroamigo Tec e Crediamigo Digital

Em resumo, com a finalidade de construir um ambiente cada vez mais competitivo e inovador para seu público, e continuar fazendo da Microfinança
uma das ferramentas mais fortes de redução das desigualdades do país, o
Banco continua trabalhando para alavancar cada vez mais esse mercado,
sempre visando às seguintes pautas da Figura 20.
Figura 20 – Finalidades do Crediamigo

GOVERNANÇA CORPORATIVA
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Desenvolvimento Regional
Programas de Financiamento
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
Depósitos para Reinvestimento
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Acesso ao crédito
Programas de Microfinanças

Fonte: Ambiente de Microfinança (2018).
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Fonte: Ambiente de Microfinança (2018).

7.11. Geração de emprego

7.12. Incentivo à pesquisa
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
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Desenvolvimento Regional
Programas de Financiamento

Como um dos grandes desafios do século XXI, a geração de
emprego é um tema material devido à sua importância social e
econômica. Nesse sentido, o Banco, através de seus produtos e
serviços, busca fomentar a atividade econômica em sua área de
atuação e com isso apoiar a geração de emprego e renda. (GRI
103-1)

Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
Depósitos para Reinvestimento
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Acesso ao crédito
Programas de Microfinanças
Geração de emprego

Este tema é parte integrante do mapa estratégico do Banco,
tendo em vista a sua importância e relação direta com a missão
dessa Instituição, sendo acompanhado por áreas específicas
dentro da empresa. (GRI 103-2)
Além disso, o tema consta como um indicador específico dentro
do sistema de planejamento do Banco, e os resultados esperados podem ser verificados na secção de impactos econômicos
indiretos neste relatório (GRI 103-3)

Incentivo à pesquisa
Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e Encontro Regional de Economia

O Banco do Nordeste, por meio de suas ações desenvolvimentistas, contribui direta e indiretamente para a geração de empregos na região.

(GRI 102-12)

Hub Inovação Nordeste – Hubine (GRI 102-12)
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As informações referentes aos empregos gerados e mantidos pela própria
Instituição estão disponíveis no item 9.3.1 deste documento.
Adicionalmente, conforme mencionado no item 7.3, no trecho que trata
dos impactos econômicos indiretos, estima-se que os investimentos financiados pelo Banco em 2018, por meio do FNE, sejam responsáveis pela
geração e/ou manutenção de 1.419 mil ocupações formais e informais.

Investir em pesquisa significa transformar ideias em resultados
e oportunidades. Nesse contexto, os Fundos Científicos e de
Inovação são instrumentos colaboradores do desenvolvimento
regional e do incentivo à inovação. Assim, no âmbito de sua atuação, o Banco apoia, com recursos não reembolsáveis, projetos
capazes de impactar, positivamente, o desenvolvimento regional. (GRI 103-1)
Dada a importância desse segmento, dedica-se um ambiente
exclusivo para a prospecção e coordenação das atividades de
incentivo à pesquisa, tais como elaboração de editais, seleção
de propostas e acompanhamento dos projetos selecionados,
através de fundos próprios dos quais se destaca o Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação - Fundeci. (GRI 103-2)
Os projetos são acompanhados por equipe especializada e são
elaborados relatórios anuais acerca do desempenho destes
instrumentos de fomento à pesquisa. Através desses projetos, o
Banco busca apoiar soluções que contribuam para a disseminação de conhecimento, melhoria da competitividade e desenvolvimento das regiões envolvidas. (GRI 103-3)

7.12.1. Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
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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 pesquisa, desenvolvimento
e inovação; cooperação técnica e econômica entre diversos atores; dentre outros.
No âmbito de sua atuação como banco de desenvolvimento, 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.
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Esses projetos vêm contribuindo para o desenvolvimento, a adaptação e o aperfeiçoamento de produtos, serviços e processos, promovendo avanços e favorecendo diversos setores e atividades econômicas da Região Nordeste, norte de
Minas Gerais e norte do Espírito Santo.
No exercício de 2018, o Banco do Nordeste apoiou 7 (sete) convênios com recursos do Fundeci e 1 (um) convênio com recursos do FDR, totalizando R$ 1,85
milhão, valor 54,5% inferior aos R$ 4,07 milhões aportados no ano de 2017. Desse
montante, 82,7%, ou seja, R$ 1,53 milhão, foram decorrentes de edital de seleção
lançado pelo Banco no segundo semestre de 2017. A previsão inicial era aplicar
R$ 7,0 milhões nos projetos selecionados pelo referido edital, porém, a existência
de restrições cadastrais de ordens internas e externas em desfavor dos proponentes inviabilizaram a celebração de convênios para todos os projetos aprovados.
De toda forma, os 08 (oito) projetos formalizados vêm viabilizar a realização de
estudos e divulgação de dados relacionados à economia regional, à pesquisa e à difusão tecnológica nos setores de infraestrutura, agropecuário e de saúde humana.

Dentre os convênios celebrados em 2018, merecem destaque os referentes às seguintes pesquisas: “Sistema Integrado de Gerenciamento
de Operação e Manutenção, Monitoramento e Avaliação de Disponibilidade e Desempenho de Aerogeradores de Parques Eólicos”, “Sistema
de Estabilização de Bombas Submersas para Aumento da Produtividade na Extração de Material Fossilizado”, “Produção de Anticorpo
Monoclonal anti-VEGF para o Tratamento do Câncer” e de “Inteligência
Artificial na Governança para o Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Destaca-se, ainda, que em 2018, o BNB disponibilizou R$ 9,0 milhões
do Fundeci para dois editais. O primeiro, no valor de R$ 4,0 milhões,
voltado para projetos relevantes no contexto do Programa de Desenvolvimento Territorial – Prodeter, por meio do qual foram selecionados 14 projetos; e o segundo, no valor de R$ 5,0 milhões, destinado a
Subvenção Econômica para Inovação, que aprovou 27 projetos.
Os resultados obtidos a partir desses e de outros projetos apoiados
pelo Banco do Nordeste contribuem para a melhoria da competitividade e do desenvolvimento dos segmentos econômicas envolvidos,
possibilitando a geração de conhecimento e valor para a Região.

7.12.2. Fórum Banco do Nordeste de
Desenvolvimento e Encontro Regional de
Economia (GRI 102-12)
Com o objetivo de mobilizar a comunidade acadêmica e política em torno de questões relevantes para o desenvolvimento regional, o Banco do
Nordeste promove anualmente, em parceria com a Associação Nacional
de Centros de Pós-Graduação em Economia – Anpec o Fórum Banco do
Nordeste de Desenvolvimento e o Encontro Regional de Economia, que
em 2018 tiveram suas XXIV e XXIII edições, respectivamente.
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Durante os eventos, são discutidos vários temas e apresentadas diversas
pesquisas acadêmicas referentes a questões regionais, e ocorre também a
entrega do Prêmio Banco do Nordeste de Economia Regional, que premia
os melhores artigos e dissertações de mestrado desenvolvidos no campo
das ciências econômicas diretamente aplicadas aos problemas da região.

7.13. Hub Inovação Nordeste – Hubine (GRI 102-12)
O Banco do Nordeste diferencia-se no mercado bancário pela missão de
“Atuar como o Banco de Desenvolvimento da Região Nordeste”, preocupando-se em executar uma política de desenvolvimento ágil e seletiva, capaz de
contribuir para a superação dos desafios e construção de um padrão de vida
compatível com os recursos, potencialidades e oportunidades da Região.

cultura Familiar (Pronaf)
Crédito Fundiário - Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF)
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)
Depósitos para Reinvestimento
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Acesso ao crédito
Programas de Microfinanças
Geração de emprego
Incentivo à pesquisa
Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e Encontro Regional de Economia
(GRI 102-12)

Hub Inovação Nordeste – Hubine (GRI 102-12)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Nesse sentido, e considerando a importância da inovação no cenário empresarial – velocidade de modificação nos processos produtivos, na prestação de serviços e em práticas de gestão; mudanças no mercado financeiro
com o crescimento das fintechs; empreendedorismo digital com prestação
de serviços de alto valor agregado; crescimento da indústria de tecnologia
da informação; necessidade de atualização constante de produtos e serviços oferecidos pelo Banco -, foi implantado, em agosto de 2016, o Hub
Inovação Nordeste - Hubine, na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza.
O Hubine foi concebido para ser uma unidade de inovação aberta, responsável pela concepção de modelos de gestão da inovação, melhoria de
processos organizacionais, produtos e serviços para o Banco, e prospecção
e articulação de parcerias com organizações públicas e privadas para o desenvolvimento do ecossistema de inovação da Região Nordeste.
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Seus objetivos de atuação interna e externa são, respectivamente, desenvolver a cultura de inovação e empoderamento dos empregados do Banco
para atuarem como empreendedores corporativos, e fortalecer o empreen-

dedorismo regional inovador, com capacitação e eventos de inovação. Merecem destaque as seguintes atividades: i) execução de ações de inovação
para melhoria de processos, produtos e serviços do Banco; ii) capacitação
de funcionários em temas relacionados à inovação; iii) execução de projetos
de incubação de ideias e aceleração de empresas para o apoio ao empreendedorismo regional, contemplando a seleção de projetos, parcerias e mentorias de negócios inovadores, ações de capacitação para o ecossistema de
inovação e acompanhamento de resultados.
Em dezembro de 2017, com a expansão de suas atividades, o Hubine inaugurou um espaço de coworking para abrigar 10 (dez) startups. Ampliando
sua atuação, em setembro de 2018, foi instalada mais uma unidade do
Hubine, na cidade de Salvador (BA), oferecendo espaço de coworking para
10 (dez) startups. O principal benefício desses espaços é a potencialização
da interação, da colaboração, do compartilhamento de experiências e de
conhecimentos entre empreendedores nordestinos, o Banco e o ecossistema local de startups.
Em 2018, o Banco do Nordeste foi reconhecido pelo MCTIC como
Agência de Fomento, nos termos do marco legal da inovação (Leis
10.973/2004, 13.243/2016 e Decreto 9.283/2018), ratificando as
iniciativas de gestão da inovação realizadas pelo Hub.

Na página do Hubine na internet (http://www.bnb.gov.br/hubine) estão
disponíveis as informações sobre as iniciativas do hub para os públicos interno e externo do Banco; os eventos de capacitação; os editais de seleção
de startups. Os editais de subvenção para financiamento de startups são
divulgados no portal do Banco na internet (https://www.bnb.gov.br).
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Figura 21 – Crédito Verde (GRI 201-1 e 201-2)
Valor
econômico
direto gerado
e distribuído

8 - Promover o
crescimento econômico,
inclusivo e sustentável

DINSA
SUMÁRIO GRI

Desempenho
Econômico

12 - Assegurar padrões
de consumo e produção
sustentável
13 - Tomar medidas
urgentes para combater a
mudança do clima

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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Pacto Global

PERFIL ORGANIZACIONAL

O principal propósito do desenvolvimento sustentável é gerar crescimento econômico, reduzindo os danos ambientais e proporcionando
qualidade de vida à população. Assim, neste capítulo, serão abordados os temas considerados materiais para o Banco e suas partes
interessadas, quais sejam: Crédito Verde (Figura 21), critérios socioambientais para a concessão de financiamento e combate ao desmatamento ilegal.

ODS

SOBRE O RELATÓRIO

Tópicos GRI

MENSAGEM DO PRESIDENTE

07 - As empresas
devem apoiar
uma abordagem
preventiva aos
desafios ambientais
08 - Desenvolver
iniciativas para
promover maior
responsabilidade
ambiental

8.1. Crédito Verde
Alinhando o fomento a práticas sustentáveis às suas linhas de crédito,
o Banco oferece um portfólio diversificado de produtos voltados para
a preservação, conservação, recuperação ambiental e sustentabilidade nos negócios. Os financiamentos “verdes” vêm ganhando relevância no mercado financeiro por apresentar alternativas inovadoras e
economicamente viáveis que contribuem para a redução da emissão
de poluentes e para o uso sustentável dos recursos naturais. Neste
contexto, esse tipo de financiamento ganha relevância entre os produtos do Banco, pois ratifica a atuação do Banco em busca de realizar
negócios de forma íntegra, sustentável e rentável. (GRI 103-1)
Como parte integrante de sua atuação no apoio ao desenvolvimento
regional, o Crédito Verde também está incorporado aos instrumentos
de gestão definidos acima, a saber, a Programação Anual do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Programa de
Ação Empresarial. Além disso, o Banco conta com arcabouço normativo ambiental que visa fomentar a aplicação socioambientalmente
responsável também em suas linhas de financiamento convencionais.
(GRI 103-2)
Esta dimensão também está integrada em seu Mapa Estratégico
como um dos impactos esperados como efetividade de sua atuação,
definido como a promoção da sustentabilidade ambiental, o que se
reflete nos diversos aspectos de sua atuação, seja na gestão empresarial, seja em relação à sua atuação como ofertante de financiamentos
aos setores produtivos da região. (GRI 103-3)

8.2. Programas de Crédito Verde
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O Banco do Nordeste dispõe de várias linhas de Crédito Verde, a saber, o FNE Verde - Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente; o FNE Sol – Programa de Financiamento à Micro e Minigeração Distribuída de Energia; e as linhas Agroecologia, Eco, Floresta e Semiárido, do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf.
Em 2018, foram financiados R$ 466,78 milhões em operações relacionadas ao meio ambiente, sendo R$ 190,81 milhões por meio do FNE Verde (excluindo micro e
minigeração distribuída – FNE Sol), R$ 85,17 milhões à micro e minigeração distribuída de energia por meio do FNE Sol, além de R$ 3,2 milhões pelo Pronaf Agroecologia, R$ 530,69 mil pelo Pronaf Eco, R$2,53 milhões destinados ao Pronaf Floresta e R$184,52 milhões para o Pronaf Semiárido (Quadros 4 e 5). (GRI -201-2)
Quadro 4– Valores contratados nos programas ambientais (GRI -201-2)

Critérios socioambientais para a concessão de

Linhas de Crédito Verde

2017

2018

Evolução

Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente - FNE Verde, excluído o FNE Sol

R$ 371.777.473,23

R$ 190.811.846,32

-48,7%

R$ 46.010.683,01

R$ 85.170.507,24

85,1%

R$ 2.204.166,55

R$ 3.210.746,99

45,7%

R$ 679.047,60

R$ 530.694,35

-21,8%

R$ 3.618.442,19

R$ 2.531.678,26

-30,0%

Pronaf Semiárido

R$ 187.887.677,82

R$ 184.523.650,41

-1,8%

Total

R$ 612.167.490,40

R$ 466.779.123,57

-23,7%

financiamento
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Micro e Minigeração distribuída de Energia - FNE Sol
Pronaf Agroecologia
Pronaf ECO
Pronaf Floresta

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
Notas:
1) A redução de 48,7% nos financiamentos pela linha FNE Verde em 2018 com relação ao ano anterior deveu-se ao aumento das contratações na linha FNE Sol - Micro e minigeração distribuída
de energia (+85%). Houve também diminuição dos financiamentos para geração de energia eólica nessa linha em comparação ao ano anterior.
2) A modalidade micro e minigeração distribuída de energia é relativamente nova e tem levado vantagem ao empreendedor que faz adesão, por isso apresenta relevante potencial de crescimento de financiamento. Ressalte-se também que o Banco tem ampliado a divulgação da linha FNE Sol, que apresenta condições de financiamento competitivas em relação ao mercado
bancário.
3) O aumento de 45,7% do montante financiado pela linha Pronaf Aroecologia decorre principalmente do fato de que, desde 2016, o Banco vem divulgando e estimulando financiamentos de
sistemas de produção de base agroecológica. A expectativa é de que os financiamentos continuem a aumentar nos próximos anos.
4) Quanto às demais linhas verdes do Pronaf, a redução é reflexo das alterações normais na demanda dos programas a cada ano.
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Quadro 5 – Valores contratados nos programas ambientais, por região
geográfica (GRI -201-2)
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Linhas de Crédito Verde
Semiárido
Outras Regiões

2017

2018

Evolução

R$ 530.844.559,14

R$ 341.125.372,08

-35,7%

R$ 81.322.931,26

R$ 125.653.751,49

54,5%

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento.
Notas:
1) A queda do valor contratado na região semiárida está relacionada à diminuição dos valores de financiamento para energia eólica através do FNE Verde, nessa região, em comparação ao ano anterior.
2) O aumento das contratações do crédito verde fora da região semiárida está relacionado
ao aumento dos financiamentos da linha FNE Sol e, em maior parte, ao investimento fixo
rural, relacionado a duas operações de geração de energia renovável de biomassa.
3) Embora tenha havido redução do valor contratado na região semiárida em comparação
a 2017, mantém-se o maior percentual de aporte de recursos a essa região comparativamente às demais.

Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental (FNE
Verde)
O programa FNE Verde é destinado a 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, empresas rurais, industriais,
agroindustriais, comerciais e de prestação de serviços, e cooperativas e associações legalmente constituídas, cujas atividades visem especificamente
à preservação e conservação ambiental.
Em 2018, foram disponibilizados R$ 495,0 milhões para a linha FNE Verde,
conforme a Programação FNE 2018, representando 3,3% do orçamento
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previsto para a Programação Padrão. Para 2019, estão programados R$
439,3 milhões para aplicação nesse programa, o que representa 2,9% do
orçamento previsto para a Programação FNE (exceto Infraestrutura e Fies),
cuja estimativa para este ano é de R$ 15,4 bilhões.

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 – 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 compostagem, reciclagem e estações de tratamento de água, de dejetos e de efluentes; 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 à sua recuperação e ao melhoramento da capacidade produtiva, dentre outros.
Pronaf Agroecologia – 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 – Financiamento de projetos técnicos que demonstrem
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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 – Financiamento de 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.

