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1. PALAVRA DO PRESIDENTE

(GRI 102-14)

- PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

do desenvolvimento sustentável na concessão
do crédito e no apoio financeiro a projetos de
diferentes naturezas, primando pelo equilíbrio
econômico, financeiro, social e ambiental.

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O equilíbrio entre crescimento econômico,
bem-estar social e cuidado com o meio ambiente tem sido uma preocupação presente
nas estratégias do Banco. Por isso, os resultados
alcançados em 2019 refletiram as ações voltadas
à sustentabilidade e promoveram progressos
tanto no apoio quanto na difusão de iniciativas
e projetos socioambientais.

CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Senhoras e Senhores,
A Política de Responsabilidade Socioambiental
do Banco do Nordeste, instituída em 2015, busca estabelecer princípios e diretrizes para prevenir e gerenciar impactos sociais e ambientais na
aplicação dos recursos operacionalizados pelo
Banco. Sua missão é contribuir para a promoção
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Visando aperfeiçoar a Política de Responsabilidade Socioambiental, após cinco anos de sua
criação, faremos sua avaliação em 2020, ocasião
em que será elaborado um novo Plano de Ação,
que contemplará metas e prioridades, bem
como perspectivas estratégicas e desafios da
organização para os próximos anos.
Dito isso, é possível sequenciar uma gama de
realizações impactantes do ano de 2019, com
especial destaque para aplicação de R$ 29,56 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE. Desse total, R$ 23,67 bi-

lhões foram destinados para regiões prioritárias
(municípios de baixa e média rendas) e R$ 16,67
bilhões foram investidos em empreendimentos
no Semiárido. Essas aplicações são resultado do
esforço legítimo da empresa para promover o
acesso ao crédito, fomentar o desenvolvimento
sustentável e para a formação de uma sociedade inclusiva, buscando oferecer oportunidades
iguais para todos.
Para as micro e pequenas empresas (MPEs), foram destinados cerca de R$ 3,6 bilhões, equivalentes a 43,6 mil operações de crédito. Esse valor
representa um incremento de 24,8% em relação
aos valores contratados em 2018.
Os programas de microfinanças, Crediamigo e
Agroamigo, também apresentaram bons resultados em 2019. O Crediamigo desembolsou R$
10,6 bilhões, 18% a mais que em 2018, consolidando sua posição como maior programa de
microcrédito produtivo e orientado da América
do Sul, promovendo inclusão financeira e ascensão social aos clientes atendidos.
Já no Agroamigo foram aplicados R$ 2,5 bilhões,
distribuídos em 495 mil operações destinadas a

- PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO

produtores beneficiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). O programa desempenha papel de alta
relevância na viabilização da produção de alimentos e oportuniza condições de permanência
do agricultor no campo.

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA

Notadamente em relação à inclusão financeira
de microempreendedores, o Crediamigo abriu
mais de 459 mil contas correntes para seus
clientes e o Agroamigo abriu outras 491,8 mil
contas.

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Em relação às linhas de crédito verde, foram
contratados R$ 525,3 milhões, distribuídos da
seguinte forma: R$ 364,9 milhões contratados
pelo Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental – FNE Verde (dos quais R$ 228,6
milhões destinaram-se à micro e minigeração
distribuída de energia de fontes renováveis) e R$
160,5 milhões contratados pelas linhas do Programa Nacional de Agricultura Familiar - Pronaf
(R$ 2,3 milhões pelo Pronaf Eco; R$ 2,4 milhões
pelo Pronaf Agroecologia, R$ 152,4 milhões pelo
Pronaf Semiárido e R$ 3,4 milhões pelo Pronaf
Floresta).
Todos os anos, são apoiados, por meio de
editais, projetos sociais de entidades sem fins
lucrativos, através da destinação de recursos de
incentivos fiscais ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA), Fundo dos Direitos do Idoso, Lei
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de Incentivo ao Esporte e Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência (Pronas/PCD) e Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica – Pronon. Em
2019, foram apoiados 42 projetos das linhas FIA,
Idoso, Esporte e Pronas que somaram R$ 4,1
milhões doados e mais de 16 mil pessoas beneficiadas.
No âmbito interno, foram realizadas ações de
engajamento e suporte, com campanhas de
arrecadação, a exemplo do Natal Social, que
arrecadou 77,5 toneladas de alimentos, e campanhas de doação de sangue, de vacinação e
ações voltadas à saúde física e mental de colaboradores.
Ainda nesse âmbito, houve redução nos consumos de energia elétrica e combustíveis, e de
materiais como papel e plástico, com destaque
especial para a implantação da primeira agência abastecida totalmente por energia solar, no
município de Codó, no Maranhão.
As conquistas indicam que o Banco do Nordeste
está no caminho certo, firme em sua missão,
buscando, cada vez mais, ser autossustentável
no desenvolvimento econômico e social da Região em que atua, levando atendimento digno e
ajudando a alavancar desde o pequeno negócio
até o grande empreendimento.

Não obstante, em que pesem todas essas ações,
os desafios do cenário atual de pandemia ratificam a importância de revisar as diretrizes
estratégicas para o quinquênio 2020-2024, com
o firme propósito de permanecer contribuindo
positivamente para a sociedade e a economia do
Nordeste.
O relatório destacará os principais resultados do
Banco dentro de sua atuação de Responsabilidade Socioambiental.
Boa leitura!

2. PERFIL ORGANIZACIONAL
PALAVRA DO PRESIDENTE
- PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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Nossa história começou em 19 de julho de 1952, quando, através da Lei
Federal nº. 1.649, foi criado o Banco do Nordeste do Brasil S.A. Somos uma
instituição financeira múltipla, organizada sob a forma de sociedade de
economia mista, de capital aberto. (GRI 102-1 e 102-5)
Atuamos como um dos mais importantes órgãos federais executores de
políticas públicas na Região Nordeste. Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e de outras fontes, financiamos os setores produtivos regionais e realizamos outros negócios bancários financeiros, a exemplo de operações de crédito comercial, comércio
exterior e câmbio, mercado de capitais, captação de recursos, sempre
visando à redução da pobreza e das desigualdades inter e intrarregionais.
(GRI 102-2)

tores rurais de todos os portes. Atuamos também no microcrédito urbano
e rural por meio dos Programas Crediamigo e Agroamigo, além de operarmos com o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). Para conhecer
mais sobre os nossos produtos, basta acessar o endereço www.bnb.gov.
br. (GRI 102-2)
Buscando atender as necessidades específicas do público de nossa área
de atuação, oferecemos produtos e serviços adequados às necessidades
de cada segmento de clientes – pessoas físicas e pessoas jurídicas dos
segmentos de MPE, MEI Empresarial, Corporate, Agronegócio, Pequeno
e Miniprodutor Rural, Agricultura Familiar, Microempreendedor Rural,
Microempreendedor Urbano, Pessoa Física e Governo. (GRI 102-6)

Operamos nos nove estados da Região Nordeste e no norte dos estados
de Minas Gerais e do Espírito Santo, atendendo 1.990 municípios brasileiros. Temos ainda Escritórios de Promoção e Atração de Investimentos e
Relacionamento Institucional, localizados nas cidades do Rio de Janeiro e
São Paulo. (GRI 102-4)

Encerramos o ano de 2019 com 292 agências e 685 unidades e postos de
microcrédito urbano e rural, totalizando 977 pontos físicos de atendimento, além do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas – CAPGV,
sede da empresa, e de outras unidades administrativas como Superintendências Estaduais, Centros Culturais, Centrais e Gerências de suporte,
entre outras. (GRI 102-10)

Aplicamos recursos através de empréstimos e financiamentos, além de
oferecermos produtos e serviços financeiros aos agentes econômicos, visando garantir sua sustentabilidade e atender aos interesses da sociedade.
Para tanto, dispomos de produtos e serviços de crédito e financiamento
para todos os portes de clientes: grandes, médios, pequenos e microempresários dos setores de comércio, indústria e serviços, bem como produ-

Toda essa rede e a dedicação de nossos 6.802 funcionários nos permitiram
potencializar nossos negócios e garantir atendimento a todos os 1.990
municípios de nossa área de atuação, tendo contratado, ao longo do ano
de 2019, um total de 5,3 milhões de operações, sendo 565,9 mil com recursos do FNE, outras 148,9 mil com amparo em outras fontes de recursos,
e 4.587,0 mil operações de microfinança urbana (Crediamigo). (GRI 102-7)

3. RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
- RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO

u Lucro Líquido - Crescimento de 135,6% em relação ao ano de 2018, alcançando R$ 1.736,7 milhões.

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

u Operações de Crédito - Contratação de 5,3 milhões de operações de crédito, com investimento de R$ 42,16 bilhões na economia regional.
u Contratações com MPE - Crescimento de 24,8% nas contratações com micro e pequenas empresas, alcançando R$ 3,63 bilhões.
u Microcrédito Urbano - 4,5 milhões de operações no Crediamigo, com desembolso de R$ 10,60 bilhões.
u Aplicação do FNE - R$ 29,56 bilhões aplicados, sendo 80% em regiões prioritárias (municípios de baixa e média rendas).

INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u Infraestrutura - Contratação de R$ 11,22 bilhões com recursos do FNE, principalmente para o segmento de energias renováveis.
u Semiárido - Financiamentos de R$ 16,67 bilhões para empreendimentos no Semiárido.
u Agroamigo - Desembolso de R$ 2,51 bilhões para microempreendedores rurais.
u Energia Renovável - Inauguração da primeira agência com geração de energia solar, no município de Codó, no Maranhão.
u Selo FEBRABAN de Autorregulação A - Obtivemos o Selo A nos eixos: Consumidor, Prevenção a Ilícitos e Socioambiental. Um reconhecimento às melhores
práticas no cumprimento das regras da autorregulação, compromisso assumido pelas instituições financeiras signatárias da Autorregulação Febraban.
u Indicador de Governança das Empresas Estatais Federais - Recebemos nota máxima no IG-SEST, iniciativa do Ministério da Economia que avalia o cumprimento
da Lei de Responsabilidade das Estatais e o alinhamento às diretrizes da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União – CGPAR. Fomos certificados com nota máxima nas três dimensões avaliadas.
u Melhor Ouvidoria - Alcançamos o melhor índice do país entre as instituições financeiras com mais de 4,0 milhões de clientes, no Ranking de Qualidade de
Ouvidorias elaborado pelo Banco Central.
u Concurso de Inovação - ENAP - Fomos agraciados com o prêmio de Iniciativa Inovadora no 23º Concurso de Inovação da Escola Nacional de Administração
Pública – Enap, na categoria Processos Organizacionais no Poder Público Federal, pela implantação do HUB de Inovação Banco do Nordeste.
u Valor Econômico Direto Gerado e Distribuído - A geração de riqueza teve evolução positiva em 2019 de 32,80% em relação ao ano de 2018, conforme
Quadro 1.
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Quadro 1 – Evolução da Geração e Distribuição de Riqueza (GRI 201-1)
Geração e Distribuição de Riqueza

PERFIL ORGANIZACIONAL
- RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO

% participação

RECEITAS

8.634.136

100,00%

Intermediação Financeira

5.489.910

63,58%

Prestações de Serviços

2.727.330
-398.121

Provisão para Devedores Duvidosos

GESTÃO ESTRATÉGICA

2019
"Valor (em R$ mil)"

PALAVRA DO PRESIDENTE

"Valor (em R$ mil)"

% participação

9,13%

7.911.868

100,00%

Evolução
0,96%

7,52%

5.105.949

64,54%

-5,51%

31,59%

7,43%

2.538.708

32,09%

9,63%

-4,61%

-13,64%

-461.018

-5,83%

-15,00%

815.017

9,44%

11,92%

728.229

9,20%

10,39%

DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

-2.583.776

-29,93%

-16,91%

-3.109.669

-39,30%

-3,89%

GESTÃO AMBIENTAL

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

-1.237.200

-14,33%

5,16%

-1.176.534

-14,87%

1,62%

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

-92.492

-1,07%

5,18%

-87.939

-1,11%

-5,03%

GOVERNANÇA CORPORATIVA

CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA

Outras Receitas / Despesas

2018
Evolução

Serviços de Terceiros

-687.731

-7,97%

12,60%

-610.794

-7,72%

6,85%

Outras

-456.977

-5,29%

-4,36%

-477.801

-6,04%

-3,19%

4.813.160

55,75%

32,75%

3.625.665

45,83%

5,29%

-11.608

-0,13%

14,90%

-10.103

-0,37%

-74,64%
-74,64%

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

-11.608

-0,13%

14,90%

-10.103

-0,37%

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

Depreciação, amortização e exaustão
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE

4.801.552

55,61%

32,80%

3.615.562

45,70%

6,23%

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

4.801.552

55,61%

32,80%

3.615.562

45,70%

6,23%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

4.801.552

55,61%

32,80%

3.615.562

45,70%

6,23%

PESSOAL

1.833.148

38,18%

2,93%

1.780.987

49,26%

5,84%
2,64%

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Remuneração do trabalho

1.281.338

26,69%

3,85%

1.233.850

34,13%

1.176.092

24,49%

-0,89%

1.186.642

32,82%

2,38%

105.246

2,19%

122,94%

47.208

1,31%

9,85%

Benefícios

462.344

9,63%

0,55%

459.804

12,79%

16,18%

Provisões (Benefícios pós-emprego)

274.292

5,71%

2,69%

267.098

7,39%

30,08%

Benefícios - Outros

188.052

3,92%

-2,42%

192.706

5,33%

1,20%

89.466

1,86%

2,44%

87.333

2,42%

2,92%
9,92%

Proventos
Participação dos empregados nos lucros

FGTS
Impostos, taxas e contribuições

1.194.361

24,87%

12,46%

1.061.988

29,37%

Federais

1.150.552

23,96%

12,34%

1.024.141

28,33%

9,52%

72

0,00%

84,62%

39

0,00%

-17,02%

Municipais

43.737

0,91%

15,68%

37.808

1,05%

22,34%

Remuneração de capitais de terceiros

37.358

0,78%

5,03%

35.569

0,98%

-7,43%

Aluguéis

37.358

0,78%

5,03%

35.569

0,98%

-7,43%

1.736.685

36,17%

135,64%

737.018

20,38%

2,88%

335.796

6,99%

80,41%

186.129

5,15%

12,80%

União

186.213

3,88%

96,17%

94.926

2,63%

12,80%

Outros

149.583

3,12%

64,01%

91.203

2,52%

12,80%

Dividendos

84.218

1,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

União

46.702

0,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Outros

37.516

0,78%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1.316.671

27,42%

139,01%

550.889

15,24%

-0,09%

Estaduais

Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio

Lucros retidos no exercício
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4. SOBRE O RELATÓRIO
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
- SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE

Este relatório foi preparado de acordo com as Normas da Global Reporting
Initiative (GRI), Opção Essencial, cuja metodologia exige o aprofundamento nas informações referentes ao desempenho da instituição em relação
aos assuntos identificados como mais relevantes para a empresa e suas
partes interessadas, chamados de temas materiais. (GRI 102-54)

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Os temas materiais que compõem este documento foram selecionados a
partir de pesquisa realizada no mês de agosto de 2018, com os públicos
interno e externo da instituição. Os resultados foram utilizados na construção da Matriz de Materialidade dos relatórios referentes aos anos de 2017,
2018 e, agora, 2019. (GRI 102-49)
Para orientar a pesquisa, foram utilizados 33 temas, selecionados com
base nos indicadores GRI e no resultado de pesquisa de satisfação de
clientes. Os participantes puderam, então, escolher os temas mais relevantes, considerando a natureza do relacionamento de cada um com o
Banco do Nordeste. A pesquisa ficou disponível na intranet e na internet
no período de 6 a 31 de agosto de 2018. (GRI 102-43)
Responderam à pesquisa um total de 915 pessoas, participantes dos grupos
que compõem as partes interessadas do Banco do Nordeste, distribuídas da
seguinte forma: 701 (setecentos e um) funcionários, de todas as faixas de
hierarquia da empresa, 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)
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Após a tabulação dos resultados da pesquisa, foram identificados os dez
temas mais votados pelo público interno (funcionários) e os dez mais
votados pelo público externo, dos quais oito eram coincidentes. Esses oito
temas, que passaram a compor a matriz, são os seguintes: 1) Uso eficiente
de recursos naturais; 2) Crédito verde; 3) Desenvolvimento regional; 4)
Descarte adequado de resíduos e tratamento de efluentes; 5) Acesso ao
crédito; 6) Acessibilidade e inclusão digital; 7) Combate ao desmatamento
ilegal; 8) Combate à discriminação e ao assédio. (GRI 102-44 e 102-46)
Adicionalmente, outros cinco temas foram incluídos na matriz em decorrência do resultado da pesquisa. Os temas Responsabilidade Socioambiental, Ética nos Negócios e Critérios Socioambientais para Concessão de
Financiamento figuraram entre os mais votados pelo público interno. E
os temas Geração de Emprego e Incentivo à Pesquisa receberam votação
relevante do público externo. (GRI 102-44 e 102-46)
A Figura 1 apresenta a Matriz de Materialidade utilizada na elaboração
deste relatório, dividida por blocos de temas afins. (GRI 102-46;
GRI 102-47)

Figura 1 – Matriz de Materialidade (GRI 102-47)

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL

u Crédito Verde

u Desenvolvimento

u Critérios Socioambientais

Regional

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
- SOBRE O RELATÓRIO

u Geração de Emprego

para a aconcessão de

GESTÃO ESTRATÉGICA

u Acesso ao Crédito

ﬁnanciamento

GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL

u Incentivo à Pesquisa

u Combate ao desmatamento

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ilegal

CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

Matriz de
Materialidade

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u Ética nos

negócios

u Uso eﬁciente dos recursos

naturais
u Descarte adequado de

resíduos e tratamento de
eﬂuentes

u Responsabilidade

Socioambiental
u Combate à discriminação

e ao assédio
u Acessibilidade e inclusão

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2019).

9

Os limites e impactos de cada tema material, bem como sua afinidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas
estão definidos no Quadro 2, a seguir. (GRI 102-47, GRI 103-1)
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
- SOBRE O RELATÓRIO

Quadro 2 – Temas Materiais
Tema Material

Limite

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL

Uso eficiente dos
recursos naturais

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Papel, copos
descartáveis, energia,
água

Impacto Interno
u Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental
u Redução de custos

INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

Descarte adequado de
resíduos e tratamento
de efluentes

Efluentes e resíduos,
água

u Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental

u Destinação correta de resíduos

u Saúde e Segurança no Trabalho

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

u Reciclagem
u Menor impacto nas mudanças
climáticas

u Redução de custos

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Relação com ODS (ONU)

Capítulo

u Preservação ambiental

u Sistema de Gestão Ambiental

CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Impacto Externo

u Melhor qualidade de efluentes

7

7

u Reúso de água
u Redução da pobreza

Desenvolvimento
regional

Investimento,
políticas públicas,
desenvolvimento local

u Responsabilidade do Banco pela
promoção do desenvolvimento
sustentável da Região Nordeste

u Diminuição das desigualdades regionais
u Melhor qualidade de vida das
comunidades locais

8

u Geração de emprego e renda

Acesso ao crédito

Programas de
financiamento,
microfinanças,

u Melhor qualidade de vida das
comunidades locais
u Promoção do desenvolvimento regional

FNE

Geração de emprego

10

Impactos econômicos
indiretos, relações
trabalhistas

u Redução da pobreza

8

u Dinamização da economia

u Missão desenvolvimentista

u Concessão de crédito com geração de
emprego e renda

u Redução das desigualdades sociais da
região

u Inclusão social
u Dinamização da economia

8

Tema Material

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

Incentivo à pesquisa

- SOBRE O RELATÓRIO

Limite

Investimento,
treinamento e
educação, políticas
públicas

Impacto Interno

u Promoção do desenvolvimento regional
u Fortalecimento de parcerias

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

CRÉDITO VERDE

Investimento,
Crédito Verde

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

políticas públicas,
linhas de crédito
diferenciadas

u Promoção da sustentabilidade
u Fortalecimento da marca

Capítulo

u Aumento da competitividade das
empresas da região
u Dinamização da economia

11

u Desenvolvimento de soluções para
problemas regionais

u Resultados melhores e sustentáveis
u Menor impacto ambiental dos
empreendimentos

9

u Proteção e recuperação do meio
ambiente

INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

u Prevenção de passivos socioambientais

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Relação com ODS (ONU)

u Ecoeficiência

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Impacto Externo

u Melhores resultados financeiros
Critérios
socioambientais
para concessão de
financiamento

Responsabilidade
socioambiental

Combate ao
desmatamento ilegal

Responsabilidade
socioambiental

Responsabilidade
socioambiental

u Promoção da sustentabilidade

u Ecoeficiência

u Crédito sustentável

u Proteção do meio ambiente

9

u Sensibilização de clientes quanto à
importância da sustentabilidade para
seus empreendimentos

Políticas públicas

u Promoção da sustentabilidade
u Cumprimento legislação

u Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental
u Ganhos de imagem

u Prevenção de riscos
u Melhores resultados financeiros

9

u Proteção do meio ambiente
u Prevenção de passivos socioambientais
u Redução das desigualdades sociais

10

u Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental
Combate à
discriminação e ao
assédio

Não discriminação,
emprego

u Ética empresarial
u Melhoria do clima organizacional
u Prevenção a passivos trabalhistas

11

u Fortalecimento da imagem institucional
u Prevenção de riscos legais

12

Tema Material

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

Acessibilidade e
inclusão digital

Limite

u Promoção da cultura de
responsabilidade socioambiental
Políticas públicas

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Ética nos negócios

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA

u Satisfação dos clientes
u Diminuição de custos operacionais

- SOBRE O RELATÓRIO

GESTÃO AMBIENTAL

Impacto Interno

Gestão da Ética;
Combate à corrupção,
conformidade,
integridade

u Ética empresarial
u Autossustentabilidade nos negócios
u Trabalho digno

Impacto Externo

u Geração de emprego e renda

u Maior satisfação dos clientes externos
u Atendimento igualitário
u Integridade e segurança do sistema
bancário

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Os indicadores específicos do setor financeiro, definidos na metodologia GRI-Standard, também serão abordados
neste relato.
Quaisquer questionamentos ou sugestões sobre este relatório podem ser encaminhados por meio de correio eletrônico para relacionamento@bnb.gov.br. Outras informações acerca do desempenho socioambiental do Banco do
Nordeste estão disponíveis no sítio eletrônico www.bnb.gov.br, bem como nos links específicos indicados no corpo

12

10

u Promoção do desenvolvimento regional

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2019).

deste relatório. (GRI 102-53)

Capítulo

u Acessibilidade

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Relação com ODS (ONU)
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5. GESTÃO ESTRATÉGICA
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
- GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Nossa gestão estratégica está ligada à missão, visão e valores da instituição. Dessa forma, ao
elaborar o planejamento, consideramos a análise de cenário e de tendências, as necessidades de
nossos agentes, os resultados anteriormente alcançados e o mapeamento de riscos e oportunidades de estratégias.
Figura 2 – Missão, Visão e Valores do Banco do Nordeste

INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Missão

Visão

Valores

Atuar como o Banco

Ser o Banco preferido

Justiça, Governança,

de desenvolvimento

do Nordeste,

Honestidade,

da Região Nordeste

reconhecido pela sua

Igualdade, Democracia,

capacidade de

Transparência,

promover o bem-estar

Compromisso,

das famílias e a

Respeito, Cooperação,

competitividade das

Conﬁança, Disciplina e

empresas da Região

Civilidade

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Fonte: Diretoria de Planejamento/Banco do Nordeste (2019).
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PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
- GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O modelo de planejamento adotado pelo Banco do
Nordeste tem sua base na metodologia de Gestão por
Resultados (GpR). Através dessa metodologia, na qual
a gestão é voltada para o cumprimento de objetivos e
metas, direcionamos esforços para alcançar resultados
e proporcionar impactos almejados na comunidade em
que estamos inseridos. Esse modelo abrange todos os
níveis da instituição (estratégico, tático e operacional) por
meio dos quais se realiza o alinhamento estratégico da
organização e se direcionam recursos e esforços para a
otimização dos resultados.

no microcrédito; atuação em diversos segmentos de crédito; inovação de processos, serviços e produtos; e valorização das competências humanas.
Para a comunicação do Planejamento Empresarial, adotamos o Mapa Estratégico, uma representação gráfica 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
Figura 3 – Planejamento Empresarial

Dimensões do resultado

INCENTIVO À PESQUISA

Dentre as metas alcançadas em 2019, destacam-se:

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Eﬁciência

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u Crescimento do lucro líquido em relação ao ano

anterior de 135,6%, alcançando a cifra de R$ 1,73
bilhões;

Insumos

Atividades

Produtos

Resultados

Impactos

Recursos
Financeiros

Gestão de
Sistemas

Captação
de Recursos

Inclusão
Financeira

Geração de
Emprego e Renda

Pessoas

Gestão de Processos
e Projetos

Empréstimos/
Financiamentos

Solidez e
Sustentabilidade

Redução das
desigualdades

u Resultados recordes no segmento de Microfinanças;

Logística

Gestão de Negócios,
Produtos e Servi ços

Microﬁnanças

Competitividade
das empresas do
Nordeste brasilei ro

u Elevação do volume de recursos contratados com os

Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Análise de
Crédito

Produtos e Servi ços
Bancários

Crédito
espacialmente
e setorialmente
distribuído

Análises
Econômicas
e Sociais

Inteligência
Econômica

u Avanço nas aplicações do FNE, aumentando o volume

de contratações, com agilidade e conformidade;

segmentos de micro e pequenas empresas;
u Aumento da rentabilidade corporativa e incremento

da eficiência operacional.
Além disso, com a finalidade de alcançar nossos objetivos, incorporamos continuamente em nossas estratégias
as seguintes diretrizes: aprimoramento do FNE; liderança
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Efetividade

Eﬁcácia

Monitoramento

Ética e Integridade

Fonte: Diretoria de Planejamento/Banco do Nordeste (2019).

