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ANEXOS E APÊNDICES

APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE), exercício 2016, apresenta os resultados econômicos, sociais e financeiros, bem
como uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão do Fundo
Constitucional.
Foi elaborado em cumprimento às determinações legais do Tribunal de Contas da
União (TCU), que elenca o FNE como Unidade Prestadora de Contas (UPC), portanto,
peça integrante da Prestação de Contas Anual da referida Unidade, nos moldes
estabelecidos pela Instrução Normativa TCU nº 63, de 01/09/2010, Instrução
Normativa TCU nº 72, de 15/05/2013, Decisão Normativa TCU nº 154, de 19/10/2016
e Portaria TCU nº 59, de 17/01/2017.
O FNE, instituído pela Lei Federal n.º 7.827, de 27.09.1989, objetiva contribuir para o
desenvolvimento econômico e social da região Nordeste mediante a execução de
programas de financiamento aos diversos setores produtivos. Sua administração é
exercida conjuntamente pelo Ministério da Integração Nacional (MI), que estabelece
as diretrizes e as orientações gerais para aplicação dos recursos, de forma a
compatibilizar os programas de financiamento com as orientações da política
macroeconômica, das políticas setoriais e da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR), pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Condel/Sudene), ao qual cabe aprovar a programação
anual de aplicação dos recursos e determinar as medidas necessárias ao cumprimento
das diretrizes estabelecidas e pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), a quem
cabe a operacionalização dos financiamentos.
Neste relatório consta uma visão geral sobre o FNE, o detalhamento da estrutura
organizacional e as principais unidades envolvidas no processo de concessão do
crédito, com destaque para toda estrutura de governança, gestão de riscos e controles
internos, bem como as áreas de recursos humanos e tecnologia da informação. O
relatório apresenta, ainda, o desempenho do BNB na operacionalização do plano de
contratações com as respectivas demonstrações financeiras.
Os itens abaixo, apresentados e comentados, contemplam as principais ações
realizadas no exercício de 2016, com seus resultados e análises, tendo como principal
referência as metas estabelecidas na Programação do FNE 2016.
Atendimento às regiões de menor dinamismo
A redução das desigualdades regionais é um dos eixos centrais da estratégia de
desenvolvimento do País. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)
tem o duplo propósito de reduzir as desigualdades regionais e de priorizar áreas e
setores econômicos visando à dinamização, preservação ou recuperação de atividades
produtivas. O FNE atende à PNDR ao priorizar as sub-regiões de Baixa Renda,
Dinâmicas e Estagnadas1, ampliando o acesso ao crédito nos nove estados do
Nordeste, no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, onde foi aplicado, em
2016, o montante de R$ 9,5 bilhões, ou seja, 84% dos recursos contratados foram
direcionados a essas regiões de menor dinamismo (Gráfico 1).
1

A PNDR adota a metodologia de segmentar os municípios brasileiros considerando: i) Rendimento
Médio Mensal por Habitante, englobando todas as fontes declaradas (salários, benefícios e pensões); e
ii) Taxa Geométrica de Variação dos Produtos Internos Brutos Municipais por habitante. Com base
nesta classificação, foram definidos quatro tipos de sub-regiões, a saber: 1) Alta Renda; 2) Dinâmicas;
3) Estagnadas; e 4) Baixa Renda.

Gráfico 1 - Valor contratado por tipologia da PNDR
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31%
Fonte: BNB - Ambiente de Controle de Operações de Crédito. Elaboração: BNB - ETENE

Em relação ao semiárido2, foram aplicados R$ 4,2 bilhões, volume 14,6% superior ao
da programação anual para essa região climática que foi de R$ 3,7 bilhões. Tal volume
representa 57,3% dos recursos transferidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
para compor o Fundo, ao longo de 2016 (Tabela 1).
Tabela 1 - Contratações no Semiárido
Valores em R$ mil

Região

Quantidade de operações

Semiárido

355.637

Valor contratado

Programado

(A)

(B)

4.193.153

3.660.000

(A) / (B)
114,6%

Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

Contratações FNE
As contratações com recursos do FNE, em 2016, alcançaram montante de R$ 11,2
bilhões, por meio de 538.528 operações de crédito, registrando redução nominal de
2,2% em relação ao mesmo período de 2015. Observe-se que o cenário econômico
recessivo refletiu sobre os demais bancos de desenvolvimento, a exemplo do BNDES,
que registrou, no mesmo exercício de 2016, queda de cerca de 49,0% em relação a
2015, nos valores desembolsados na Região Nordeste (BNDES. Boletim de
Desempenho, 31/12/ 2016).
As contratações realizadas com recursos do FNE, no exercício de 2016, foram
distribuídas por setor de atividade econômica da seguinte maneira: no Setor Rural
foram contratados aproximadamente R$ 5,9 bilhões, o que equivale a 52% do total de
recursos contratados no exercício; o Setor de Comércio e Serviços absorveu 26% e no
2

Semiárido é uma denominação para regiões com baixo índice pluviométrico e baixa umidade. Ocupa
18,2% do território, compreende 20% dos municípios e 11,84% da população brasileira.