- CRÉDITO VERDE
Crédito Verde
Programas de Crédito Verde
Critérios socioambientais para a concessão de

8.3. Critérios socioambientais para a concessão de financiamento

financiamento
Combate ao desmatamento Ilegal
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
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As instituições financeiras, em especial aquelas que operam com recursos públicos, são obrigadas por lei a verificar a regularidade socioambiental dos
empreendimentos financiados. Referida regularidade envolve a situação dos imóveis beneficiados perante o regramento do Código Florestal, o licenciamento ambiental das atividades produtivas apoiadas, a existência de outorga de uso de recursos hídricos e a regularidade social dos empreendimentos
e empresas mutuárias do crédito. Além dos requisitos legais, a observação da regularidade socioambiental de empreendimentos financiados está em
consonância com a ação estratégica do Banco do Nordeste de promoção da sustentabilidade, orientada por sua Política de Responsabilidade Socioambiental, sendo também condição indispensável para uma instituição que atua na direção do desenvolvimento sustentável. (GRI 103-1)
O BNB possui diversos normativos socioambientais que direcionam sua ação creditícia. Dada a abrangência territorial da área de atuação do Banco, além
de um normativo socioambiental com diretrizes gerais, há também normativos que consideram as especificidades da legislação ambiental de cada um
dos onze estados envolvidos. No processo de crédito, o enquadramento das propostas de financiamento é realizado pela Agência ou pelas Centrais de
Crédito com base em referidos normativos socioambientais. (GRI 103-2)
As Centrais de Crédito e os diversos Comitês de Crédito, em cada instância (Agência, Central de Crédito, Superintendências e Diretoria Executiva) avaliam
e validam o enquadramento das propostas, o que é acompanhado pelo sistema de controles internos do Banco. A adoção dos cuidados na concessão de
crédito, relacionados ao cumprimento da Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco e a consequente adoção de critérios socioambientais
bem definidos para a concessão de financiamentos já encontra-se consolidada na cultura organizacional do Banco do Nordeste, reduzindo consideravelmente a probabilidade de ocorrência de danos socioambientais associados à sua ação creditícia. (GRI 103-3)
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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 Bacen 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.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

DINSA

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, 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.3 Seu cumprimento é condição para a

SUMÁRIO GRI

realização de negócios.

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
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Os normativos ambientais do Banco estão disponíveis ao público interno,
pois foram desenhados 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.
3 (*) = 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.
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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.).
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:
– Verificação do nível de poluição, disposição de resíduos sólidos e/ou
embalagens;
– Verificação das áreas legais de cobertura vegetal, inclusive as áreas de
preservação ambiental;
– 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;
– Atualização da folha de pagamento dos funcionários;
– Cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (comprovação por documento hábil).

Medidas adotadas em ocorrências de irregularidades detectadas
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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:
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I Suspensão da liberação de novas parcelas do crédito;
II Consignação do fato em sistema restritivo interno, até a apuração completa da ocorrência.

Ilícito Penal
Nos casos de constatação de danos ambientais ou de verificação da falta de
imediato controle e correção dos impactos negativos causados, são adotadas as seguintes medidas:
– Interpelação dos responsáveis;
– Exigência, junto ao cliente, da imediata correção dos fatores causadores
dos impactos negativos ambientais verificados;
– Avaliação da ocorrência de negligência ou imperícia do prestador de
assessoria empresarial e técnica para adoção das medidas cabíveis.
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8.4. Combate ao desmatamento Ilegal
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As legislações ambientais das três esferas, principalmente da federal e da estadual, trazem dispositivos
legais que envolvem o controle do desmatamento. Consequentemente, o combate ao desmatamento
ilegal torna-se parte integrante das estratégias de ação da maior parte dos órgãos públicos de gestão
ambiental. Da mesma forma, é importante que a atividade de fomento a atividades produtivas conte
com mecanismos de verificação acerca da possibilidade de corresponsabilidade das instituições financeiras sobre os empreendimentos que financiam, direcionando os empreendedores, seus clientes, automaticamente, às exigências de observação da legislação ambiental, o que inclui o combate ao desmatamento ilegal. (GRI 103-1)
Nos normativos socioambientais que direcionam a ação creditícia do Banco do Nordeste constam, por
exemplo, regras para a exigência de apresentação de autorização para desmatamento nos casos em que
o financiamento envolver qualquer supressão de vegetação nativa. (GRI 103-2)
A aplicação desse regramento é verificada e validada pelas Centrais de Crédito e pelos Comitês de Crédito, quando da apreciação de cada proposta de crédito, processo esse que é também acompanhado pelo
sistema de controles internos da instituição. Com isso, o combate ao desmatamento ilegal, assim como
outros critérios socioambientais para a concessão dos financiamentos, tornou-se parte da cultura organizacional do Banco do Nordeste, contribuindo para sua ação de concessão do crédito com responsabilidade socioambiental. (GRI 103-3)

SUMÁRIO GRI
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9. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Responsabilidade socioambiental é, sem dúvida, um dos assuntos mais repercutidos atualmente. Sua definição abrange tanto o aspecto ambiental quanto o
corporativo. Neste contexto, os temas materiais considerados prioritários para o
Banco do Nordeste são: responsabilidade socioambiental, combate à discriminação e assédio, acessibilidade e inclusão digital e ética nos negócios (Figura 22).

Responsabilidade Socioambiental

Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária

Combate à
discriminação e
ao assédio

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

4 - Assegurar a educação
inclusiva, equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo da
vida para todos

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

Acessibilidade e
inclusão digital

SUMÁRIO GRI

Prevenção à
lavagem de
dinheiro e à
corrupção

5 - Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas
as mulheres e meninas

8 - Promover o crescimento
econômico sustentado,
inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todos

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).
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Pacto Global

blicos de Interesse) (GRI 102-40)

Figura 22 – Responsabilidade Socioambiental (GRI 205-2, 205-3, 402-1, 404-1,
405-1, 405-2, 406-1, 415-1 e FS14, FS16)
ODS

Engajamento com as Partes Interessadas (Pú-

Tópicos GRI

Respeito ao indivíduo

6 - Eliminar a
discriminação no
emprego

7 - As empresas
devem combater a
corrupção em todas
as suas formas,
inclusive extorsão e
propina

9.1. Responsabilidade Socioambiental
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Responsabilidade Socioambiental
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Sociedade e comunidade
Governo
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Em sua trajetória de se tornar o Banco preferido da Região
Nordeste, esta Instituição busca construir um relacionamento
transparente e sustentável com seus grupos de interesses. Para
tanto, o Banco do Nordeste integra à sua prática cotidiana os
princípios éticos que norteiam a atuação de empresas socialmente responsáveis, gerando frutos para empregados e sociedade em geral, proporcionando, assim, a construção do bem-estar comum. (GRI 103-1)
Dessa forma, em 2015, o BNB elaborou sua Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) como forma de consolidar as
ações de responsabilidade ambiental desenvolvidas pelo Banco. Tal política está integrada com as demais políticas vigentes
no Banco do Nordeste, como as de crédito, gestão de pessoas,
gestão de riscos, integridade e ética, com princípios e diretrizes
de grande importância para colaboradores e sociedade. (GRI
103-2)

SUMÁRIO GRI

A PRSA norteia o desenvolvimento de todas as atividades da
instituição e seu relacionamento com as partes interessadas
(stakeholders), além de permear toda a estrutura organizacional, devendo as unidades observarem e cumprirem seus princípios, diretrizes e salvaguardas em sua totalidade. Esta política
conta com Plano de Ação de Implementação em execução e
deve passar por revisão a partir de 2020. (GRI 103-3)
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9.2. Respeito ao indivíduo
As Normas de Desenvolvimento Humano representam a consolidação
dos direitos e obrigações aplicada no âmbito da relação trabalhista entre
o Banco e seus empregados. Essas políticas compreendem as disposições
legais pertinentes ao Direito Trabalhista, Previdenciário e Social, aplicados
em sintonia com as Políticas e Diretrizes do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva.
O Banco do Nordeste contrata seus empregados através de concurso
público, e todas as condições de trabalho e remuneração apresentadas no
edital de seleção são cumpridas, preocupando-se inclusive com o combate
ao trabalho escravo ou análogo, trabalho infantil e/ou adolescente, proveito
criminoso da prostituição e outras exigências legais de cunho social.
O Banco é signatário do 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. Essa medida tem relação direta com a proteção à
criança e ao trabalhador adolescente trazendo oportunidades socialmente
responsáveis à comunidade local. (GRI 102-12)
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, atividades teóricas e práticas, FGTS, férias, vale transporte,
hipóteses de extinção e rescisão do contrato de aprendizagem.
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Além das exigências legais, o Banco do Nordeste estabeleceu critérios para
admissão ao Programa Jovem Aprendiz: 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 16 anos; e pertencer a família em situação de vulnerabilidade social.

Figura 23 – Partes interessadas

GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária

9.3. Engajamento com as Partes Interessadas
(Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Buscando atender ao que dispõe a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) e
o Pronunciamento Técnico 05 – Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), no tocante ao relacionamento com suas partes interessadas, o Banco
incorporou, do mercado financeiro, os principais agentes com os quais uma
instituição financeira está relacionada, acrescentando outros públicos com
os quais interage mais fortemente em sua vertente de atuação desenvolvimentista.
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Assim, para elaborar o Relatório de Sustentabilidade, foi solicitado que cada
Ambiente (marketing, comunicação, centro de relacionamento com clientes, ouvidoria, entre outros) informasse seu principal grupo de interesse.
Cada área fez um levantamento próprio, relacionando os produtos e serviços prestados com seus principais interessados.
Dessa forma, o Banco identificou as seguintes partes interessadas: clientes,
colaboradores, fornecedores, governo, indústria bancária, instituições de desenvolvimento, acionistas, sociedade e comunidade (Figura 23). (GRI 102-42)

63

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento e Marketing (2018).

O Banco do Nordeste dispõe de vários canais que lhe permitem conhecer
expectativas e dialogar com seus grupos de interesse. Assim, esses grupos
são envolvidos de forma periódica em diferentes momentos construtivos e
decisórios da atuação do Banco. (GRI 102-40)
Como exemplo dessa interação, pode-se citar a construção da Matriz de
Materialidade 2017-2018, elaborada através de pesquisas disponibilizadas
para o público interno (funcionários e acionistas) e externo (fornecedores,
clientes, representantes do Governo, instituições de desenvolvimento e
membros da sociedade).
Além disso, buscando construir uma relação de parceria com seus usuários,
o Banco disponibiliza canais permanentes de diálogo com o público externo, por exemplo: Centro de Relacionamento com Clientes, Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria. Tais canais são responsáveis por realizar
pesquisa de satisfação, prestar atendimento e esclarecimentos, e receber
reclamações, respectivamente.
Outra forma de engajamento é através da seleção de projetos por editais.
Anualmente, em média, o Banco lança sete editais, sendo cinco para sele-

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI
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ção de projetos sociais (Fundos Sociais) e dois para seleção de projetos de
pesquisa e difusão voltados para as áreas de meio ambiente, tecnologia
social, convivência com o semiárido e responsabilidade socioambiental.

Esta classificação vem sendo utilizada quando da formação de público-alvo
para eventos institucionais, ações de comunicação, promoção de engajamento com partes interessadas, planejamento e inteligência estratégica.

Além disso, os programas de financiamento voltados para a Política de
Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste contam com o acompanhamento periódico do Banco, seja pela atuação das agências ou dos
agentes de desenvolvimentos que auxiliam o processo de construção,
implementação e avaliação dos planos de ação territorial do Banco junto
aos seus clientes.

Por fim, conforme o Quadro 6, a seguir, o Banco do Nordeste busca dialogar
com suas partes interessadas por meio de diversos canais e ferramentas,
priorizando a transparência com o intuito de estreitar laços de parceria em
prol do desenvolvimento regional sustentável.

Ademais, o Banco também sedia fóruns, eventos e programações culturais,
a fim de incentivar: melhores práticas sociais e ambientais, empreendedorismo, planejamento financeiro, educação alimentar, além de promover
valorização da arte e da cultura universal, nacional e regional.

Quadro 6 – Engajamento com partes interessadas (GRI – 102-40) (GRI-102-43)
Partes Interessadas

Formas de Engajamentos

Ferramentas/Canais do BNB utilizadas

Periodicidade

Telefone/ e-mail

Ouvidoria

Permanente

PERFIL ORGANIZACIONAL

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

Centro de Relacionamento com o cliente e de Informação ao Cidadão - CRCIC

Permanente

GESTÃO ESTRATÉGICA

Internet

Internet Banking

Permanente

Eventos culturais

Centros Culturais

Diária

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

Workshop/ videoconferência

Dialogando com o Cliente

Semestral

CRÉDITO VERDE

Internet/telefone

Pesquisas de satisfação

Semestral

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Telefone/ e-mail

Ouvidoria

Permanente

Telefone/email/SMS/ Facebook /Instagram

Centro de Relacionamento com o cliente e de Informação ao Cidadão - CRCIC

Permanente

Internet

Internet Banking

Permanente

Telefone/e-mail

Comissão de ética

Permanente

Intranet

Pesquisas de Opinião

Ocasionalmente

Intranet/eventos

Agenda Ambiental na Administração Pública

Permanente

Presencial

Portal da Sustentabilidade

Permanente

Intranet

Noticias.com

On-line

Intranet

Dianet

Diária

Impressa

Revista Conterrânea

Mensal

Intranet

Revista TV

Mensal

Telefone

Canal com a Presidência

Permanente

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Editais

Licitação

De acordo com a
demanda

Telefone/email

Centro de Relacionamento com o cliente e de Informação ao Cidadão - CRCIC

Permanente

Internet/telefone

Pesquisas de satisfação

Semestral

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Clientes

GESTÃO AMBIENTAL

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Colaboradores

DINSA
SUMÁRIO GRI

Fornecedores
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Partes Interessadas

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

Governo

PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE

Indústria Bancária

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)

Instituições de
Desenvolvimento

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

Eventos

Agenda Ambiental na Administração Pública

Permanente

Troca de informações/ Participação em Câmaras Técnicas

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

Internet/ impresso

Relatório de Sustentabilidade

Anual

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

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

Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

Acionistas

SUMÁRIO GRI

Sociedade e
Comunidade

Universidades/
Semestral
Centros de Pesquisas
Universidades/
Trimestral
Centros de Pesquisas

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Internet

Relatório Anual

Anual

Presencial

Reuniões do Conselho de Administração

Mensal

Telefone/ e-mail/ carta/ presencial/ formulário Fale Conosco (Internet)

Ouvidoria

Permanente

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

Agenda Ambiental na Administração Pública

Permanente

Eventos culturais

Centros Culturais

Diária

Fonte: Banco do Nordeste (2018).
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Periodicidade

Internet

Sociedade e comunidade
Governo

Ferramentas/Canais do BNB utilizadas

9.3.1. Colaboradores (GRI 102-7)
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em relação ao quadro de colaboradores, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. conta com 7.012 empregados, incluindo sua Diretoria Executiva composta por
sete membros (presidente e seis diretores), 196 bolsistas e 502 jovens aprendizes distribuídos por toda a área de atuação do Banco.
As Tabelas (11 a 18), a seguir, apresentam, respectivamente, o total de funcionários ativos, total de profissionais contratados por tipo contrato, taxa de contratações, desligamento e rotatividade.
Tabela 11 – Total de funcionários até 2018 (GRI 401-1)

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Região

Homens

Por Estado

Mulheres

Total

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Alagoas

199

178

177

105

98

102

304

276

279

blicos de Interesse) (GRI 102-40)

Bahia

737

656

656

344

330

333

1.081

986

989

Colaboradores (GRI 102-7)

Ceará

1.655

1.778

1.806

895

881

903

2.550

2.659

2.709

Maranhão

373

332

336

120

116

121

493

448

457

Paraíba

291

270

271

122

115

116

413

385

387

Pernambuco

444

401

407

272

248

247

716

649

654

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Piauí

305

274

278

125

123

121

430

397

399

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Rio Grande do Norte

279

253

256

117

111

107

396

364

363

Sergipe

251

224

219

133

121

120

384

345

339

Espírito Santo

35

39

38

16

16

15

51

55

53

Minas Gerais

257

233

243

108

101

106

365

334

349

Rio de Janeiro

5

2

2

4

2

2

9

4

4

São Paulo

3

4

6

5

5

5

8

9

11

Brasília

8

7

8

13

13

11

21

20

19

4.842

4.651

4.703

2.379

2.280

2.309

7.221

6.931

7.012

Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Pú-

Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo

Nordeste

Indústria bancária

DINSA
SUMÁRIO GRI

Sudeste

Centro-Oeste
Total

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota (1): Esse total refere-se apenas aos funcionários do Banco, não estão inclusos os terceirizados, bolsistas ou jovens aprendizes.
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7

Responsabilidade Socioambiental

Empregados (CLT)

2.280

4.645

6.925

2.309

4.693

-

3

7.005

1%

Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Pú-

Total

2.280

4.651

6.931

2.309

4.693

-

10

7.012

1%

blicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade

7 17%

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018)
Nota (1): Na coluna “Contrato de Trabalho”, na célula tipo de contrato “Diretoria” está incluso o
Presidente do Banco.