Promoção da
sustentabilidade
ambiental

Avaliação

6. GOVERNANÇA CORPORATIVA
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

6.1. Estrutura de Governança

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Estrutura de Governança
Gestão de Riscos
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Como entidade da Administração Pública Indireta, mantemos, em nossa
estrutura de Governança Corporativa, órgãos que visam avaliar, direcionar
e monitorar a gestão. Nessa ordenação, estão presentes o Conselho de Administração (assessorado pelo Comitê de Auditoria, Comitê de Riscos e de
Capital, Comitê de Remuneração e Elegibilidade e pela Auditoria Interna), a
Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética. A estrutura de
Governança Corporativa do Banco está assim apresentada: (GRI 102-18)
u Assembleia Geral
u Conselho de Administração
u Diretoria Executiva
u Conselho Fiscal
u Comitê de Auditoria
u Comitê de Riscos e de Capital
u Comitê de Remuneração e Elegibilidade
u Auditoria Interna
u Controles Internos
u Comissão de Ética
u Auditoria Externa
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A estrutura de governança do Banco está alicerçada em seu Estatuto Social,
disponível no endereço https://www.bnb.gov.br/web/guest/estatuto-social,
onde constam as regras de composição e as atribuições dos órgãos estatutários.
Além do Estatuto Social, nossa governança também é pautada nos regimentos internos dos diversos comitês e colegiados, bem como em nosso
Código de Conduta Ética e Integridade.
O Banco mantém política de tomada de decisões colegiadas em todas as
unidades com o propósito de assegurar o fortalecimento e proporcionar
maior segurança à governança da Instituição. Para tanto, são utilizados
comitês, subcomitês e comissões de nível estratégico, que visam à mitigação dos riscos associados ao processo de tomada de decisão. A Figura 4
apresenta a lista dessas instâncias.

Figura 4 – Comitês e Comissões Internas

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Estrutura de Governança
Gestão de Riscos
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Comitê de Integridade e Ética
Comitê Gestor da Unidade
Comitê de Despesas e Invetimentos
Comitê Disciplinar
Comitê Disciplinar Superior
Comitê de Gestão de Riscos
Comitê de Segurança Corporativa
Comitê dos Fundos de Desenvolvimento
Comitê de Editoração
Comitê Gestor do Programa de Ação
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação
Comitê Tático de Tecnologia da Informação
Comitê de Autorregulação Bancária
Comitê de Investimentos de Tesouraria
Comitê Especial de Licitação
Comitê de Investimentos de Recursos de Terceiros
Comitê de Patrocínio
Comitê de Produtos
Comitê de Publicidade e Propaganda
Comitê de Gestão da Continuidade dos Negócios
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
Comissão de Solução Emergente de TI
Comitê de Processo Administrativo e de Responsabilização
Comitê de Divulgação
Comitê de Assistência Jurídica
Comissão de Alienação de Ativos
Comissão de Ética
Comissão de Avaliação de Ativos Alienáveis
Comissão de Encomenda Tecnológica
Comissão de Responsabilidade Socioambiental
Fonte: Diretoria de Planejamento/Banco do Nordeste (2019).
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Merece destaque, no ano de 2019, a criação da Comissão de Responsabilidade Socioambiental. Composta por superintendentes da Direção Geral. Essa
Comissão tem as atribuições de monitorar, avaliar
e reportar à Diretoria Executiva o cumprimento dos
princípios e diretrizes da Política de Responsabilidade
Socioambiental – PRSA, além de propor e avaliar propostas de aprimoramento dessa Política. (GRI 102-20)

6.2. Gestão de Riscos (GRI 102-11)
O funcionamento da estrutura organizacional do Banco do Nordeste 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.
Adotamos postura conservadora na gestão de riscos e de capital e definimos a relevância dos riscos em função do seu potencial de impacto no alcance dos objetivos estratégicos da Instituição.
Os riscos considerados relevantes são monitorados sistemática e periodicamente pela Diretoria
Executiva, pelo Comitê de Riscos e de Capital e pelo Conselho de Administração. No Banco do
Nordeste, o Diretor de Controle e Riscos é o Chief Risk Officer (CRO) responsável pelo gerenciamento de riscos na forma definida pela Resolução CMN nº. 4.557/17.
Para garantir a implantação das diretrizes e políticas vigentes, contamos com a Diretoria de Controle e Risco e a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança.
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.
Seguindo as melhores práticas de mercado e as recomendações dos órgãos reguladores e supervisores do Sistema Financeiro Nacional, adotamos estratégias de comunicação e canais adequados de divulgação de informações internas e externas, relativas à gestão de riscos. Dispomos 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.
Em 2019, a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança
instituiu grupo de trabalho com o objetivo de identificação e implementação de melhorias nas
rotinas de gestão da continuidade de negócios e o Conselho de Administração atualizou a Declaração de Apetite por Riscos - RAS e a Política Corporativa de Gestão de Riscos da instituição.

7. GESTÃO AMBIENTAL
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
- GESTÃO AMBIENTAL
Política de Responsabilidade Socioambiental
Implicações financeiras e outros riscos...
Sistema de Gestão Ambiental - SGA

Neste capítulo, apresentaremos as principais ações do Banco para
mitigar os impactos ambientais de suas atividades e conscientizar suas
partes interessadas sobre o uso racional dos recursos naturais. Dessa
forma, abordaremos os seguintes temas materiais: uso eficiente dos
recursos naturais e descarte adequado de resíduos e tratamento de
efluentes.

Uso Sustentável de Recursos Naturais
Materiais
Descarte adequado dos resíduos e...
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Como Banco de Desenvolvimento, buscamos alinhar nossas atividades
às tendências globais, principalmente em relação à conservação do
meio ambiente. Frente aos desafios em prol de um mundo mais sustentável, o Banco do Nordeste reforça o seu compromisso com a gestão
ambiental ao promover ações no âmbito de sua Política de Responsabilidade Socioambiental - PRSA. (GRI 103-1)
Considerando a importância de evitar o desperdício de recursos e de
reduzir os impactos de nossa operação no meio ambiente, oportunamente, realizamos campanhas de conscientização a fim de orientar e
incentivar o uso racional de recursos em nossas unidades.
Acrescente-se que, por meio da gestão de resíduos, que envolve as
atividades de descarte adequado de materiais e coleta seletiva, empenhamo-nos em desenvolver formas de minimizar os danos causados
à natureza e contribuir para a sustentabilidade das comunidades nas
quais estamos inseridos. (GRI 103-1)
A gestão dos temas materiais apresentados neste capítulo é amparada
pelo Sistema de Gestão Ambiental (SGA), pelas diretrizes da Política de
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Responsabilidade Socioambiental (PRSA) e pelos manuais internos do
Banco. (GRI 103-2)
Como forma de reforçar o nosso compromisso com a responsabilidade
socioambiental, o SGA, em conjunto com a PRSA, busca desenvolver
uma cultura de racionalização dos recursos naturais, bem como de
destinação correta de resíduos, a fim de evitar perdas e aumentar a
eficiência de nossas atividades.
Todo esse processo é gerenciado pelas áreas responsáveis e amparado
por manuais normativos específicos que disciplinam as atividades das
unidades do Banco. (GRI 103-2)
Os resultados dessas ações são acompanhados pelas áreas responsáveis no âmbito do SGA. Além disso, o Banco conta com o auxílio dos
facilitadores ambientais e da Comunidade Virtual de Aprendizagem
(CVA) para disseminar cursos e campanhas de conscientização sobre o
uso responsável de recursos. (GRI 103-3)
Dessa forma, busca-se que o impacto gerado reflita não apenas na redução de custos operacionais com água, energia, material de consumo
e combustíveis, mas também no incentivo à reciclagem e à destinação
correta de resíduos. (GRI 103-3)
Vale ressaltar também que, visando ampliar a eficácia e a eficiência da
gestão ambiental, o nosso Sistema de Gestão Ambiental vem sendo
aperfeiçoado continuamente nos últimos anos. (GRI 103-3)

7.1. Política de Responsabilidade
Socioambiental - PRSA
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
- GESTÃO AMBIENTAL
Política de Responsabilidade Socioambiental
Implicações financeiras e outros riscos...
Sistema de Gestão Ambiental - SGA
Uso Sustentável de Recursos Naturais
Materiais
Descarte adequado dos resíduos e...
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

A Política de Responsabilidade Socioambiental
do Banco do Nordeste tem por objetivo nortear
as atividades da instituição e disseminar, entre o
nosso público de relacionamento, uma cultura
de responsabilidade socioambiental por meio de
diversas ações e posicionamento institucional no
setor financeiro.
As diretrizes da PRSA são organizadas em diferentes temas, quais sejam: desenvolvimento sustentável, crédito, risco socioambiental, partes interessadas, governança, gestão empresarial, divulgação,
produtos e serviços, pesquisa e difusão, responsabilidade socioambiental.
Quando a PRSA foi lançada, em junho de 2015,
foi elaborado um plano de ação para sua implementação, contendo 58 ações específicas a serem
implementadas por diversas unidades do Banco no
período de 5 anos. Anualmente, é realizada a prestação de contas dessas ações à alta administração.
O plano de ação da PRSA, para 2019, previa a
implementação de 30 ações, das quais 13 foram
realizadas. Das ações realizadas em 2019, destacamos as mais importantes no Quadro 3 a seguir.
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Quadro 3 – Execução do Plano de Ação da PRSA em 2019
1. Definição e implementação do modelo de acompanhamento de compromissos assumidos pelo Banco em convenções, protocolos, termos ou agendas externas e corporativas
relativas à responsabilidade socioambiental.
2. Divulgação periódica dos projetos socioambientais do Banco do Nordeste, estimulando a
participação de colaboradores e aposentados em projetos beneficentes que realizem trabalhos em prol de pessoas e comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social;
3. Aprimoramento, promoção e monitoramento de programas de financiamento e projetos
relacionados aos temas meio ambiente e responsabilidade social, inclusive no âmbito das
finanças sustentáveis;
4. Realização das ações de acessibilidade de pessoas com deficiência por ocasião da implantação de novas agências ou unidades do Banco, em atendimento aos dispositivos legais e
termos de parceria firmados com órgãos de governo;
5. Revisão da metodologia e dos instrumentos para o acompanhamento e gerenciamento
do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) do Banco do Nordeste, inclusive com definição
e implementação de indicadores de acompanhamento de todas as unidades do Banco
(consumo de energia, consumo de água, consumo de papel, uso de energia renovável e
geração de resíduos);
6. Implantação da Comissão de Responsabilidade Socioambiental.
Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2019).

A Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Nordeste pode ser acessada pelo
seguinte endereço: www.bnb.gov.br/politica-de-responsabilidade-socioambiental.

7.2. Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização em
decorrência de mudanças climáticas (GRI 201-2)
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
- GESTÃO AMBIENTAL
Política de Responsabilidade Socioambiental
Implicações financeiras e outros riscos...
Sistema de Gestão Ambiental - SGA
Uso Sustentável de Recursos Naturais
Materiais
Descarte adequado dos resíduos e...
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Nossa área de atuação, principalmente por abrigar o Semiárido brasileiro,
apresenta considerável vulnerabilidade às mudanças climáticas. Riscos
climáticos sempre fizeram parte do nosso dia a dia, em decorrência, principalmente, da baixa e imprevisível precipitação pluviométrica, da deficiência hídrica e de solos pobres em matéria orgânica em muitas sub-regiões.
Embora ainda não mensurado diretamente nos modelos de avaliação de
risco dos clientes e operações, entendemos que o risco climático possa
afetar a carteira de crédito do Banco do Nordeste. Assim, os riscos suscitados por mudanças climáticas têm sido fonte de estudos diversos pela
equipe técnica do Banco do Nordeste. Pode ser acessada, por exemplo,
uma edição especial da Revista Econômica do Nordeste1 para um maior

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u Estímulos à inclusão de investimentos em atividades para mitigação
de impactos ambientais nos projetos a serem financiados, tais como
reflorestamento, sistemas agroflorestais, manejo florestal sustentável,
recuperação de áreas degradadas, agroecologia e adubação orgânica,
que podem ser financiados pelo Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental (FNE Verde) e pelas linhas verdes do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf (Pronaf
Agroecologia; Pronaf Eco, Pronaf Floresta e Pronaf Semiárido);

aprofundamento sobre esse tema no seguinte endereço: ren.emnuvens.com.
br/ren/issue/view/20.

u Financiamentos para acesso à água, recuperação de mananciais, uso
eficiente da água e saneamento, por meio do FNE Água;

Consideramos importante destacar nosso atendimento diferenciado para
a região do Semiárido nordestino, onde devemos aplicar, obrigatoriamente, pelo menos a metade dos recursos do FNE ingressados anualmente,
nosso principal funding, todos os anos. Essa determinação faz parte da

u Concessão de crédito para geração de energia elétrica por fontes
renováveis, por meio do FNE Sol.

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Entre as oportunidades de ações que podem contribuir para mitigação
dos efeitos das mudanças climáticas, destacamos:

Programação Anual de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional.

Por sua vez, a Política de Responsabilidade Socioambiental - PRSA do Banco do Nordeste contém diversas diretrizes para atuação institucional, com
vistas a contribuir, com sua ação empresarial, para minimizar os impactos
das mudanças climáticas, a saber:
u Atuar na prevenção, mitigação e minimização dos efeitos da seca
na Região e no combate à desertificação, em parceria com os órgãos
responsáveis.

1 O Escritório Técnico de Estudos do Nordeste – Etene, publica trimestralmente, desde 1969 a REN – Revista Econômica do Nordeste, com trabalhos originais resultantes de pesquisas em áreas do conhecimento como economia, sociologia, planejamento urbano e regional, meio ambiente, dentre outras áreas consideradas estratégicas para a promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento regional. Até 2019, foram publicadas 50 edições e mais de 400 trabalhos técnicos. A REN é
classificada como (Qualis) B2 em Economia e estamos trabalhando para, nos próximos anos, alcançar o nível B1.
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u Condicionar o financiamento das atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, desenvolvidas nas áreas
rurais dos municípios que integram núcleos de desertificação, definidos pelo
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação do Ministério do Meio
Ambiente, à adoção, pelo empreendedor, de medidas mitigadoras e compensatórias de impactos ambientais identificadas como relevantes, conforme definidas
no processo de licenciamento, estimulando o financiamento dessas medidas.
u 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.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

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

7.3. Sistema de Gestão Ambiental - SGA
O Sistema de Gestão Ambiental do Banco do Nordeste vem
sendo constantemente aperfeiçoado nos últimos anos. Suas
linhas de ação prioritárias são: uso sustentável de recursos,
coleta seletiva solidária e gestão de resíduos.

7.3.1. Uso Sustentável de Recursos Naturais
Figura 5 – Resultados Apurados em 2019 (GRI 302-4)

Energia
elétrica

Redução

7%

Água

Combustíveis

Óleo Diesel:
Redução

28%

Redução

9,7%

Gasolina:
Redução

37%

Fonte: Ambiente de Gestão do Patrimônio (2019).
* A redução no volume de água consumida (9,7%), em 2019, refere-se ao total utilizado no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV) desconsiderando o
consumo das agências

ENERGIA ELÉTRICA (GRI 302-1)
Resultado de 2019: Em relação ao consumo de energia elétrica, continuamos adotando as medidas praticadas nos anos
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*
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anteriores devido aos bons resultados alcançados. Dessa forma, conseguimos reduzir, gradativamente, o consumo de energia no Banco. Em 2019,
consumimos 42,7 MWh (Megawatt-Hora), cerca de 153,8 GJ (Gigajoules).
Esse valor representa uma redução de, aproximadamente, 7,04% em relação ao ano de 2018 e, cerca de 11,26% em relação a 2017. (GRI 302-4)

Tabela 1 – Consumo de Combustíveis
ÓLEO DIESEL
Quantidade Consumida
Ano

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
- GESTÃO AMBIENTAL
Política de Responsabilidade Socioambiental
Implicações financeiras e outros riscos...
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Uso Sustentável de Recursos Naturais
Materiais
Descarte adequado dos resíduos e...
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CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Gestão do indicador: O valor apurado em 2019 representa cerca de 93,8%
do total de faturas mensais das diversas unidades do Banco. Para esse
cálculo foram consideradas 305 unidades consumidoras, número que se
manteve fixo, desde 2018, uma vez que não houve nenhuma desativação no ano de 2019. Quanto ao sistema de climatização, não possuímos
controles que identifiquem de forma isolada o consumo de eletricidade
referente à refrigeração nas unidades do Banco. Além disso, não utilizamos sistemas de aquecimento elétrico ou a vapor.
Iniciativas: O Banco vem adotando, ao longo dos últimos anos, várias medidas para racionalizar o consumo de energia elétrica, tais como: modernização ou realocação de Unidades, substituição de lâmpadas fluorescentes
por lâmpadas LED, realização de projetos de sistemas de climatização
e aquisição de equipamentos com foco na racionalização e redução de
energia elétrica.

COMBUSTÍVEIS (GRI 302-1)
Resultado em 2019: Para dar suporte às nossas atividades, utilizamos uma
frota de veículos locados e geradores elétricos que consomem mensalmente combustíveis fósseis, principalmente óleo diesel e gasolina. Em
relação a esses combustíveis, destacamos a redução de consumo, em
2019, de 27,8% de óleo diesel e de 36,6% de gasolina, em relação a 2018.
Os dados referentes ao período de 2017 a 2019 estão discriminados na
Tabela 1 a seguir:
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Valor Gasto
(R$)

Preço Médio (R$/
Litro)

Litros

Variação em
relação ao ano
anterior

2017

83.058,59

2,57

32.356

2018

118.202,80

3,93

30.077

-7,0%

2019

82.195,30

3,78

21.720

-27,8%

GASOLINA
Quantidade Consumida
Ano

Valor Gasto
(R$)

Preço Médio (R$/
Litro)

Litros

Variação em
relação ao ano
anterior

2017

159.441,59

4,13

38.574

2018

154.019,18

4,72

33.184

-14,0%

2019

93.623,62

4,45

21.026

-36,6%

Fonte: Ambiente de Gestão do Patrimônio (2019).

Gestão do Indicador: Os valores apresentados referem-se ao consumo de
combustível no Centro Administrativo – CAPGV. Os valores apresentados
na Tabela 1 foram calculados a partir do valor médio, em reais, por litro
de gasolina e óleo diesel. Assim, ao comparar o total gasto por ano com o
preço médio de combustíveis, constatamos o total, em litros, consumidos.

ÁGUA (GRI 303-1; 303-3)
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
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Resultado em 2019: A Tabela 2, a seguir, apresenta o volume de água
consumido no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas – CAPGV,
por fontes, e nas unidades do Banco.
Tabela 2 – Consumo de Água por Fonte no CAPGV e nas Unidades em
2019

- GESTÃO AMBIENTAL
Política de Responsabilidade Socioambiental

Volume de Água Consumida no Banco em 2019

Implicações financeiras e outros riscos...
Sistema de Gestão Ambiental - SGA

CAPGV

Uso Sustentável de Recursos Naturais
Materiais

Fonte

2017

2018

2019

Poços

195.932 m³

135.273 m³

109.140 m³

Canal

-

-

12.240 m³

45.288 m³

24.408 m³

22.813 m³

241.220 m³

159.681 m³

144.193 m³

Descarte adequado dos resíduos e...
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

Cagece(1)
Total

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Unidades(2)

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Cia de Distribuição de Água

Não apurado(3)

Não apurado

62.348 m³

Volume Total Consumido
Total Apurado

241.220 m³

159.681 m³

206.541 m³

Fonte: Ambiente de Gestão do Patrimônio (2019).
Nota 1 – Cagece: Companhia de Água e Esgoto do Ceará.
Nota 2 – O valor referente ao consumo nas unidades do Banco refere-se à apuração do consumo em
60% das 305 unidades externas do Banco.
Nota 3 – Destaca-se que, até o ano passado, o consumo de água das unidades não era apurado, uma
vez que o consumo por unidade era inexpressivo, o que não justificava o seu gerenciamento em termos econômicos.

22

Em 2019, o volume total de água consumida no Centro Administrativo
(CAPGV) foi de 144.193 m³. Em comparação ao ano anterior, esse total
apresentou redução de 9,7%. Já em relação ao ano de 2017, apontamos
uma redução de 40,2% sobre o volume consumido.
Houve, ainda, um consumo de 14.280 m³ de água captada da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE), utilizada na irrigação dos jardins do CAPGV,
que ocupam cerca de 10 hectares. Esse efluente já possui nutrientes (N e
P) que contribuem para um melhor crescimento da vegetação. Adotando
essa fonte, reduzimos o volume do efluente lançado no canal do sangradouro da lagoa do Passaré, bem como o consumo de água necessário para
a irrigação.
Gestão do Indicador: O volume de água obtido da Companhia de Água
e Esgoto do Ceará - Cagece é apurado através de dois hidrômetros. Já os
volumes de captação de água e volume de água reutilizada da ETE, têm
como base de cálculo as estimativas do tempo de bombeamento, uma
vez que não possuímos equipamento para medir esses volumes.
Dessa forma, os volumes captados nos poços e proveniente da 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. Os valores assim obtidos
são transferidos para planilhas a fim de possibilitar acompanhamento e
gestão, com identificação de eventuais anormalidades e adoção de medidas saneadoras. Nas demais unidades administrativas, esse volume é
obtido através da coleta de dados das faturas mensais de água de cada
unidade.
Destacamos que, em 2019, envidamos esforços para obtenção das outorgas de uso da água de todos os poços artesanais escavados no CAPGV.
Como resultado disso, no primeiro semestre de 2020 – período de elabo-
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ração deste relatório, todos os nove poços em uso estão regularizados.

PAPEL A4 (GRI 301-1)

Iniciativa: Desde 2019, iniciamos o acompanhamento do consumo
mensal de água das unidades do Banco fora do CAPGV. Ao todo são 305
imóveis em nossa área de atuação. Esse acompanhamento, inicialmente,
visa criar uma base de dados que poderá servir de comparação para os
próximos anos, permitindo o melhor gerenciamento desse recurso e a
detecção e correção de eventuais anomalias.

Figura 6 – Evolução do Consumo de Papel A4

Por se tratar do primeiro ano de acompanhamento, e devido ao fato
de que algumas unidades estão instaladas em condomínios ou prédios
comerciais, sem medição individualizada, a coleta de dados das faturas de
água só atingiu, aproximadamente, 60% do número de faturas que seriam
esperadas para o ano. Assim, o volume parcial de água consumido pelas
unidades externas do CAPGV foi de 62.348 m³.
Mesmo sem os dados completos, é possível constatar que o CAPGV é responsável pelo maior consumo de água entre todas as unidades do Banco
do Nordeste, aproximadamente 70%, e que para as demais unidades os
valores individuais (por unidade consumidora) podem ser considerados
inexpressivos, reforçando a premissa de que o foco do gerenciamento do
consumo de água na Instituição deve ser o Centro Administrativo.

7.3.2. Materiais
O Banco do Nordeste busca contribuir para a preservação do meio ambiente de várias maneiras. Seja por meio de suas linhas de Crédito Verde
ou do incentivo a práticas sustentáveis em suas unidades. Nesse contexto,
o nosso Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é um importante aliado da
governança no monitoramento dos recursos utilizados nas unidades e na
gestão dos resíduos do Banco.
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2017

313 mil
resmas

741
toneladas

2018

278 mil
resmas

660
toneladas

2019

243 mil
resmas

575
toneladas

Fonte: Ambiente de Serviços de Logística (2019).

Resultados de 2019: Dando continuidade aos nossos esforços para reduzir
o consumo de papel nas unidades do Banco, em 2019, foram utilizadas
242.784 resmas, que correspondem a, aproximadamente, 575 toneladas
de papel. Esse quantitativo representa uma economia de 85 toneladas em
relação ao ano de 2018, e de 166 toneladas em relação a 2017. Dessa forma, o total de resmas utilizadas sofreu uma redução de 12,87% em relação
ao mesmo período do ano passado e de 22,43% em relação a 2017.

Figura 7– Demonstrativo da Evolução de Consumo de Papel (triênio
2017 a 2019)
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uso racional de recursos, principalmente em relação ao uso de papel. O sucesso dessa campanha está estampado nos resultados expostos na Figura
7 acima.

350.000

COPO PLÁSTICO (GRI 301-1)

300.000

Figura 8 – Evolução do Consumo de Copos Descartáveis
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200.000
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2017

15,84 milhões
de copos

26,13
toneladas

2018

19,60 milhões
de copos

32,30
toneladas

2019

16,80 milhões
de copos

28,00
toneladas

-12,87%
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2017

2018

2019

Fonte: Ambiente de Serviços de Logística (2019).