Governo

Sudeste
Nordeste
Centro - Oeste
Total

124

289

-

2.143 4.366 6.509 2.170 4.396

-

13

278
7

402
20

8

-

2.280 4.651 6.931 2.309 4.693

-

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
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128
11

Total

Homens

Mulheres

Contrato
Contrato
Permanente Temporário
Homens

Região e
Gênero

Contrato
Permanente
Mulheres

SUMÁRIO GRI

2018

-

Variação Total

2017

DINSA

Mulheres

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Tabela 13 – Total de Profissionais Contratados por Tipo de Contrato de Trabalho (permanente e temporário), Região e Gênero (GRI 102-8)

Total

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Homens

Indústria bancária

417

4%

10 6.566

1%

-

19 -5%

10 7.012

1%

Total

Total

2018
Mulheres

-

Meio período

Homens

-

Tipo de contrato

Mulheres

-

Total

Homens

6

Diretoria

Homens

Mulheres

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Contrato
Temporário

6

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE

2017

-

GESTÃO AMBIENTAL

Mulheres

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Contrato de
Trabalho

Contrato
Permanente

Total

GESTÃO ESTRATÉGICA

Contrato
Permanente
Homens

PERFIL ORGANIZACIONAL

Mulheres

SOBRE O RELATÓRIO

2018
Variação Total

2017

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Tabela 14 – Total de Profissionais Contratados por Tipo de Trabalho
(integral e meio período) por Gênero (GRI 102-8)

Homens

Tabela 12 – Total de Profissionais Contratados por Tipo de Contrato (permanente e temporário) e Gênero (2017-2018) (GRI 102-8)

2

2

4

2

2

4

Tempo integral

2.278

4.649

6.927

2.307

4.701

7.008

Total

2.280

4.651

6.931

2.309

4.703

7.012

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota (1): Na coluna “Tipo de Contrato” a célula “Meio Período” refere-se a categoria
médico do trabalho.

Tabela 15 – Taxa de Contratações em 2018 por Gênero e Região (GRI 401-1)

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Região

Por Estado

SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL

Taxa de
Contratação
Homens (%)

Taxa de
Contratação
Mulheres (%)

Total

Tabela 16 – Taxa de Contratações por Faixa Etária e Gênero em 2018 (GRI 401-1)
Taxa de contratações por faixa etária e gênero
Por faixa etária

Mulheres (%)

Homens(%)

Total(%)

Alagoas

3,39%

6,86%

4,66%

Até 30 anos

6,22%

7,13%

6,84%

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Bahia

2,59%

0,90%

2,02%

Entre 31 e 50 anos

1,50%

1,61%

1,57%

GESTÃO AMBIENTAL

Ceará

1,05%

1,22%

1,11%

Acima de 51 anos

0,00%

0,21%

0,14%

Maranhão

2,68%

3,31%

2,84%

Paraíba

0,37%

0,00%

0,26%

Total

1,52%

1,70%

1,64%

Pernambuco

2,21%

0,81%

1,68%

Piauí

1,08%

0,00%

0,75%

Rio Grande do Norte

2,73%

0,93%

2,20%

Sergipe

0,46%

0,00%

0,29%

Espírito Santo

2,63%

6,67%

3,77%

Minas Gerais

2,88%

5,66%

3,72%

Rio de Janeiro

0,00%

0,00%

0,00%

São Paulo

0,00%

0,00%

0,00%

Centro-Oeste Brasília

0,00%

0,00%

0,00%

Total

1,70%

1,52%

1,64%

GESTÃO ESTRATÉGICA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Nordeste

Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Sudeste

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota(1): O percentual de contratações refere-se ao total de funcionários contratados, desconsiderando terceirizados, bolsistas e jovens aprendizes.
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Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota(1): O percentual de contratações refere-se ao total de funcionários contratados, desconsiderando terceirizados, bolsistas e jovens aprendizes.

Tabela 17 – Taxa de Desligamentos por faixa Etária e Gênero em 2018 (GRI
401-1)
Taxa de desligamento por faixa etária e gênero
Por faixa etária

Mulheres (%)

Homens(%)

Total(%)

Até 30 anos

0,48%

0,89%

0,76%

Entre 31 e 50 anos

0,20%

0,57%

0,45%

Acima de 51 anos

0,94%

0,48%

0,62%

Total

0,43%

0,57%

0,53%

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota(1): O percentual de contratações refere-se ao total de funcionários contratados, desconsiderando terceirizados, bolsistas e jovens aprendizes.

Combate à discriminação e assédio

Tabela 18 – Taxa de Rotatividade em 2018 (GRI 401-1)
Taxa de rotatividade (2018)
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental

Até 30 anos

Entre 31 e 50 anos

Acima de 51 anos

3,80%

1,01%

0,38%

1,08%
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota(1): O percentual de contratações refere-se ao total de funcionários contratados, desconsiderando terceirizados, bolsistas e jovens aprendizes.
Nota(2): Fórmula = (((Entradas+Saídas)/2)/Total de Empregados em 31/12/2018).

Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

O relacionamento com os empregados guarda relevância estratégica para o
Banco, por isso, há atuação no fortalecimento do corpo funcional, buscando
permanente equilíbrio entre os objetivos organizacionais e os objetivos de
seus empregados.
O Banco considera essencial para o alcance de sua missão, dos seus objetivos e da experiência empresarial, contar com pessoas com alto desempenho e focadas em resultados, identificadas e comprometidas com a missão,
responsáveis no exercício da função, criativas e inovadoras, qualificadas,
motivadas, saudáveis, éticas e solidárias.
Para tanto, busca constante desenvolvimento e aprimoramento dos processos de seleção externa e interna, avaliação, programas de inserção profissional como jovem aprendiz e bolsista, benefícios, carreira e gestão, capacitação e desenvolvimento, bem como os processos voltados para a saúde e
qualidade de vida de seus empregados.
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Coibir a discriminação e o assédio é um posicionamento do
Banco do Nordeste em toda a sua atuação, tendo em vista que,
esse tipo de prática ilegal, gera consequências negativas para a
saúde física e mental dos funcionários, bem como para o ambiente de trabalho. (GRI 103-1)
Da mesma forma, pautado pelo respeito e valorização da
diversidade, o Banco combate o preconceito dentro e fora de
suas instalações. Com essa postura, são desenvolvidas diversas
ações de combate ao preconceito, tais como treinamentos e
campanhas, visando desconstruir possíveis atitudes ou comportamentos que agridam a integridade física e moral de seus
colaboradores. (GRI 103-2)
O resultado dessas ações reflete no clima organizacional e no
fortalecimento do corpo funcional do Banco. Aliado a isso, são
disponibilizados, aos funcionários, canais de denúncia e reclamação relacionados ao tema. (GRI 103-3)

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Gestão Participativa

Valorização da Diversidade

Uma das diretrizes da Política de Responsabilidade Socioambiental é dialogar de maneira democrática com colaboradores, procurando o aperfeiçoamento contínuo das relações trabalhistas. Nesse contexto, a Política de
Desenvolvimento Humano do Banco, disposta nos normativos internos,
alinha-se às negociações permanentes. Temas relativos ao Acordo Coletivo
de Trabalho e outros de interesse do funcionalismo solidificam o relacionamento permanente e construtivo com as entidades representativas dos
empregados.

O Banco do Nordeste defende o direito à diversidade de qualquer natureza
e combate toda e qualquer forma de discriminação, seja de origem social,
cultural, étnica, sexual, ou relativa a questões de cor, idade, religião, idioma,
convicção filosófica, política ou ideológica, orientação sexual, identidade de
gênero, estado civil, filiação sindical e partidária, condição física e psíquica,
origem, grau de escolaridade, formação, aparência e nacionalidade.

Todos os profissionais contratados (100% dos empregados) sob o regime
CLT são contemplados por acordos de negociação coletiva, e esses acordos
são fundamentados na legislação vigente e específica sobre cada assunto
constante na pauta de negociação. Somente não são contemplados pelos
acordos coletivos de trabalho os membros estatutários (regidos pelo estatuto do Banco), tercerizados (regidos pelos acordos das respectivas categorias) e bolsistas e jovens aprendizes (regidos por leis próprias). Ressalata-se
que as mudanças operacionais do Banco não são especificadas em acordos
de negociação coletiva. (GRI 102-41 e 402-1)

DINSA
SUMÁRIO GRI

Ademais, o Banco do Nordeste tem como premissas de gestão de pessoas,
dentre outras, proporcionar ambiente de trabalho alicerçado na democracia
e participação. Assim, atua incentivando a participação dos empregados
por meio de fóruns, colegiados e demais instâncias, bem como por meio
da Ouvidoria. Além dos meios institucionais, existem comissões paritárias
formadas com a participação de empregados indicados pelas entidades
representativas. (GRI 102-41)
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Com essa postura, pretende respeitar e valorizar a diversidade do conjunto
de empregados e colaboradores, bem como de todas as pessoas com as
quais o Banco do Nordeste mantém relacionamento, combatendo todas as
formas de preconceito e discriminação.
Além disso, o Banco desenvolve continuamente diversas ações de combate
ao preconceito que buscam desconstruir possíveis atitudes ou comportamentos que afetem homens e mulheres no mundo do trabalho. Dentre
essas ações destacam-se:
– Treinamentos relacionados a aspectos de direitos humanos na sua
Comunidade Virtual de Aprendizagem, como: Atendendo Bem Pessoas
com Deficiência; Libras; Integração e Colaboração; Pessoas com Deficiência – Direitos e Deveres;
– Adesão ao programa Pró-Equidade de Gênero, desde 2007, ganhando
selo pró-equidade por 4 vezes, nas edições: 2007-2008; 2009-2010;
2011-2012; 2013-2014/15, mostrando que a equidade de gênero está
inerente às políticas da instituição.

Em 2018, não tivemos registro de ocorrência relacionada à discriminação decorrente de raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade, ou origem
social envolvendo agentes internos ou externos. (GRI 406-1)
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

As tabelas 19 e 20 a seguir, mostram a distribuição dos empregados do Banco por categoria funcional, gênero e faixa etária.

PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo

Tabela 19 – Total de empregados ativos por categoria e gênero (GRI
405-1)
Por gênero
Categoria
Funcional
Presidente e
diretores
Gestão
Principal

2018
Mulheres

%

Homens

%

Total

%

0

0,0

7

100,0

7

0,1

78

17,4

370

82,6

448

6,4

Gestão
Intermediária

579

27,8

1500

72,2

2079

29,6

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Coordenação

370

36,0

657

64,0

1027

14,6

DINSA

Funções técnicas

857

38,4

1374

61,6

2231

31,8

41

54,7

34

45,3

75

1,1

384

33,6

758

66,4

1142

16,3

0

0,0

3

100,0

3

0,0

2309

32,9

4703

67,1

7012

100,0

Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS

SUMÁRIO GRI

Funções de
Ass. e Apoio
Não comissionados
Fora do PCR*
Total

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
*PCR: Plano de Carreira e Remuneração vigente
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Tabela 20 – Total de empregados ativos por categoria e faixa etária (GRI 405-1)
Por faixa
etária
Categoria
Funcional

2018
Até 30
anos

%

Entre 31 e
50 anos

%

Acima de
51 anos

%

Total

%

Presidente e
diretores

0

0,0

1

14,3

6

85,7

7

0,1

Gestão Principal

0

0,0

264

58,9

184

41,1

448

6,4

87

4,2

1349

64,9

643

30,9

2079

29,6

Coordenação

141 13,7

689

67,1

197

19,2

1027

14,6

Funções técnicas

152

6,8

1373

61,5

706

31,6

2231

31,8

10 13,3

30

40,0

35

46,7

75

1,1

268 23,5

552

48,3

322

28,2

1142

16,3

3 100,0

3

0,0

Gestão
Intermediária

Funções de Ass. e
Apoio
Não
comissionados
Fora do PCR*
Total

0

0,0

0

0,0

658

9,4

4258

60,7

2096

29,9

7012 100,0

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).*PCR: Plano de Carreira e Remuneração vigente.

Promoção da Equidade (GRI 405-2)
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo

Conforme determina a legislação vigente, o Banco do Nordeste realiza concurso público para a contratação de seus funcionários. Assim, não há priorização nas contratações. Os editais, quando lançados, são publicados no
Diário Oficial da União e no endereço eletrônico da empresa organizadora
do concurso, com a finalidade de preencher as vagas disponíveis e formar
cadastro de reserva, obedecendo a legislação quanto às vagas reservadas
aos portadores de necessidades especiais e negros.
O cargo para o qual foi prestado concurso, de caráter permanente, pode
ser de nível médio (Analista Bancário, Analista Técnico ou Assistente Bancário) ou nível superior (Especialista Técnico ou Especialista Bancário) e tem
associado a ele um qualificador que pode ser de engenheiro, médico do
trabalho, advogado, assistente social, dentre outros. A alta administração é
composta de dirigentes com ou sem vínculo, nomeados de acordo com os
requisitos de contratação definidos no Estatuto da empresa.

Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Nos últimos anos, o Banco tem se mobilizado na busca contínua por processos inovadores, na valorização do seu capital humano e na promoção da
cultura de ética e integridade como formas de oportunizar um ambiente de
trabalho inclusivo e com igualdade de oportunidades.
A postura de equidade adotada pelo Banco também é refletida em seu Plano de Carreira e Remuneração que rege os salários para os cargos e funções
em comissão ocupados por seus empregados, de modo que a remuneração
para empregados que ocupam um mesmo nível de cargo e de função em
comissão seja igual. O tempo de serviço e enquadramento em planos de
funções em comissão anteriores podem gerar remunerações adicionais e,
consequentemente, ocasionar variações individuais. Portanto, essas variações são desvinculadas de motivações discriminatórias.
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Tabela 21 – Plano de Carreira e Remuneração em R$ (GRI 405-2)

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Assessoria e Apoio

35.731,28

-

25.987,23

24.531,92

11.732,63

12.887,38

10.048,02

9.904,68

17.039,97

14.858,14

Sudeste

-

-

-

-

25.072,31

25.271,19

11.593,72

12.447,74

7.540,63

8.324,00

-

5.822,09

Centro-Oeste

-

-

-

-

33.698,65

24.518,11

-

17.789,88

18.505,16

-

17.327,71

11.579,86

- 25.941,31 24.569,18 11.722,55 12.874,70

9.955,45

Total

46.551,14

35.731,28

9.823,94 17.048,44 14.397,87

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota (1): Foram consideradas as remunerações de diretores, empregados e contratados a prazo determinado.
Nota (2): 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.
Nota (3): Os números apresentados na tabela foram calculados com base na média salarial dos colaboradores.

Tabela 22 – Plano de Carreira e Remuneração – PCR (Em R$)
Equipe Técnica

SUMÁRIO GRI

Funções Técnicas
Homens

Mulheres

Não Comissionados(*)
Homens

Mulheres

Contratados a Prazo
Determinado( ** )
Homens

Nordeste

9.776,08

10.248,67

4.984,88

3.991,98

Sudeste

7.932,47

11.175,24

3.781,94

3.082,46

13.970,84

13.987,93

4.726,18

6.393,78

7.903,35

9.684,60

10.307,20

4.915,41

3.935,32

20.163,90

Centro Oeste
Total
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46.551,14

Coordenação

Homens

Nordeste

Gestão Intermediária

Mulheres

GESTÃO AMBIENTAL

Gestão Principal
Homens

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Homens

GESTÃO ESTRATÉGICA

Mulheres

PERFIL ORGANIZACIONAL

Homens

Equipe Administrativa

SOBRE O RELATÓRIO

Diretores
Mulheres

Presidente
MENSAGEM DO PRESIDENTE

23.229,04

Mulheres

Fora do PCR
Homens

Mulheres

11.387,60

11.387,60

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Notas(1):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.
Nota (2): Presidente, Diretor e contratados por Prazo Determinado tratam-se de cargos adquiridos sem concurso público, vinculados ao PCR,
podem adquirir função em comissão.
Nota (3): Os números apresentados na tabela foram calculados com base na média salarial dos colaboradores.

Tabela 23 – Razão matemática entre o salário e remuneração base para mulheres e homens, por categoria funcional e região

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Região

Presidente

Diretores

SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes

Nordeste

0%

0%

Gestor
Principal

Gestor
Intermediário

Coordenação

Assessoria e
Apoio

Funções
Técnicas

Não
Comissionados

Contratados
a prazo
determinado

94%

110%

99%

87%

105%

80%

0%

101%

107%

110%

-

141%

82%

-

Sudeste

-

Centro-Oeste

-

--

73%

-

0%

67%

100%

135%

0%

0%

0%

95%

110%

99%

84%

106%

80%

0%

Geral

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota(1): 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.
Nota (2): Presidente, Diretor e contratados por Prazo Determinado tratam-se de cargos adquiridos sem concurso público, vinculados ao PCR, podem adquirir função em comissão.
Nota (3): Os números apresentados na tabela foram calculados com base na média salarial dos colaboradores.

Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Remuneração, benefícios e carreira
O Plano de Carreira e Remuneração constitui-se na estrutura a partir da qual
o empregado pode estabelecer sua trajetória profissional no Banco. É baseado no Plano de Cargos e no Plano de Funções que apresentam critérios
de ingresso e de ascensão definidos, em consonância com a missão, visão,
valores e estratégias institucionais e com ênfase em resultados.
O cargo constitui o perfil de competências profissionais exigido de cada
empregado, acompanhando o empregado durante sua permanência no
Banco, desde a sua admissão.
O Plano de Funções é a estrutura que agrupa as diversas categorias de Funções em Comissão, conforme seus eixos de carreira, requisitos de ingresso,
descrição dos perfis de competências e responsabilidades associadas, referências e faixas salariais correspondentes.
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O Banco do Nordeste realiza ações de desenvolvimento humano que visam
proporcionar e democratizar oportunidades de ascensão profissional,
mediante critérios claros de acesso a treinamentos, avaliações de desempenho e suprimento de cargos e funções em comissão, observando os interesses institucionais, assegurando aos empregados lisura e transparência
em todos os processos dessa natureza. Podemos destacar os processos de
Promoção, Concorrências Internas, Bancos de Sucessão e Símbolos de Reconhecimento.
A modalidade de avaliação de qualidade no trabalho utilizada pelo Banco
do Nordeste cobre todos os empregados da instituição, independentemente de gênero e categoria funcional, com exceção dos diretores e presidente.
Ressalta-se que apenas os empregados elegíveis são avaliados.
A Remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva é definida pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas do

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL

Banco (AGO), ao aprovar o Limite Global de Remuneração para vigorar por
um ano, contado a partir do mês de abril. A proposta necessita ser aprovada
previamente pelo Conselho de Administração e submetida ao Ministério da
Economia. Trata-se de orçamento autorizativo para o período definido pela
Assembleia.

quanto aos cuidados com sua saúde, sem se limitar às que são associadas
à atividade laboral. São realizadas, ainda, ações e campanhas visando à
prevenção de doenças ocupacionais e à promoção da saúde e da qualidade de vida, como campanhas de vacinação, ginástica laboral e “Domingo
Saudável”.

Saúde e segurança

Essas ações demonstram o compromisso do Banco do Nordeste em proporcionar um nível de qualidade de vida cada vez melhor para todos os empregados, e ao mesmo tempo, aumentar a produtividade (Figura 24).

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

O Banco do Nordeste cuida em proporcionar um ambiente de trabalho
adequado, confortável, seguro e em permanente melhoria, primando pela
saúde, bem-estar e qualidade de vida de empregados e colaboradores.
Assegura, ainda, a promoção de condições adequadas de trabalho para
empregados e colaboradores com deficiências.

Figura 24 – Temas de Saúde e Segurança cobertos por acordos formais
com sindicatos

Preocupado em garantir o acesso às soluções de saúde aos seus empregados, o Banco patrocina o 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.

SUMÁRIO GRI

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho – SESMT, composto por Médicos e Engenheiros do Trabalho,
Técnicos de Segurança e Enfermagem do Trabalho desenvolve programas
legais com vista ao monitoramento da saúde dos trabalhadores e da prevenção do desenvolvimento de doenças, não só as que são associadas ao
risco da atividade, mas abordando a saúde integral dos empregados, além
da prevenção de riscos ambientais de trabalho.
Os exames periódicos, realizados anualmente, geram informações para o
planejamento das ações de saúde e a conscientização dos empregados
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Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA

O acordo coletivo de trabalho assinado em 2018 prevê que, todos os empregados presentes em situações de assalto em qualquer agência ou posto
de atendimento bancário ou o empregado que for vítima de extorsão mediante sequestro, terão:
a) Atendimento médico ou psicológico logo após o ocorrido;

GOVERNANÇA CORPORATIVA

b) Registro de Boletim de Ocorrência Policial providenciado pelo Banco;

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

c) Pedido de realocação para outra agência ou posto de atendimento bancário avaliado pelo Banco.
O Banco deve discutir, semestralmente, os dados estatísticos nacionais sobre ocorrências de assaltos e ataques, cujos roubos tenham sido consumados ou não, na Comissão Bipartite de Segurança Bancária e, ainda, assumir
a responsabilidade por prejuízos materiais comprovadamente sofridos por
empregado ou seus dependentes legais, em consequência de assalto ou sequestro, desde que o prejuízo tenha relação com o assalto de que o empregado ou seus dependentes tenham sido vítimas, em função ou no exercício
do trabalho do empregado no Banco.

Previdência complementar

SUMÁRIO GRI

O Banco do Nordeste oferece, por meio da Capef - Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Nordeste, aos seus empregados os planos de pensão denominados: Benefícios Definidos (BD) e Contribuição Variável (CV).
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.
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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 31/12/18 a relação contributiva de 1:1.

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.
Durante o ano de 2018, o Comitê Disciplinar deliberou por rescindir o contrato de trabalho de 11 (onze) empregados enquadrados no disposto no
Art. 482 da CLT (justa causa).

Preparação para aposentadoria
Após processo de revisão e melhoria do programa de preparação e planejamento para aposentadoria, em 2018, o Banco do Nordeste lançou o Programa Limiar. Essa iniciativa visa ajudar os empregados a tomar as decisões
mais acertadas, de acordo com seus objetivos pessoais. No programa, cada
participante tem a possibilidade de tirar dúvidas sobre as condições que
precisam ser construídas para a transição que envolve a nova fase, de forma
prazerosa e com qualidade de vida. Na programação, são ministradas palestras motivacionais, casos de sucesso e conversa com colegas que já passaram pelo processo de aposentadoria.

Universidade Corporativa
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI
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As ações de desenvolvimento dos empregados do Banco do Nordeste são
geridas pela Universidade Corporativa, que 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 às 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 que envolvem
negócios com foco no 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.

Com isso, em 2018, 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 2018-2022, que converge para o atendimento
das necessidades de desenvolvimento de competências, buscando padrões
de eficiência, eficácia e efetividade, com ética e conformidade (Quadro 7).
Quadro 7 – Média de horas de capacitação por eixo de função e por gênero
(GRI 404-1)
Função

F

M

Média Geral

1-Gestão Principal

18,07

20,50

20,01

2-Gestão Intermediária

19,95

20,89

20,63

3-Coordenação

20,09

21,00

20,69

4-Funções Técnicas

20,28

20,15

20,20

5-Funções de Assessoria e Apoio

23,61

23,98

23,82

6-Não comissionado

20,81

20,31

20,48

7-Diretoria

17,47

17,47

Fora PCR

16,00

16,00

20,59

20,48

Total geral

20,26

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
(*) Nota (1): Estes dados referem-se somente aos funcionários ativos aprovados nos treinamentos.
Nota (2): O cálculo de horas de treinamento é realizado por funcionário, pois este, durante o
ano, poderá migrar de categoria funcional

9.3.2. Clientes
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes

Com vistas a fortalecer o relacionamento com seus clientes, o Banco avança
continuamente na melhoria de seus serviços e na ampliação de seus canais
e pontos de contato que possam abranger o seu público-alvo.
A pesquisa de satisfação com clientes, realizada em 2018, teve como objetivo mensurar o grau de satisfação dos clientes do Banco do Nordeste em
relação a diversas variáveis e indicadores, obtendo-se os índices apresentados a seguir no Quadro 8. (GRI – 102-43).
Conforme apresentado no Quadro, verifica-se que o índice geral de satisfação do cliente permaneceu o mesmo do ano anterior (84%), além de manter-se superior a 80%.

Quadro 8 – Pesquisa de Satisfação dos Clientes (GRI 102-44)
Pesquisa de Satisfação
Segmento

Indicador

2017

2018

Rede de agências

Quantidade, localização, acesso e conforto

84%

83%

Atendimento

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

85%

84%

Produtos e
Serviços

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

83%

81%

Autoatendimento

Segurança, quantidade de equipamentos,
quantidade de trasações possívies, horário
de funcionamento

81%

81%

Internet Banking

Segurança, facilidade, quantidade de
serviços

88%

91%

Mobile Banking

Segurança, facilidade, quantidade de
serviços

87%

88%

Centro de
Relacionamento

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

80%

82%

84%

84%

Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Índice geral de satisfação do cliente
Fonte: Ambiente de Marketing (2018).
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Canais de atendimento
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Acessibilidade e inclusão digital

No ano de 2018, o Banco manteve o mesmo quantitativo de agências de
2017 (292 agências). No entanto, houve expansão da quantidade de unidades de atendimento de microfinanças, chegando ao total de 676 locais de
atendimento, sendo 475 de postos de atendimento de microfinança urbana
(Crediamigo) e 201 de microfinança rural (Agroamigo) (Quadro 9).

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE

Quadro 9 – Postos de Atendimento Presencial

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Posto de Atendimento Presencial

Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo

Canais Presenciais

Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI
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Agência (*)
Posto de Atendimento
Unidade de Atendimento de Microfinança

2016

2017

2018

311

292

292

1

1

1

548

665

676

Fonte: Ambiente de Marketing (2018).
Nota (1) considera as agências autorizadas pelo BCB abertas ao público.

A capacidade de utilização de ferramentas computacionais e
da internet é cada vez mais necessária para possibilitar o acesso
dos cidadãos a produtos e serviços bancários essenciais, assim
como a adaptação de equipamentos e instalações físicas é
essencial para que pessoas com necessidades especiais possam
utilizar os serviços e dependências físicas do Banco. (GRI 103-1)
Nesse contexto, o Banco realizou importantes investimentos
nos últimos anos para facilitar o atendimento às necessidades
de seus clientes, e continua envidando esforços no aperfeiçoamento e adaptação de seus equipamentos e instalações
prediais por respeito não apenas à legislação pertinente, mas
também à dignidade dos indivíduos. Conta também com Ouvidoria disponível para recebimento de queixas relativas ao tema.
(GRI 103-2)
Assim, através de treinamentos e investimento em tecnologias,
o Banco busca promover a acessibilidade e a inclusão através
do acesso a serviços bancários. (GRI 103-3)

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade

Em janeiro de 2009, o Banco do Nordeste, visando ao cumprimento do
Decreto nº 5.296/2004 (acessibilidade), aderiu ao chamado “TAC Acessibilidade”, firmado entre a Febraban e o Ministério Público Federal (além de
outros compromitentes) em 16/10/2008. 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.).

Figura 25 – Medidas de acessibilidade adotadas pelo BNB

A definição dessas ações envolveu diversas unidades do Banco: Responsabilidade Socioambiental, Produtos e Serviços Bancários, Tecnologia, Jurídico,
Educação Corporativa (atual Universidade Corporativa), Marketing, Comunicação Social, Ouvidoria e Cliente Consulta (atual Centro de Relacionamento
com Clientes). Esse trabalho conjunto resultou na implementação de diversas medidas, relacionadas, dentre outros, aos seguintes itens apresentados
na Figura 25.

Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Fonte: Ambiente de Marketing (2018).

Além dos ajustes e melhorias da estrutura física e de comunicação, no que
diz respeito à acessibilidade das pessoas com necessidades especiais aos
produtos e serviços do Banco do Nordeste, outras ações foram realizadas
nos últimos anos, merecendo destaque, além do treinamento em Libras,
a disponibilização dos cursos Atendendo Bem Pessoas com Deficiência e
Pessoas com Deficiência – Direitos e Deveres, conforme disposto na Figura
26 a seguir.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Figura 26 – Oportunidades de capacitação para
atendimento a pessoas desfavorecidas
– acumulado até 2018 (*)

Quadro 10 – Oportunidade de Capacitação para Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais (2017-2018)
Oportunidades de capacitação

SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL

Estados

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL

Atendendo bem
pessoas com
deficiência
2018

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

2017

Pessoas com
deficiência Direitos e Deveres

Libras
2018

2017

2018

2017

Total Geral
2018

2017

CRÉDITO VERDE

AL

7

6

1

5

1

6

9

17

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

BA

34

47

5

8

27

39

66

94

CE

90

91

27

15

47

78

164

184

DF

0

1

0

1

0

0

0

2

ES

1

1

2

1

0

0

3

2

MA

14

19

5

7

7

15

26

41

MG

13

16

3

2

8

14

24

32

PB

1

19

2

1

3

12

6

32

PE

24

15

4

6

19

11

47

32

PI

8

10

4

1

0

9

12

20

RJ

0

0

0

0

0

0

0

0

RN

2

15

1

3

3

17

6

35

SE

8

12

1

1

6

9

15

22

SP

0

0

0

0

0

0

0

0

202

252

55

51

121

210

378

513

Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Fonte: Universidade Corporativa do Banco do Nordeste (2019).
Nota (1) Os valores correspondem apenas aos empregados
que foram aprovados nos cursos, excluindo bolsistas e
jovens aprendizes.

Total

Fonte: Universidade Corporativa do Banco do Nordeste (2018).
Nota (1): Os valores correspondem a todos os colaboradores que foram aprovados nos cursos (empregados, bolsistas e
jovens aprendizes).
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Quadro 11 – Empregados Capacitados para Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais
(2017-2018)
Empregados capacitados

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA

Estados

GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

Atendendo bem
pessoas com
deficiência
2018

2017

Pessoas com
deficiência Direitos e Deveres

Libras
2018

2017

2018

2017

Total Geral
2018

2017

CRÉDITO VERDE

AL

2

5

0

2

1

5

3

12

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

BA

19

31

3

5

20

36

42

72

CE

30

48

11

7

23

60

64

115

DF

0

0

0

0

0

0

0

0

ES

0

1

2

1

0

0

2

2

MA

9

11

5

5

7

13

21

29

MG

6

8

1

0

7

11

14

19

PB

1

12

2

0

3

11

6

23

PE

11

5

3

4

14

8

28

17

PI

1

3

0

0

0

6

1

9

RJ

0

0

0

0

0

0

0

0

RN

2

11

4

1

3

16

9

28

SE

6

7

1

1

6

7

13

15

SP

0

0

0

0

0

0

0

0

87

142

32

26

84

173

203

341

Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Total

Fonte: Universidade Corporativa do Banco do Nordeste (2018).
Nota (1): Os valores correspondem apenas aos empregados que foram aprovados nos cursos, excluindo bolsistas e jovens
aprendizes.

83

Quadro 12 – Empregados capacitados para atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais
(2017- 2018)
Empregados capacitados até 2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA

Estados

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Atendendo bem
pessoas com
deficiência

Pessoas com
deficiência - Direitos
e Deveres

Libras

Total Geral

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

AL

174

192

32

42

163

180

369

414

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

BA

652

704

111

125

615

658

1.378

1.487

Responsabilidade Socioambiental

CE

1.597

1.240

274

190

1.447

1.145

3.318

2.575

DF

7

12

2

3

5

10

14

25

ES

45

48

14

14

45

47

104

109

MA

291

310

49

47

262

276

602

633

MG

260

289

45

48

236

261

541

598

PB

201

225

30

36

180

196

411

457

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

PE

442

483

64

73

421

451

927

1.007

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

PI

268

297

45

44

246

273

559

614

DINSA

RJ

3

6

2

3

7

6

15

SUMÁRIO GRI

RN

239

267

31

39

226

245

496

551

SE

250

267

37

38

242

256

529

561

SP

3

5

1

3

5

6

11

4.432

4.345

702

4.094

4.010

9.260

9.057

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE

Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária

Total

734

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2018).
Nota (1): Os valores correspondem apenas aos empregados que foram aprovados nos cursos, excluindo bolsistas e jovens
aprendizes.
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Até o final de 2018, o Banco já havia ofertado um
total de 10.871 capacitações no tema aos seus empregados, estagiários e jovens aprendizes, visando
à excelência do atendimento ao cliente, em especial, às pessoas com necessidades especiais.
Adicionalmente, ainda no intuito de ampliar a
acessibilidade das pessoas menos favorecidas ao
mercado bancário, o Banco do Nordeste oferece,
além do crédito diferenciado, serviços como 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. (GRI FS14)

9.3.3. Fornecedores (GRI 102-9)
O Banco do Nordeste trabalha com diversos fornecedores dos segmentos de informática, engenharia, materiais, mobiliários e equipamentos, comunicações, mão de obra locada, dentre outros.
Em 2018, foram firmados um total de 192 contratos com 159 fornecedores diferentes, representando o valor total inicial contratado de R$
1.476.338.045,69. Nesse mesmo ano, estiveram
vigentes 1.213 contratos firmados com 810
fornecedores, gerando um desembolso de R$
1.174.955.849,80 no referido exercício.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
Engajamento com as Partes Interessadas (Públicos de Interesse) (GRI 102-40)
Colaboradores (GRI 102-7)
Clientes
Fornecedores (GRI 102-9)
Sociedade e comunidade
Governo
Indústria bancária
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Essas informações estão disponíveis no Sistema S320 – Sistema Integrado
de Recursos Logísticos. Para atender sua demanda, o Banco possui fornecedores de todas as regiões do país, além de fornecedores estrangeiros.
(GRI 102-9)
Como Sociedade de Economia Mista, esta instituição aplica em seus processos de aquisição de bens e serviços os dispositivos previstos na Lei de
Licitação (8.666/93) bem como suas alterações (9.412/2018). Além disso,
nos seus 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.
Ademais, 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

DINSA
SUMÁRIO GRI

Além das exigências comentadas no tópico anterior, o Banco insere em
todos os seus editais de licitação informações sobre a sua missão, visão e
atuação, apoiado em suas diretrizes estratégicas, Política de Responsabilidade Socioambiental e Código de Conduta Ética e Integridade.
Além disso, nesse documento, o Banco presta esclarecimentos sobre temas
diversos como relação com fornecedores e 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, utilização racional dos recursos, descarte correto
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dos resíduos, adoção de critérios de sustentabilidade nas compras e contratações do BNB.
Independentemente do objeto pretendido pelo 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.

9.3.4. Sociedade e comunidade
Investimentos sociais
O Banco do Nordeste apoia projetos sociais em sua área de atuação, destinando até 5% (cinco por cento) do seu imposto de renda devido a entidades sem fins lucrativos, por meio das seguintes linhas de incentivos fiscais:
Fundo da Infância e Adolescência (FIA), Fundo dos Direitos do Idoso, Lei de
Incentivo ao Esporte, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência (Pronas/PCD).
Desde 2007, já foram apoiados 301 projetos, no montante de R$ 25,5 milhões, sendo 188 projetos para crianças e adolescentes, 47 projetos esportivos e 54 projetos voltados a idosos de baixa renda. Na área de oncologia
(Pronon) e pessoas com deficiência (Pronas/PCD), de apoio mais recente,
foram 7 projetos do Pronon e 4 do Pronas/PCD (Quadro 13).

Quadro 13 – Projetos apoiados até 2018
Linha
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

Criança e Adolescente (desde 2007)

Projetos

Valor

188

R$ 9.955.959,21

Esporte (desde 2009)

47

R$ 8.724.910,70

Idoso (desde 2013)

54

R$ 4.559.883,63

Pronon (Atenção Oncológica) (desde 2015)

07

R$ 1.161.000,00

PRONAS (Pessoa com Deficiência) (desde 2015)

04

R$ 1.184.745,63

301

R$25.492.573,92

CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Socioambiental
Respeito ao indivíduo
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Total
Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2018).

Além do seu apoio institucional, o Banco promove campanhas de destinação de parte do Imposto de Renda devido em prol de crianças, adolescentes e idosos, com seus colaboradores e parceiros, tendo arrecadado, em
2018, cerca de R$ 200 mil, destinados aos Fundos da Infância e Adolescência e do Direito do Idoso. Ao todo, já foram realizadas cerca de 3,5 mil doações, valor correspondente a, aproximadamente, R$ 4 milhões arrecadados.

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
Anualmente, o Banco aporta recursos financeiros aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Fundo da Infância e Adolescência - FIA). Tais recursos são geridos pelos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente e são destinados a projetos sociais, beneficiando
crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.
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No ano de 2018, foram selecionados 13 projetos, por edital, no valor total
de 1,1 milhões de reais. Além disso, a campanha de arrecadação para o FIA
arrecadou cerca de R$ 130 mil em doações.

Desde 2007, já foram destinados cerca de R$ 9,95 milhões de recursos ao
FIA, beneficiando 188 projetos e cerca de 24.037 crianças e adolescentes de
baixa renda. Além disso, o Banco vem realizando, desde 2008, campanhas
envolvendo colaboradores(as), clientes e parceiros(as), visando a incentivar
destinações adicionais aos Fundos, tendo arrecadado, durante esse período,
cerca de R$ 3,7 milhões.

Lei de Incentivo ao Esporte
Outra linha de incentivo do Banco é o esporte, que desde 2009, destina recursos financeiros com base na Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº
11.438/2006), em favor de projetos esportivos localizados na área de atuação do Banco. O objetivo desse incentivo é selecionar projetos que utilizem o esporte como ferramenta de inclusão social, principalmente, para o
público infanto-juvenil.
Em 2018, o Banco destinou R$ 690 mil em favor de quatro projetos de
natureza esportiva, beneficiando cerca de 930 crianças e jovens em situação
de risco e vulnerabilidade social. O montante destinado pela Instituição,
acumulado desde 2009, já ultrapassa a marca de R$ 8,7 milhões, contemplando 47 projetos e, aproximadamente, 25.916 crianças e adolescentes de
baixa renda.

Lei de Proteção ao Idoso
No desempenho de sua atuação social, o Banco apoia, desde 2013, projetos
voltados para a proteção de pessoas idosas de baixa renda. Durante esse
período, foram apoiados 54 projetos, no valor estimado em R$ 4,5 milhões,
que beneficiaram cerca de 7.650 idosos.
Em 2018, foram selecionados, via edital, 15 projetos do LIA aos quais foi destinado R$1,09 milhão, beneficiando 1.785 idosos.
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Ademais, desde 2014, o Banco mobiliza campanhas junto a seus colaboradores, clientes e parceiros, tendo conseguido apoio de 486 doações e
arrecadado mais de R$ 560 mil.

Centros Culturais Banco do Nordeste
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., na perspectiva de sua missão de atuar
como o Banco de desenvolvimento da região Nordeste, dispõe de uma política cultural que envolve ações de patrocínio e oferta de programação nos
seus três centros culturais. O primeiro Centro Cultural do Banco do Nordeste
foi criado em 1998 na cidade de Fortaleza/CE. O segundo foi instalado em
Juazeiro do Norte/CE, Cariri, em 2006, e o terceiro, em Sousa/PB, em 2007.
A concessão de patrocínios culturais apoia projetos utilizando-se de recursos próprios e também projetos enquadrados nas Leis de Incentivo à Cultura. As propostas são escolhidas mediante critérios técnicos e aprovação nas
instâncias de decisão internas - Comitê de Patrocínio e Diretoria Executiva.
Todos os projetos são submetidos à conformidade da Secretaria Especial
de Comunicação Social da Presidência da República. A avaliação considera,
dentre outros critérios, a potencialidade de fortalecimento da cultura regional, seus valores e sua identidade, em conformidade com o posicionamento
estratégico do Banco do Nordeste.
Já os Centros Culturais Banco do Nordeste organizam, coordenam e estimulam 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.
Os Centros Culturais são espaços físicos onde o público pode apreciar os
diversos conceitos e estilos de arte, a partir de sua programação abrangente, gratuita e de qualidade, sendo apresentada de terça-feira a sábado e,
simultaneamente, associando a marca institucional do Banco como empre-
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sa fomentadora da cultura regional.
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.
O apoio aos eventos que compõem a programação mensal dos Centros
Culturais Banco do Nordeste ocorre de três formas: 1) Chamada Pública; 2)
Escolha Direta; e 3) Cessão de Espaço.
No que diz respeito à Chamada Pública, o Banco do Nordeste contrata, para
cada segmento artístico, curadoria externa com reconhecido saber, com
inteira autonomia para avaliar. Todas as fases do processo são disponibilizadas no portal do Banco (https://www.bnb.gov.br).
No apoio por Escolha Direta, o gestor e os consultores culturais de cada unidade avaliam as propostas com base na aderência temática mensal, possibilidade
de diálogo com população local e disponibilidade de agenda dos artistas.
E, por último, os Centros Culturais, de acordo com disponibilidade de pauta,
firmam parcerias com outros agentes públicos e/ou privados, trazendo
programações, sem custo, para exibição em seus espaços.
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 regional, pois incentivam o mercado artístico
local (Quadro 14).

Quadro 14 – Quantidade de Eventos e
Público - 2018
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Centro
Cultural

Número de
Eventos

Número de
Visitações

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 do
Governo Federal que, por sua vez, é coordenada e regulamentada pela Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República (Secom/PR).

Fortaleza

686

223.915

O patrocínio é uma das estratégias do Banco do Nordeste para consecução dos seguintes objetivos (Figura 27):

Cariri

416

228.778

Figura 27 – Objetivos da Política de Patrocínio

Sousa

387

126.349

1.489

579.042

Total

Fonte: Centro Cultural (2018).
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Políticas de Comunicação e
Patrocínios
Através da concessão de patrocínio,
o Banco busca divulgar sua atuação,
fortalecer seu conceito, agregar valor
à sua marca, incrementar suas vendas,
gerir reconhecimento de sua atuação
e ampliar o relacionamento com o seu
público.
Assim, a concessão 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.
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Fonte: Ambiente de Marketing (2018).

Ao longo do ano de 2018 foram
aprovados patrocínios a 276 projetos, no total de R$ 8,7 milhões,
contemplando os segmentos institucional, mercadológico, cultural
e socioambiental. Destes, cerca de
R$ 3,5 milhões foram destinados
para 47 projetos culturais amparados por Lei de Incentivo à Cultura
e Lei do Audiovisual selecionados
via edital ou por escolha direta.

9.3.5. Governo
Como Sociedade de Economia Mista, o Banco do Nordeste se relaciona com órgãos e entidades públicas e
privadas. Para tanto, busca manter diálogo aberto com integrantes do governo, além de atuar conjuntamente
para realização de ações e execução de programas governamentais. Dessa forma, participa de câmaras, conselhos e outros fóruns promovidos pelo poder público, contribuindo para a implementação das políticas públicas, aliando cooperação técnica à prestação de serviços financeiros.
Com a finalidade de ampliar sua interação com os órgãos governamentais, o Banco mantém, em Brasília, o
escritório de representação vinculado ao seu Gabinete da Presidência com a função de representação na capital
federal. Além disso, por força do Decreto nº. 99.509/90, esta instituição não faz doações de qualquer natureza a
entidades político-partidárias. (GRI 415-1)

9.3.6. Indústria bancária
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A participação em comissões, associações e organizações diversas é estratégica para a empresa, tendo em vista os diversos assuntos da atualidade
bancária tratados por estas Instituições. Em 2018, o Banco do Nordeste participou das seguintes entidades representativas nacionais e internacionais:
(GRI 102-13)
ABA - Associação Brasileira de Anunciantes;
ABBC - Associação Brasileira de Bancos;
ABBC - Associações comerciais; Associação Brasileira de Bancos;
ABDE - Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento;
ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços;
Abed - Associação Brasileira de Educação à Distância;
Aberje - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial;
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
Abrasca - Associação Brasileira das Companhias Abertas;
ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos; Associação dos Usuários SAP
do Brasil;
ABTD - Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento;
ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital ;
ADECE - Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará;
Alide - Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento;
Anac - Agência Nacional de Aviação Civil;
Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais;
Associação Brasileira de Qualidade de Vida;
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Centro Internacional Celso Furtado
CDLs - Câmaras de Dirigentes Lojistas;
COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos;
Comissão Setorial de Assuntos Contábeis.
ECOM/PR - Presidência da República - Secretaria de Comunicação Social;
Febraban - Federação Brasileira de Bancos;
Funceme - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos;
Funcex - Fundação Centro de Estudos Com. Exterior ;
Fundaj - Fundação Joaquim Nabuco;
Ibmec - Instituto Brasileiro de Mercados Capitais;
IEL - Instituto Euvaldo Lodi;
Itep - Instituto de Tecnologia de Pernambuco;
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Ministério do Meio Ambiente - Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento
Rural Sustentável;
Ministério do Trabalho;
Ministério do Turismo - Secretaria Nacional de Políticas de Turismo;
Padetec - Parque de Desenvolvimento Tecnológico;
Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
Secretaria do Desenvolvimento Agrário;
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior;
Sudene - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

10. ÉTICA NOS NEGÓCIOS
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Além de normas internas e externas que devem ser seguidas, a própria sociedade cobra de qualquer empresa o cumprimento de preceitos éticos e de
integridade. No caso do Banco do Nordeste, pela nobreza de sua missão que
prevê a aplicação de recursos públicos para o desenvolvimento da Região
Nordeste, a responsabilidade é ainda maior, demandando uma orquestração
dos esforços institucionais para o atingimento dos níveis éticos desejados.
As iniciativas do Banco nessa temática abrangem desde ações de amplo
alcance, como treinamentos e implementação de normativos internos, até a
existência de estruturas organizacionais específicas, como o Comitê de Interidade e Ética, a Comissão de Ética e o Comitê Disciplinar, responsáveis por
manter atualizado e fazer cumprir todo o arcabouço institucional voltado ao
tema, incluindo seu Código de Conduta Ética e Integridade. (GRI 103-2)
As atividades desses comitês são periodicamente reportadas a instâncias
superiores, como a Diretoria Executiva, o Comitê de Auditoria e o Conselho
de Administração, que tomam conhecimento e, quando julgam necessário,
solicitam e orientam aperfeiçoamentos nos processos. (GRI 103-3)
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10.1. Gestão da Ética
O Banco do Nordeste adota práticas para garantir a difusão da
ética ao maior número de colaboradores possível, utilizando 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 Integridade e os
normativos disciplinares da Área de Desenvolvimento Humano. (GRI 102-16)
Nesse sentido, merece destaque a atualização do Código de
Conduta Ética, que passou a ser, a partir de junho de 2018, um
Código de Conduta Ética e Integridade. O objetivo da atualização foi adequar o conjunto de disposições do antigo Código à
evolução que a sociedade e a nossa instituição, em particular,
experimentaram nos últimos anos, pois o regramento anterior já não contemplava uma série de regulamentações mais
recentes, a exemplo da Lei das Estatais, Lei Anticorrupção, Lei
de Conflito de Interesses, entre outros dispositivos legais e normativos publicados após 2011, ano em que começou a viger o
Código anterior.
Esse novo documento, aprovado pelo Conselho de Administração em 04/06/2018, coloca o Banco do Nordeste na fronteira
do que há de mais avançado em termos de orientação ética e
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de integridade para a condução dos processos, atividades e relacionamentos internos e externos da Instituição. Destaca-se a inclusão de capítulos
que orientam a relação com o poder público e com a imprensa, o comportamento nas redes e mídias sociais, as situações que podem configurar
conflito de interesses, orientações sobre a aceitação de presentes, brindes
e hospitalidades, além da atualização dos direcionamentos acerca do trato
com clientes e usuários e do comportamento no ambiente de trabalho,
incluindo responsabilidades adicionais para os gestores do Banco no tratamento das questões relativas à ética e à integridade.
O Capítulo III do Código de Conduta Ética e Integridade do Banco do
Nordeste sistematiza a missão, os princípios e os valores essenciais que
norteiam os relacionamentos internos e externos com as diversas partes
interessadas. Para isso, o Artigo 6º apresenta os princípios e valores fundamentais, e estabelece que a atuação dos diversos agentes submetidos ao
referido Código é pautada pela ética como princípio fundamental para o
aprimoramento contínuo da atuação, dos comportamentos e das atitudes
do ser humano, sendo prerrequisito e suporte para a confiança pública,
além dos apresentados a seguir: (GRI 205-2)
– Legalidade (atuação sempre conforme as leis), Impessoalidade (prevalência do interesse público sobre interesses particulares), Moralidade
(conduta pautada por padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade na busca sempre do bem comum), Publicidade
(ampla divulgação dos atos da Instituição para a sociedade) e Eficiência
(melhor desempenho com economicidade, redução de desperdícios,
qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional para melhores resultados) como princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil para a Administração Pública;
– Justiça, governança, honestidade, sustentabilidade, igualdade, compromisso, democracia, transparência, respeito, cooperação, confiança, disci-
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plina e civilidade como valores institucionais que devem reger todos os
relacionamentos e processos do Banco do Nordeste;
– Meritocracia, Integridade, Inovação e Foco nos Clientes e Resultados
como princípios de gestão;
– Todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade, sendo inadmissível
qualquer forma de discriminação, seja de origem social, cultural, étnica,
sexual, ou relativa a questões de cor, idade, religião, idioma, convicção
filosófica ou política, orientação sexual, identidade de gênero, estado
civil, condição física e psíquica, origem, grau de escolaridade, formação,
aparência e nacionalidade;
– A convivência no ambiente de trabalho deve ser harmoniosa e produtiva, baseada na equidade, no respeito mútuo, na cordialidade, na colaboração e no espírito de equipe, independentemente do cargo ou função;
– Ambientes de trabalho saudáveis e seguros são indispensáveis para a
garantia do bem-estar de empregados e colaboradores e para a adequada prestação de serviços para clientes e usuários;
– A corrupção, em todas as suas formas, bem como as práticas fraudulentas, o nepotismo, o conflito de interesses, os atos ilícitos ou criminosos
de toda ordem são incompatíveis com o padrão ético do Banco do Nordeste, devendo ser repudiados, combatidos e denunciados às instâncias
competentes;
– Os direitos humanos fundamentais devem ser respeitados, não sendo
admitido qualquer ato que afronte a dignidade das pessoas e a igualdade de direitos entre elas;
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– Repúdio a todas as pressões ou tentativas de interferência política,
internas ou externas, que visem a obter quaisquer favores, benesses ou
vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais, aéticas ou
em desacordo com os normativos internos;
– Responsabilidade socioambiental como um conjunto de compromissos,
princípios e diretrizes de atuação fundamentais para o desenvolvimento
sustentável e que orientam o Banco do Nordeste, como banco de desenvolvimento, na aplicação do crédito e em seus processos internos de
trabalho;
– Isenção e imparcialidade no exercício das atividades e na condução dos
relacionamentos institucionais e interpessoais, não usando a posição
dentro do Banco do Nordeste para a obtenção de benefícios ou vantagens para si ou para terceiros;

DINSA
SUMÁRIO GRI

– A exploração do trabalho infantil e a utilização do trabalho análogo à
escravidão são práticas repudiadas pelo Banco do Nordeste;
– Zelo permanente de todos pela imagem e integridade institucional do
Banco do Nordeste;
– Atitudes e comportamentos sempre amparados pelo compromisso inalienável de buscar fazer sempre o melhor, o que inclui atuar com espírito
público, elevado senso de responsabilidade e de acordo com o disposto
no Código de Conduta Ética e Integridade, nas normas internas e na
legislação vigente.
O Código de Conduta Ética e Integridade ainda prevê, em seu Artigo 58,
que qualquer pessoa pode apresentar denúncias contra administradores
e demais membros de órgãos estatutários, empregados e colaboradores,
relativas a comportamentos que infringem o estabelecido no Código.
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Nessa perspectiva, o Banco disponibiliza, aos públicos interno e externo,
diversos canais para denúncias, garantindo o anonimato, se o denunciante
assim desejar, e proibindo qualquer represália ao denunciante de boa-fé.

10.2. Ouvidoria
A Ouvidoria funciona como instância recursal para reapreciação das reclamações de clientes e usuários do Banco do Nordeste que não se sentem
plenamente satisfeitos com as respostas dos habituais canais de atendimento
do Banco. A Ouvidoria também atua como canal de recepção de denúncias,
sugestões, elogios e informações originárias dos cidadãos. Fincada nos princípios da transparência, independência, imparcialidade e isenção, exerce o
papel de mediador de possíveis conflitos entre os cidadãos e a Instituição.
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 Registro 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.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Gestão da Ética
Ouvidoria
Práticas Anticorrupção e Antipropina (GRI 205-2)
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

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 V - Da Administração,
Seção VII: 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 2018 apresentou a
seguinte distribuição, representando incremento de 6% em relação a 2017
(Quadro 15):
Quadro 15 – Manifestações de Ouvidoria por Natureza em 2017 e 2018
Natureza

2017

2018

Reclamação

675

728

8%

Denúncia

149

146

-2%

5

1

-80%

Sugestão

18

13

-28%

Elogio

12

19

58%

859

907

6%

DINSA
SUMÁRIO GRI

Informação

Total
Fonte: Ouvidoria (2018).