Gestão do Indicador: Por meio de sistemas internos, é realizado o levantamento do valor total desembolsado com aquisição de papel durante o
exercício. Dessa forma, por meio da comparação dessa informação com o
preço médio de uma resma de papel A4, é calculada a quantidade de material utilizado no ano. Seguindo essa metodologia, o peso total do papel
utilizado em toneladas é calculado a partir do peso médio de uma resma
de papel A4 (2,37 kg) multiplicado pela quantidade de resmas consumidas.
Iniciativas: Reforçando o nosso compromisso de incentivar o uso racional
de recursos e reduzir o consumo de materiais descartáveis, lançamos, em
2019, o Projeto “Economizar faz Bem”. Esse projeto, voltado para o público
interno, visava incentivar os colaboradores a adotarem boas práticas no
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Fonte: Ambiente de Serviços de Logística (2019).

Resultado em 2019: Além do papel, nos empenhamos, também, em
reduzir a quantidade de copos descartáveis utilizados em nossas unidades. Como resultado desse esforço, em 2019, utilizamos 16,8 milhões de
unidades de copos descartáveis (150 ml). Essa quantidade corresponde a,
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aproximadamente, 28 toneladas de plástico, o que representa uma redução de 13,3% em relação a 2018, embora se constate um aumento de
7,2% em relação ao ano de 2017.

Iniciativas: Por meio do Projeto “Economizar Faz Bem”, conseguimos
reduzir o consumo de copos em 28.179 pacotes. Essa redução representa
uma economia de 4,7 toneladas de resíduo plástico (polipropileno).

Figura 9 – Demonstrativo da Evolução do Consumo de Copos Descartáveis (Triênio 2017 a 2019)

7.3.3. Descarte adequado dos resíduos e tratamento
de efluentes (GRI 306-2)
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25.000.000

Como parte de nossas ações em prol da sustentabilidade, buscamos
promover a destinação adequada dos resíduos gerados em nossas atividades. Assim, em atendimento ao Decreto nº. 5.940/2006, realizamos,
desde 2007, o Programa Coleta Seletiva Solidária, que tem como objetivo promover o descarte seletivo de resíduos recicláveis produzidos nas
dependências do Banco e sua destinação a associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis.
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Fonte: Ambiente de Serviços de Logística (2019).

Gestão do Indicador: A gestão desse indicador também é realizada por
meio de sistemas internos nos quais são inseridas as informações acerca
dos pagamentos realizados no exercício. Assim, para definir a quantidade
de copos utilizados, compara-se o valor total desembolsado no período
com o preço médio de um pacote com 100 unidades de copo (150 ml). Já
o peso total dos copos consumidos é obtido a partir da multiplicação do
peso médio de um copo descartável (aproximadamente 1,65 grama) com a
quantidade de copos consumidos, convertendo-se, por fim, em tonelada.
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Esses resíduos são recolhidos no Centro Administrativo Presidente Getúlio
Vargas (CAPGV) e em outras 7 unidades do Banco, a saber: Aracaju - Centro (SE), Aracaju - Siqueira Campos (SE), Salvador Barra (BA), Edifício Miguel
Calmon (BA), Natal - Roberto Freire (RN), Fortaleza-Montese (CE) e Imperatriz (MA).
A periodicidade da coleta de resíduos recicláveis é semanal no CAPGV, e mensal nas demais unidades do Banco. Em 2019, foram
doadas 13,67 toneladas de resíduos recicláveis para associações e cooperativas de catadores. Desse total, 4,74
são provenientes do CAPGV e 8,93 das demais
unidades do Banco. A coleta e o transporte
desses resíduos são realizados pelas
próprias associações e cooperativas, não gerando custos
para o Banco.
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Podemos verificar, a partir do Gráfico 1, a seguir, que o volume coletado
no CAPGV, em 2019, sofreu uma redução em comparação a 2018 (73%) e
a 2017 (70%). Já o volume de resíduos coletado nas unidades caiu 69,15%
em comparação a 2018, e 68% em relação a 2017. Entendemos que essa
redução foi influenciada pela Campanha Economizar Faz Bem, realizada
no Banco do Nordeste em 2019, que se reflete tanto na redução de consumo de materiais como papel e copos descartáveis, como também no uso
mais eficiente desses insumos.
Gráfico 1 – Histórico de coleta de resíduos recicláveis – 2017 a 2019 (valores em toneladas)
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Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2019).

Os resíduos considerados potencialmente poluentes, tais como equipamentos eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes e óleo mineral são
coletados por empresas especializadas, responsáveis por sua coleta, descontaminação e destinação final adequada. Os resíduos eletroeletrônicos
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são encaminhados pelas diversas unidades para o CAPGV, que centraliza
a destinação geral do material. Não há periodicidade estabelecida para
coleta desses materiais e seu recolhimento ocorre quando os reservatórios
de coleta aproximam-se dos limites de suas capacidades.
As informações referentes aos tratamentos realizados pelas empresas que
fazem a coleta e transporte das lâmpadas e óleo mineral são acompanhadas por unidade responsável que reportou, em 2019, o recolhimento, no
CAPGV, de cerca de 7.000 unidades de lâmpadas mercuriais e 265 litros de
óleo lubrificante.
Já a coleta e destinação do lixo comum, resíduos de construção civil e
resíduos de podas são realizadas mensalmente, por empresas especializadas, no CAPGV, onde foram coletados, em 2019, cerca de 3.422 m³ de lixo
comum, 1.520,40 m³ de resíduos de construção civil e 550 m³ de resíduos
de poda. Os valores referentes às coletas de resíduos de construção civil e
poda apresentaram, respectivamente, um aumento de 58% e uma redução de, aproximadamente, 32% em relação ao ano de 2018.

8. DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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A promoção do desenvolvimento regional é a missão maior do Banco do
Nordeste, e atuamos em diversas frentes para alcançar esse objetivo. Este
capítulo constitui um panorama das principais iniciativas institucionais
fundamentadas no crédito como instrumento de desenvolvimento, ou
seja, iniciativas voltadas ao financiamento de atividades produtivas, nossa
função principal. (GRI 103-1)
A gestão desse tema é realizada de forma integrada entre diversas unidades
internas, cada uma com sua expertise, valendo destacar a gestão do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, nossa principal fonte de
recursos. A aplicação desses recursos, isto é, sua distribuição territorial, por
setores produtivos e portes de agentes produtivos, é planejada ano a ano,
de forma participativa, envolvendo representantes dos governos Federal,
estaduais e municipais, bem como representantes do setor produtivo e da
sociedade civil organizada, sempre considerando as diretrizes e orientações
emanadas de órgãos como o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, e respaldados em instrumentos regulatórios como a legislação dos fundos constitucionais e a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR. O resultado
desse planejamento é sintetizado no documento Programação Regional FNE,
disponível no endereço: https://www.bnb.gov.br/fne. (GRI 103-2)
Mantemos intenso relacionamento institucional com órgãos do Governo
Federal responsáveis pelas políticas públicas de desenvolvimento regional, principalmente o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Sudene,

bem como seus correlatos estaduais, visando ao alinhamento de atuação
e de políticas. (GRI 103-3)
Todos os programas de financiamento possuem suas metas de desempenho e, sempre que necessário, as estratégias são redesenhadas com o
objetivo de obtermos os melhores resultados. Especificamente quanto à
execução da Programação Regional FNE, destacamos que ela é monitorada permanentemente, buscando o efetivo cumprimento das metas e
diretrizes programadas, e os resultados são periodicamente reportados à
alta administração. (GRI 103-3)
É importante ressaltar também o trabalho da equipe do Escritório Técnico
de Estudos Econômicos do Nordeste – Etene nas avaliações de políticas e
programas do Banco. Esses estudos estão disponíveis no endereço: https://
www.bnb.gov.br/etene/avaliacao-de-politicas-e-programas. (GRI 103-3)
No que diz respeito ao FNE, o Etene elabora, anualmente, o Relatório de
Resultados e Impactos do mesmo, com a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pelo Banco na administração
desse Fundo no ano anterior. Esses relatórios constituem-se em instrumentos de transparência, monitoração e avaliação sistemática do nosso
desempenho operacional, e podem ser acessados no seguinte endereço:
https://www.bnb.gov.br/etene/relatorios-fne. (GRI 103-3)
Os indicadores de Forma de Gestão deste capítulo referem-se aos seguintes temas materiais: Desenvolvimento Regional, Acesso ao Crédito e
Geração de Empregos.
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O crédito para o financiamento de atividades
produtivas é o principal instrumento utilizado pelo Banco do Nordeste para fomentar o
desenvolvimento regional sustentável. É por
meio do crédito que promovemos o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da região. (GRI 103-1)
Promovemos o acesso ao crédito, principalmente, por meio de nossos programas de
financiamento, que são desenhados para
atender às necessidades e características específicas de cada segmento de clientes. As condições variam conforme o segmento de cliente,
o objetivo do financiamento, a localização do
empreendimento, de forma a conseguirmos
contemplar um público cada vez maior.

Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor
Depósitos para Reinvestimento
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
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Permanecemos sempre atentos às necessidades de nossos clientes e às características
específicas dos diversos setores produtivos,
revisando nossos programas de financiamento
sempre que necessário, respeitando as regulamentações pertinentes. (GRI 103-2)

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
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Periodicamente, são realizadas pesquisas com
o público interno, especialmente os colaboradores que lidam diretamente com os clientes,

para coletar sugestões de melhorias nas condições dos programas. Adicionalmente, mantemos o Portal de Normas na intranet que, além
de disponibilizar todos os normativos internos,
funciona também como canal para sugestões
e esclarecimento de dúvidas, ligando toda a
rede do Banco às unidades que são diretamente responsáveis pelos programas e cada
normativo. (GRI 103-3)
Destacamos neste tema material as iniciativas
do Banco para possibilitar o acesso ao crédito
aos empreendimentos de menor porte, tanto
no meio rural como no meio urbano, por meio
de programas como o Agroamigo, Crediamigo,
Pronaf, além de ações mais direcionadas como
o Prodeter (ver item 8.7) e o FNE Itinerante (ver
item 8.3).
Cabe destacar ainda que, conforme orienta a
Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR), uma das prioridades de nossa atuação
é o apoio a subespaços regionais de menor
renda e menor dinamismo econômico, objetivando a redução das desigualdades regionais e
a promoção da equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento.

A Tabela 3, a seguir, mostra a quantidade de
pontos de acesso disponíveis nos 1.278 municípios de nossa área de atuação que se enquadram nos critérios acima, definidos na PNDR.

Tabela 3 – Pontos de Acesso a Municípios Pouco Populosos ou em Desvantagem Econômica, por UF – Dez/2019 (GRI FS13)
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UF

Municípios

Agências

Microfinança
Rural

Microfinança
Urbana

Total de Pontos
de Acesso

AL

82

12

8

17

37

BA

342

45

39

60

144

CE

141

28

26

72

126

ES

18

4

-

3

7

MA

106

14

13

24

51

MG

97

10

9

13

32

PB

208

13

13

33

59

PE

101

12

8

14

34

RN

125

12

10

16

38

SE

58

10

9

12

31

1.278

160

135

264

559

Total

Fonte: Ministério da Integração Nacional (PNDR); Banco do Nordeste.
Notas: (1) O critério adotado para enquadrar o município como “desvantagem econômica” corresponde aos municípios classificados no PNDR com tipologia sub-regional BAIXA E MÉDIA RENDA COM BAIXO E MÉDIO DINAMISMO, conforme Portaria nº. 34, de 18/01/2018, do Ministério
da Integração Nacional, e referendada pelo Decreto nº. 9.810, de 30/05/2019.
(2) Até 2017, o critério anterior considerava a tipologia BAIXA RENDA ou ESTAGNADA do PNDR
determinada pelo Decreto nº. 6.047 22/02/2007. A partir de 2018, com a tipologia sub-regional, 91 municípios do estado do Piauí, antes classificados como BAIXA RENDA ou ESTAGNADA
passaram a ser considerados como ALTO DINAMISMO, ficando de fora do critério atual.
(3) A tabela de 2018 incluía a coluna AUTOATENDIMENTO PRÓPRIO, contendo o quantitativo
de equipamentos de autoatendimento (caixas eletrônicos) próprios das agências. Porém, decidiu-se por sua exclusão, considerando que o autoatendimento é apenas um serviço oferecido
pela agência, sendo a agência o “ponto de acesso”.

Mais informações sobre as condições de nossos programas podem ser
acessadas pelo seguinte link: bnb.gov.br/financiamentos.

8.2. Geração de Empregos
A geração de emprego é um grande desafio socioeconômico em nosso
país. E não seria diferente na Região Nordeste. Dada sua importância para
o desenvolvimento regional, esse tema consta como um indicador específico dentro do sistema de planejamento do Banco. Por isso, por meio de
nossos produtos e serviços, buscamos fomentar a atividade econômica
em nossa área de atuação e, com isso, contribuir para a melhoria dos índices de emprego e renda regionais.

EMPREGOS DIRETOS
No desempenho de nossa atividade, contribuímos com a geração de
empregos diretos na região onde atuamos. Nossa equipe é formada por
funcionários, bolsistas e jovens aprendizes. Em 31/12/2019, o Banco do
Nordeste contava com um total de 8.124 colaboradores diretos, assim
distribuídos: sete membros da Diretoria Executiva, 6.802 funcionários, 802
bolsistas e 513 jovens aprendizes.
A contratação de empregados do Banco do Nordeste ocorre por meio de
concurso público, e todas as condições de trabalho e remuneração são
apresentadas no edital de seleção, inclusive no que se refere ao combate
ao trabalho escravo ou análogo, ao trabalho infantil e/ou adolescente, ao
proveito criminoso da prostituição e outras exigências legais de cunho
social. (GRI 408-1; 409-1)
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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
O Banco 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.
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,
vales transporte, hipóteses de extinção e
rescisão do contrato de aprendizagem.
Além das exigências legais, o Banco
do Nordeste estabeleceu critérios para
admissão ao Programa Jovem Aprendiz,
a saber: 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); ter
idade entre 15 e 16 anos; e pertencer a
família em situação de vulnerabilidade
social.

EMPREGOS INDIRETOS
Ao final do exercício de 2019, havia um
total 2.394 empregados terceirizados
prestando serviços ao Banco, em atividades tidas como secundárias ou atividades-meio.

8.3. Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE
Somos a instituição financeira administradora do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, e consolidamos
nossa 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 nossa ação creditícia e de fomento.
O 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.
Nossa ação de crédito com recursos do FNE é norteada por
regulamentação específica, direcionando o apoio a prioridades
para o desenvolvimento regional e, conforme já mencionado,
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. (GRI 102-43)
Assim, a alocação dos recursos em termos de público beneficiário, área e setor econômico vincula-se ao alcance dos objetivos
do FNE, às demandas dos estados e aos resultados esperados da
ação do BNB enquanto operador e administrador dessa fonte de
recursos.

Desempenho FNE 2019
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Seguindo a Programação Anual do
FNE, o Banco do Nordeste contratou financiamentos, em 2019, no
montante de R$ 18,25 bilhões para
os setores Rural, Industrial, Agroindustrial, Turismo e de Comércio e
Serviços, sendo a distribuição por
estado apresentada na Tabela 4,
além de valores para o Financiamento Estudantil (P-Fies) e para o
programa FNE Verde Sol Pessoa
Física, os quais totalizaram R$ 7,4
milhões e R$ 86,6 milhões, respectivamente. Além disso, foram aplicados R$ 11,22 bilhões para projetos
de Infraestrutura, conforme seg-

mentação presente na Tabela 5, totalizando R$ 29,56 bilhões no ano.
Tabela 4 – BNB/FNE 2019: Financiamentos (Demais Setores) por Estado (R$ milhões)

UF

FNE (Exceto Infraestrutura e Pessoa
Física)
Valor Contratado

PNCF Social
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter

AL

775,0

4,2

BA

4.356,7

23,9

CE

2.165,1

11,9

ES

377,1

2,1

MA

2.327,2

12,8

MG

1.227,5

6,7

PB

1.031,7

5,7

PE

2.121,0

11,6

PI

1.659,9

9,1

RN

1.424,5

7,8

SE

779,9

4,3

18.245,7

100,0

Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor
Depósitos para Reinvestimento
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Total geral

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Fonte: BNB, Base de Dados (Contratações Mensais).
Elaboração: Diretoria de Planejamento.
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Tabela 5 – BNB/FNE 2019: Financiamentos (Infraestrutura) por
Produto (R$ milhões)

%

Agricultura Familiar - Pronaf
Programa Nacional de Crédito Fundiário –

ramento no processo de crédito e nos programas de financiamento, assim como externas, de comunicação, prospecção e
negociação, viabilizaram o incremento de 12,7% do volume
de recursos de contratações em relação a 2018, ano em que o
montante financiado foi de R$ 16,18 bilhões.

No contexto de recuperação econômica,
as diversas ações internas de aprimo-

Atividades/Produto
Logística

Valor Contratado
116,0

Geração/Transm./Distrib. de Energia

11.102,3

Total geral

11.218,3

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

Em termos de quantidade de operações com recursos do Fundo, foram contratadas, em 2019, 565.865 operações de financiamentos a produtores rurais, empreendedores individuais
e empresas, com cobertura de 100% da área do FNE e
contratações em todos os 1.990 municípios, nos
11 estados e setores econômicos, conforme
apresentado na Tabela 6. (GRI 102-7)

Tabela 6 – BNB/FNE 2019: Contratações por Setor Econômico
2019
Setor
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Valor (em R$ milhões)
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Geração de Empregos
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE
Apoio às Micro e Pequenas Empresas

523.774

7.568,9

379

438,4

32.946

6.956,0

4.029

2.709,4

Turismo

938

573,0

Infraestrutura

122

11.218,3

3.677

94,1

565.865

29.558,1

Agroindústria
Comércio e Serviços
Industrial

Programas de Microfinanças
Crediamigo (GRI 102-2)

Pessoa Física

Agroamigo (GRI 102-2)
Apoio à Agricultura Familiar

Total

Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - Pronaf
Programa Nacional de Crédito Fundiário –
PNCF Social
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor
Depósitos para Reinvestimento
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Fonte: BNB, Base de Dados (Contratações Mensais).
Elaboração: Diretoria de Planejamento.

Em relação à desconcentração espacial dos financiamentos do FNE em
2019, 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$ 16,67 bilhões para empreendimentos no Semiárido.
Ressalte-se ainda que a Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR) preconiza o apoio a subespaços regionais, objetivando a redução das desigualdades regionais e a promoção da equidade no acesso às
oportunidades de desenvolvimento.

Nesse sentido, deve ser ressaltado que o total de contratações para o
semiárido superou a meta anual, aplicando R$ 16,67 bilhões, conforme
acima mencionado, ante R$ 5,11 bilhões programados para o período.
Esse resultado refletiu as operações contratadas com agricultores familiares (Pronaf), produtores rurais e micro e pequenas empresas (MPEs), e
principalmente, com o setor de Infraestrutura, no qual foram aplicados R$
9,23 bilhões nessa região.
Os financiamentos às microrregiões prioritárias (municípios de Baixa Renda e Média Renda), subespaços também previstos na PNDR, atingiram um
montante de R$ 23,67 bilhões, cerca de 80% dos financiamentos anuais
do FNE; enquanto as Regiões Integradas de Desenvolvimento (Rides)
registraram contratações de R$ 666,6 milhões, superando o valor programado de R$ 240,5 milhões.
Para a consecução desses resultados, foram realizadas em 2019 pelo
Banco do Nordeste várias ações externas, em especial, junto aos empreendimentos de menor porte, dentre as quais destacamos a décima edição do
FNE Itinerante em conjunto com o Programa de Desenvolvimento Territorial - Prodeter, 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). (GRI 102-43)
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 cadastramen-
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to bancário e agendamento de visitas gerenciais, além de articulações
locais de fortalecimento da cooperação com parceiros públicos e privados.
(GRI FS16)
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. Destacamos ainda a participação do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena
Empresa (Sebrae), as Prefeituras e, conforme a realidade de cada localidade, entidades 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.

R$ 18,2 bilhões foram realizados obedecendo à Programação Anual
(exceto infraestrutura), valor nominal superior em 12,7%, considerando o
mesmo período de 2018, quando foram contratados aproximadamente
R$ 16,2 bilhões. Já no Setor de Infraestrutura, foram financiados R$ 11,2
bilhões. Em relação ao FIES, foram contratadas 793 operações, totalizando
R$ 7,4 milhões, quase cinco vezes o volume financiado no ano anterior.
Mesmo diante de um cenário econômico de muitas adversidades, conseguimos cumprir a meta de aplicar pelo menos 4,5% dos recursos totais do
FNE em cada estado do Nordeste, atender aos 1.990 municípios da área
de atuação do FNE e contratar cerca de R$ 16,7 bilhões na região semiárida nordestina, o que equivale a 326,2% do montante programado para o
período.

Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Programas de Microfinanças
Crediamigo (GRI 102-2)
Agroamigo (GRI 102-2)
Apoio à Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da

Desde a sua primeira edição, em 2010, foram realizados mais de 1.070
eventos FNE Itinerante nos onze estados financiáveis, atendendo a mais
de 54 mil participantes, preferencialmente em municípios interioranos, do
semiárido e sem agência física do BNB.

Agricultura Familiar - Pronaf
Programa Nacional de Crédito Fundiário –
PNCF Social
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor
Depósitos para Reinvestimento
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Impactos Econômicos Indiretos Significativos (GRI 203-2)
De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu
+1,1% em 2019. O PIB Agropecuário (+1,4%) obteve desempenho mais
favorável, seguido do PIB Serviços (+1,2%), enquanto que o PIB Industrial
(+0,8%) incrementou moderadamente. Dessa forma, o PIB do Brasil alcançou R$ 7,3 trilhões e o PIB per capita R$ 34,6 mil, considerando uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Conforme estimativas do BNB/Etene em parceria com a LCA Consultoria, as estimativas de
crescimento do PIB por regiões do País em 2019 foram: Nordeste (+0,2%),
Norte (+2,2%), Sul (+1,7%), Centro-Oeste (+1,3%) e Sudeste (+1,1%).
Do total de contratações com recursos do FNE em 2019 (R$ 29,6 bilhões),
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Considerando apenas os efeitos dentro da área de atuação do Banco do
Nordeste, sem contar com os impactos em outras regiões do País, 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$ 61,0 bilhões, em decorrência dos financiamentos realizados no ano de
2019. O Setor que tem a maior participação no valor bruto da produção
regional é a Infraestrutura, com aproximadamente R$ 22,9 bilhões,
seguido pelo Setor Rural, com R$ 15,4 bilhões, e o Setor de
Comércio e Serviços, com R$ 14,8 bilhões. 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$ 34,4 bilhões,
com expressiva representação dos três setores

comentados anteriormente.
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No que tange à nossa atuação bancária, estima-se que cerca de 1.664 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 2019. 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.

Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Programas de Microfinanças
Crediamigo (GRI 102-2)
Agroamigo (GRI 102-2)
Apoio à Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da
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PNCF Social
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor
Depósitos para Reinvestimento

Desafios do FNE em 2020 (GRI 102-15)
O bom desempenho das contrações com recursos do Fundo Constitucional, em 2019, advém de uma especial continuidade ao que se desenvolveu em termos de desempenho em 2018, o que gera a necessária
continuidade dos esforços de toda a equipe do Banco na responsabilidade
de manter, também em 2020, o mesmo ritmo operacional, de modo a
possibilitar a aplicação dos R$ 25,3 bilhões de recursos constitucionais que
já estão apontados para o ano, representando o pleno comprometimento
das disponibilidades do fundo para contratação em sua área de atuação.
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Nesse sentido, as alterações no cenário econômico, o que inclui o cenário
externo, serão decisivas para a continuidade da aplicação do FNE, 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 os espaços e territórios menos dinâmicos.

Adicionalmente, os produtos lançados nos últimos dois anos, a exemplo do
crédito a pessoas físicas mini e microgeradoras de energia fotovoltaica (FNE-Sol) e do financiamento estudantil (P-Fies), aliada à ampliação de ações de
estruturação de cadeias produtivas, como é o caso do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), contribuirão para a continuidade do FNE
como vetor financeiro no apoio ao desenvolvimento regional. (GRI 102-2)
Os projetos de infraestrutura, fundamentais para o desenvolvimento da
Região, terão destinação de parte dos recursos do FNE (R$ 8,23 bilhões),
conforme indicado em sua programação para 2020, 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 dos
recursos disponíveis, em termos espaciais, setoriais e de segmentos produtivos, contribui significativamente para a superação dos desafios e para
a construção de um padrão de vida compatível com os recursos, potencialidades e oportunidades da região.

8.4. Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Mantemos um ativo de R$ 8,953 bilhões com investimentos em mais de
200 mil empresas do segmento de micro e pequenas empresas (MPE)
na nossa área de atuação. Em 2019, contratamos R$ 3,639 bilhões com
este segmento utilizando o FNE e outros recursos, representando um
crescimento de 24,84% em relação ao ano de 2018, quando contratamos
R$ 2,915 bilhões, e crescimento de 38,26% em relação a 2017, quando as
contratações alcançaram R$2,632 bilhões.
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Em 2019, o setor de comércio foi o principal demandador de crédito, respondendo por 55,1% do total dos recursos do FNE aplicados pelo Banco do Nordeste neste segmento, seguido dos serviços, com 25,6% e da indústria, com 17%.
Foram aplicados 51,5% dos recursos na região do Semiárido, que é um dos
subespaços prioritários da Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR).
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Geração de Empregos
Fundo Constitucional de Financiamento do
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Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Em 2019, o Banco do Nordeste encetou diversas ações especialmente direcionadas às MPEs, entre as quais destacamos:
u Campanha FNE-Sol para a contratação do financiamento de equipamentos fotovoltaicos, o que favorece a redução de custos das empresas
e a preservação ambiental;

Programas de Microfinanças
Crediamigo
Agroamigo
Apoio à Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - Pronaf
Programa Nacional de Crédito Fundiário –
PNCF Social
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor
Depósitos para Reinvestimento
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u Realização da V Edição do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa, oportunidade em que reconhecemos o espírito empreendedor e a resiliência do empresário da MPE;
u Avanço na oferta de facilidades de acesso digital via internet e dispositivos móveis, como a solicitação de concessão e renegociação de créditos por meios digitais, cadastro, upload de documentos, e contratações
via Cartão FNE;
u Realização da quarta edição da ação Cliente indica Cliente, que aproxima o BNB das micro e pequenas empresas e favorece a bancarização
das empresas;
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u Avanço de parcerias institucionais e negociais por via de diversos Acordos de Cooperação, visando à transversalidade de ações inclusivas por
via da concessão de crédito.