Variação

10.3. Práticas Anticorrupção e Antipropina
(GRI 205-2)

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 medidas para prevenir e combater a corrupção dentro da instituição,
em favor da ética nos negócios. (GRI 102-12)
As políticas e os procedimentos relacionados ao tema anticorrupção estão
disciplinados em diversos instrumentos normativos do BNB que permeiam
toda a organização, a exemplo da Política Disciplinar, Política de Integridade
e Ética, Código de Conduta Ética e Integridade, Política de Desenvolvimento
Humano, Manuais da Área de Licitação e Contratos, dentre outros. A partir
do momento em que são publicados as políticas e manuais de procedimentos, todos os empregados, de todos os níveis hierárquicos, além dos colaboradores terceirizados têm acesso à informação através do ambiente de
intranet. Todas as normas são disponibilizadas ao público interno.
As políticas e suas alterações posteriores são aprovadas pelo Conselho de
Administração do Banco e pela Diretoria Executiva (colegiado composto
pelo Presidente e Diretores do Banco), ou seja, a Alta Governança participa
do processo de definição dessas políticas.
O Banco mantém sua Política de Integridade e Ética publicada em seu
portal na internet (para acesso do público externo), e, adicionalmente, faz
constar nos contratos cláusulas que tratam sobre o tema anticorrupção, ou
seja, os parceiros comerciais conhecem e aceitam os termos quando assinam o documento (GRI 205-2).
No exercício de 2018, o Banco adotou as seguintes ações dentro do Plano
de Comunicação e do Plano de Capacitação relacionados ao tema combate
à corrupção:
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Plano de Comunicação
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Banco possui plano de comunicação anual, tendo a promoção da ética e
integridade como uma ação permanente. Durante o ano de 2018, 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.

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Gestão da Ética
Ouvidoria
Práticas Anticorrupção e Antipropina (GRI 205-2)
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

As unidades organizacionais 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 2º 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 requisito obrigatório para o exercício de funções
comissionadas.
Com foco no público interno, é mantida 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. Complementarmente, periodicamente são divulgados, por
correio eletrônico, textos com informes relacionados à matéria, além de
banners na intranet e papéis de parede nas estações de trabalho.
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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.

Plano de Capacitação
O programa de integridade consiste ainda em um conjunto estruturado de
medidas, que devem ser estabelecidas levando em conta os riscos para a integridade aos quais a instituição está submetida, devendo criar programas
com medidas para prevenir, detectar, punir e remediar quebras de integridade relacionadas. Partindo desse princípio, as ações educacionais visam
orientar os administradores e colaboradores sobre a aplicação das normas
internas ou da regulamentação vigente.
Assim, o Banco realiza diversos treinamentos focados em temas relacionados
ao Programa de Integridade. O Plano de Capacitação é construído anualmente. O objetivo das ações de capacitação no âmbito do pilar Prevenir é oferecer
orientações e treinamentos para capacitar e sensibilizar os administradores
e colaboradores do Banco do Nordeste sobre as diretrizes, políticas e procedimentos relacionados aos temas ética, integridade, liderança, aos controles
internos e à gestão de riscos, cujo público-alvo compreende, principalmente,
gestores que ocupam os cargos comissionados e a alta administração.

Fonte: Universidade Corporativa (2018).
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0 1 0 0
10 10 0 8
37 28 15 32
1 0 0 1
0 4 1 0
5 2 1 6
3 3 1 0
3 2 0 6
7 9 0 7
5 6 0 5
0 0 0 1
0 1 0 2
0 3 0 0
0 0 0 0
71 69 18 68

0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
4
25
0
3
1
1
0
0
0
0
0
1
0
35

Programa de Integridade

0
4
40
0
4
2
2
0
0
0
0
0
1
0
53

dinheiro

3
6
12
0
0
1
1
0
1
21
0
2
1
1
49

Prevenção e combate à lavagem de

0
3
23
0
2
1
5
1
8
2
0
2
4
0
51

Gestão de Risco Operacional

1
2
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
7

Ética Organizacional

8
2 0
9
34 20 1 44
34 38 7 42
0
0 0
1
2
4 0
3
19 10 1 28
7
9 1
8
8
0 0 11
28 19 2 30
16
6 3 21
0
0 0
0
14
1 1 15
7
6 0 10
0
0 0
1
177 115 16 223

E-Governança Corporativa

0
4
30
0
2
2
6
1
10
5
0
3
4
0
67

Controles Internos - Avançado

1
1
5
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
11

Controles Internos

0
3
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
8

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro + E-Governança Corporativa

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E-Governança Corporativa

0 1 2 0
4 1 4 1
3 6 5 7
0 0 0 0
0 0 1 0
0 4 2 0
1 2 1 2
2 1 1 2
3 6 1 4
0 1 2 1
0 0 0 0
1 0 4 1
0 2 0 0
0 0 0 0
14 24 23 18

Programa de Integridade

2
7
7
0
1
2
1
1
2
2
0
4
2
0
31

Coordenação

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro

SUMÁRIO GRI

AL
BA
CE
DF
ES
MA
MG
PB
PE
PI
RJ
RN
SE
SP
Total

Gestão de Risco Operacional

Os Quadros, a seguir (16 a 21),
mostram a quantidade de capacitações realizadas em 2018, nos
cursos relativos ao tema Integridade, disponíveis na plataforma institucional de educação à distância,
denominada Comunidade Virtual
de Aprendizagem – CVA. Ao todo,
em 2018, foram realizadas 2.743
capacitações nesse tema na referida plataforma (Quadros 16 a 21).

Ética Organizacional

DINSA

Controles Internos - Avançado

Práticas Anticorrupção e Antipropina (GRI 205-2)
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Controles Internos

Ouvidoria

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro + E-Governança Corporativa

Gestão da Ética

Programa de Integridade

- ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Gestão Intermediária

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Gestão de Risco Operacional

CRÉDITO VERDE

Ética Organizacional

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

E-Governança Corporativa

GESTÃO AMBIENTAL

Controles Internos - Avançado

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Controles Internos

GESTÃO ESTRATÉGICA

Gestão Principal

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro + E-Governança Corporativa

PERFIL ORGANIZACIONAL

Categorias
Funcionais

Cursos

SOBRE O RELATÓRIO

Quadro 16 – Capacitações no tema integridade realizadas por meio da CVA em 2018, por curso, categoria funcional
e região. (GRI 205-2)

Estados

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Quaisquer dos empregados que
se candidatarem ao exercício
de função comissionada, dentre
outras exigências, devem ter concluído com aprovação os seguintes cursos relacionados à ética e
integridade: Prevenção e Combate
à Lavagem de Dinheiro; Controles
Internos; Ética Organizacional e
Gestão do Risco Operacional. Tais
exigências contribuem concretamente para o fortalecimento da
cultura de integridade da empresa.
(GRI 205-2)

1
0
16
0
0
1
0
3
0
8
0
0
0
0
29

Quadro 17 – Capacitações no tema Integridade realizadas por meio da CVA em 2018, por curso, categoria funcional
e região. (continuação) (GRI 205-2)
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

Categorias
Funcionais

Funções Técnicas

Assessoria e Apoio

Não Comissionados

Fonte: Universidade Corporativa (2018).

96

0
0
4
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
7

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

12
33
44
1
4
16
14
4
19
7
0
10
4
0
168

3
10
23
0
3
4
7
2
10
5
0
5
7
0
79

0 13 11
6
1 21 19 18
1 46 40 31
0
1
0
0
0
3
1
3
0 15 16 10
0 12 11 13
2
3
2
4
1 15 12
7
1
6
2
1
0
0
0
0
1
8
8
7
1
1
1
1
0
0
0
0
8 144 123 101

Programa de Integridade

6
19
32
0
3
10
13
6
8
2
0
8
2
0
109

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro

1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Gestão de Risco Operacional

1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Ética Organizacional

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

E-Governança Corporativa

0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5

Controles Internos - Avançado

1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Controles Internos

0
0
5
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
9

Programa de Integridade

1
9
24
0
0
2
1
0
6
10
0
3
1
0
57

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro

2
11
35
0
2
4
3
3
4
4
0
0
3
0
71

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro + E-Governança Corporativa

5
4 0
5 1
24 14 1 19 5
66 40 13 72 26
0
0 0
0 0
2
3 0
3 0
7
5 1 10 3
10
5 0 10 1
12
4 0 14 1
13
7 2
7 3
9 11 0 13 3
0
0 0
0 0
9
6 0
6 4
6
6 0
6 3
2
0 0
2 1
165 105 17 167 51

Gestão de Risco Operacional

2
12
48
0
2
5
3
3
6
4
0
0
3
0
88

Ética Organizacional

Estados

SUMÁRIO GRI

AL
BA
CE
DF
ES
MA
MG
PB
PE
PI
RJ
RN
SE
SP
Total

E-Governança Corporativa

DINSA

Controles Internos - Avançado

Práticas Anticorrupção e Antipropina (GRI 205-2)
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Controles Internos

Ouvidoria

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro + E-Governança Corporativa

Gestão da Ética

Programa de Integridade

- ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Gestão de Risco Operacional

CRÉDITO VERDE

Ética Organizacional

Cursos

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

E-Governança Corporativa

GESTÃO AMBIENTAL

Controles Internos - Avançado

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Controles Internos

GESTÃO ESTRATÉGICA

Prevenção e combate à lavagem de
dinheiro + E-Governança Corporativa

PERFIL ORGANIZACIONAL

5
9
12
0
2
9
7
2
9
11
0
3
2
0
71

Os cursos ligados à prevenção da
corrupção são monitorados de
forma mensal pela Universidade
Corporativa através dos sistemas
internos do Banco. Com relação
aos eventos presenciais internos,
os funcionários são convocados a
participarem por meio de mensagem eletrônica enviada, com cópia
para o gestor principal da unidade
de lotação. Já nos eventos externos, a comunicação é estabelecida
pelas empresas para o mercado de
uma forma geral, cabendo ao interessado avaliar a pertinência da
participação. Por fim, nos eventos
disponibilizados pela CVA a comunicação ocorre sempre através de
informails no lançamento de cada
curso e quando existem campanhas para incentivar a realização
de curso, se faz a comunicação
através da intranet e de infomails.
(GRI 205-2)

SUMÁRIO GRI

Não
comissionado

Funçoes Ass e
Apoio
2

57

BA

0

63

347

122

260

5

192

CE

7

156

590

561

1019

50

326

DF

0

2

2

2

7

4

2

ES

0

5

20

10

10

0

8

MA

0

35

168

54

120

1

79

MG

0

24

126

36

100

1

62

PB

0

25

135

36

121

3

67

PE

0

45

219

70

180

3

137

PI

0

24

138

40

118

2

77

Funções
Técnicas

Não
comissionado

Coordenaçao

82

0,0%

34,9%

33,1%

30,3%

36,9%

0,0%

68,8%

CE

557,1%

67,9%

51,0%

67,6%

43,0%

70,0%

77,0%

DF

0,0%

0,0%

0,0% 100,0%

100,0%

ES

0,0%

40,0%

65,0% 120,0% 120,0%

0,0%

237,5%

MA

0,0%

22,9%

38,7%

33,3%

32,5%

0,0%

106,3%

MG

0,0%

29,2%

30,2%

27,8%

33,0%

0,0%

125,8%

PB

0,0%

28,0%

15,6%

38,9%

30,6%

66,7%

38,8%

PE

0,0%

40,0%

44,7%

35,7%

27,8% 200,0%

59,9%

PI

0,0%

41,7%

55,1%

60,0%

45,8%

0,0%

45,5%

RJ

0

1

1

1

0

0

1

RJ

0,0%

0,0%

0,0% 100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RN

0

24

130

34

104

2

69

RN

0,0%

41,7%

30,0%

8,8%

26,9%

0,0%

75,4%

SE

0

21

110

35

106

2

65

SE

0,0%

28,6%

29,1%

14,3%

27,4%

0,0%

29,2%

SP

0

1

3

3

4

0

0

SP

0,0%

0,0%

66,7%

0,0% 125,0%

0,0%

0,0%

Total

7

448

2082

1027

2231

75

1142

557,14% 45,09% 39,58% 51,80% 37,74% 66,67%

73,47%

50,0% 100,0%

Fonte: Universidade Corporativa (2018)

Funçoes Ass e
Apoio

BA

Funções
Técnicas

8,7%

Governança

24,7%

Total

97

Gestao
Principal

DINSA

Governança

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

23

Gestão
Intermediaria

Práticas Anticorrupção e Antipropina (GRI 205-2)

93

27,3%

CRÉDITO VERDE

Ouvidoria

22

0,0%

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

Gestão da Ética

0

AL

Estado

GESTÃO AMBIENTAL

- ÉTICA NOS NEGÓCIOS

AL

Região

Gestão
Principal

GESTÃO ESTRATÉGICA

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Categorias Funcionais

Categorias Funcionais

PERFIL ORGANIZACIONAL
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Quadro 19 – Número de funcionários ativos em 2018 (GRI 205-2)

Gestão
Intermediária

SOBRE O RELATÓRIO

Coordenação

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Quadro 18 – Relação Quantidade de capacitações no tema Anticorrupção/Quantidade de empregados ativos em 31/12/2018
(GRI 205-2)

25,6% 150,0%

103,5%

Fonte: Universidade Corporativa (2018).

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA

Além desses, foram realizados também 585 treinamentos, externos (90) e
presenciais internos (495), abrangendo os eventos constantes no quadro
abaixo.
Quadro 20 – Treinamentos ofertados em 2018, fora da CVA, no tema Integridade. (GRI 205-2)

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Eventos Externos

GESTÃO AMBIENTAL

Eventos Externos
Gestão Integrada de Risco – Resolução 4557
Governança, Risco e Compliance
Informe de Governança – ICVM 586: Valor em Praticar e Explicar
IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas

14º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública

Seminário Diálogo Público – Governança Pública, mais integração, mais resultados

19º Congresso do IBCG – Ecossistema da Governança: Inovação e Legado

Summit Gerenciamento de Risco de Taxa de Juros da Carteira Bancária (IRRBB)

8º Congresso Internacional da Gestão de Riscos

Summit Internacional de Riscos Operacionais – 3ª Edição

Auditoria Baseada na Avaliação de Riscos

Summit Políticas de Compliance: Requisitos, Responsabilidades e Tendências

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Auditoria Financeira e Contábil

XII Encontro Estadual de Controle Interno

DINSA

Auditoria Interna – Uma Visão Estratégica para o Futuro

XXIII Congresso Latino-Americano de Auditoria Interna

Auditoria Interna e Governança Corporativa

8º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Gestão da Ética
Ouvidoria
Práticas Anticorrupção e Antipropina (GRI 205-2)

SUMÁRIO GRI

Conferência Gartner Segurança e Gestão de Risco 2018
Feira e Conferência Internacional de Segurança
Ferramenta para Análise de Crédito e Risco
Fórum Brasileiro de Governança nas Contratações Públicas
Gerenciamento de Risco de Mercado
Gestão de Processos, Riscos, Controles e Indicadores
Gestão de Risco Corporativo – 15ª Edição
Gestão de Risco e Controles Internos – CGU
Gestão de Riscos Financeiros
Gestão Integrada de Risco
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Summit Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e
Financiamento do Terrorismo
Fonte: Universidade Corporativa (2018).

Quadro 21 – Treinamentos ofertados em 2018, fora da CVA, no tema Integridade (GRI 205-2)
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Gestão da Ética
Ouvidoria
Práticas Anticorrupção e Antipropina (GRI 205-2)

Eventos Internos Presenciais
Autoavaliação de Riscos e Controles – Turma I
Autoavaliação de Riscos e Controles – Turma II
Autoavaliação de Riscos e Controles – Turma III
Autoavaliação de Riscos e Controles – Turma IV
Autoavaliação de Riscos e Controles – Turma V
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Governança Corporativa no Brasil

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

II Fórum de Integridade e Ética

DINSA

Implementação da Política Nacional de Governança – TCU

SUMÁRIO GRI

Integração de Novos Funcionários
Licitações e Contratos nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
Novas Práticas para Dirigentes
Sistema Integrado de Auditoria
Fonte: Universidade Corporativa (2018).

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 dissemina-
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ção de informações necessárias à perfeita execução dos serviços, e de conhecimentos sobre o disposto na Lei n°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.
Durante o ano de 2018, o Banco do Nordeste não apresentou caso de
demissão por corrupção. As rescisões de contrato de trabaho ocorridas em
2018, conforme disposto na página 77 deste relatório, ocorreram por enquadramento no Art. 482º da CLT, que trata das justas causas para rescisão
de contrato de trabalho pelo empregador. (GRI 205-3)
No relacionamento com seus fornecedores, em caso de suspeita de irregularidades, o Banco adota a instauração de Processos Administrativos para a
devida apuração e eventual aplicação de sanções, resguardados aos fornecedores os direitos ao contraditório e à ampla defesa no curso dos processos.
Em 2018, não houve casos de contratos administrativos rescindidos ou não
renovados tendo como motivação atos relacionados à corrupção. (GRI 205-3)
Entretanto, informamos a existência do processo judicial nº 002118190.2017.4.01.3300, o qual se refere a uma ação penal, e do processo nº
1007642-40.2017.4.01.3300, que se refere a uma Ação Civil de Improbidade
Administrativa, ambos em trâmite na Seção Judiciária de Salvador. Os processos encontram-se aos cuidados do Ministério Público Federal e, de acordo com o entendimento desse órgão, os fatos ensejadores da ação penal
não constituem crime de corrupção (sentido estrito), e sim, crimes contra
o sistema financeiro nacional. Tais processos foram mantidos no reporte
do relatório de sustentabilidade pelo fato de não terem sido encerrados no
exercício de 2018. (GRI 205-3)

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
- RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

Relatório de Asseguração Limitada dos
Auditores Independentes do Relatório Anual
de Sustentabilidade do Banco do Nordeste do
Brasil S.A., com base nos GRI Standards – opção
de reporte “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 do Global Reporting Initiative (“GRI”) versão Standards,
relativo ao período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

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 2018 a 31 de dezembro de
2018, de acordo com critérios, premissas e metodologias do GRI Standards
(opção de reporte “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.