Alguns resultados da atuação do Banco do Nordeste junto a esse segmento podem ser vistos no estudo “Avaliação da execução e os resultados do
Programa FNE MPE operacionalizado pelo BNB no período de 2009 a 2017”,
publicado em 2019 pelo Etene. Esse estudo concluiu que houve elevação
do faturamento das micro e pequenas empresas financiadas pelo BNB no
período 2009-2017, segundo 67% dos pesquisados. Desses empresários,
82% perceberam crescimento de clientes e 60% perceberam o incremento
médio de 37% em serviços, produtividade ou vendas. Os empresários consultados afirmaram que, após o financiamento, implementaram mudanças
em processos de vendas (76%), tecnologia (72%) e processos produtivos
(55%), o que referenda a eficácia da aplicação dos recursos do Banco do Nordeste com as micro e pequenas empresas. O estudo pode ser acessado pelo
seguinte link: Boletim Etene – Avaliação de Políticas e Programas – Ano 2 – Nº 2.

8.5. Programas de Microfinanças
CRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO PARA O SUCESSO DO SEU
NEGÓCIO!
Nossos programas de microfinanças aplicam a metodologia do Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado – PNMPO, com base no
relacionamento direto com os empreendedores no local em que a atividade
econômica é executada. Diferentemente da concessão do crédito tradicional, o acolhimento das necessidades dos clientes, a orientação e o acompanhamento dos empreendimentos demandam atendimento diferenciado.
O Crediamigo, o programa de microfinança urbana, e o Agroamigo, que
atende agricultores familiares no meio rural, respondem pelo maior contingente de valores aplicados em microcrédito para empreendimentos produtivos no Brasil, atuando como estratégia de redução de desigualdades
socioeconômicas no país.
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Gráfico 2 – Participação do Crediamigo no Mercado de Microcrédito Produtivo Orientado, considerando carteira total de crédito com
recursos direcionados (Pessoas físicas – Microcrédito destinado a microempreendedores).
30,8%
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Outros
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Fonte: BACEN/Sistema Gerenciador de Séries Temporais.
Posição: Dez/2019.

O Banco do Nordeste está presente em 1.980 municípios com os programas
Agroamigo e Crediamigo, por meio de 624 unidades de atendimento, entre
Agências Bancárias e Unidades de Microfinanças; contando com mais de
4.240 agentes de microcrédito urbano e rural em toda a sua área de atuação.
Os microempreendedores também podem realizar transações financeiras
por meio da rede de parceiros, como as Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal, a Rede Banco24Horas e a Rede Saque e Pague.

Prodeter
Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor
Depósitos para Reinvestimento
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Além dos canais físicos, há atendimento remoto por meio de Ouvidoria e
Centro de Relacionamento, com atendimento personalizado todos os dias
da semana, 24 horas por dia.
Em opções digitais, o Banco do Nordeste possui o portal bnb.gov.br/, além
dos aplicativos “Banco do Nordeste Mobile” e “Crediamigo”.
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Informações detalhadas sobre o desempenho dos programas Crediamigo
e Agroamigo em 2019 podem ser acessados pelo seguinte link: Programas
de Microfinanças do Banco do Nordeste - Relatório 2019.

8.5.1. Crediamigo (GRI 102-2)
O Crediamigo opera linhas de microcrédito para financiar capital de giro e
investimento fixo de indivíduos e grupos solidários. Os valores dos financiamentos variam entre R$ 100,00 e R$ 21 mil, e os prazos para pagamento variam de 2 a 24 meses, para empréstimos individuais, e de 2 a 12
meses, para empréstimos a grupos solidários.
Os clientes também têm acesso a outros produtos bancários como conta
corrente, cartão de débito, seguro de vida e seguro prestamista.
No atendimento aos clientes, é realizada orientação empresarial para que os
negócios financiados possam desenvolver todo o seu potencial. (GRI FS16)
Além disso, para interessados em iniciar uma atividade, o Programa estimula o empreendedorismo por meio de palestras e eventos como feiras
de comércio e de prestação de serviços. Nesses eventos, clientes Crediamigo realizam negócios, são reconhecidos pelo crescimento dos seus negócios e apresentam depoimentos sobre suas trajetórias, o que estimula
pessoas interessadas em empreender. (GRI 102-43)
Entre os principais resultados do Programa Crediamigo de 2019, destacamos:
u Quantidade de clientes ativos superior a 2,247 milhões, sendo mais de
459 mil novos clientes só em 2019.
u Mais de 4,5 milhões de empréstimos desembolsados, em um valor
superior a R$ 10 bilhões.
u Índice de inadimplência de 1,41%.

8.5.2. Agroamigo (GRI 102-2)
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O Agroamigo é o Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste,
destinado ao atendimento das necessidades financeiras de agricultores
familiares que desenvolvem atividades produtivas de pequeno porte no
meio rural, com intuito de gerar trabalho e renda. (GRI 102-2)
Com o Agroamigo, financiamos os mais diversos tipos de negócios, atividades produtivas e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas,
mobilizando recursos para viabilizar projetos que combinam integridade
ecológica, lucratividade financeira, sustentabilidade e equidade social.
Há, também, estímulo ao desenvolvimento de atividades com padrões de
consumo e de produção vinculados à disponibilidade de recursos que o
meio fornece, priorizando a otimização dos recursos e equilíbrio dos ecossistemas existentes. (GRI FS16)
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As ações de capacitação do Agroamigo são planejadas para suprir a
carência de informação dos clientes em assuntos concernentes às atividades desenvolvidas, gerenciamento de recursos financeiros e equilíbrio
orçamentário. Palestras informativas e eventos são realizados abrangendo
conscientização ambiental, noções de educação financeira, disseminação
de conhecimentos para contribuir na construção de empreendimentos
com base ecológica ou mais sustentáveis, adoção de novas tecnologias de
comunicação e de produção. (GRI FS16)
Adicionalmente, outras etapas da metodologia tais como visitas de acompanhamento, visitas de reembolso e visita de renovação, também são
oportunidades de orientação, acompanhamento e capacitação. Todas
essas atividades práticas acontecem harmonizadas com ações de incentivo aos nossos agricultores para melhoria da qualidade de vida, mediante a
boa utilização dos recursos financeiros, assim como de técnicas e práticas

produtivas socioambientalmente responsáveis, que promovem a sustentabilidade. (GRI FS16)
O planejamento das capacitações e eventos é realizado por meio de esforço articulado com diferentes setores e parceiros locais, prevendo ações e
estratégias participativas, em que se possam construir alternativas coletivas e inserções nas comunidades de modo a possibilitar acesso aos produtos e serviços ofertados no evento ou programa de microcrédito rural. O
Programa Agroamigo, alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), busca a formalização de parcerias e acordo de cooperação
com os diversos atores participantes do cenário econômico, objetivando
iniciativas de sustentabilidade, como o uso consciente do solo e da água.
(GRI FS16)
Durante o ano de 2019, no âmbito de implantação de ações para melhoria do
processo de concessão de crédito, o Banco realizou inovações relacionadas
ao sistema de concessão de crédito do Pronaf-B, com destaque para o check-list de conformidade e o cadastro socioeconômico, permitindo mais rapidez
na tramitação da proposta de crédito e, por conseguinte, agilidade na conclusão do atendimento ao cliente com a liberação dos recursos em menor prazo.
O Agroamigo também melhorou os seus processos internos, avançando cada
vez mais para o modelo papel zero, o que permitiu a dispensa da impressão e
guarda de documentos físicos.
Destacamos, também em 2019, a participação do Agroamigo no Agronordeste, programa do Governo Federal cujo objetivo é apoiar a organização das
cadeias agropecuárias de relevância atual ou potencial na Região e ampliar e
diversificar os canais de comercialização, com pertinência social, ambiental e
econômica, buscando aumentar a eficiência produtiva e os benefícios sociais.
Outros resultados do Agroamigo podem ser vistos no próximo item, que
trata da nossa atuação junto ao segmento de agricultura familiar.

8.6. Apoio à Agricultura Familiar
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8.6.1. Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - Pronaf
O Pronaf é o programa do Governo Federal destinado a apoiar o segmento econômico da agricultura familiar, e o Banco do Nordeste é o principal
agente financeiro desse programa em sua área de atuação, com carteira
ativa de R$ 9,64 bilhões, e 1,83 milhão de operações. (GRI 102-7)
Em 2019, foram contratados 516,141 mil financiamentos, envolvendo o
total de R$ 3,07 bilhões. Do montante aplicado, 75,8% compreendem
financiamentos no Semiárido, incluindo as operações realizadas pela metodologia Agroamigo.

do, com R$ 101,7 milhões.
A carteira ativa do Pronaf apresentou, em 2019, a distribuição de financiamentos por setor econômico descrita no Gráfico 3, a seguir.
Gráfico 3 – Ativo do Pronaf – Distribuição de financiamentos por setor
econômico – 2019
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O Banco do Nordeste distribui sua carteira de financiamento do Pronaf em
dois segmentos: Agricultura Familiar e Microcrédito Rural - Agroamigo.

Fonte: Ambiente de Microfinança Rural e Agricultura Familiar (2019).

PNCF Social
Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter
Fundo de Investimentos do Nordeste - Finor
Depósitos para Reinvestimento
CRÉDITO VERDE
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- Resultados no Segmento Agricultura Familiar em 2019
Esse segmento compreende a carteira de agricultores familiares atendidos
pelo Pronaf, excetuando-se os clientes que compõem a carteira de Microfinança Rural - Agroamigo.
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No ano de 2019, o Banco contratou 20,4mil financiamentos com o segmento Agricultura Familiar, envolvendo o total de R$ 561,7 milhões. Do
total desses recursos, 72,5% 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$ 261,9 milhões, e o Pronaf Semiári-
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- Resultados no Segmento Microcrédito Rural - Agroamigo em
2019
O Agroamigo atende aos agricultores familiares por meio de duas modalidades: o Agroamigo Crescer, voltado aos clientes do Grupo B do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e o Agroamigo Mais, que atende aos demais grupos do Pronaf em operações de até R$
15 mil, exceto dos Grupos A e A/C.
Em 2019, por meio do Agroamigo, foram financiados R$ 2,51 bilhões, com
a contratação de 495,6 mil operações. O Programa atingiu uma carteira
ativa de R$ 4,76 bilhões, o que representa um aumento de 3,91% dos valores alcançados em 2018, e mais de 1,39 milhão de operações.
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8.6.2. Programa Nacional de Crédito Fundiário –
PNCF Social

No exercício de 2019, o Banco realizou 314 operações pelo PNCF Social, as
quais somaram R$ 14,4 milhões e 16 contratos de repasse SIC no montante de R$ 5 milhões.

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 do novo Programa
Nacional de Crédito Fundiário – PNCF Social.

8.7. Programa de Desenvolvimento Territorial Prodeter

O PNCF Social é um conjunto de ações que visam, por intermédio de
crédito fundiário, a promoção do acesso à terra e a investimentos básicos
e produtivos, que permitam estruturar os imóveis rurais adquiridos com
recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, qualificando a redistribuição de terras de modo a consolidar as propriedades rurais da agricultura familiar, visando a um justo compartilhamento fundiário.
O PNCF Social contempla a região Norte e os municípios que integram a
área de abrangência da Sudene, para o público inscrito no CAD Único, prevendo recursos de investimentos de duas fontes:
a) PNCF Social/SIC - destinado às famílias organizadas em associações que
podem acessar os recursos não reembolsáveis provenientes do Subprograma de Combate à Pobreza Rural constituído de dotações consignadas
no Orçamento Geral da União para estruturação das unidades produtivas;
b) PNCF Social/SIB - destinado às famílias interessadas em ter acesso aos
recursos reembolsáveis provenientes do Fundo de Terras para estruturação das unidades produtivas.

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

A execução do PNCF Social é da competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA com a participação das Delegacias
Federais do Desenvolvimento Agrário – DFDAs, dos Estados, dos demais
entes federativos, beneficiários e suas entidades representativas.
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O Prodeter é um dos instrumentos da Política de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste. Trata-se de uma estratégia que contribui com o
desenvolvimento territorial por meio da organização e fortalecimento das
cadeias produtivas da Região.
Nesse programa, os Agentes de Desenvolvimento do Banco do Nordeste
atuam como conhecedores da realidade local, facilitadores e articuladores
do processo de construção, implementação e avaliação de planos de ação
territorial. O trabalho é realizado em parceria com agentes econômicos
e institucionais, que atuam juntos na perspectiva de elevar o patamar de
competitividade das diversas atividades econômicas priorizadas. (GRI 10243)

Figura 10 – Objetivos e Impactos Esperados do Prodeter
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Fortalecer as cadeias produtivas das atividades priorizadas
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Incorporar inovações tecnológicas em atividades produtivas
Potencializar a cooperação e a participação dos agentes
institucionais e econômicos no processo de desenvolvimento
local e territorial.
Promover a articulação de políticas públicas para o
desenvolvimento local e territorial.
Promover financiamento integrado e orientado das atividades
produtivas.
Impactos esperados:

Depósitos para Reinvestimento

Aumento da competitividade das cadeias produtivas
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Ao final do exercício de 2019, o Prodeter estava presente em 132
territórios, com 132 projetos em andamento, dos quais 71 estavam
com seus Planos de Ação Territorial em execução e monitoração, e 61
tiveram seus planos lançados no final de 2019, com início de execução
prevista para 2020.
No ano de 2019, foi realizado um montante aproximado de R$ 331,4
milhões em financiamentos nas atividades econômicas priorizadas no
Prodeter. Considerando o período desde 2016, ano em que o Programa
foi implantado, o valor financiado ultrapassou R$ 1,0 bilhão até dezembro de 2019.
Quanto aos ganhos de competitividade das cadeias produtivas do Prodeter, vale destacar: i) fortalecimento do associativismo; ii) reestruturação e implantação de cooperativas; iii) realização de dias de campo,
oficinas de capacitação e de transferência de tecnologia; iv) implantação de reserva estratégica alimentar para rebanhos; v) aumento de
produtividade; vi) aumento da produção em bases agroecológicas; vii)
crédito acompanhado e orientado em diversas atividades produtivas.

Ampliação dos investimentos na Região

O Prodeter e o Plano Agronordeste

Geração de emprego e renda

Lançado em 2019 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Agronordeste é um plano para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural da região, desenvolvido em parceria com órgãos e instituições como a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Banco do Nordeste.

Inclusão produtiva
Redução das desigualdades intra e inter-regionais
Promoção da sustentabilidade socioambiental
Aumento do protagonismo da governança local e territorial
para o desenvolvimento
Melhoria das condições de vida da população regional

Integramo-nos ao Agronordeste por meio do Prodeter, cujas atividades
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produtivas trabalhadas atendem às atividades priorizadas no Agronordeste. Dessa forma, o Prodeter contribui em 70 projetos nas atividades
de apicultura, aquicultura, avicultura, cajucultura, cultivos alimentares
(arroz, feijão, mandioca), bovinocultura de leite, extrativismo sustentável, fruticultura irrigada (banana, melão, manga, melancia) e ovinocaprinocultura (leite, carne e peles).
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Participamos dos 8 (oito) Comitês Estaduais de Coordenação instalados
em 2019, contribuindo na elaboração dos planos de ação territoriais,
instalação dos escritórios locais e nas atividades voltadas para a estruturação e financiamento das atividades econômicas priorizadas.

O Prodeter e o Programa Rotas da Integração Nacional
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Mantemos um Acordo de Cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Regional objetivando realizar ações conjuntas envolvendo o
Programa Rotas da Integração Nacional e o Prodeter. O Programa Rotas
da Integração Nacional consiste na formação de redes de arranjos
produtivos locais que promovem a inovação e a competitividade dos
empreendimentos participantes. Também faz parte do arcabouço do
acordo o desenvolvimento de inteligência territorial, por meio da identificação e financiamento de projetos, no âmbito do FNE, nos territórios
sinalizados.
Atualmente, a área de atuação do Banco do Nordeste conta com 38
polos do Programa, divididos em 8 atividades produtivas: caprinovinocultura (14), bovinocultura de leite (1), fruticultura (9), apicultura (4),
cacauicultura (1), economia circular (2), biodiversidade (5) e tecnologia
da informação/comunicação TIC (2).

O Prodeter e o Investe Turismo
O Investe Turismo é um Programa do Ministério do Turismo que promove a convergência de ações e investimentos para acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e aumentar a qualidade e competitividade
de 30 Rotas Turísticas Estratégicas do Brasil, das quais 11 estão localizadas na região Nordeste.
Entre as ações propostas, estão o aprimoramento dos atrativos turísticos dos estados brasileiros, a comercialização dos destinos e a atração
de investimentos e apoio ao acesso a linhas de crédito e fontes de
financiamento. Além disso, o programa favorece a união dos setores
público e privado no intuito de preparar e promover o serviço turístico
de cada rota contemplada.
A participação e parceria do Prodeter no Programa Investe Turismo
está presente em 11 territórios, contemplando 26 municípios em dez
estados da área de atuação do Banco do Nordeste. Ressaltamos que
o Prodeter, atualmente, possui 8 Planos de Ação Territorial que têm
como atividade produtiva priorizada o turismo, sendo 3 projetos na
Bahia, 2 na Paraíba, 1 no Ceará, 1 em Minas Gerais e 1 em Pernambuco.

8.8. Fundo de Investimentos do Nordeste Finor
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O Finor consiste em um benefício fiscal concedido pelo Governo Federal, constituído de recursos aplicados sob a forma de subscrição de
ações e debêntures, conversíveis ou não em ações.
Por meio desse fundo de investimento, é destinado apoio financeiro a
empreendimentos instalados ou que venham a se instalar na área de
atuação da Sudene e que tenham por objetivo contribuir para o desenvolvimento da região Nordeste e partes dos estados de Minas Gerais e
Espírito Santo. A principal fonte de recursos do Finor são parcelas do
imposto de renda devido de pessoas jurídicas de todo o país que optaram por aplicar nesse 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, no exercício de 2019, o valor de R$ 931,8
milhões, apresentando um acréscimo de 7,1% em relação a 2018, decorrente da remuneração incidente sobre os recursos do Fundo depositados no Banco e ainda não aplicados, e do ingresso líquido positivo
de recursos oriundos de incentivos fiscais. A receita com taxa de administração sobre a carteira do Finor totalizou R$ 19 milhões no mesmo
período, um decréscimo de 40,3% em relação a 2018.
Desde 02 de maio de 2001, o FINOR está fechado para novos projetos por força da Medida Provisória nº. 2.145, tendo sido 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
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extintas as opções pela aplicação do imposto de renda no Finor em
favor dos projetos aprovados com base no citado artigo 9º.

8.9. Depósitos para Reinvestimento
O Depósito para Reinvestimento, instituído pelo Governo Federal com
a finalidade de contribuir para o desenvolvimento do Nordeste, norte
de Minas Gerais e do Espírito Santo, é um incentivo fiscal que abrange
empresas dos setores industrial, agroindustrial, de infraestrutura e de
turismo, permitindo-lhes reinvestirem, em seus projetos técnico-econômicos de modernização ou complementação de equipamento, o
percentual de 30% incidente sobre o imposto de renda devido, calculado sobre o lucro da exploração.
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 2019, foi captado o montante de R$ 163,4 milhões, tendo
sido liberados R$ 78,8 milhões. Na posição de 31/12/2019,
os depósitos para reinvestimento totalizaram R$ 408,6
milhões.
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O crescimento sustentável é um tema recorrente em qualquer debate
sobre desenvolvimento e, como prova disso, grandes organismos nacionais e internacionais vêm destacando a necessidade de equilibrar crescimento econômico e cuidado com o meio ambiente. Nesse contexto, o
Crédito Verde apresenta-se como uma das soluções viáveis para promover o desenvolvimento sustentável.
Diante da relevância desse assunto, procuramos, constantemente, a
eficiência em nossas contratações mediante o incentivo à redução no
consumo de recursos naturais e o fomento, por meio de iniciativas
inovadoras e economicamente viáveis, à economia regional. Para tanto,
oferecemos a nossos clientes um portfólio diversificado de produtos voltados para a preservação, conservação, recuperação ambiental e sustentabilidade nos negócios.
Alinhado à concessão de financiamento, o combate ao desmatamento
é um tema relevante para a nossa instituição, uma vez que os danos
sociais e ambientais causados por essa prática comprometem, além do
microclima da região e sua biodiversidade, a produtividade dos solos e,
consequentemente, a subsistência das populações que disso dependem.
(GRI 103-1)
O Crédito Verde está incorporado aos instrumentos de gestão do Banco,
a saber, a Programação Anual do FNE e o Programa de Ação Empresarial.
Além disso, contamos com um arcabouço de normativos ambientais que
respaldam nossas linhas de financiamento. No processo de concessão
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de financiamentos, verificamos o atendimento a uma série de requisitos,
tais como o Código Florestal, o licenciamento ambiental para as atividades produtivas, a existência de outorga de uso de recursos hídricos
e aspectos sociais dos empreendimentos e das empresas mutuárias de
crédito. Há regras também para a exigência de apresentação de autorização para desmatamento nos casos em que o financiamento envolve
supressão de vegetação nativa. (GRI 103-2)
Possuímos diversos normativos socioambientais, um normativo com diretrizes gerais e outros com especificidades da legislação de cada estado
da nossa área de atuação. Com base nesses normativos, as Centrais de
Crédito e as Agências avaliam e enquadram as propostas de financiamento às linhas de crédito disponibilizadas. Esse processo é acompanhado pelas Centrais e Comitês de Crédito e pelo sistema de controles
internos do Banco. (GRI 103-3)
Todas essas diretrizes estão integradas ao Mapa Estratégico do Banco
como um dos impactos esperados da efetividade de nossa atuação,
integrando a promoção da sustentabilidade ambiental tanto na gestão
empresarial como na oferta de financiamentos aos setores produtivos
da região.
A prudência alinhada ao cumprimento da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) e a consequente
adoção de critérios socioambientais bem definidos
para a concessão de financiamentos são práticas
consolidadas na nossa cultura organizacional. Com isso, buscamos reduzir,
significativamente, a probabilidade de danos socioambientais
associados à atuação
creditícia do Banco.

9.1. Programas de Crédito Verde
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Embora o cuidado com o meio ambiente esteja presente na política de
crédito do Banco como um todo, nós disponibilizamos linhas de crédito
específicas para beneficiar projetos fortemente voltados à sustentabilidade ambiental, com condições especiais de taxas de juros e prazos de
pagamentos, a depender do tipo de projeto. As linhas de crédito verde
do Banco do Nordeste são:
u FNE Verde – Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental;
u FNE Sol – Voltado para micro e minigeração distribuída de energia
elétrica e sistemas off-grid;
u FNE Água – Destinado a investimentos com foco na gestão eficiente e
no uso sustentável da água.

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u Linhas verdes do Programa Nacional de Agricultura Familiar-Pronaf:
Agroecologia – Crédito de investimento para sistemas de
base agroecológica ou orgânica.

u Pronaf

Eco – Crédito de investimento para pequenos aproveitamentos hidroenergéticos; tecnologias de energia renovável como o uso
da energia solar, da biomassa, eólica, miniusinas de biocombustíveis
e a substituição de tecnologia de combustível fóssil por renovável
nos equipamentos e máquinas agrícolas; tecnologias ambientais,
como estação de tratamentos de água, de dejetos e efluentes, compostagem e reciclagem; projetos de adequação ambiental como
implantação, conservação e expansão de sistemas de tratamento de
efluentes, compostagem; adequação ou regularização das unidades

u Pronaf
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familiares de produção à legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, áreas de preservação permanente, recuperação
de áreas degradadas e implantação e melhoramento de planos de
manejo florestal sustentável; implantação de viveiros de mudas de
essências florestais e frutíferas fiscalizadas ou certificadas; silvicultura.
Floresta – Crédito de investimento para sistemas agroflorestais, exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de
manejo e manejo florestal, recomposição e manutenção de áreas
de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas
degradadas; enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura
florestal diversificada.

u Pronaf

Semiárido – Crédito de investimento para 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.

u Pronaf

Em 2019, foram destinados, aproximadamente, R$ 525,34 milhões para
financiamentos, por meio das linhas de Crédito Verde do Banco. Nos
Quadros 4 e 5, pode-se ver como esses recursos foram distribuídos.