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
2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 2018 a 31 de
dezembro de 2018, 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 podem 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:
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL

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 das informações constantes do Relatório
Anual de Sustentabilidade, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018;

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
- RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
SUMÁRIO GRI

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 a estrutura de elaboração dos conteúdos do
GRI Standards, aplicável na elaboração das informações constantes no Relatório Anual de Sustentabilidade - BNB, relativo ao período de 01 de janeiro
de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
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 2018 a 31 de dezembro de 2018, não tenham
sido elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com critérios,
premissas e metodologias para elaboração dos conteúdos do Global Reporting Initiative – GRI Standards (opção de reporte “Essencial”).

São Paulo (SP), 12 de julho de 2019.
Ernst & Young
Auditores In
dependentes S.S
CRC – 2SP015199/O-6
José Ricardo de Oliveira
Sócio – CRC PR-041552/O-9

DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E AMBIENTAL - DINSA
1 - Base de
Cálculo

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL

2008 Valor (Mil reais)

4.504.691

4.203.005

4.115.927

Resultado
operacional
(RO)

1.243.292

1.148.338

668.434

530.269

659.107

613.750

Folha de
pagamento
bruta (FPB)

1.579.557

1.538.395

817.967

722.918

605.047

520.540

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Encargos
sociais compulsórios

- DINSA

Transporte
Previdência
privada
Saúde

Valor (mil)

110.446,52
399.699,86
3.112,66
158.668,64
159.465,18

% sobre
FPB

% sobre
RL

6,89%

1,06%

24,41%

3,76%

0,20%

0,03%

9,69%

1,49%

6,86%

1,06%

Valor (mil)

108.832,79
385.490,97
3.177,37
153.097,81
108.373,24

% sobre
FPB

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
FPB

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
FPB

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
FPB

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
FPB

% sobre
RL

7,07%

1,07%

54.066,64

6,61%

0,92%

51.545,90

7,13%

1,14%

47.353,49

7,83%

1,13%

43.829,66

8,42%

1,06%

25,06%

3,78%

208.037,71

25,43%

3,53%

187.461,26

25,93%

4,16%

150.897,02

24,94%

3,59%

128.085,41

24,61%

3,11%

0,21%

0,03%

2.043,92

0,25%

0,03%

2.169,25

0,30%

0,05%

2.378,68

0,39%

0,06%

2.097,59

0,40%

0,05%

9,95%

1,50%

174.974,84

21,39%

2,97%

299.898,87

41,48%

6,66%

338.877,70

56,01%

8,06%

271.671,12

52,19%

6,60%

7,04%

1,06%

136.800,15

16,72%

2,32%

116.545,68

16,12%

2,59%

78.236,69

12,93%

1,86%

65.330,30

12,55%

1,59%

Segurança
e saúde no
trabalho

6.293,19

0,43%

0,07%

6.715,07

0,44%

0,07%

2.269,54

0,28%

0,04%

1.865,82

0,26%

0,04%

2.474,75

0,41%

0,06%

2.130,77

0,41%

0,05%

Educação

1.260,95

0,10%

0,02%

1.574,86

0,10%

0,02%

3.155,57

0,39%

0,05%

2.939,37

0,41%

0,07%

2.411,16

0,40%

0,06%

2.010,83

0,39%

0,05%

Cultura

116,59

0,00%

0,00%

42,27

0,00%

0,00%

400,90

0,05%

0,01%

332,24

0,05%

0,01%

297,20

0,05%

0,01%

471,95

0,09%

0,01%

Capacitação
e desenvolvimento
profissional

10.564,73

0,46%

0,07%

7.187,14

0,47%

0,07%

10.983,08

1,34%

0,19%

13.781,41

1,91%

0,31%

12.432,21

2,05%

0,30%

15.259,07

2,93%

0,37%

Creches ou
auxílio-creche

10.563,19

0,65%

0,10%

10.252,62

0,67%

0,10%

4.311,23

0,53%

0,07%

3.755,48

0,52%

0,08%

3.182,93

0,53%

0,08%

2.773,79

0,53%

0,07%

Participação
nos lucros ou
resultados

47.208,25

2,72%

0,42%

42.976,14

2,79%

0,42%

37.077,35

4,53%

0,63%

44.238,22

6,12%

0,98%

41.685,43

6,89%

0,99%

37.903,61

7,28%

0,92%

5.666,63

0,42%

0,06%

6.559,00

0,43%

0,06%

5.915,10

0,72%

0,10%

6.334,90

0,88%

0,14%

5.359,58

0,89%

0,13%

4.687,35

0,90%

0,11%

52,82%

8,14%

54,23%

8,18%

640.036,03

78,25%

10,85%

730.868,39

101,10%

16,22%

685.586,85

113,31%

16,31%

576.251,47

110,70%

14,00%

Outros
Total - Indicadores sociais
internos
3 - Indicadores Sociais
Externos
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2009 Valor (Mil reais)

5.899.222

Alimentação

SUMÁRIO GRI

2010 Valor (Mil reais)

10.203.499

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Relatório de Asseguração DINSA

2011 Valor (Mil reais)

10.251.663

CRÉDITO VERDE
ÉTICA NOS NEGÓCIOS

2017 Valor (Mil reais)

Receita
líquida (RL)

2 - Indicadores Sociais
Internos

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

2018 Valor (Mil reais)

913.066,39
Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

834.279,28
Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Educação

1.003,67

0,01%

0,00%

80,00

0,01%

0,00%

1.164,40

0,17%

0,02%

1.150,00

0,22%

0,03%

960,00

0,15%

0,02%

542,91

0,09%

0,01%

Cultura

3.136,57

0,28%

0,03%

3.537,40

0,31%

0,03%

12.296,88

1,84%

0,21%

11.858,47

2,24%

0,26%

9.023,43

1,37%

0,21%

7.363,23

1,20%

0,18%

Saúde e saneamento

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

691,29

0,01%

0,00%

80,00

0,01%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

Pesquisa
e difusão
tecnológica

4.000,00

0,24%

0,03%

3.000,00

0,26%

0,03%

33.800,00

5,06%

0,57%

31.200,00

5,88%

0,69%

33.000,00

5,01%

0,79%

16.000,00

2,61%

0,39%

Outros

1.097,17

0,01%

0,00%

87,77

0,01%

0,00%

458,94

0,07%

0,01%

160,34

0,03%

0,00%

106,84

0,02%

0,00%

67,00

0,01%

0,00%

Total das
contribuições
para a sociedade

9.928,71

0,55%

0,07%

6.785,18

0,59%

0,07%

47.720,23

7,14%

0,81%

44.368,80

8,37%

0,98%

43.090,26

6,54%

1,03%

23.973,13

3,91%

0,58%

59,53%

7,22%

64,45%

7,25%

512.597,61

76,69%

8,69%

347.268,50

65,49%

7,71%

304.699,98

46,23%

7,25%

277.653,06

45,24%

6,75%

60,07%

7,29%

65,04%

7,32%

560.317,83

83,83%

9,50%

391.637,31

73,86%

8,69%

347.790,24

52,77%

8,27%

301.626,20

49,14%

7,33%

Esporte

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
- DINSA
Relatório de Asseguração DINSA
SUMÁRIO GRI

Combate
à fome e
segurança
alimentar

Tributos
(excluídos
encargos
sociais)
Total - Indicadores sociais
externos
4 - Indicadores
Ambientais

786.779,32

796.708,03
Valor (mil)

% sobre
RL

746.882,97
Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Investimentos
relacionados
com a produção/ operação
da empresa

6,06

0,00%

0,00%

2,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

14,14

0,00%

0,00%

Investimentos
e gastos c/a
educação
ambiental p/a
comunidade

-

0,00%

0,00%

-

0,00%

0,00%

35,40

0,01%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,26%

0,03%

3.007,73

0,26%

0,03%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,26%

0,03%

3.009,73

0,26%

0,03%

35,40

0,01%

0,00%

14,14

0,00%

Investimentos em
programas e/
ou projetos
externos
Total dos
investimentos
em meio
ambiente
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% sobre
RO

740.097,80

6,06

Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor (mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

10,09

0,00%

0,00%

82,50

0,01%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

5,84

0,00%

0,00%

0,00%

10,09

0,00%

0,00%

88,34

0,01%

0,00%

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
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Quanto ao estabelecimento de “metas
anuais” para
minimizar
resíduos, o
consumo
em geral na
produção/
operação e
aumentar a
eficácia na
utilização
de recursos
naturais, a
empresa

(x ) não possui metas ( ) cumpre de
51 a 75%
( ) cumpre de 0 a
50% ( ) cumpre de 76 a 100%

(X) não possui metas ( ) cumpre de
51 a 75%
( ) cumpre de 0 a
50% ( ) cumpre de 76 a 100%

( x) não possui metas ( ) cumpre de
51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% (
) cumpre de 76 a 100%

(X) não possui metas ( ) cumpre de
51 a 75%
( ) cumpre de 0 a
50% ( ) cumpre de 76 a 100%

( ) não possui metas ( ) cumpre de
51 a 75%
( ) cumpre de 0 a
50% ( ) cumpre de 76 a 100%

Quantidade
de processos
ambientais,
administrativos e judiciais
movidos
contra a entidade

0

3

0

0

0

0

Valor das
multas e das
indenizações
relativas
à matéria
ambiental,
determinadas
administrativas e/ou
judicialmente

0,0

0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Passivos e
contingência
ambientais
5 - Indicadores do Corpo
Funcional
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(X ) não possui metas ( ) cumpre de
51 a 75%
( ) cumpre de 0 a
50% ( ) cumpre de 76 a 100%

2018

2017

2011

2010

2009

2008

Nº de empregados(as)
ao final do
período

7.005

6.925

6.077

5.993

5.895

5.978

Nº de admissões durante
o período

0

7

193

213

18

422

Nº de demissões durante
o período

4

296

109 (1)

115 (1)

101

169

Nº de empregados(as)
terceirizados(as)

2.324

2.358

3.695(2)

3.510 (2)

6.401

5.546
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Nº de estagiários(as)

879

1.126

663

700

568

596

Nº de
homens que
trabalham na
empresa

4.696

4.645

4.072

4.026

3.954

4.012

Nº de
mulheres que
trabalham na
empresa

2.309

2.280

2.005

1.967

1.941

1.966

Nº de empregados(as) de
18 a 35 anos

2.019

2.266

2.392

2.409

2.400

2.545

Nº de empregados(as) de
36 a 60 anos

4.229

4.036

3.500

3.459

3.413

3.377

Nº de empregados(as)
acima de 60
anos

757

623

185

125

82

56

% de cargos
de chefia
ocupados por
mulheres

26,00%

25,88%

30,95%

30,79%

30,30%

29,35%

% de cargos
de chefia
ocupados por
homens

74,00%

74,12%

69,05%

69,21%

69,70%

70,65%

Nº de negros(as) que
trabalham na
empresa

277

273

193

188

185

190

% de cargos
de chefia
ocupados por
negros(as)

1,49%

3,96%

2,50%

2,52%

2,02%

1,78%

Nº de pessoas
com deficiência

56

50

35

19

22

24

Nº de empregados(as)
analfabetos
ou com
ensino
fundamental
incompleto

10

11

15

16

16

18

Nº de empregados(as)
com ensino
fundamental

43

44

76

85

85

92
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Nº de empregados(as)
com ensino
médio

1.329

1.423

2.026

2.122

2.226

2.444

Nº de empregados(as)
com ensino
técnico

0

0

0

0

0

0

Nº de empregados(as)
com ensino
superior

2.902

2.983

2.714

3.477

3.301

3.179

Nº de empregados(as)
pós-graduados

2.721

2.464

1.246

293

267

245

6 - Informações relevantes quanto
ao exercício
da cidadania
empresarial

2018

2017

2011

2010

2009

2008

Relação
entre a maior
e a menor
remuneração
na empresa

14,99

14,89

27,91

27,35

25,08

25,58

Número total
de acidentes
de trabalho

20

40

29

19

34

19

Os projetos
sociais e
ambientais
desenvolvidos
pela empresa
foram definidos por:

( ) direção

() direção e
gerências

()
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

(X) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

(X )
direção e
gerências

()
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

(x ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

(X )
direção e
gerências

()
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

(X )
direção e
gerências

()
todos(as)
empregados(as)

Os padrões
de segurança
e salubridade
no ambiente
de trabalho
foram definidos por:

( ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

(x)
todos(as)
+ Cipa

( ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

(X)
todos(as)
+ Cipa

( ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

(X)
todos(as)
+ Cipa

( ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

(x )
todos(as)
+ Cipa

( ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

(X)
todos(as)
+ Cipa

( ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

(X )
todos(as)
+ Cipa

Quanto à
liberdade
sindical, ao
direito de
negociação
coletiva e à
representação interna
dos(as) trabalhadores(as), a
empresa:

( ) não se
envolve

(x ) segue
as normas
da OIT

( ) incentiva e segue
a OIT

( ) não se
envolve

(X ) segue
as normas
da OIT

( ) incentiva e segue
a OIT

( ) não se
envolve

(X ) segue
as normas
da OIT

( ) incentiva e segue
a OIT

( ) não se
envolve

(X ) segue
as normas
da OIT

( ) incentiva e segue
a OIT

( ) não se
envolve

(X ) segue
as normas
da OIT

( ) incentiva e segue
a OIT

( ) não se
envolve

(X) segue
as normas
da OIT

( ) incentiva e segue
a OIT
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A previdência privada
contempla:

( ) direção

( ) direção
e gerências

( x)
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

(X )
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

(X)
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

(x)
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

()
todos(as)
empregados(as)

A participação
dos lucros ou
resultados
contempla:

( ) direção

( ) direção
e gerências

(x )
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

(X)
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

(X )
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

(x )
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

(X )
todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( ) direção
e gerências

(X )
todos(as)
empregados(as)

Na seleção
dos fornecedores, os mesmos padrões
éticos e de
responsabilidade social
e ambiental
adotados pela
empresa:

( ) não
são considerados

( ) são
sugeridos

(X ) são
exigidos

( ) não
são considerados

( ) são
sugeridos

( X ) são
exigidos

( ) não são
considerados

( X ) são
sugeridos

( ) são
exigidos

( ) não são
considerados

(X ) são
sugeridos

( ) são
exigidos

( X) não
são considerados

( ) são
sugeridos

( ) são
exigidos

(X) não são
considerados

( ) são
sugeridos

( ) são
exigidos

Quanto à
participação
de empregados(as) em
programas
de trabalho
voluntário, a
empresa:

( ) não se
envolve

(x) apoia

()
organiza e
incentiva

( ) não se
envolve

(X) apoia

()
organiza e
incentiva

( ) não se
envolve

(X ) apoia

()
organiza e
incentiva

( ) não se
envolve

( x) apoia

()
organiza e
incentiva

( ) não se
envolve

(X ) apóia

()
organiza e
incentiva

( ) não se
envolve

( ) apóia

(X)
organiza e
incentiva

Número total
de reclamações e críticas
de consumidores(as):

na
empresa
7.892

no Procon
(3) 121

na Justiça (3)
709

na empresa 3.517

no Procon
44 (1)

na Justiça
570 (1)

na empresa 2.876

no Procon
19 (3)

na Justiça
481 (3)

na
empresa
3.816

no Procon
22

na Justiça
635

na empresa 2.652

no Procon
28

na Justiça
635

na empresa 2.384

no Procon
56

na Justiça
716

% de reclamações e críticas
atendidas ou
solucionadas:

na empresa 100%

no Procon
68,10 %
(4)

na Justiça
% (4)
23,69

na empresa 100%

no Procon
78,4% (4)

na Justiça
22,64% (4)

na empresa
100
%

no Procon
36,36 %
(4)

na Justiça
34,96% (4)

na
empresa
99,94%

no Procon
36,36%

na Justiça
12,75%

na empresa 99,74%

no Procon
32,14%

na Justiça
14,33%

na empresa 99,28%

no Procon
23,21%

na Justiça
20,95%

Nº de
processos
trabalhistas
movidos contra a entidade

1413 (5)

1.213 (5)

730 (5)

1.318

1.318

1314

Nº de processos trabalhistas julgados
procedentes

10(6)

26 (6)

21 (6)

20

24

28

Nº de
processos
trabalhistas
julgados improcedentes

113(6)

92 (6)

26 (6)

86

85

102

R$ 8.783.585,23 (7)

R$ 19.064.550,90 (7)

R$ 8.777.086,66 (7)

3.359.047,39

2.955.721,18

3.174.792,79

Valor total de
indenizações
e multas
pagas por
determinação
da justiça
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Passivo
Trabalhista da
Entidade

R$ 206.531.270,45

R$ 169.252.545,65

R$ 182.824.087,29

161.862.760,31

150.740.537,75

176.657.075,43

Valor adicionado total a
distribuir (em
mil R$):