Quadro 4 – Valores contratados nas linhas de crédito verde (GRI 201-2)
Valores contratados nas linhas de Crédito Verde
PALAVRA DO PRESIDENTE

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- CRÉDITO VERDE
Programas de Crédito Verde

2019

Variação

Valores contratados nas linhas
de Crédito Verde

Total da Empresa

PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

2018

FNE Verde - Programa de Financiamento à
Sustentabilidade Ambiental - TOTAL

R$ 275.982.353,56

R$ 364.855.755,05

32,2%

R$ 85.170.507,24

R$ 228.600.395,53

168,4%

R$ 530.694,35

R$ 2.315.949,31

336,4%

R$ 2.531.678,26

R$ 3.388.888,24

33,9%

R$ 184.523.650,41

R$ 152.359.876,88

-17,4%

R$ 3.210.746,99

R$ 2.423.626,23

-24,5%

R$ 466.779.123,57

R$ 525.344.095,71

12,5%

FNE Sol - Micro e minigeração distribuída de
energia
PRONAF Eco
PRONAF Floresta

Critérios para Concessão de Financiamento
Combate ao Desmatamento Ilegal
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

PRONAF Semiárido
PRONAF Agroecologia
Total

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2019).

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u O aumento nas contratações do FNE Verde pode ser explicado pela forte
ampliação nas contratações da linha do FNE Sol, inclusa no FNE Verde,
devido à entrada em operação do FNE Sol Pessoa Física no início de 2019,
voltado para o financiamento da microgeração distribuída de energia renovável em residências.
u Já nas linhas Pronaf Eco e Floresta destacam-se os expressivos crescimentos de 336,4% e 33,9%, respectivamente, decorrentes das ações de divulgação das referidas linhas de crédito junto aos parceiros e público-alvo.
u No total, alcançamos um crescimento de 12,5% nos valores contratados
nas linhas de crédito verde.
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Quadro 5 – Valores contratados nas linhas de Crédito Verde, por
região geográfica (GRI -201-2)
2018

2019

Variação

Total da Empresa
Semiárido

R$ 341.125.372,08

R$ 356.081.805,17

4,4%

Outras Regiões

R$ 125.653.751,49

R$ 169.262.290,54

34,7%

Total

R$ 466.779.123,57

R$ 525.344.095,71

12,5%

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2019).

u Conforme o Quadro 5, é possível observar que houve aumento nas contratações de Crédito Verde tanto no semiárido (4,4%) como nas demais regiões (34,7%), perfazendo
aumento de 12,5% nas contratações totais do Crédito Verde
em 2019 em relação a 2018. O aumento mais expressivo nas
contratações ocorreu no âmbito da linha do FNE Sol, devido
ao início das operações do FNE Sol Pessoa Física, que apresenta uma distribuição mais equilibrada dos financiamentos
no semiárido (56%) e fora dele (44%). Assim, em 2019, o
aumento do volume total contratado nas linhas de crédito
verde foi acompanhado por uma redução da diferença deste
tipo de financiamento entre as regiões, diferença essa que foi
de 46% em 2018 (73% no semiárido e 27% fora dele) e reduzida para 36% em 2019 (68% no semiárido e 32% fora dele).
Para mais informações acerca das linhas de Crédito Verde, acesse o
site do Banco do Nordeste: www.bnb.gov.br/responsabilidade-socioambiental/linhas-de-credito. Mais esclarecimentos sobre o FNE
e suas destinações, acessar: www.bnb.gov.br/bnb-transparente.

9.2. Critérios para Concessão de Financiamento
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Nossa política de concessão de crédito segue o que está determinado em
nossa PRSA e nas políticas ambientais vigentes no País, especialmente, as
Políticas Nacionais do Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, de Resíduos
Sólidos e Sobre Mudança do Clima e Desertificação.

- CRÉDITO VERDE
Programas de Crédito Verde
Critérios para Concessão de Financiamento
Combate ao Desmatamento Ilegal
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Além disso, nossos normativos ambientais 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 e autorizações ambientais, bem
como quanto à fiscalização do cumprimento das exigências especificadas
na análise ou no instrumento contratual, além de outros aspectos relacionados à regularidade socioambiental.
Esses normativos são disponibilizados ao nosso público interno, por intermédio do Portal de Normas na intranet. Além deles, também, há orientações sobre análise ambiental a serem seguidas, constantes no caderno de
Recomendações Técnicas do Banco, bem como nos diferentes sistemas
internos da Instituição.

MONITORAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS
Zelando pela sustentabilidade dos empreendimentos apoiados, acompanhamos, sistematicamente, os projetos financiados, por meio de vistorias
que são realizadas na etapa de contratação e de desembolso dos recursos,
a fim de verificar, in loco, as informações apresentadas e a aplicação correta do recurso.
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Quanto aos aspectos sociais, durante o processo de diagnóstico da empresa, verificamos outros aspectos do empreendimento como: a situação
econômico-financeira, técnica, normativa, legal, contábil, entre outros.
Observamos, ainda, o cumprimento das exigências ambientais especificadas na análise ou no instrumento contratual, bem como a verificação da
situação do empreendimento quanto aos seguintes aspectos:
u Nível

de poluição gerada, disposição de resíduos sólidos e/ou embala-

gens;
u Áreas

legais de cobertura vegetal, inclusive as áreas de preservação
ambiental;

u Comprometimento

do projeto em relação ao passivo ambiental;

u 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;

u Atualização

da folha de pagamento dos funcionários;

u Cumprimento

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

MEDIDAS ADOTADAS EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES
DETECTADAS
Após a análise das informações contidas em documentos disponíveis e/
ou nos relatórios de acompanhamento do empreendimento, caso se
verifique alguma irregularidade, o Banco adota um ou mais dos seguintes
procedimentos, sem prejuízo de se implementarem outras medidas:

u Suspensão

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

da liberação de novas parcelas do crédito;

u Consignação

do fato em sistema restritivo interno, até a apuração completa da ocorrência.

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:

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- CRÉDITO VERDE
Programas de Crédito Verde
Critérios para Concessão de Financiamento
Combate ao Desmatamento Ilegal

u Interpelação

dos responsáveis;

u Exigência,

junto ao cliente, da imediata correção dos fatores causadores
dos impactos negativos ambientais verificados;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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9.3. Combate ao Desmatamento Ilegal

u Avaliação

da ocorrência de negligência ou imperícia do prestador de
assessoria empresarial e técnica para adoção das medidas cabíveis.

Em harmonia com nossa PRSA, contamos com normativo específico para
o tratamento do uso sustentável de florestas e demais formas de vegetação nativa, elaborado com base em diretrizes legais, em especial do
Código Florestal (Lei Federal nº. 12.651/2012).
Assim, com relação ao combate ao desmatamento ilegal, destacamos entre outras medidas, a exigência de apresentação de recibo de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) para financiamento de atividades agropecuárias em qualquer de suas modalidades.
Além disso, quando nas propostas de financiamento há previsão de
supressão de mata nativa, exigimos a apresentação de documento de
autorização de supressão de mata nativa para uso alternativo do solo,
expedido por órgão ambiental competente, bem como são realizadas
consultas à lista de imóveis rurais com embargos de uso econômico de
áreas desmatadas ilegalmente.

10. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do

A responsabilidade socioambiental no
Banco do Nordeste repercute em todas
as vertentes de nossa atuação. O cuidado em nossa forma de gerir a Instituição,
na forma como fazemos negócios, na interação com nossos clientes, fornecedores, parceiros é o reflexo da importância
que a responsabilidade socioambiental
tem em nossas estratégias, em nosso dia
a dia. (GRI 103-1)

Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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A Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA é nosso principal guia
nessa temática e integra-se com todas
as demais políticas institucionais, norteando a atuação de todos que fazem
esta Instituição. A amplitude de suas
diretrizes abrange aspectos relacionados
a desenvolvimento sustentável, crédito,
risco socioambiental, produtos e serviços, responsabilidade socioambiental,
pesquisa e difusão, partes interessadas,
gestão empresarial e ação institucional,
governança e divulgação. Para conhecer
nossa PRSA, basta acessar o endereço:
https://www.bnb.gov.br/politica-de-

-responsabilidade-socioambiental. (GRI
103-2)
Para monitorar e avaliar o cumprimento da PRSA, bem como para propor e
avaliar propostas para sua melhoria, foi
criada, em 2019, a Comissão de Responsabilidade Socioambiental, que se reúne
periodicamente para discutir e deliberar
sobre questões relacionadas à atuação
e ao desempenho institucional nessa
temática. (GRI 103-3)
Esses indicadores apresentados aplicam-se aos seguintes temas materiais:
Responsabilidade Socioambiental e
Acessibilidade e Inclusão Digital.
Neste capítulo, destacamos algumas
políticas e ações do Banco do Nordeste
no contexto de sua atuação empresarial
responsável.

10.1. Acessibilidade e Inclusão Digital

Investimos continuamente na adaptação de equipamentos, instalações e ferramentas computacionais para
possibilitar e ampliar o acesso de pessoas portadoras de
necessidades especiais a todos os produtos e serviços de
que dispomos. Isso demonstra o respeito que temos por
nossos clientes. A excelência no atendimento faz parte
de nossa cultura organizacional, contribuindo para que
alcancemos, a cada dia, um número maior de clientes em
nossa região. (GRI 103-1)
Os direitos dos clientes e usuários da rede de agências,
dos postos e salas de autoatendimento e dos canais
digitais do Banco estão previstos em nossos normativos
internos e são de amplo conhecimento dos colaboradores
envolvidos nas atividades de atendimento ao público.
Entre esses direitos, podemos pontuar a oferta de multicanais de atendimento e o direito de o cliente ou usuário
escolher pelo tipo de atendimento mais adequado às suas
necessidades, sem qualquer tipo de restrição. (GRI 103-2)
Nossas equipes mantêm atenção permanente ao aten-

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

dimento dos requisitos de acessibilidade para os clientes, e o Centro de
Relacionamentos com Clientes e de Informação ao Cidadão está disponível 24 horas por dia para receber eventuais reclamações e encaminhá-las
às áreas responsáveis por solucioná-las com a tempestividade requerida.
(GRI 103-3)

Tabela 7 – Empregados capacitados para o atendimento a pessoas com
deficiência em 2019 (GRI FS14)

Estado

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural

Nossas agências e caixas eletrônicos estão adaptados para oferecer condições de acessibilidade aos clientes e usuários que necessitem de atendimento diferenciado, por exemplo: (GRI FS14)

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Libras

Pessoas com
deficiência-Direitos
e Deveres

5

10

4

19

BA

15

14

12

41

CE

8

24

14

46

DF

0

0

0

0

ES

0

0

0

0

MA

10

20

7

37

MG

8

13

11

32

PB

0

13

0

13

PE

6

19

3

28

- Para clientes portadores de deficiência visual ou auditiva: material de
boas-vindas em braile, bem como instruções sobre uso de cartões, além
de porta-cartão com informações como validade e código de segurança
também em braile.

PI

1

4

0

5

RJ

1

0

1

2

RN

5

7

5

17

Destacamos também que os empregados das nossas agências que tratam
diretamente com os clientes são capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência. As Tabelas 7 e 8, a seguir, mostram a quantidade de
treinamentos referentes a esse tema realizados em 2019.

SE

2

9

2

13

SP

0

0

0

0

61

133

59

253

- Para o público com direito a atendimento prioritário: assentos reservados, guichês de caixa adaptados, caixas eletrônicos com dimensões e
alcances que atendem às normas de acessibilidade, rampas de acesso,
sanitários adaptados, equipamentos eletromecânicos de deslocamento
vertical para locais com atendimento em piso aéreo, assentos e vagas no
estacionamento de uso preferencial.
- Para o atendimento aos deficientes auditivos: nossas agências dispõem
de pelo menos um funcionário com conhecimento de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Total

Fonte: Universidade Corporativa do Banco do Nordeste (2019).
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Total

AL

Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA

Atendendo bem
pessoas com
deficiência

Estimulamos também o uso de nossos canais digitais e eletrônicos de
atendimento. São eles: Internet Banking, Mobile Banking, Caixas de Autoatendimento e nosso Centro de Relacionamentos com Clientes e de Informação ao Cidadão. Dessa forma, nos mantemos disponíveis aos clientes a
qualquer hora e em qualquer lugar.

Tabela 8 – Empregados capacitados para atendimento a pessoas com
deficiência – Acumulado (GRI FS14)
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

Estado

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Atendendo bem
pessoas com
deficiência

Libras

Pessoas com
deficiência-Direitos
e Deveres

AL

179

44

169

392

BA

639

125

609

1373

CE

1688

305

1530

3523

DF

7

2

5

14

ES

42

12

42

96

MA

281

64

251

596

MG

272

60

251

583

PB

201

44

181

426

PE

424

79

402

905

PI

261

46

242

549

RJ

4

4

8

RN

244

39

231

514

SE

245

46

234

525

SP

2

2

4

4.153

9.508

Total

4.489

866

Fonte: Universidade Corporativa do Banco do Nordeste (2019).
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Total

Destacamos que o portal do Banco do Nordeste na internet conta com
ferramenta de acessibilidade (Vlibras) que traduz conteúdos digitais como
texto, áudio e vídeo para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, possibilitando, assim, o acesso de pessoas com deficiência auditiva ao conteúdo
do site.
Quanto à 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.

10.2. Relacionamento com Clientes
A política de atuação mercadológica do Banco do Nordeste identifica segmentos que constituem o foco estratégico de atuação do
banco, determinados por natureza jurídica (PF e PJ) e porte
em função de renda e faturamento, a fim de desenvolver
e ofertar produtos e serviços apropriados a cada
segmento, por meio de canais de atendimento
presenciais e virtuais.
No que se refere aos canais de
atendimento presenciais,
destacamos que, em

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
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2019, expandimos de 475 para 480 a quantidade de unidades de atendimento de microfinança urbana (Crediamigo), e de 201 para 205 as de microfinança rural (Agroamigo), chegando-se a 685 locais de atendimento de microfinança. Já o quantitativo de agências manteve-se em 292. No total, são 977
pontos presenciais de atendimento para atender 1.990 municípios da área
de atuação do Banco do Nordeste, conforme o Quadro 6. (GRI 102-10)

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL

Quadro 6 – Pontos de atendimento presencial

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores

CANAIS PRESENCIAIS
Agências
Postos de Atendimento
Unidades de Atendimento de Microfinanças

2017

2018

292

292

292

1

1

1

665

676

685

Fonte: Ambiente de Marketing (2019).

Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

A fim de avaliar a satisfação dos clientes com os produtos e serviços e os
canais de atendimento, são realizadas pesquisas periódicas, que permitem
conhecer a avaliação que os clientes fazem do Banco e representam oportunidades de melhoria dos processos internos com o objetivo de atender
cada vez mais as necessidades e os anseios desse público.
Os resultados das pesquisas subsidiam as decisões corporativas sobre a
manutenção e/ou formulação de novas políticas internas e externas, de
acordo com a opinião pública sobre os serviços disponíveis aos clientes.
Entre 11 e 16 de dezembro de 2019, realizamos uma pesquisa na qual
foram ouvidos 1.113 clientes do Banco do Nordeste, em uma amostra
estratificada por região e segmentos. Os resultados estão apresentados no
Quadro 7, a seguir, valendo destacar a melhora no índice geral de satisfação do cliente.
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Variável

Indicadores

Dez/18

Dez/19

Rede de agências

Quantidade, localização, acesso e conforto

83%

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

84%

82%

Produtos e
Serviços

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

81%

82%

Autoatendimento

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

81%

81%

Internet Banking

Segurança, facilidade, quantidade de serviços

91%

92%

Mobile Banking

Segurança, facilidade, quantidade de serviços

88%

91%

Centro de
Relacionamento

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

82%

81%

84%

85%

2019

Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do

Quadro 7 – Resultados da Pesquisa de Satisfação de Clientes – 2019 (GRI
102-43)

Índice geral de satisfação do cliente
Fonte: Ambiente de Marketing (2019).

10.3. Fornecedores (GRI 102-9)
O Banco do Nordeste trabalha com fornecedores dos segmentos de informática; engenharia; materiais, mobiliários e equipamentos; comunicações;
mão de obra locada, dentre outros.
Durante o ano de 2019, o Banco firmou um total de 205 contratos com
130 fornecedores diversos, representando o valor total inicial contratado

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste

atualizado de R$ 1,3 bilhão. No mesmo ano, estiveram vigentes 1.105 contratos firmados com 784 fornecedores, gerando um desembolso de R$1,2
bilhão no referido exercício.
O Banco possui fornecedores de todas as regiões do país e, considerando
a especificidade de alguns serviços, há também fornecedores estrangeiros.
Os serviços são prestados de forma contínua e por escopo, de acordo com
as necessidades do Banco, na forma da legislação e normativos internos
vigentes.

10.4. Gestão de Pessoas
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. conta com 6.802 empregados, 802
bolsistas e 513 jovens aprendizes distribuídos por toda a área de atuação
do Banco. Nossa Diretoria Executiva é composta por sete membros - presidente e seis diretores. (GRI 102-7)

capacitação e desenvolvimento, bem como os processos voltados para a
saúde e qualidade de vida de nossos empregados.
As Tabelas 9 a 16 seguintes mostram informações sobre os profissionais
contratados no Banco do Nordeste por tipo de contrato de trabalho, gênero, faixa etária e região.
Tabela 9 – Número total de empregados por tipo de contrato (meio período/período integral), por gênero (GRI 102-8)
Tipo de Contrato

Mulheres

Meio Período

Homens

Total

2

2

4

Período Integral

2.214

4.591

6.805

Total

2.216

4.593

6.809

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA

O relacionamento com os empregados guarda relevância estratégica para
o Banco. Por isso, atuamos no fortalecimento do corpo funcional buscando permanente equilíbrio entre os objetivos organizacionais e os objetivos
de nossos empregados.

Tabela 10 – Total de Profissionais Ativos por Tipo de Contrato (permanente e temporário) e Gênero (GRI 102-8)
2019
Contrato Permanente

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Consideramos essencial para o alcance de nossa missão, dos nossos 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, buscamos 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,
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Contrato Temporário

Contrato

Total
Mulheres

Diretoria

Homens

Total

Mulheres

Homens

Total

-

-

-

1

6

7

7

Empregados (CLT)

2.215

4.584

6.799

-

3

3

6.802

Total

2.215

4.584

6.799

1

9

10

6.809

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

Tabela 11 – Total de Profissionais Ativos por Tipo de Contrato de Trabalho
(permanente e temporário), Região e Gênero (GRI 102-8)
PALAVRA DO PRESIDENTE

2019

PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO

Contrato Permanente

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital

Região

Contrato Temporário

Região

Total
Mulheres

Sudeste
Nordeste

Total

Mulheres

Homens

Total

124

285

409

-

-

-

409

2.079

4.292

6.371

1

9

10

6.381

12

7

19

-

-

-

19

2.203

4.577

6.780

1

9

10

6.809

Centro-Oeste
Total

Homens

Relacionamento com Clientes

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste

Tabela 12 – Taxa de Contratação por Gênero e Faixa Etária (GRI 401-1)
Faixa etária

Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural

F

M

Total

Menor que 30 anos

6,98%

16,12%

13,20%

Entre 30 e 50 anos

0,96%

1,63%

1,41%

Maior que 50 anos

0,00%

0,22%

0,16%

Total

1,17%

2,37%

1,98%

Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

Tabela 13 – Taxa de Contratação
por Gênero e Região
(GRI 401-1)
F

M

Total

AL

0,98%

1,72%

1,45%

BA

1,27%

2,36%

CE

0,80%

DF

F

M

Total

Até 30 anos

1,16%

1,64%

1,49%

2,00%

De 31 a 50 anos

0,61%

1,15%

0,97%

2,43%

1,89%

Acima de 50 anos

18,62%

13,17%

14,80%

0,00%

0,00%

0,00%

Total

5,37%

4,72%

4,93%

ES

0,00%

0,00%

0,00%

MA

1,75%

4,75%

3,99%

MG

0,00%

3,73%

2,62%

PB

2,59%

1,51%

1,84%

PE

1,30%

1,29%

1,29%

Faixa etária

PI

2,59%

2,66%

2,64%

RJ

0,00%

0,00%

RN

0,97%

SE

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

Tabela 15 – Taxa de Desligamento
por Região e Gênero
(GRI 401-1)
F

M

Total

CE

13,10%

12,01%

12,37%

0,00%

PE

0,00%

0,26%

0,16%

0,80%

0,85%

SE

4,46%

1,39%

2,44%

1,79%

2,31%

2,13%

Total

5,37%

4,72%

4,93%

SP

0,00%

0,00%

0,00%

Total

1,17%

2,37%

1,98%

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).
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Tabela 14 – Taxa de Desligamento por Faixa Etária e
Gênero (GRI 401-1)

Região

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

PALAVRA DO PRESIDENTE

Tabela 16 – Taxa de Rotatividade por Faixa Etária e
Gênero (GRI 401-1)

PERFIL ORGANIZACIONAL

Faixa etária

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital

Total

Até 30 anos

7,34%

De 31 a 50 anos

1,19%

Acima de 50 anos

7,48%

Total

3,46%

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

Relacionamento com Clientes

GESTÃO PARTICIPATIVA

Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

O Banco do Nordeste tem como
premissas de gestão de pessoas, dentre outras, proporcionar
ambiente de trabalho alicerçado
na democracia e participação.
Assim, incentivamos a participação dos empregados por meio
de fóruns, colegiados e demais
instâncias, bem como por meio
da Ouvidoria Geral.
Existem ainda comissões paritárias formadas com a participação de empregados indicados
pelas entidades representativas
dos empregados do Banco. Esse
diálogo permanente tem con-
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tribuído sobremaneira para o aperfeiçoamento
contínuo das relações trabalhistas.
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), terceirizados (regidos pelos acordos das respectivas categorias) e bolsistas e jovens aprendizes (regidos por
leis próprias). Ressalta-se que as mudanças operacionais do Banco não são especificadas em acordos
de negociação coletiva. (GRI 102-41; 402-1)

PROMOÇÃO DA EQUIDADE (GRI 405-2)
O Banco do Nordeste contrata empregados por
meio da realização de concurso público, conforme
determina a legislação vigente, não havendo priorização nas contratações. Os editais de concursos
são publicados no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico da entidade organizadora, 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.
Os cargos disponíveis para concurso, de caráter
permanente, podem ser de nível médio (Analista

Bancário, Analista Técnico ou Assistente Bancário) ou nível superior (Especialista Técnico ou
Especialista Bancário), nesse segundo caso, tendo
associado a eles 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.
Nos últimos anos, temos nos mobilizado na busca
contínua por processos inovadores, na valorização do nosso 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 no Plano de Carreira e Remuneração (PCR) que rege os salários para os cargos e
funções em comissão ocupados pelos 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.

Tabela 17 – Média salarial no Plano de Carreira e Remuneração por Categoria Funcional e Gênero (Em R$) – Parte 1

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL

Equipe
Administrativa

Presidente

Diretores

Gestão Principal

Gestão Intermediária

Coordenação

Assessoria e Apoio

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

46.551,14

-

38.932,31

40.954,19

26.959,53

26.174,24

12.260,79

13.427,24

10.694,84

10.537,73

18.317,17

16.497,22

Sudeste

-

-

-

25.987,90

25.415,92

11.754,32

12.940,55

8.901,58

8.712,92

-

6.571,57

Centro- Oeste

-

-

-

35.382,09

25.685,75

-

19.015,50

20.767,80

6.013,17

18.153,04

12.183,63

-

38.932,31

40.954,19

26.917,55

26.126,00

12.222,48

13.413,76

10.632,80

10.425,57

18.311,09

15.952,78

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

Nordeste

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Total

CRÉDITO VERDE

46.551,14

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).
Nota: Foram consideradas as remunerações de diretores, empregados e contratados a prazo determinado.

Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste

Tabela 18 – Média salarial no Plano de Carreira e Remuneração por Categoria Funcional e Gênero (Em R$) –
Parte 2

Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV

Funções Técnicas
Equipe Técnica

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Contratados a Prazo
Determinado**

Fora do PCR

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Nordeste

10.357,93

11.022,89

5.629,13

4.494,10

34.278,82

-

12.213,44

11.614,71

Sudeste

8.596,48

12.497,04

4.056,00

3.681,52

-

-

-

Centro-Oeste

14.754,51

14.831,14

3.802,53

6.749,79

-

-

-

Total

10.267,35

11.100,96

5.533,33

4.442,30

-

12.213,44

11.614,71

INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Não Comissionados*

34.278,82

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).
Notas: (*) Não comissionados: empregados que não adquiriram função em comissão e são remunerados pelo vencimento do cargo de ingresso ao
Banco, que pode ser de nível médio ou nível superior.
(**) Presidente, Diretor e contratados por Prazo Determinado tratam-se de cargos adquiridos sem concurso público, vinculados ao PCR, podem adquirir função em comissão.
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Tabela 19 – Razão matemática entre o salário e a remuneração base para mulheres e homens, por categoria funcional e região
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL

Gestão
Principal

Gestão
Intermediária

0%

105%

97%

110%

99%

90%

106%

80%

0%

95%

Sudeste

-

-

98%

110%

98%

-

145%

91%

-

-

Centro-Oeste

-

-

73%

-

29%

67%

101%

178%

-

-

0%

105%

97%

110%

98%

87%

108%

80%

0%

95%

Presidente

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO

Nordeste

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social

Geral

Coordenação

Assessoria e
Apoio

Funções
Técnicas

Não
Comissionados

Contratados
a prazo
determinado

Diretor

Região

Fora do
PCR

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E CARREIRA
O Plano de Carreira e Remuneração consiste 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.

Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

O cargo constitui o perfil de competências profissionais exigido de cada empregado, acompanhando-o 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.
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.
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A modalidade de avaliação de
qualidade no trabalho utilizada pelo
Banco do Nordeste engloba 100%
dos empregados da instituição,
independentemente de gênero e
categoria funcional. (GRI 404-3)
A Remuneração do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e
Diretoria Executiva é definida pela
Assembleia Geral Ordinária dos
Acionistas do 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. (GRI 102-36)

SAÚDE E SEGURANÇA
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, o que inclui condições adequadas de trabalho para

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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empregados e colaboradores com deficiências.

u Campanhas de doação de sangue (10/06 e 18/12/2019 no CAPGV);

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.

u Palestra “Setembro Amarelo: um alerta para todos nós” (Setembro
Amarelo)

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.

u Campanha de Vacinação contra a Gripe (22/04 a 28/06/2019);

Os exames periódicos, realizados anualmente, geram informações para o
planejamento das ações de saúde e a conscientização dos empregados
quanto aos cuidados com sua saúde, sem se limitar às que são associadas
à atividade laboral.
Em complemento a essas ações, nossa Central de Saúde Ocupacional
e Qualidade de Vida também promove diversas campanhas e palestras
voltadas para a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores. A principal
forma de engajamento e mobilização dessas campanhas ocorre através de
ferramentas de comunicação eletrônica, como: infomails, e-mails comuns
e folderes eletrônicos. A depender do tipo de campanha, sua abrangência
pode ser restrita a algumas unidades, como as campanhas de doação de
sangue, ou envolver o Banco como um todo, como as campanhas de vacinação. Dente as ações promovidas em 2019, destacamos:

u Palestra “Desmistificando o Câncer de Mama” (Outubro Rosa);
u Palestra “Saúde do homem: informação, cuidado e prevenção” (Novembro Azul);

u Palestra Grupo Vida Saudável “Desvendando o Diabetes: o que você
precisa saber?”;
u Palestra Grupo Vida Saudável “Dor e Distúrbios do Movimento”;
u Palestra Grupo Vida Saudável “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas (Dale Carnegie)”;
u Palestra Grupo Vida Saudável “Especial Mulher: vista-se de autoestima”;
u Palestra Grupo Mente Saudável, Vida Tranquila: “Identidade Profissional e Projetos de Vida”;
u Palestra Plataforma Alô “Qualidade de Vida: harmonia entre saúde e
trabalho”.
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.

TEMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA COBERTOS POR ACORDOS
FORMAIS COM SINDICATOS (GRI 403-4)
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO

u Auxílio dependente com deficiência
u Auxílio creche especial

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

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

u Horário para amamentação

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do

u Assistência para vítimas de assalto e sequestro
u Auxílio enfermidade
u Alimentação ao empregado
u Adiantamento emergencial

Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u Indenização por morte ou invalidez permanente em decorrência de
assalto
u Indenização por morte em viagem a serviço
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:
u Atendimento médico ou psicológico logo após o ocorrido;
u Registro de Boletim de Ocorrência Policial providenciado pelo Banco;
u Pedido de realocação para outra agência ou posto de atendimento
bancário avaliado pelo Banco.
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A Capef é uma entidade fechada de previdência complementar, que propicia aos funcionários participantes, bem como aos seus beneficiários, o
pagamento de benefícios suplementares aos da Previdência Social.
A relação entre as contribuições efetuadas pelos participantes e o Banco do
Nordeste atende à paridade estabelecida na Emenda Constitucional nº. 20
de 15/12/1998, registrando em 31/12/19 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 2019, o Comitê Disciplinar deliberou por
rescindir o contrato de trabalho de 19 (dezenove) empregados. Todas as rescisões de contrato de trabalho ocorridas por deliberação do referido
Comitê foram enquadradas no art. 482
da CLT, alínea a, Ato de Improbidade, ensejando as Demissões
por Justa Causa.

10.5. Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste

Quadro 8 – Média de horas de capacitação por eixo de função e por gênero (GRI 404-1)

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função

As ações de desenvolvimento dos empregados do Banco do Nordeste são
geridas pela Universidade Corporativa, que tem como missão promover,
por meio da educação continuada, a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de competências alinhadas às estratégias da instituição,
objetivando o alcance de resultados sustentáveis, mediante a geração,
compartilhamento e acumulação do conhecimento.

CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas

A Universidade Corporativa pauta suas ações e decisões em conformidade
com as políticas gerais da Superintendência de Desenvolvimento Humano
que, como tal, guardam estreita sintonia com as orientações empresariais
oriundas do planejamento estratégico.

Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

As ações de capacitação são planejadas para cada ano e são consolidadas
no documento denominado Plano de Educação Corporativa, cuja execução é concretizada por meio de ações de incentivo para que os empregados adquiram novos níveis de escolaridade participando de programas de
educação formal (ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação).
As oportunidades anuais voltadas para a educação profissional são compostas por programas de capacitação externa – promovidaos por outras
instituições – e capacitação interna, desenvolvida em diversas modalidades, como: aprendizagem presencial, ensino a distância, célula de conhecimento, treinamento em serviço e programas de certificação.
As soluções de aprendizagem 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.
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Feminino

Diretores / Presidente

Masculino

Média Geral

17,65

17,65

Gestão Principal

18,59

19,29

19,18

Gestão Intermediária

19,23

19,65

19,55

Coordenação

18,85

19,19

19,07

Funções Técnicas

19,63

20,42

20,14

Funções de Assessoria e Apoio

19,44

16,40

18,14

Não comissionado

21,08

19,71

20,14

Total geral

19,63

19,70

19,68

Fonte: Universidade Corporativa (2019).
(*) Estes dados referem-se somente aos funcionários ativos aprovados nos treinamentos.
(**) O cálculo de horas de treinamento é realizado por funcionário, pois este poderá migrar de categoria funcional durante o ano.

Quadro 9 – Quantidade de horas de capacitação por eixo de função
(GRI 404-1)
PALAVRA DO PRESIDENTE

Função

Quantidade Horas

Quadro 11 – Quantidade de oportunidades e total de horas de capacitação por eixo de função (GRI 404-1)

Média Horas

Função

Nº Oportunidades

Horas Total

PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO

Diretores / Presidente
Gestão Principal

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Gestão Intermediária

547

17,65

Diretores / Presidente

31

547

34.477

19,18

Gestão Principal

1.798

34.477

153.747

19,55

Gestão Intermediária

7.863

153.747

73.962

19,07

Coordenação

3.879

73.962

105.816

20,14

Funções Técnicas

5.253

105.816

3.828

18,14

Funções de Assessoria e Apoio

211

3.828

98.647

20,14

Não comissionado

4.899

98.647

471.024

19,68

Total geral

23.934

471.024

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital

Coordenação
Funções Técnicas
Funções de Assessoria e Apoio

Relacionamento com Clientes

Não comissionado

Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social

Total geral
Fonte: Universidade Corporativa (2019).

Quadro 10 – Quantidade de horas de capacitação por gênero (GRI 404-1)

Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural

Gênero

Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Quantidade Horas

Média Horas

Feminino

139.899

19,63

Masculino

331.125

19,70

Total geral

471.024

19,68

Fonte: Universidade Corporativa (2019).
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Fonte: Universidade Corporativa (2019).

10.6. Centros Culturais Banco do Nordeste
O Centro Cultural Banco do Nordeste organiza, coordena e estimula atividades culturais com o fito de desenvolver e de fortalecer a cultura e a arte
do Nordeste do Brasil, em intercâmbio com as outras regiões do país e,
eventualmente, em diálogo internacional.
Os nossos três Centros Culturais – localizados nas cidades de Fortaleza/
CE, Juazeiro do Norte/CE e Sousa/PB, são espaços físicos nos quais o
público experimenta a diversidade de conceitos e estilos de arte, a partir de uma programação vasta, gratuita e de qualidade. A programação
ofertada envolve as linguagens de artes cênicas, cinema, exposições de
artes visuais, música, oficinas e seminários, além de eventos educati-

vos destinados a públicos de todas as
idades.
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social

Os Centros Culturais Banco do Nordeste,
ao mesmo tempo em que possibilitam
a fruição artística e cultural, fortalecem a
sua marca com o público e movimentam
a economia.
Esta é mais uma experiência do Banco,
enquanto instituição financeira responsável pelo desenvolvimento do Nordeste, que oferece ao público, especialmente o segmentado na cultura, incentivos
ao desenvolvimento profissional, notadamente aos grupos artísticos, produtores e técnicos, oferecendo também,
simultaneamente, uma boa experiência
com a marca Banco do Nordeste.

Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

Tabela 20 – Centros Culturais - Frequência de Público em 2019
Centro Cultural

Público

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Fortaleza

308.590

Cariri

365.359

Sousa

226.974

Total

900.923

Fonte: Ambiente de Marketing (2019).
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10.7. Apoio a Projetos Sociais
Publicamos, anualmente, desde 2007, Avisos Públicos de Apoio
a Projetos Sociais, com a finalidade de apoiar financeiramente,
por meio de incentivos fiscais, projetos sociais em nossa área de
atuação.
O Aviso Público de 2019 foi composto por 4 (quatro) editais,
nas seguintes linhas de incentivos fiscais: Fundo de Direitos da
Criança e Adolescente - FIA; Fundo 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.
Após análise dos projetos inscritos, foram selecionados os 42
mais bem avaliados. Esses 42 projetos alcançam mais de 16 mil
beneficiários e totalizaram um aporte superior a R$ 4.141 mil,
conforme Tabela 21 a seguir.
Tabela 21 – Projetos Sociais Apoiados em 2019
Linhas de
Incentivo

Valor Aportado
(R$ mil)

Quantidade de Projetos
Apoiados

1.487,80

19

2.296

IDOSO

987,10

13

1.375

ESPORTE

845,18

6

1.230

PRONAS

821,26

4

11.960

4.141,34

42

16.861

FIA

TOTAL

Fonte: Ambientes de Políticas de Desenvolvimento (2019).

Quantidade de
Beneficiários

Desde 2007, já foram apoiados
343 projetos, no montante de R$
29,6 milhões, sendo 208 projetos
para crianças e adolescentes, 53
projetos esportivos e 67 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 8 do Pronas/PCD.

10.8. Campanha Natal
Social
Com o lema “A sua doação pode
ser o maior presente para alguém”,
a Campanha Natal Social realizada
pelo Banco do Nordeste em 2019
uniu as equipes da Direção Geral,
das superintendências estaduais,
centrais, agências e postos do
Crediamigo em uma ação de solidariedade em prol de instituições
voltadas para o atendimento de
pessoas que vivem em situação de
vulnerabilidade.
Além dos colaboradores, também
foram mobilizados clientes e parceiros, com o objetivo de arreca-

dar alimentos não perecíveis para serem doados a diversas instituições de
nossa área de atuação.
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural

Somente na sede do Banco, foram arrecadas 6 (seis) toneladas de alimentos que foram distribuídos entre as seguintes entidades da Região Metropolitana de Fortaleza: Associação de Assistência Social Catarina Labouret
(Recanto Sagrado Coração), Condomínio Espiritual Uirapuru, Associação
Educacional e Beneficente Nova Jerusalém, Associação Madre Paulina, Lar
de Clara, Centro Espírita Lar dos Humildes, Associação Rainha da Paz, Abrigo das Irmãs Capuchinhas, Centro Espírita Casa de Milanez, Núcleo Espírita
José Grosso, Associação Amigos em Ação e Lar Torres de Melo.
Com o engajamento massivo de todas as unidades do Banco em todos os
estados de nossa área de atuação, foram arrecadadas 77,5 toneladas de
alimentos, que levaram esperança e fizeram a diferença na vida de muitas
pessoas.

10.9. Guia do Meio Ambiente para o Produtor
Rural

Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Para contribuir com o desenvolvimento sustentável no campo, lançamos,
em 2019, a segunda edição do Guia do Meio Ambiente para o Produtor
Rural, material educativo criado para auxiliar o agricultor na autogestão ambiental de sua propriedade. O documento traz diferentes técnicas que aliam
preservação ambiental à rentabilidade dos investimentos, permitindo que o
cuidado com a natureza torne a atividade produtiva ainda mais sustentável.
O guia é um instrumento que auxilia o produtor quanto às exigências legais
para obtenção do crédito e ajuda na melhora da sustentabilidade dos
empreendimentos financiados pelo Banco. A publicação trata de diversos
temas relacionados a meio ambiente: cadastro ambiental rural, conserva-
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ção adequada do solo e atendimento à legislação do Código Florestal em
questões como reserva legal, área de preservação permanente, recuperação
e manutenção do solo e lei de agrotóxicos.
Nosso intuito é mostrar que o cuidado com o meio ambiente é um dever de
todos, e que esse cuidado pode gerar oportunidades de melhoria financeira
para o produtor rural.
A publicação está disponível pelo seguinte link: Guia do Meio Ambiente para o
Produtor Rural.

10.10. Revitalização do Bosque do CAPGV
No Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas – CAPGV, sede do Banco,
existe um bosque que ocupa aproximadamente 2 hectares (20 mil m²), denominado Bosque do CAPGV. Entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro
de 2019, realizamos um projeto de revitalização desse bosque e a recuperação ambiental de uma área verde adjacente, de 0,5 hectare (5 mil m²), que
passou a ser denominada Espaço Semear. Esse projeto consistiu em:
a) ações de recuperação ambiental, envolvendo: i) trabalhos em terra
para evitar a degradação do solo; ii) cobertura do solo com matéria
orgânica proveniente de podas, cortes de grama e varrição de folhas do
próprio CAPGV; e iii) plantio de mais de mil mudas de árvores nativas e
frutíferas;
b) inserção de uma rede de trilhas ecológicas permeando e interligando
as áreas do Bosque e do Espaço Semear, possibilitando maior interação
do público com a natureza do lugar;
c) inserção de diversos pontos de parada e contemplação ao longo das
trilhas ecológicas, com a instalação de mesas e bancos de alvenaria;

d) sinalização da área, com painéis explicativos sobre o local e placas
informativas de caráter educacional;
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Acessibilidade e Inclusão Digital
Relacionamento com Clientes
Fornecedores
Gestão de Pessoas
Universidade Corporativa do Banco do
Nordeste
Centros Culturais Banco do Nordeste
Apoio a Projetos Sociais
Campanha Natal Social
Guia do Meio Ambiente para o Produtor Rural
Revitalização do Bosque do CAPGV
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

63

e) implantação de uma área de cerca de 300 m² de Agrofloresta com alta
biodiversidade, de modo a divulgar essa forma de agricultura que
alia a produção agrícola com recuperação ambiental e preservação
da natureza. No caso, foram implantadas desde espécies anuais como
milho, feijão e macaxeira até plantas perenes como árvores frutíferas e
madeireiras.
Juntos, o Bosque do CAPGV e o Espaço Semear foram configurados para
possibilitar a realização de diversas atividades socioambientais do Banco,
inclusive em interação com o nosso Centro Cultural, e visitações dos empregados, moradores da região e alunos de escolas públicas e privadas.

11. INCENTIVO À PESQUISA
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
- INCENTIVO À PESQUISA
Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
Hub de Inovação Banco do Nordeste
Escritório Técnico de Estudos Econômicos do
Nordeste – Etene
Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento
e Encontro Regional de Economia
Programa de Mestrado e Doutorado
Crédito para Inovação
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

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. (GRI 103-1)
No Banco do Nordeste, alguns desses temas transversais ao desenvolvimento regional já estão sedimentados em nossa estrutura há bastante
tempo, como é o caso dos Fundos Científicos, Tecnológicos e de Desenvolvimento e do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste,
que se renovam e se aperfeiçoam constantemente. Outros temas receberam reforços significativos nos últimos anos, como a Inovação, por
meio do nosso Hub de Inovação e da criação do programa de crédito FNE
Inovação. (GRI 103-2)
A Alta Administração do Banco do Nordeste acompanha permanentemente o desempenho das unidades que coordenam as ações institucionais voltadas a esses temas, em um processo contínuo de monitoramento
e de incentivo ao constante melhoramento de resultados. (GRI 103-3)

11.1. Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
Cientes do nosso papel de banco de desenvolvimento regional, também
apoiamos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com recur-
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sos não reembolsáveis, por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação - Fundeci e do Fundo de Desenvolvimento Regional - FDR.
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 nossa área de
atuação.
No exercício de 2019, foram apoiados 33 (trinta e três) convênios com
recursos do Fundeci, no total de R$ 7,74 milhões, montante que superou
em quatro vezes o valor de R$ 1,85 milhão aplicado em 2018. Dos 33 convênios formalizados, 29 foram decorrentes dos Editais Fundeci 01/2018
- Desenvolvimento Territorial e Fundeci 02/2018 - Subvenção Econômica a
Empresas.
Ainda no exercício de 2019, foram lançados dois novos editais ao amparo de recursos do Fundeci, disponibilizando R$ 11 milhões para apoio a
projetos de difusão tecnológica e inovação nas temáticas de Desenvolvimento Territorial (R$ 6 milhões) e Subvenção Econômica a Empresas –
MPEs (R$ 5 milhões). A análise dos projetos classificados nesses editais e a
formalização dos respectivos convênios deve ocorrer ao longo do ano de
2020.
Dentre os projetos de difusão tecnológica direcionados para o Desenvolvimento Territorial formalizados em 2019, foram apoiados projetos de
estruturação das cadeias produtivas da bovinocultura leiteira, fruticultura,

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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madiocultura e apicultura. Quanto aos projetos de inovação apoiados
pelo Banco do Nordeste mediante concessão de subvenção econômica a
empresas, merecem destaque iniciativas que empregam tecnologia de big
data, Iot (internet das coisas), blockchain e inteligência artificial.
É importante ressaltar que os resultados obtidos a partir desses e de
outros projetos apoiados pelo Banco do Nordeste têm contribuído para a
melhoria da competitividade e do desenvolvimento dos segmentos econômicos beneficiados, possibilitando a geração de conhecimento e valor
para a Região.

11.2. Hub de Inovação Banco do Nordeste
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.
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 de Inovação Banco do Nordeste, na nossa sede, em Fortaleza.
Dois anos depois, em 2018, uma segunda unidade do Hub foi implantada
na cidade de Salvador-BA.
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O Hub de Inovação é reconhecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações - MCTIC como uma Agência de Fomento, e 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.
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
empreendedorismo 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.(GRI 102-43)
Tanto o Hub de Fortaleza como o de Salvador possuem espaços de

coworking para abrigar 10 (dez) startups cada um. 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. A conexão com as
startups dos espaços de coworking do Hub de Inovação possibilitaram a
realização de eventos denominados Encontros Empresariais Open Innovation, em que soluções inovadoras das startups são apresentadas aos clientes do Banco do Nordeste, visando à inovação nas empresas clientes e a
geração de oportunidades de negócios, onde o Banco do Nordeste oferece
o crédito adequado para financiar o projeto de inovação. (GRI 102-43)
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O Hub de Inovação Banco do Nordeste define, anualmente, um Plano Estratégico de Inovação elaborado em consonância com o Planejamento Empresarial. O
Plano Estratégico estabelece ações e projetos com orçamento e metas, visando elevar o nível de maturidade do Banco do Nordeste em Inovação, tratando os
dois pilares: Gestão da Inovação e Ecossistema de Inovação. Destacamos a publicação de editais de subvenção econômica com recursos do Fundeci, visando
financiar projetos de P&D e Inovação para startups (R$ 4 milhões em 2017, R$ 5 milhões em 2018 e R$ 5 milhões em 2019).
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O Hub de Inovação teve seu modelo chancelado e reconhecido no 23º Concurso de Inovação no Setor Público, promovido pela
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em 2019, em parceria com o Ministério da Economia, ao concorrer na categoria
Inovação em Processos Organizacionais, que avaliou cinco critérios: inovação, resultados, uso eficiente de recursos, foco nas
pessoas e mecanismos de transparência e controle social.

- INCENTIVO À PESQUISA
Fundos Científicos, Tecnológicos e de
Desenvolvimento
Hub de Inovação Banco do Nordeste
Escritório Técnico de Estudos Econômicos do
Nordeste – Etene

Na página do Hub de Inovação na internet (www.bnb.gov.br/inovacao) estão disponíveis as informações sobre as iniciativas do hub para os públicos interno
e externo do Banco, os eventos de capacitação e os editais de seleção de startups. Os editais de subvenção para financiamento de startups são divulgados no
portal do Banco na Internet (www.bnb.gov.br).
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11.3. Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – Etene
A Lei de criação do Banco do Nordeste, que data de 1952, já previa a atuação do Etene como órgão técnico de apoio às ações do Banco, encarregado de estudar os problemas e as soluções para o desenvolvimento regional. Ao longo desses mais de 60 anos, foram inúmeras as contribuições do corpo técnico do
Escritório para o desenvolvimento e aprimoramento das ações institucionais de combate às desigualdades regionais.
A produção científica do Banco do Nordeste sempre se destacou no cenário acadêmico nacional, e está disponível para toda a sociedade,
contribuindo para a formação de uma base cada vez mais sólida de recursos humanos capazes de pensar e inovar o tratamento da
temática do desenvolvimento regional no Nordeste do Brasil.
Por meio do link bnb.gov.br/etene é possível acessar as seguintes publicações do Escritório:
u Avaliação de Políticas e Programas - metodologias e resultados parciais e finais das avaliações de
Políticas e Programas;
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u Caderno Setorial - análises de setores, segmentos e atividades da
economia nordestina;
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u Conjuntura Econômica - análise periódica do desempenho da
atividade econômica no Nordeste e no Brasil;
u Diário Econômico - acompanhamento dos indicadores e atividades
econômicas em nível regional, nacional e internacional;
u Informações Socioeconômicas - síntese estatística de indicadores
socioeconômicos da região Nordeste, com diferentes recortes
territoriais;
u Informes Etene - informações sobre temas relevantes relacionados à
economia nordestina;

Escritório Técnico de Estudos Econômicos do
Nordeste – Etene
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u Mapas - distribuição espacial de informações econômicas, sociais e
geográficas por toda a área de atuação do Banco;
u Projeções - estimativas do PIB, inflação, Selic, taxa de câmbio e
balança comercial do Brasil;
u Relatórios FNE - resultados anuais da aplicação dos recursos do FNE;

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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Todo o investimento que fazemos na construção e difusão de conhecimentos sobre o desenvolvimento regional reflete-se diretamente na
qualidade dos produtos e serviços que ofertamos à sociedade.

11.4. Fórum Banco do Nordeste de
Desenvolvimento e Encontro Regional de
Economia
Anualmente, o Banco do Nordeste promove, 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. São eventos simultâneos que acontecem na sede do Banco, na
cidade de Fortaleza, com o objetivo de mobilizar a comunidade acadêmica e política em torno de questões relevantes para o desenvolvimento
regional.
Durante os eventos, além das discussões e apresentações de pesquisas
acadêmicas, também é realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Banco
do Nordeste de Economia Regional, um reconhecimento aos melhores
artigos e dissertações de mestrado desenvolvidos no campo das ciências
econômicas diretamente aplicadas aos problemas da região.

u Revista Econômica do Nordeste - trabalhos técnico-científicos sobre
temas voltados ao desenvolvimento regional;

Mais informações sobre os eventos podem ser acessadas
na página do Fórum no sítio do Banco na internet
pelo link: www.bnb.gov.br/forum-de-desenvolvi-

u Biblioteca Digital - Biblioteca Digital Etene.

mento.

11.5. Programa de Mestrado e Doutorado
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O Banco do Nordeste do Brasil S.A., por meio da Universidade Corporativa
Banco do Nordeste, lança Editais de seleção para a concessão de investimento-educação para cursos de Graduação e Pós-Graduação, incentivando o desenvolvimento de pesquisa em áreas de interesse do Banco e de
acordo com a Matriz de Educação Corporativa de Pós-graduação.
O segmento de Educação Formal visa elevar o nível educacional dos
empregados do Banco do Nordeste, buscando atingir os resultados organizacionais. Anualmente, a Universidade Corporativa divulga a previsão
da quantidade de oportunidades que serão ofertadas para a concessão
de investimento-educação em cursos realizados em instituições de ensino credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC), distribuídas por
vagas e por áreas de interesse do Banco.
Em 2019, foram ofertadas 20 vagas para realização de curso de Mestrado
Profissional e 2 vagas para realização de curso de Doutorado, sendo aprovados temas como: O papel do Banco do Nordeste do Brasil no processo de
gestão para sustentabilidade socioambiental nas empresas tomadoras do
crédito; Impactos sociais do programa de microcrédito produtivo orientado
do Banco do Nordeste do Brasil, Crediamigo, nas classes C, D e E da Região
Metropolitana de Fortaleza; Gestão estratégica na administração pública
como impacto positivo para o Desenvolvimento Socioeconômico; Avaliação dos fundos de pesquisas oferecidos pelo Banco do Nordeste para o
desenvolvimento da região Nordeste: o caso da soja no cerrado piauiense;
Proteção de dados pessoais e cadastros de crédito: o papel do consentimento prévio do titular no microssistema legislativo de amparo à privacidade na internet e seus impactos nas relações creditícias; A importância do
Planejamento Estratégico nas micro e pequenas empresas; entre outros de
relevante importância em linhas de interesse do Banco.

Os cursos aprovados em 2019 têm previsão para conclusão em 2021 e
2022, e os temas de pesquisa foram aprovados, bem como serão revisados, pelas áreas gestoras do tema no Banco.