Em 2018:R$ 3.596.519

Em 2017:R$ 3.414.615

Em 2011: R$ 1.978.796

Em 2010: R$ 1.818.915

Em 2009: 1.790.681

Em 2008: 1.554.473

Distribuição
do Valor
Adicionado
(DVA):
7 - Geração e
Distribuição
de Riqueza

29,32% governo 49,52% colaboradores(as)
20,17 %
acionistas 0,99 % terceiros

Valor

30,98 % governo 49,2 % colaboradores(as)
17,83 %
acionistas 1,13 % terceiros

33,19 % governo
49,23 %
colaboradores(as)
15,91 %
acionistas
1,67 % terceiros

28,88 % governo 52,28 % colaboradores(as)
17,24 % acionistas 1,60
% terceiros

25,85% governo 46,85%
colaboradores(as)
13,43% acionistas 1,67% terceiros
12,20% retido

24,8% governo 46,9% colaboradores(as)
14,2% acionistas 1,2%
terceiros 12,9% retido

2018

2017

2011

2010

2009

2008

% participação

% participação

% participação

% participação

% participação

% participação

Evolução

Valor

Evolução

Valor

Evolução

Valor

Evolução

Valor

Evolução

Valor

Evolução

RECEITAS

7.911.868

100,00%

0,96%

7.836.668

100,00%

11,50%

4.616.702

100,00%

33,84%

3.514.232

100,00%

11,37%

3.155.352

100,00%

-8,28%

3.971.871

100,00%

41,47%

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Intermediação Financeira

5.105.949

64,54%

-5,51%

5.403.702

68,95%

-0,65%

3.347.864

72,52%

37,70%

2.431.267

69.18%

21,25%

2.005.203

63,55%

-17,02%

3.178.853

80,03%

45,18%

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

Prestações de
Serviços

2.538.708

32,09%

9,63%

2.315.681

29,55%

0,27%

1.351.756

29,28%

8,42%

1.246.760

35,48%

11,41%

1.119.091

35,47%

14,36%

978.584

24,64%

30,11%

- DINSA

Provisão para
Devedores
Duvidosos

(461.018)

-5,83%

-15,00%

(542.375)

-6,92%

-29,93%

(234.909)

-5,09%

-41,27%

(400.010)

-11,38%

6,22%

(376.592)

-11,94%

99,85%

(188.433)

-4,74%

39,22%

Outras Receitas / Despesas

728.229

9,20%

10,39%

659.660

8,42%

1120,37%

151.991

3,29%

-11,28%

236.215

6,72%

-42,05%

407.650

12,92%

74,59%

2.867

0,07%

131,40%

DESPESAS DE
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA

(3.109.669)

-39,30%

-3,89%

(3.235.432)

-41,29%

-3,34%

(1.895.692)

-41,06%

78,02%

(1.064.869)

-30,30%

26,34%

(842.847)

-26,71%

-42,19%

(1.457.981)

-36,71%

79,40%

INSUMOS ADQUIRIDOS DE
TERCEIROS

(1.176.534)

-14,87%

1,62%

(1.157.810)

-14,77%

8,77%

(714.868)

-15,48%

18,18%

(604.897)

-17,21%

21,88%

(496.313)

-15,73%

22,70%

(943.975)

-23,77%

1,26%

Despesas
Operacionais
(materiais de
expediente,
energia,
telefone, água
etc)

(87.939)

-1,11%

-5,03%

(92.597)

-1,18%

10,19%

(230.716)

-5,00%

11,16%

(252.445)

-7,18%

8,84%

231.945

-7,35%

16,26%

(738.996)

-18,61%

-2,00%

Serviços de
Terceiros

(610.794)

-7,72%

6,85%

(571.646)

-7,29%

5,60%

(484.152)

-10,49%

21,85%

(352.452)

-10,03%

33,32%

(264.368)

-8,38%

28,97%

(204.979)

-5,16%

15,04%

Outras

(477.801)

-6,04%

-3,19%

(493.567)

-6,30%

12,40%

0

0,00%

#N/A!

0

0,00%

#REF!

0

0,00%

0,00%

VALOR
ADICIONADO
BRUTO

3.625.665

45,83%

5,29%

3.443.426

43,94%

31,60%

2.006.142

43,45%

12,73%

1.844.466

52,49%

1,56%

1.816.192

57,56%

15,12%

1.569.915

39,53%

47,73%

RETENÇÕES

(29.146)

-0,37%

-26,83%

(39.835)

-0,51%

-5,14%

(27.346)

-0,59%

7,03%

(25.551)

-0,73%

0,16%

(25.511)

-0,81%

9,80%

(23.235)

-0,59%

6,33%

Depreciação,
amortização e
exaustão

(29.146)

-0,37%

-26,83%

(39.835)

-0,51%

-5,14%

(27.346)

-0,59%

7,03%

(25.551)

-0,73%

0,16%

(25.511)

-0,81%

9,80%

(23.235)

-0,59%

6,33%

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Relatório de Asseguração DINSA
SUMÁRIO GRI
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VALOR
ADICIONADO
LÍQUIDO PRODUZIDO PELA
ENTIDADE

3.596.519

45,46%

5,67%

3.403.591

43,43%

32,20%

1.978.796

42,86%

12,81%

VALOR
ADICIONADO
RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA

0

0,00%

#N/A!

Resultado da
equivalência
patrimonial

0

0,00%

Aluguéis de
royalties

0

Dividendos
Recebidos

51,76%

1,58%

1.790.681

56,75%

15,20%

1.546.680

38,94%

48,60%

1.452

0,04%

-81,37%

7.793

0,20%

37,25%

#N/A!

0,00%

#REF!

0

0,00%

0,00%

0,00%

#N/A!

0,00%

#REF!

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

#N/A!

1.452

0,04%

-81,37%

7.793

0,20%

37,25%

VALOR
ADICIONADO
TOTAL A
DISTRIBUIR

3.596.519

45,46%

5,67%

3.403.591

43,43%

32,20%

1.978.796

42,86%

12,81%

1.818.915

51,76%

1,58%

1.790.681

56,75%

15,20%

1.554.473

39,14%

48,54%

DISTRIBUIÇÃO
DO VALOR
ADICIONADO

3.596.519

45,46%

5,67%

3.403.591

43,43%

32,20%

1.978.796

42,86%

12,81%

1.818.915

51,76%

1,58%

1.790.681

56,75%

15,20%

1.554.473

39,14%

48,54%

PESSOAL

1.780.987

49,52%

5,84%

1.682.679

49,44%

5,11%

974.108

49,23%

4,66%

950.902

52,28%

13,36%

838.855

46,85%

15,12%

728.658

46,87%

29,53%

Remuneração
do trabalho

1.233.850

34,31%

2,64%

1.202.065

35,32%

6,44%

650.739

32,89%

11,63%

582.963

32,05%

16,84%

498.944

27,86%

15,20%

433.099

27,86%

24,01%

1.186.642

32,99%

2,38%

1.159.089

34,05%

6,94%

613.662

31,01%

13,91%

538.725

29,62%

17,82%

457.258

25,54%

15,70%

392.615

25,26%

20,02%

0

0,00%

#N/A!

2.566

0,14%

-0,54%

2.580

0,17%

10,49%

Proventos
Honorários
da Diretoria
Participação dos
empregados
nos lucros

47.208

1,31%

9,85%

42.976

1,26%

-5,44%

37.077

1,87%

-16,19%

44.238

2,43%

6,12%

41.686

2,33%

9,98%

37.904

2,44%

91,66%

Benefícios

459.804

12,79%

16,18%

395.758

11,62%

1,45%

276.586

13,98%

-10,01%

327.459

18,00%

6,77%

306.688

17,13%

14,75%

267.275

17,19%

40,70%

Provisões
(Benefícios
pós-emprego)

267.098

7,43%

30,08%

205.333

0,00%

0,00%

153.386

7,75%

-172,95%

210.263

11,56%

2,07%

205.993

11,50%

29,49%

159.077

10,23%

62,66%

Benefícios Outros

192.706

5,36%

1,20%

190.425

6,03%

5,81%

123.200

6,23%

26,93%

117.185

6,44%

17,42%

99.796

5,57%

-2,65%

102.510

6,59%

18,75%

FGTS

87.333

2,43%

2,92%

84.856

2,49%

4,25%

46.783

2,36%

15,57%

40.480

2,23%

21,84%

33.223

1,86%

17,46%

28.284

1,82%

21,20%

Impostos,
taxas e contribuições

1.054.460

29,32%

9,15%

966.104

29,40%

393,86%

656.861

33,19%

36,71%

525.239

28,88%

13,49%

462.824

25,85%

19,92%

385.930

24,83%

56,25%

Federais

1.016.613

28,27%

8,71%

935.152

28,49%

455,48%

641.892

32,44%

38,15%

509.409

28,01%

13,33%

449.490

25,10%

19,36%

376.592

24,23%

56,56%

39

0,00%

-17,02%

47

0,00%

-11,32%

26

0,00%

-46,94%

49

0,00%

48,48%

33

0,00%

-29,79%

47

0,00%

-32,86%

37.808

1,05%

22,34%

30.905

0,91%

10,38%

14.943

0,76%

-5,30%

15.781

0,87%

18,65%

13.301

0,74%

43,16%

9.291

0,60%

45,51%

Estaduais
Municipais
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1.818.915

Remuneração
de capitais de
terceiros
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35.569

0,99%

-7,43%

38.423

1,13%

-1,80%

Juros
Aluguéis

33.028

1,67%

13,17%

0

0,00%

#N/A!

29.184

1,60%

-2,69%

29.990

1,67%

59,05%

18.856

1,21%

9,46%

0,00%

#REF!

0

0,00%

#N/A!

35.569

0,99%

-7,43%

38.423

1,13%

-1,80%

33.028

1,67%

13,17%

29.184

1,60%

-2,69%

29.990

1,67%

59,05%

18.856

1,21%

9,46%

Remuneração
de capitais
próprios

725.503

20,17%

1,27%

716.385

20,03%

-6,87%

314.799

15,91%

-0,39%

313.590

17,24%

-31,68%

240.446

13,43%

9,04%

220.507

14,19%

90,47%

Juros
sobre capital
próprio

186.129

5,18%

12,80%

165.014

4,85%

-5,73%

73.526

3,72%

-39,23%

121.000

6,65%

10,00%

110.000

6,14%

9,77%

100.211

6,45%

6,61%

União

94.926

2,64%

12,80%

84.157

2,47%

-5,73%

69.206

3,50%

-39,23%

113.891

6,26%

11,04%

102.564

5,73%

8,75%

94.313

6,07%

6,61%

Outros

91.203

2,54%

12,80%

80.857

2,38%

-5,73%

4.320

0,22%

-39,23%

7.109

0,39%

-4,40%

7.436

0,42%

26,08%

5.898

0,38%

6,60%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

-100,00%

95.700

4,84%

11,92%

85.511

4,70%

-34,45%

130.446

7,28%

8,44%

120.296

7,74%

452,60%

União

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

-100,00%

90.077

4,55%

11,91%

80.487

4,43%

-34,45%

122.782

6,86%

8,45%

113.215

7,28%

452,59%

Outros

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

-100,00%

5.623

0,28%

11,92%

5.024

0,28%

-34,45%

7.664

0,43%

8,23%

7.081

0,46%

452,77%

539.374

15,00%

-2,18%

551.371

15,18%

-7,23%

145.573

7,36%

35,95%

107.079

5,89%

51,01%

218.566

12,20%

9,00%

200.522

12,90%

92,86%

Dividendos

Lucros retidos
no exercício

(3) Em 31/12/2018, havia em andamento 565 (quinhentos e sessenta e cinco) reclamações e críticas de consumidores relativas à defesa do consumidor (Procon). Somente em 2018, há registro de
67 (sessenta e sete) demandas entre encerradas e em andamento. Havia, ainda, em andamento, outras 3.756 (três mil, setecentos e cinquenta e seis) reclamações e críticas de consumidores que
tramitavam em Juizados Especiais (Justiça). Somente em 2018, há registro de 709(setecentos e nove) processos entre encerrados e em andamento.
(4) Em 2018, foram encerradas 64 (sessenta e quatro) reclamações e críticas relativas a defesa do consumidor (Procon), das quais 08 (oito) foram atendidas, equivalendo-se a 12,5%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 823 (oitocentas e vinte e três) reclamações e críticas que tramitavam em Juizados Especiais (Justiça) em 2018, das quais 195 (cento e noventa e cinco)
foram atendidas, equivalendo-se a 23,69% dos encerramentos ocorridos nesse mesmo ano. Os principais motivos de não atendimento das demais reclamações/críticas foram: acordos entre as
partes;desistência do autor; improcedência dos pedidos e não julgamento do mérito da ação.
(5) Em 31/12/2018, havia 1413 (mil e quatrocentos e treze) processos trabalhistas em andamento movidos por empregados ou sindicatos dos empregados. Deste total, 118 (cento e dezoito) foram
ajuizados em 2018.
(6) Em 2018, foram encerrados 123 (cento e vinte e três) processos trabalhistas movidos por empregados ou sindicatos dos empregados. Deste total, 10 (dez) foram julgados procedentes e 113 (cento e treze) foram julgados improcedentes.
(7) O valor informado corresponde a todos os pagamentos efetuados em 2018, a funcionários e ex-funcionários, inclusive de verbas rescisórias, independentemente dos pedidos formulados pelo
autor da ação.
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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
2018.
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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 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.
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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 compilação 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.;
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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.
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 cons-
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tantes 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.

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.

SUMÁRIO GRI

São Paulo, 12 de março de 2019.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Eduardo Wellichen
Contador-1SP184050/O-6
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Desenvolvimento Regional

GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 103-1

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
- SUMÁRIO GRI
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26

4

26, 32

4

26

4

Explicação da materialidade e seu limite

33

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

33

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

33

4

Tópico Material

Acesso ao Crédito

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

43

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

43

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

43

4

Tópico Material

Geração de Emprego

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

51

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

51

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

51

4

Tópico Material

Incentivo à Pesquisa

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

51

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

51

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

51

4

Tópico Material

Crédito verde

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

54

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

54

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

54

4

Tópico Material

Critérios socioambientais para a concessão de financiamento

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

57

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

57

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

57

4

Tópico Material

Combate ao desmatamento

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

60

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

60

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

60

4

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

Tópico Material

Responsabilidade Socioambiental

CRÉDITO VERDE

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

62

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

62

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

62

4

Tópico Material

Combate à discriminação e ao assédio

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

70

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

70

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

70

4

Tópico Material

Acessibilidade e inclusão digital

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

80

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

80

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

80

4

Tópico Material

Ética nos negócios

GRI 103-1

Explicação da materialidade e seu limite

90

4

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

90

4

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão

90

4

MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA
- SUMÁRIO GRI
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Conteúdos Específicos
Econômicos
MENSAGEM DO PRESIDENTE
SOBRE O RELATÓRIO

Conteúdos Gerais

Páginas

GRI 201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

GESTÃO ESTRATÉGICA

GRI 201-2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades relacionados a mudanças climáticas

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Impactos Econômicos Indiretos

PERFIL ORGANIZACIONAL

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)

GRI 203-2
Anticorrupção

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

GRI 205-2

Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos sobre anticorrupção

GRI 205-3

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE

12, 32, 54

4

25, 36, 54, 55, 56

4

32, 38

4

61, 91, 93, 95-99

4

61, 99

4

Impactos econômicos indiretos significativos

CRÉDITO VERDE

DINSA

Verificação Externa

Ambientais

- SUMÁRIO GRI

Conteúdos Gerais

Páginas

Verificação Externa

Materiais
GRI 303-1

Materiais usados, discriminados por peso ou volume

23

4

Consumo de energia dentro da organização

27

4

GRI 303-1

Interações com a água como recurso compartilhado

27

4

GRI 303-3

Retirada de água

23, 27, 28

4

23, 30

4

Energia
GRI 302-1
Água e Efluentes

Efluentes e Resíduos
GRI 306-2

Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição
Sociais

Conteúdos Gerais

Páginas

Verificação Externa

Emprego
GRI 401-1

118

Novas contratações de colaboradores e turnover

67, 69, 70

4

Relações Trabalhistas

MENSAGEM DO PRESIDENTE

GRI 402-1

Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são especificadas em acordos de negociação
coletiva

32, 61, 71

4

61, 78

4

61, 72

4

61, 73, 74

4

Incidentes de discriminação e medidas corretivas tomadas

61, 72

4

Contribuições a partidos políticos

61, 88

4

Treinamento e Educação

SOBRE O RELATÓRIO
PERFIL ORGANIZACIONAL
GESTÃO ESTRATÉGICA

GRI 404-1

Número médio de horas de treinamento por ano por empregado

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

GESTÃO AMBIENTAL

GRI 405-1

Diversidade dos grupos responsáveis pela governança e entre os colaboradores

GRI 405-2

Razão matemática do salário-base e remuneração entre mulheres e homens

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (GRI 102-2, 102-6 E 201-1)
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Não Discriminação

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

GRI 406-1

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO DO RELATÓRIO
ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
DINSA

Políticas públicas
GRI 415-1

- SUMÁRIO GRI

Conteúdos Setoriais
Econômicos
Conteúdos Gerais

Páginas

Verificação Externa

Serviços Financeiros: Comunidades Locais
FS13

Pontos de acesso em áreas pouco populosas ou em desvantagem econômica por tipo

FS14

Iniciativas para melhorar o acesso aos serviços financeiros de pessoas desfavorecidas

9, 32, 34

4

32, 38, 61, 84

4

37, 44, 61

4

Promoção da Educação Financeira
FS16

119

Iniciativas para melhorar a educação financeira por tipo de beneficiário