11.6. Crédito para Inovação
O Banco do Nordeste conta com linha de apoio creditício específico para a
inovação. É o Programa de Financiamento à Inovação - FNE Inovação. Voltado
para promover projetos de investimento em inovação em produtos, serviços,
processos e métodos organizacionais nos empreendimentos, o FNE Inovação
pode financiar projetos rurais e não rurais, em toda área de atuação do Banco.
Através deste programa, tem-se apoiado de maneira crescente o desenvolvimento de inovações pelos agentes produtivos do nordeste, um
elemento primordial para o desenvolvimento da região.
Em 2019, aplicamos mais de R$ 1 bilhão em projetos de investimento em inovação, nos setores comercial, industrial, serviços e rural, o que representou um
aumento de 142% em relação ao ano anterior, conforme Gráfico 4, a seguir.
Gráfico 4 – Valores aplicados em projetos de investimento em inovação
(Valores em R$ milhões)
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Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (2019).

12. ÉTICA NOS NEGÓCIOS
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Combate à Discriminação e ao Assédio
Práticas Anticorrupção e Antipropina
Plano de Comunicação
Plano de Capacitação
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Os indicadores GRI 103 apresentados a seguir referem-se aos seguintes
temas materiais: Ética nos Negócios e Combate à Discriminação e ao Assédio.
A preocupação com a Ética e a Integridade sempre esteve presente no
dia a dia do Banco do Nordeste, não somente porque trabalhamos com
recursos públicos, mas também pela grandiosidade da nossa missão que
é levar, principalmente por meio desses recursos, o desenvolvimento para
toda a nossa área de atuação, promovendo o bem-estar das famílias e a
competitividade das empresas da Região. (GRI 103-1)
No Banco do Nordeste, a ética é o princípio fundamental para o aprimoramento contínuo da atuação, dos comportamentos e das atitudes do
ser humano, sendo pré-requisito e suporte para a confiança pública. (GRI
103-1)
Reforçamos continuamente nosso compromisso com a ética e a integridade junto ao nosso corpo de empregados, às autoridades constituídas, aos
clientes e à sociedade em geral, contribuindo para o combate à corrupção
e outros atos lesivos à Instituição. Nesse sentido, a promoção da transparência, a valorização da integridade e da ética, e a prevenção de condutas
inadequadas de nosso corpo funcional são instrumentos que nos auxiliam
no cumprimento desse compromisso. (GRI 103-1)
Assim, para orientar a conduta de nossos colaboradores e demais agentes
públicos, objetivando proporcionar amplo conhecimento dos valores e
princípios que conduzem nossa atuação, além da legislação aplicável às
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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 internos da Superintendência de Desenvolvimento Humano. (GRI 103-2)
Além disso, instituímos nossa Política de Integridade e Ética, que consiste
em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva
do Código de Conduta Ética e Integridade da instituição. Seu objetivo é
prevenir, detectar, punir e remediar eventuais desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou
estrangeira. (GRI 103-2)
Por meio deste link, o leitor poderá acessar nossa Política de Integridade e
Ética.
Já no Código de Conduta Ética e Integridade, disponível pelo link
Código de Conduta Ética e Integridade, é possível conhecer os
princípios e valores essenciais que norteiam os relacionamentos internos e externos do Banco do Nordeste.
(GRI 102-16)

12.1. Combate à Discriminação e ao Assédio
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Presidente e Diretores

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
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GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
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Respeitamos e valorizamos a diversidade do nosso conjunto de empregados e colaboradores, bem como de todas as pessoas com as quais o Banco
do Nordeste mantém relacionamento.
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CRÉDITO VERDE
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Defendemos o direito à diversidade de qualquer natureza e combatemos
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.

Plano de Capacitação
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Desenvolvemos, continuamente, diversas ações de combate ao preconceito, que buscam desconstruir possíveis atitudes ou comportamentos
que afetem os indivíduos no mundo do trabalho.
Entre essas ações, destacamos os treinamentos relacionados a aspectos de
direitos humanos que estão disponíveis na Comunidade Virtual de Aprendizagem - CVA, nossa plataforma de educação a distância. São eles: Atendendo Bem Pessoas com Deficiência; Libras; Integração e Colaboração;
Pessoas com Deficiência – Direitos e Deveres. (GRI 412-2)
As Tabelas 22 e 23 seguintes mostram a distribuição de empregados por
categoria funcional, gênero e idade. (GRI 405-1)
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Tabela 22 – Total de Profissionais Ativos por Categoria Funcional e Gênero (GRI 405-1)
Mulheres

%

Homens

%

Total

%

1

14,3%

6

85,7%

7

0,1%

70

16,4%

357

83,6%

427

6,3%

Gestão Intermediária

541

26,4%

1.510

73,6%

2.051

30,1%

Coordenação

374

37,2%

632

62,8%

1.006

14,8%

Funções Técnicas

816

37,7%

1.349

62,3%

2.165

31,8%

40

62,5%

24

37,5%

64

0,9%

374

34,4%

712

65,6%

1.086

15,9%

-

0,0%

3

100,0%

3

0,0%

2.216

32,5%

4.593

67,5%

6.809

100,0%

Gestão Principal

Funções de Assessoria e
Apoio
Não Comissionados
Fora do PCR
Total

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

Tabela 23 – Total de Profissionais Ativos por Categoria Funcional e Faixa
Etária (GRI 405-1)
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Categoria
Funcional

Até 30 anos

Entre 31 e
50 anos

%

%

Acima de
51 anos

%

Presidente e
Diretores

-

0,0%

2

28,6%

5

71,4%

Gestão
Principal

-

0,0%

266

62,3%

161

37,7%

Gestão Intermediária

88

4,3%

1.395

68,0%

568

27,7%

Coordenação

110

10,9%

699

69,5%

197

19,6%

Funções
Técnicas

107

4,9%

1.388

64,1%

670

30,9%

Funções de
Assessoria e
Apoio

4

6,3%

30

46,9%

30

46,9%

Não Comissionados

229

21,1%

556

51,2%

301

27,7%

Fora do PCR

-

0,0%

3

100,0%

-

0,0%

538

7,9%

4.339

63,7%

1.932

28,4%

Total

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas (2019).

Em 2019, não tivemos registro de ocorrência relacionada a discriminação
decorrente de raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade,
origem social ou qualquer outro tipo envolvendo públicos interno ou
externo. (GRI 406-1)
Sobre a questão do assédio no ambiente de trabalho, nossa Comissão de
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Ética tem atuado de forma intensa por meio de ações de prevenção, informação e sensibilização. Como exemplo dessas ações, podemos destacar a
Campanha Pense Nisso ocorrida em outubro de 2019, que abordou as formas de assédio no ambiente de trabalho, alertando para as consequências
nocivas à saúde do trabalhador, além das formas de combater e denunciar
essa prática, reforçando o repúdio da instituição a tais condutas. Outra
ação foi a promoção de palestra sobre a prevenção do assédio moral e
sexual no ambiente de trabalho, ministrada para todo o corpo funcional
do Banco, incluindo membros da alta gestão.

12.2 Práticas Anticorrupção e Antipropina
Somos signatários do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a
Corrupção desde outubro de 2013. Nele, nos comprometemos a adotar
medidas para prevenir e combater a corrupção dentro da instituição, em
favor da ética nos negócios. (GRI 102-12)
A gestão da integridade na Instituição ocorre de forma distribuída e
envolve ações que perpassam diversas unidades organizacionais e, desse
modo, devem ser observadas as responsabilidades atribuídas pela Política
de Controles Internos e Compliance às 3 (três) linhas de defesa, que é o
modelo adotado pela Instituição no gerenciamento eficaz de riscos: (GRI
103-2)
a) 1ª Linha: Funções que gerenciam e têm propriedade sobre riscos;
b) 2ª Linha: Funções que supervisionam riscos;
c) 3ª Linha: Funções que fornecem avaliações independentes.

Figura 11 – Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles
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Fonte: Manual Básico-Controles Internos – 1903-02-03.

Desse modo, as 3 (três) linhas de defesa do Sistema de Controles Internos do BNB atuam, de maneira complementar, nas práticas antipropina e anticorrupção.
Além disso, o Banco dispõe do Comitê de Integridade e Ética, instância colegiada não estatutária, e da Diretoria
de Controle e Risco, que atua na coordenação desse programa, possuindo independência, estrutura e autoridade
necessária para aplicação do Programa de Integridade e fiscalização de seu cumprimento. (GRI 103-2)
Buscando oferecer uma estrutura operacional mais dedicada ao tema, foi criada, em 2019, uma unidade organizacional com atribuição, dentre outras, de auxiliar a Diretoria de Controle e Risco na coordenação do Programa de
Integridade.
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Sobre as políticas e os procedimentos relacionados ao tema
anticorrupção e antipropina, o BNB
dispõe de diversos instrumentos
normativos publicados na intranet,
acessível ao público interno. Como
exemplo, podemos citar, além do
Código de Conduta Ética e Integridade, a Política de Integridade
e Ética, a Política de Controles Internos e Compliance, a Política de
Segregação de Funções, a Política
de Consequências, a Política de
Proteção ao Denunciante, Manuais
da Área de Licitação e Contratos,
dentre outros. (GRI 103-2)
A Alta Governança da Instituição
participa da criação e atualização
de todas as políticas, uma vez que
essas são previamente aprovadas
pela Diretoria Executiva (colegiado
composto pelo Presidente e Diretores do Banco) e pelo Conselho
de Administração.
Como destaque de 2019, tivemos
a publicação da primeira versão da
nossa Política de Consequências,
que estabeleceu princípios, diretrizes e responsabilidades que ser-
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RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
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GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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Práticas Anticorrupção e Antipropina
Plano de Comunicação
Plano de Capacitação
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

vem de referência para medidas de consequência em razão de atos e condutas que caracterizem descumprimento de normas internas e externas,
do Código de Conduta Ética e Integridade e do Programa de Integridade.
No tocante aos parceiros comerciais, o BNB faz constar cláusulas que
tratam sobre o tema anticorrupção e antipropina nos seus contratos.
Dessa forma, os termos são conhecidos e aceitos na assinatura do documento. (GRI 205-2)
No relacionamento com fornecedores, em caso de suspeita de irregularidades, adota-se 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
2019, não houve casos de contratos administrativos rescindidos ou não
renovados por violações relacionadas à corrupção. (GRI 205-3)

12.3. Plano de Comunicação (GRI 205-2)
O Banco possui plano de comunicação anual, tendo a promoção da ética e
integridade como uma ação permanente. Durante o ano de 2019, diversas
ações foram implementadas, de forma sistemática, para dar amplo conhecimento ao corpo de empregados, contratados e parceiros, dos pilares
éticos e dos canais de denúncia.
As unidades organizacionais que têm atribuições mais diretas com a
Política de Integridade e Ética colaboram com a produção de conteúdos
que são compartilhados periodicamente por meio de mensagens eletrônicas. São eles:
u Informativos Integridade, Ética e Controles Internos, divulgados por
e-mail para o público interno e disponibilizados na página da intranet
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dedicada ao tema Ética e Integridade. Esses informativos consistem
em artigos e textos diversos, tratando sobre temas afins à integridade
como, por exemplo, o nº. 03/2019, que tratou sobre Transparência,
princípio de governança e integridade, e o nº. 04/2019, que tratou
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Em 2019, foram
compartilhados 7 (sete) informativos dessa natureza.
u A campanha interna “Com Ética pra Ficar Legal”, iniciada em 2019,
com tirinhas que demonstram condutas éticas esperadas diante de
situações fictícias simuladas. O conteúdo foi disseminado ao público
interno por mensagens eletrônicas e pela intranet.
u A campanha Pense Nisso, promovida pela Comissão de Ética,
composta por séries periódicas de informativos enviados por correio
eletrônico para todo o corpo funcional, com temas relacionados
ao conteúdo do Código de Conduta Ética e Integridade, em uma
linguagem leve e coloquial, cujo objetivo é promover reflexões e
fortalecer o comportamento ético no dia a dia.
Além das campanhas permanentes, vale destacar também a realização
do III Fórum de Integridade e Ética, evento promovido em nossa sede, em
outubro de 2019, que contou com a participação de representantes de
órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral
da União (CGU), com objetivo de fortalecer o diálogo entre instituições
de governo, segmento bancário e mercado no âmbito da governança. O
evento também foi transmitido ao vivo, por meio da intranet para todo o
público interno.
Ainda durante o ano de 2019, 5 (cinco) vídeos de nossos diretores abordando temas relacionados à integridade e ética foram disponibilizados na
intranet e internet. Destaque-se também o treinamento promovido pela
Universidade Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança Corporati-

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Combate à Discriminação e ao Assédio
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Plano de Comunicação
Plano de Capacitação
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

va - IBGC para os membros do nosso Conselho de Administração, no qual
o Presidente da Comissão de Ética ministrou palestra sobre o Código de
Conduta Ética e Integridade do Banco do Nordeste.
Merece destaque também a realização de uma palestra sobre a prevenção do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, ministrada por
especialista convidado, que teve como público presente membros da alta
administração, superintendentes, gerentes da nossa Direção Geral e representantes estaduais da Comissão de Ética, tendo sido transmitida, por
videoconferência, para todos os demais empregados.
A Comissão de Ética também realizou uma palestra sobre a gestão da ética
e o Código de Conduta Ética e Integridade no evento de integração dos
empregados recém-admitidos na Instituição. Os representantes estaduais
da Comissão de Ética, empregados designados para contribuir nos trabalhos de educação e de comunicação relativos à ética e à integridade nas
Superintendências Estaduais, também participaram, em 2019, de treinamento sobre o sistema de gestão da ética no Banco do Nordeste, com o
objetivo de tornarem-se multiplicadores desse conhecimento em seus
estados de atuação. Ao final de 2019, já haviam sido realizados 26 eventos
de disseminação em agências e outras unidades do Banco.
Quanto à comunicação com os fornecedores, convém destacar que nos
procedimentos licitatórios e nos instrumentos contratuais do Banco do
Nordeste 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.
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12.4. Plano de Capacitação (GRI 205-2)
Nosso Plano de Capacitação anual também prevê a oferta de orientações
e treinamentos para capacitar e sensibilizar os administradores e colaboradores sobre as diretrizes, políticas e procedimentos relacionados aos
temas ética, integridade, liderança, controles internos e gestão de riscos,
cujo público-alvo compreende, principalmente, gestores que ocupam os
cargos comissionados e a alta administração.
Nossa plataforma de educação a distância disponibiliza, para todos os
empregados, bolsistas e jovens aprendizes, vários cursos relativos ao tema
integridade, mas o Plano também prevê cursos presenciais nessa temática.
Vale destacar que quaisquer dos empregados que se candidatem ao exercício de função comissionada, dentre outras exigências, devem ter concluído com aprovação os seguintes cursos relacionados a ética e integridade:
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro; Controles Internos; Ética
Organizacional, Gestão do Risco Operacional e Programa de Integridade,
esse último incluído nos perfis de competências humanas do Banco do
Nordeste em 2019. Tais exigências contribuem concretamente para o fortalecimento da cultura de integridade da empresa. (GRI 205-2)
Merece destaque também a realização, em 2019, de palestra sobre prevenção do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, que teve
como público presente a alta administração, superintendentes, gerentes
de ambiente e executivos da Direção geral, representantes estaduais da
Comissão de Ética e, por meio de videoconferência disponibilizada para
suas estações de trabalho, todos os demais empregados da Direção Geral
e da rede.
Os Quadros a seguir mostram a quantidade de capacitações nos cursos
relativos ao tema Integridade realizadas durante o exercício de 2019.

Quadro 12 – Capacitações em Integridade e Ética realizadas por meio da CVA* em 2019, por curso, categoria funcional e região. (GRI 205-2)
CATEGORIAS FUNCIONAIS

GRI 205-2

Gestão Principal

PALAVRA DO PRESIDENTE

Gestão Intermediária

Plano de Capacitação
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Região

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro

Programa de Integridade

Prevenção e Combate a Fraudes Externas

Controles Internos

Controles Internos (Avançado)

E- Governança Corporativa

Ética Organizacional

Gestão de Risco Operacional

Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro

Programa de Integridade

1

0

1

0

1

0

2

3

0

5

2

0

5

0

6

9

0

1

2

0

2

0

1

5

Bahia

4

2

3

4

5

0

2

8

15

12

11

10

13

1

8

44

2

3

4

3

2

0

3

15

Ceará

11

7

4

7

8

0

3

18

45

21

13

27

27

0

25

69

41

10

8

24

8

3

14

75

Distrito Federal

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Espírito Santo

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

3

Maranhão

2

2

4

1

1

0

1

5

3

5

3

2

4

0

4

14

1

0

3

3

1

0

4

4

Minas Gerais

1

0

0

1

1

0

1

4

8

5

2

3

3

1

6

13

2

2

2

1

1

0

0

5

Paraíba

0

0

0

1

0

0

0

2

4

3

5

2

2

0

2

9

2

0

1

1

0

0

1

4

Pernambuco

3

3

1

2

3

0

2

5

12

6

13

5

10

0

14

18

3

0

7

0

2

0

6

5

Piauí

2

0

1

0

0

0

0

3

8

6

3

5

5

2

3

9

1

2

2

0

0

0

2

2

Rio de Janeiro

1

3

0

0

0

0

0

1

0

10

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

1

R. G. do Norte

3

0

0

1

4

0

1

4

5

0

11

1

9

0

8

11

2

0

3

0

2

0

1

6

Sergipe

3

1

0

1

1

0

0

5

6

3

3

2

5

0

5

10

1

1

3

0

0

0

2

4

São Paulo
Total

Gestão de Risco Operacional

Alagoas

Plano de Comunicação

Ética Organizacional

Práticas Anticorrupção e Antipropina

E- Governança Corporativa

Combate à Discriminação e ao Assédio

Controles Internos (Avançado)

- ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Controles Internos

INCENTIVO À PESQUISA

Prevenção e Combate a Fraudes Externas

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Programa de Integridade

CRÉDITO VERDE

Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gestão de Risco Operacional

GESTÃO AMBIENTAL

Ética Organizacional

Treinamentos

GOVERNANÇA CORPORATIVA

E- Governança Corporativa

GESTÃO ESTRATÉGICA

Controles Internos (Avançado)

SOBRE O RELATÓRIO

Controles Internos

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

Prevenção e Combate a Fraudes Externas

PERFIL ORGANIZACIONAL

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

31

18

14

18

24

0

12

60

108

76

66

59

83

4

81

212

55

22

36

33

18

3

34

129

Fonte: Universidade Corporativa (2019).
*CVA – Comunidade Virtual de Aprendizagem – plataforma corporativa de educação a distância.

75

Coordenação

Quadro 12 – Capacitações em Integridade e Ética realizadas por meio da CVA* em 2019, por curso, categoria funcional e região (continuação).
CATEGORIAS FUNCIONAIS

GRI 205-2

Funções Técnicas

PALAVRA DO PRESIDENTE

Funções de Assessoria e Apoio

Plano de Capacitação
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Região

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro

Programa de Integridade

Prevenção e Combate a Fraudes Externas

Controles Internos

Controles Internos (Avançado)

E- Governança Corporativa

Ética Organizacional

Gestão de Risco Operacional

Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro

Programa de Integridade

4

1

4

1

6

1

3

7

0

1

0

0

0

0

0

0

2

6

3

2

4

3

8

6

Bahia

10

7

9

7

7

0

5

15

0

0

0

0

0

0

0

2

8

13

5

4

26

11

23

15

Ceará

60

50

21

29

57

42

51

83

3

1

0

1

0

0

1

5

7

33

15

3

28

25

27

23

Distrito Federal

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

0

1

1

1

0

Espírito Santo

2

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

17

0

0

Maranhão

4

2

2

1

2

1

3

8

0

0

0

0

0

0

0

0

3

21

5

0

22

13

19

6

Minas Gerais

3

3

5

1

3

0

3

8

1

0

0

0

0

0

0

0

7

14

1

0

12

7

10

9

Paraíba

5

1

1

1

0

3

5

16

0

0

0

0

0

0

0

1

3

8

1

0

10

8

8

4

Pernambuco

8

7

7

4

6

0

6

11

0

0

0

0

0

0

0

0

8

12

5

0

13

8

13

7

Piauí

4

1

5

4

2

0

9

13

0

0

0

0

0

0

0

0

7

13

2

3

12

5

11

8

Rio de Janeiro

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

1

R. G. do Norte

5

0

4

2

2

0

5

11

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

1

8

7

8

5

Sergipe

4

0

1

4

1

1

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

7

6

1

11

0

10

3

São Paulo
Total

Gestão de Risco Operacional

Alagoas

Plano de Comunicação

Ética Organizacional

Práticas Anticorrupção e Antipropina

E- Governança Corporativa

Combate à Discriminação e ao Assédio

Controles Internos (Avançado)

- ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Controles Internos

INCENTIVO À PESQUISA

Prevenção e Combate a Fraudes Externas

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Programa de Integridade

CRÉDITO VERDE

Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gestão de Risco Operacional

GESTÃO AMBIENTAL

Ética Organizacional

Treinamentos

GOVERNANÇA CORPORATIVA

E- Governança Corporativa

GESTÃO ESTRATÉGICA

Controles Internos (Avançado)

SOBRE O RELATÓRIO

Controles Internos

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

Prevenção e Combate a Fraudes Externas

PERFIL ORGANIZACIONAL

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

78

59

54

86

51

93

179

5

2

0

2

0

0

1

10

53

139

50

14

147

105

138

87

Fonte: Universidade Corporativa (2019).
*CVA – Comunidade Virtual de Aprendizagem – plataforma corporativa de educação a distância.
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Não Comissionados

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE

Além dessas, foram realizadas também
726 capacitações internas presenciais
e 17 externas, abrangendo os eventos
constantes nos Quadros 13 e 14 a seguir:
Quadro 13 – Eventos internos de capacitação presencial na temática integridade e ética
- 2019
TREINAMENTOS INTERNOS

- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Combate à Discriminação e ao Assédio
Práticas Anticorrupção e Antipropina

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Novo Profissional de Compliance
1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT
Gestão de Riscos e Integridade no Setor Público
9º Congresso de Combate e PLD e FT

Integração de Novos Funcionários

Compliance e Governança - Da Conformidade Legal à Integridade Corporativa

III Fórum de Integridade e Ética

7º Compliance Week

Práticas de Governança para Dirigentes
Licitações e Contratos para Unidades Demandantes
Certificação de Conformidade 2019
Auditoria Baseada em Riscos
Canal de Denúncia da Auditoria
Ciclo de Palestras - Auditoria Baseada em Riscos
Código de Conduta Ética e Integridade na Prática
Contratação de Soluções de TI à Luz da Lei 13.303/2016
Disseminação sobre a Gestão da Ética no BNB
Gerenciamento Integrado de Riscos e de Capital
Fórum de Segurança e Compliance CA/Broadcom
Fonte: Universidade Corporativa (2019).
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Prevenção a Fraudes Corporativas

Autoavaliação de Riscos e Controles (6 turmas)

Plano de Comunicação
Plano de Capacitação

TREINAMENTOS EXTERNOS
II Seminário sobre Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA

Quadro 14 – Eventos externos de capacitação presencial na temática integridade e ética - 2019

Fonte: Universidade Corporativa (2019).

Pelos Quadros 15 e 16, é possível conhecer o percentual, por quantidade de empregados, de capacitações em ética e integridade
efetivadas, detalhado por categoria funcional e região.

Quadro 15 – Número de funcionários ativos em 31/12/2019 (GRI 102-8)

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE

UF

Governança

Gestão Principal

Gestão
Intermediária

Coordenação

Funções Técnicas

Funções de
Assessoria e Apoio

Não comissionado

AL

-

22

91

27

82

2

52

BA

-

58

334

111

260

5

184

CE

7

147

605

578

972

40

294

DF

-

2

2

2

7

4

2

ES

-

5

22

8

9

-

7

MA

-

33

169

47

121

1

80

MG

-

22

126

36

99

1

59

PB

-

25

136

32

119

3

66

PE

-

46

207

60

172

3

131

PI

-

22

120

39

113

2

83

RJ

-

1

1

2

-

-

1

RN

-

22

132

29

103

1

65

SE

-

21

103

34

103

2

65

SP

-

1

3

1

5

-

-

Total

7

427

2.051

1.006

2.165

64

1.089

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Combate à Discriminação e ao Assédio
Práticas Anticorrupção e Antipropina
Plano de Comunicação
Plano de Capacitação
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Fonte: Universidade Corporativa (2019).
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Quadro 16 – Relação Quantidade de capacitações no tema Integridade e Ética/Quantidade de empregados ativos em 31/12/2019 (GRI 205-2)
PALAVRA DO PRESIDENTE

CATEGORIAS FUNCIONAIS

PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

REGIÃO
Governança

SOBRE O RELATÓRIO

Gestão Principal

Gestão
Intermediária

Coordenação

Funções Técnicas

Funções de
Assessoria e
Apoio

Não
Comissionados

GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Alagoas

0,0%

40,9%

31,9%

40,7%

32,9%

50,0%

73,1%

Bahia

0,0%

50,0%

35,0%

28,8%

23,1%

80,0%

63,0%

Ceará

257,1%

128,6%

74,9%

69,2%

67,1%

72,5%

60,9%

Distrito Federal

0,0%

100,0%

50,0%

0,0%

14,3%

100,0%

200,0%

Espírito Santo

0,0%

20,0%

31,8%

50,0%

77,8%

0,0%

285,7%

Maranhão

0,0%

51,5%

21,9%

34,0%

19,0%

0,0%

128,8%

Minas Gerais

0,0%

40,9%

32,5%

36,1%

26,3%

100,0%

116,9%

Paraíba

0,0%

16,0%

19,9%

28,1%

26,9%

100,0%

71,2%

Pernambuco

0,0%

43,5%

37,7%

38,3%

28,5%

66,7%

54,2%

Piauí

0,0%

31,8%

34,2%

23,1%

34,5%

0,0%

79,5%

Rio de Janeiro

0,0%

500,0%

1000,0%

250,0%

0,0%

0,0%

1200,0%

R. G. do Norte

0,0%

63,6%

35,6%

48,3%

28,2%

0,0%

63,1%

Sergipe

0,0%

61,9%

34,0%

32,4%

18,4%

100,0%

67,7%

São Paulo

0,0%

100,0%

66,7%

0,0%

20,0%

0,0%

0,0%

257,1%

74,9%

45,1%

54,4%

44,8%

71,9%

74,4%

GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Combate à Discriminação e ao Assédio
Práticas Anticorrupção e Antipropina
Plano de Comunicação
Plano de Capacitação
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Total

Fonte: Universidade Corporativa (2019).
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No que se refere às medidas que
visam à capacitação de terceirizados em conteúdo de interesse do
programa de ética e integridade,
cabe registrar que consta, no instrumento contratual, a obrigação
do contratado/fornecedor orientar
e capacitar os seus prestadores de
serviços, por meio da disseminação de informações necessárias à
perfeita execução dos serviços, e
de conhecimentos sobre o disposto na Lei nº. 12.846/2013, de
modo que seja assegurado que os
mesmos entendam os termos da
referida Lei e tenham consciência
da relevância do tema integridade
e ética na execução dos serviços.
A corrupção, em todas as suas
formas, é incompatível com os padrões de comportamento requeridos em nossos processos e relacionamentos internos e externos.
Repudiamos e combatemos seriamente atos de corrupção no Banco
do Nordeste e nos esforçamos em
manter nossas políticas, programas
e instrumentos corporativos de
ética e integridade sempre atualizados frente a novos cenários.

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA

Nossa Auditoria Interna identificou, no ano de 2019, 4 (quatro) casos enquadráveis como atos de corrupção, envolvendo clientes, terceiros e empregados do Banco. A respeito, registramos que as medidas adotadas pelo Banco
foram: apuração da conduta funcional, que culminou com a demissão dos
4 empregados envolvidos; encaminhamento ao nosso setor Jurídico para
a adoção das medidas necessárias, inclusive Notícia-Crime e Ação Cível de
Cobrança, no que couber; provisionamento das operações de crédito; análise de possível Tomada de Contas Especial (TCE) para fins de apuração de
danos ao erário; inscrição de natureza grave no cadastro de pessoas físicas
e jurídicas. Referidos procedimentos disciplinares são encaminhados ao
Ministério Público Federal para a adoção das medidas legais cabíveis. (GRI
205-3)

- ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Combate à Discriminação e ao Assédio
Práticas Anticorrupção e Antipropina
Plano de Comunicação
Plano de Capacitação
ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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Além dos casos identificados pela Auditoria Interna, mencionados acima, informamos também a existência do processo criminal nº 000003862.2019.4.01.3304 e inquérito policial federal nº IPL 0732 2017, referente à
operação “Assepticus”, da Polícia Federal, cujas diligências junto ao Banco
do Nordeste foram deflagradas no dia 04/12/2019, na Agência de Catu-BA,
com a realização de busca e apreensão de HDs e documentos (inclusive instrumentos de crédito), bem como a prisão de dois funcionários da
referida agência, um deles o Gerente-Geral, pela suposta participação em
esquema criminoso em desfavor do Banco. Foram ainda intimados a depor
outros dois funcionários da agência de Serrinha-BA. Os crimes capitulados,
conforme o inquérito policial e admitidos pelo MPF, envolvem estelionato
qualificado, falsificação de documentos públicos e privados, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, lavagem/ocultação de bens e organização
criminosa, dentre outros. As investigações envolveram outras instituições,
além do Banco do Nordeste, com emissão de diversos mandados de busca
e apreensão. Consta que um dos mandados contra o BNB foi cumprido em
Fortaleza-CE. As apurações internas relacionadas aos funcionários envolvidos encontram-se em andamento. Tão logo tomamos conhecimento da si-

tuação, prestamos a assessoria necessária ao trabalho da PF e continuamos
à disposição para esclarecer todos os fatos necessários. Vale destacar que
se trata de caso pontual, e que temos agido de forma proativa e preventiva,
encaminhando aos órgãos competentes quaisquer indícios ou suspeita de
irregularidades identificadas nesses casos. (GRI 205-3)

13. ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A promoção do desenvolvimento do Nordeste brasileiro tem contado, ao
longo dos últimos 68 anos, com a participação significativa do Banco do
Nordeste. No entanto, não trabalhamos de forma isolada. Pelo contrário,
temos atuado em conjunto com incontáveis agentes que também desenvolvem ações necessárias à atuação do Banco como instituição financeira,
e ao desenvolvimento regional em sentido mais amplo.

INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
- ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
Principais Partes Interessadas
Canais de engajamento
Principais Ações de Engajamento
Participação em Associações
Ouvidoria
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Nesse contexto, para identificar esses agentes, solicitamos às áreas do
Banco que nos informassem seus principais grupos de interesse. Assim,
por meio de um processo de identificação realizado internamente, definimos como partes interessadas as pessoas ou organizações com quem o
Banco se relaciona por meio de seus produtos e serviços ou presta informações. Dessa forma, conforme a Figura 12, a seguir, definimos como
principais partes interessadas os seguintes grupos: (GRI 102-42)

Figura 12 – Partes Interessadas (GRI 102-40)

Clientes
Sociedade e
Comunidade

Instituições de
Desenvolvimento

Fornecedores

Banco do
Nordeste

Indústria
Bancária

Acionistas

Governo

Colaboradores

Fonte: Ambiente de Políticas de Desenvolvimento e Ambiente de Marketing (2019)
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PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL

13.1. Principais Partes Interessadas

13.2. Canais de engajamento

Podemos destacar aqui diversos segmentos com os quais nosso engajamento já
se tornou permanente. São eles: (GRI 102-40)

Buscamos dialogar com as partes interessadas por meio de diversos
canais e ferramentas, valorizando a transparência e fortalecendo
laços de parceria em prol do desenvolvimento regional sustentável.

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

u Acionistas, clientes, empregados, fornecedores e prestadores de serviços;

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS

u Governos Federal, estaduais e municipais;
u Órgãos do Governo Federal como, por exemplo, Ministério do
Desenvolvimento Regional, Ministério da Economia, Ministério da
Agricultura, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene,
Banco Central;

- ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
Principais Partes Interessadas
Canais de engajamento
Principais Ações de Engajamento
Participação em Associações
Ouvidoria
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u Secretarias de Desenvolvimento estaduais e municipais;
u Órgãos de fomento como, por exemplo, Sebrae, agências estaduais de
desenvolvimento;
u Órgãos de pesquisa, por exemplo, universidades, centros de pesquisa e Embrapa;
u Entidades de classe como sindicatos de bancários, sindicatos de produtores
rurais, sindicatos empresariais, federações e confederações de setores
produtivos;
u Legisladores, especialmente membros da chamada Bancada Nordestina;
u Órgãos de controle como Controladoria Geral da União-CGU, Tribunal de
Contas da União-TCU, Banco Central;
u Outras instituições financeiras públicas como, por exemplo, Banco da
Amazônia, BNDES, Banco do Brasil.
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O Quadro 17 traz mais informações sobre formas e frequências de
engajamentos com nossas principais partes interessadas. (GRI 10240 e 102-43)

Quadro 17 – Detalhes sobre canais e periodicidade de engajamento com partes interessadas

PALAVRA DO PRESIDENTE

Partes
Interessadas

Formas de engajamentos

Ferramentas/Canais do BNB utilizadas

Periodicidade

PERFIL ORGANIZACIONAL

Telefone/ e-mail

Ouvidoria

Permanente

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

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

Internet

Internet Banking

Permanente

Eventos culturais

Centros Culturais

Diária

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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/e-mail/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/e-mail

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

Permanente

Internet/telefone

Pesquisas de satisfação

Semestral

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Clientes

GESTÃO AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
- ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
Principais Partes Interessadas
Canais de engajamento
Principais Ações de Engajamento
Participação em Associações
Ouvidoria
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Colaboradores

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Fornecedores
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Partes
Interessadas

Formas de engajamentos

Ferramentas/Canais do BNB utilizadas

Periodicidade

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Eventos/Grupos de Trabalho/linhas de crédito

Programas Governamentais

De acordo com
a demanda

SOBRE O RELATÓRIO

Parceiras/Convênios

Órgãos do Governo Federal, Estadual e Municipal

Permanente

GESTÃO ESTRATÉGICA

Eventos

Agenda Ambiental na Administração Pública

Permanente

Troca de informações/participação em Câmaras Técnicas

Febraban

Permanente

Troca de informações

Bacen

Permanente

CRÉDITO VERDE

Compartilhamento de Tecnologias

Banco do Brasil

Permanente

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

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

Universidades/Centros de Pesquisas

Semestral

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

Universidades/Centros de Pesquisas

Trimestral

Internet

Relatório de Sustentabilidade

Anual

Internet

Relatório Anual

Anual

Presencial

Reuniões do Conselho de Administração

Mensal

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

Conselhos da Criança e do Adolescente e do Idoso

Anual

Distribuição dos resíduos sólidos para associações e cooperativas de catadores

Agenda Ambiental na Administração Pública

Permanente

Eventos culturais

Centros Culturais

Diária

PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

Governo

GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Indústria Bancária

INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
- ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
Principais Partes Interessadas

Instituições de
Desenvolvimento

Canais de engajamento
Principais Ações de Engajamento
Participação em Associações
Ouvidoria
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

Acionistas

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

Sociedade e
Comunidade
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13.3. Principais Ações de Engajamento
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL

As oportunidades de engajamento também são diversas, por exemplo:
(GRI 102-43)

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
- ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
Principais Partes Interessadas
Canais de engajamento
Principais Ações de Engajamento
Participação em Associações
Ouvidoria
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

u A elaboração da Programação Regional do FNE, quando reunimos,
em cada estado de nossa área de atuação, representantes de setores
produtivos, órgãos de desenvolvimento dos estados, Sudene,
Ministério da Integração Nacional e outros órgãos de apoio, para
discutir as necessidades de crédito e assim subsidiar o planejamento
da distribuição dos recursos do Fundo de acordo com a capacidade de
captação dos setores produtivos e unidades da federação.
u O Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste
– Prodeter, que fomenta a criação de parcerias para reduzir os
entraves ao desenvolvimento de atividades econômicas priorizadas,
integrando empreendedores e entidades parceiras como secretarias
municipais, órgãos de difusão de tecnologia e inovação e executores
de políticas públicas, organizados em comitês locais e territoriais.
u A promoção de eventos como o Fórum de Integridade e Ética, que
reúne, anualmente, representantes de órgão de controle, executivos
de empresas públicas e privadas, representantes de governos, entre
outros, para dialogar sobre temas afetos à governança e à integridade
das instituições.
u O Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e o Encontro
Regional de Economia, eventos realizados anualmente, reunindo
pesquisadores para discussão de temas voltados ao desenvolvimento
regional.
u A participação no Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas
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Estatais que reúne, mensalmente, representantes das comissões de
ética de diversas instituições públicas com o objetivo de fortalecer e
aprimorar os princípios e práticas governamentais e empresariais de
gestão da ética.
u As Superintendências Estaduais, que potencializam nossas ações de
desenvolvimento e levam a alta gestão do Banco mais próximo de
toda a sociedade.
u Realização da décima terceira edição do Prêmio Banco do Nordeste de
Microcrédito, que reconheceu 57 empreendedores rurais e urbanos,
nas categorias Destaque Agropecuário, Empreendedorismo Rural e
Impacto Social e Sustentabilidade, para o Agroamigo; e Subsistência,
Acumulação Simples e Acumulação Ampliada, para o Crediamigo.
u Realização de 160 eventos “Acelera Microcrédito – Agroamigo
e Crediamigo”, com objetivo de mobilização social, incentivo
ao empreendedorismo e divulgação dos benefícios do crédito
para as atividades produtivas. Esses eventos ocorreram em 140
municípios, e contaram com programação que contemplava
palestras sobre empreendedorismo, apresentações culturais, feiras
de negócios, prestação de serviços para a população, assinaturas de
contratos, homenagens a destaques em empreendedorismo local e
reconhecimento de parceiros.
u 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. Cabe destacar que, conforme
Decreto nº. 99.509/90, esta instituição não faz doações de qualquer
natureza a entidades político-partidárias. (GRI 415-1)

13.4. Participação em Associações
PALAVRA DO PRESIDENTE
PERFIL ORGANIZACIONAL
RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019
SOBRE O RELATÓRIO
GESTÃO ESTRATÉGICA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
GESTÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRÉDITO VERDE

Participamos de diversas associações e organizações voltadas para a troca
de experiências, atualizações e inovações, não somente sobre o mercado
bancário, mas sobre vários assuntos estratégicos para o cumprimento da
nossa missão institucional.
Anualmente, avaliamos a pertinência e efetividade da participação do
Banco nessas organizações. A política de relacionamento com tais entidades está definida em normativo interno, disponível para toda a empresa.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
INCENTIVO À PESQUISA
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
- ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
Principais Partes Interessadas
Canais de engajamento
Principais Ações de Engajamento
Participação em Associações
Ouvidoria
RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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Durante o ano de 2019, o Banco do Nordeste participou das seguintes
organizações: Associação Brasileira de Private Equity&Venture Capital-ABVCAP; Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais - Anbima; Associação Brasileira de Educação a Distância - Abed;
Associação Brasileira de Qualidade de Vida - ABQV; Associação Brasileira de
Recursos Humanos – ABRH; Associação de Jovens Empresários - AJE-BA;
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais da Região Nordeste - Apimec-NE; Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - Anprotec; Associação
Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento - ABTD; Associação Brasileira
de Startups; Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços - Abecs; Associação Brasileira de Anunciantes - ABA ; Associação
Brasileira de Comunicação Empresarial - Aberje; Associação Brasileira de
Instituições Financeiras de Desenvolvimento - ABDE; Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT; Associação Latino-Americana de Instituições
Financeiras para o Desenvolvimento - Alide; Associações Comerciais;
Câmaras dos Dirigentes Lojistas; Federação Brasileira das Associações de
Bancos - Febraban; Fuckup Nights; Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior - Funcex; Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC;
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - Ibef. (GRI 102-13)

Participamos também, juntamente com outras 28 instituições financeiras,
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. (GRI 102-12)
Somos ainda signatários do Protocolo Verde, pacto firmado entre os bancos públicos para adoção de critérios de sustentabilidade na concessão
de crédito e posturas administrativas alinhadas às melhores práticas. (GRI
102-12)

13.5. Ouvidoria
A Ouvidoria funciona como instância recursal para reapreciação das
reclamações de clientes e usuários do Banco do Nordeste, cuja resposta
dos habituais canais de atendimento seja considerada insatisfatória pelos
demandantes, e atua também como canal de recepção de denúncias, sugestões, elogios e informações originários dos cidadãos. Orientada pelos
princípios da transparência, independência, imparcialidade e isenção, a
Ouvidoria exerce, entre os cidadãos e o Banco do Nordeste, o papel de
mediadora de conflitos.
Em 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. A partir
das 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.
As atividades da Ouvidoria contemplam as responsabilidades estabelecidas na Resolução CMN nº. 4.433/2015 e em outros normativos correlatos.
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Ao longo de sua atuação, a Ouvidoria também absorveu obrigações adicionais inerentes às disciplinas Atendimento e Relacionamento Institucional, a exemplo do tratamento
de manifestações de clientes registradas por
meio do Sistema de Registro de Demandas do
Cidadão (RDR/Bacen), da Ouvidoria do FNE,
do Sistema CVM/WEB, no âmbito do mercado
de valores mobiliários, bem como das manifestações recebidas de entidades do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, de órgãos
governamentais e de ouvidorias de outras
instituições.
A Diretoria Executiva do Banco do Nordeste
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 Estatuto 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 2019, apresentou a seguinte distribuição, representando incremento de 30%
em relação a 2018 e 37% em relação a 2017:

87

Tabela 24 – Manifestações de Ouvidoria por Natureza em
2017 e 2019
NATUREZA

2017

2018

2019

Reclamação

675

728

973

Denúncia

149

146

161

5

1

0

Sugestão

18

13

14

Elogio

12

19

31

Total

859

907

1.179

Informação

Fonte: Ouvidoria (2019).
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14. 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”.
Condomínio São Paulo Corporate Towers
Av. Juscelino Kubitscheck, 1909
6º ao 10º andar – Torre Norte
Vila Nova Conceição
CEP 04543-011 – São Paulo/SP Brasil
Tel: (11) 2573-3000
ey.com.br
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Aos Administradores e Acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Responsabilidades da administração do BNB

Introdução

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 2019 a 31 de
dezembro de 2019, 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.

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 2019 a 31 de
dezembro de 2019.
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Responsabilidade dos auditores independentes
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Nossa responsabilidade é verificar as informações constantes no Relatório
Anual de Sustentabilidade do BNB, relativo ao período de 01 de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2019, com base no trabalho de asseguração
limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico do Ibracon (CT)
№ 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 2019 a 31 de
dezembro de 2019, 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.
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Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos
aspectos relativos à compilação e apresentação das informações constantes no Relatório de acordo com critérios, premissas e metodologias próprias do BNB. Os procedimentos compreenderam:

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume
de informações quantitativas e qualitativas e os controles internos que
serviram de base para a elaboração das informações constantes do Relatório Anual de Sustentabilidade, relativo ao período de 01 de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2019;
(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 2019 a 31
de dezembro de 2019.
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 possibili-
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tam 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.
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

ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
- RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
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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 2019 a 31 de dezembro de 2019, 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), 29 de junho de 2020.
Ernst & Young
Auditores Independentes S.S
CRC – 2SP015199/O-6
Leonardo Masseli Dutra
Sócio Revisor Técnico
Camila M. Ribeiro
Sócia Revisora de Qualidade – CRC 1RJ108039/O-6

15. SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

(GRI 102-55)
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

RELATO

102-1

Nome da organização

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

GESTÃO AMBIENTAL

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

Páginas 5, 34, 36, 37

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

102-3

Localização da sede

Av. Dr. Silas Munguba, 5700. Passaré. Fortaleza – CE.

102-4

Localização das operações

Página 5

102-5

Propriedade e forma jurídica

Banco de Desenvolvimento, sociedade anônima aberta, de economia mista, de personalidade jurídica de direito privado, Instituição Financeira Múltipla, regido por seu Estatuto Social, por sua lei de criação (Lei Federal nº.
1.649/52), e pelas Leis nº. 4.595/64, nº. 6.404/76 e nº. 13.303/16, pelo seu respectivo Decreto Regulamentador
e demais legislações aplicáveis

102-6

Mercados atendidos

Página 5

102-7

Porte da organização

Páginas 5, 31, 38, 52

102-8

Informações sobre empregados e outros trabalhadores

Páginas 52, 53, 79

102-9

Cadeia de fornecedores

Página 51

102-10

Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores

Durante o exercício de 2019, o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) passou por um processo de inventariança. Em atendimento ao Ofício nº. 30/2018/NUCON/COPAR/SUPEF/STN-MF, o BNB transferiu a totalidade
de suas ações ordinárias, referentes ao FND, para a União Federal. Assim, na data de 24.01.2019, o Banco cedeu
voluntariamente 3,8 milhões de ações do FND para a União que, a partir dessa transferência, deteve 55,45%
da composição acionária do Banco. Apesar dessas mudanças, o tipo societário do Banco não sofreu nenhuma
alteração significativa.

102-11

Princípio ou abordagem da precaução

Página 16

102-12

Iniciativas externas

Páginas 72, 87

102-13

Participação em associações

Página 87

102-14

Declaração do decisor mais graduado da organização

Página 3

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

Página 34

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

Página 70

102-18

Estrutura de governança

Página 15
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INDICADOR

DESCRIÇÃO

RELATO

102-20

Responsabilidade de executivos por questões econômicas, ambientais e
sociais

Página 16

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-36

Processo para determinar remuneração

Página 56

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

102-40

Lista de partes interessadas

Páginas 82 e 83

SOBRE O RELATÓRIO

102-41

Acordos de negociação coletiva

Página 54

102-42

Base para a identificação e seleção de partes interessadas para engajamento

Páginas 82

GESTÃO AMBIENTAL

102-43

Abordagem para o engajamento das partes interessadas

Páginas 8, 30, 32, 36, 51, 65, 66, 83 e 86

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

102-44

Principais tópicos e preocupações levantadas

Página 8

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

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.

102-46

Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos

Página 8

102-47

Lista de tópicos materiais

Páginas 8, 9 e 10

102-48

Reformulação de informações

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.

102-49

Alterações em escopo e limites

Página 8

102-50

Período coberto pelo relatório

O relatório refere-se ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

102-51

Data do último relatório

O último relatório publicado em dezembro de 2019, com as informações referentes ao ano de 2018.

102-52

Ciclo de emissão de relatórios

Nossos relatórios de sustentabilidade vêm sendo publicados, anualmente, desde o ano de 2010. Todos os
documentos estão disponíveis no seguinte endereço: www.bnb.gov.br/relatorios-de-sustentabilidade.

102-53

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

Página 12

102-54

Declaração de elaboração do relatório de conformidade com Standards

Página 8

102-55

Sumário de conteúdo GRI

102-56

Verificação externa
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As informações deste relatório foram submetidas à verificação de auditoria externa independente (Ernst &
Young - EY), que emitiu o Relatório de Asseguração Limitada sobre o Relatório de Sustentabilidade do Banco
do Nordeste 2019, com comprovação de adequação às diretrizes da GRI.

INDICADOR

DESCRIÇÃO

RELATO
Uso eficiente dos recursos naturais

Página 10

PALAVRA DO PRESIDENTE

Descarte adequado de resíduos e tratamento de efluentes

Página 10

PERFIL ORGANIZACIONAL

Desenvolvimento regional

Página 27

Geração de emprego

Página 12

Acesso ao crédito

Página 28

Incentivo à pesquisa

Página 64

Crédito Verde

Página 43

Critérios socioambientais para concessão de financiamento

Página 11

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Combate ao desmatamento ilegal

Página 11

INCENTIVO À PESQUISA

Responsabilidade socioambiental

Página 48

Combate à discriminação e ao assédio

Página 11

Acessibilidade e inclusão digital

Página 48

Ética nos negócios

Página 70

Uso eficiente dos recursos naturais

Página 10

Descarte adequado de resíduos e tratamento de efluentes

Página 10

Desenvolvimento regional

Página 27

Geração de emprego

Página 12

Acesso ao crédito

Página 28

Incentivo à pesquisa

Página 64

Crédito Verde

Página 43

Critérios socioambientais para concessão de financiamento

Página 11

Combate ao desmatamento ilegal

Página 11

Responsabilidade socioambiental

Página 48

Combate à discriminação e ao assédio

Página 72

Acessibilidade e inclusão digital

Página 48

Ética nos negócios

Página 70
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Forma de gestão do Tópico Material e seus componentes

INDICADOR

DESCRIÇÃO

RELATO
Uso eficiente dos recursos naturais

Página 10

PALAVRA DO PRESIDENTE

Descarte adequado de resíduos e tratamento de efluentes

Página 10

PERFIL ORGANIZACIONAL

Desenvolvimento regional

Página 27

Geração de emprego

Página 12

Acesso ao crédito

Página 28

Incentivo à pesquisa

Página 64

Crédito Verde

Página 43

Critérios socioambientais para concessão de financiamento

Página 11

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Combate ao desmatamento ilegal

Página 11

INCENTIVO À PESQUISA

Responsabilidade socioambiental

Página 48

Combate à discriminação e ao assédio

Página 72

Acessibilidade e inclusão digital

Página 48

Ética nos negócios

Página 70
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103-3

Avaliação da forma de gestão do tópico material
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201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

Página 7

201-2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de
mudanças climáticas

Página 19

203-2

Impactos econômicos indiretos significativos

Página 33

205-2

Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção

Página 74

205-3

Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

Página 74

301-1

Materiais usados por peso ou volume

Páginas 23 e 24

302-1

Consumo de energia dentro da organização

Página 20 e 21

302-4

Redução do consumo de energia

Página 21

303-1

Consumo de água por fonte

Página 22

303-3

Água reciclada e reutilizada

Página 22

306-2

Resíduos por tipo e método de disposição

Página 25

401-1

Taxa de novos empregados e rotatividade

Páginas 53 e 54

402-1

Prazo mínimo de aviso prévio sobre mudanças organizacionais

Página 54

403-4

Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos

Página 58

INDICADOR

DESCRIÇÃO

RELATO

404-1

Número médio de horas de treinamento por ano, por empregado

Página 59

404-3

Percentual de empregados que recebem regularmente avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira

Página 56

RESULTADOS DE DESTAQUE EM 2019

405-1

Diversidade de órgãos de governança e empregados

Páginas 71 e 72

SOBRE O RELATÓRIO

405-2

Proporção de salário base entre homens e mulheres

Página 54

406-1

Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas

Página 72

415-1

Contribuições políticas

Página 86

FS13

Pontos de acesso em áreas de baixa população ou economicamente desfavorecidas, por tipo

Página 29
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