Setor Industrial as contratações alcançaram 13% do total de contratações do exercício.
No Setor de Infraestrutura foram contratadas 4% do total de recursos do exercício, no
de Turismo 3%, e no Agroindustrial 2% do montante contratado neste ano de 2016
(Gráfico 2).
Gráfico 2 - Valor contratado por setor econômico
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Fonte: BNB - Ambiente de Controle de Operações de Crédito. Elaboração: BNB - ETENE

Quanto ao porte, os recursos aplicados priorizaram os mini produtores, micro e
pequenas empresas e as empresas de porte pequeno-médio, bem como os
empreendedores formais. O desempenho das aplicações do FNE, em 2016, ultrapassa
a meta de 51,1% estabelecida para contratações junto a esse porte em 9,9 pontos
percentuais (Gráfico 3).
Quando se considera os portes mini, micro e pequeno, cuja meta é de 30% do
montante das contratações, a meta foi ultrapassada em 20,0 pontos percentuais
(Gráfico 3).
As atividades mais financiadas em empreendimentos de menor porte relacionam-se à
produção de aves, ovinos, bovinos e suínos, ao comércio varejista e à indústria de
alimentos.

Gráfico 3 - Valor contratado por porte
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Fonte: BNB - Ambiente de Controle de Operações de Crédito. Elaboração: BNB - ETENE

Cartão BNB
O Cartão BNB foi criado para agilizar o processo de concessão de crédito rotativo préaprovado destinado a financiar a aquisição isolada de máquinas, equipamentos,
veículos, móveis e utensílios, matérias-primas, insumos ou mercadorias necessários às
atividades dos empreendimentos financiados. No exercício de 2016, foram
desembolsados cerca de R$ 21,0 milhões.
Financiamento com foco na Sustentabilidade e na Inovação
Em 2016, os financiamentos a projetos relacionados ao meio ambiente somaram R$
1,6 bilhão, por meio do programa FNE Verde e do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) nas modalidades Pronaf Semiárido,
Pronaf Floresta, Pronaf Eco e Pronaf Agroecologia e mais de R$ 590,0 milhões
aplicados no programa FNE Inovação.
No exercício de 2016, foi criado o FNE Sol que é uma linha de financiamento que visa
atender especificamente à aquisição de sistemas para micro e mini geração distribuída
de energia por fontes renováveis, iniciando-se a operacionalização neste mesmo ano, e
cujos valores contratados ultrapassaram R$ 19,8 milhões.
Para financiar investimentos com foco na gestão eficiente e no uso sustentável da água
foi criada em dezembro de 2016, a linha de financiamento FNE Água, cuja
operacionalização também foi iniciada no exercício de 2016 e os projetos contratados,
no exercício, superaram o valor de R$ 400,0 milhões.
Com o objetivo de fomentar a inovação, por meio da oferta de cursos, eventos de
estímulo à criatividade e à formação de negócios inovadores, mentoria, formação de
parcerias, incubação de projetos e ideias, e aceleração de empresas constituídas, foi
criado o Hub Inovação Nordeste (HUBINE).
E, ainda em 2016, foi criada a linha de financiamento FNE Semente que visa fomentar
o empreendedorismo, atraindo e mantendo na Região capital humano e projetos de
negócios com alto potencial de crescimento, por meio de apoio a empresas nascentes,

Startups, em estágio de implementação. A operacionalização do Programa se dará no
exercício de 2017.
O Banco tem trabalhado de maneira permanente visando ao aprimoramento das regras
de enquadramento de projetos inovadores, identificando aqueles que apresentem bom
potencial de retornos sociais e externalidades positivas para a economia regional, bem
como em programas de financiamento que atentem para a dimensão ambiental e
permitam a operacionalização dos projetos de maneira duradoura, tratando
preventivamente os possíveis impactos negativos ao meio ambiente.
FNE Itinerante
O FNE Itinerante, fruto de parceria entre o Ministério da Integração Nacional (MI) e a
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), foi criado com objetivo
de ampliar a divulgação do FNE e de suas linhas de financiamento aos agentes
produtivos de pequeno porte, instalados nos municípios que apresentam maiores
dificuldades de acesso ao sistema bancário. Os eventos do FNE Itinerante ofertam
palestras técnicas e informativas, atendimento individual e agendamento de visitas
gerenciais.
Em 2016, ocorreram 214 encontros contemplando os nove estados da Região
Nordeste, o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo, sendo 67,3% das
reuniões realizadas em municípios localizados na região do semiárido.
Recuperação de crédito
Em 2016, o Banco do Nordeste regularizou 27.454 operações de crédito no âmbito do
FNE, implicando a recuperação de dívidas no montante de R$ 400,5 milhões.
Tem contribuído para isso, o trabalho conjunto do ETENE com as áreas técnicas para
o desenvolvimento de modelos econométricos de probabilidade de inadimplência em
operações atualmente adimplentes, orientando ações preventivas; bem como a
probabilidade de recuperação de operações inadimplentes, otimizando as ações
corretivas. O objetivo é aumentar a eficiência e a efetividade dos processos de
prevenção e de recuperação de crédito.
Matriz de Insumo-Produto
Utilizando-se a Matriz de Insumo-Produto do Nordeste e estados, calcula-se que as
contratações realizadas em 2016, com recursos do FNE, possam gerar e/ou manter na
Região, por meio de efeitos diretos, indiretos e de renda, acréscimo de produção bruta
regional de, aproximadamente, R$ 23,1 bilhões. O setor que tem a maior participação
no valor bruto da produção regional é o Rural, com 52,5% desse valor, ficando o setor
de Comércio como segundo em participação, 19,8%, e o setor industrial com 13,8%,
em terceiro.
Principais Dificuldades
Comparando-se dezembro de 2015 com o mesmo mês de 2016, constata-se uma
deterioração no quadro econômico nacional, devido, principalmente, à conjugação de
um ambiente econômico recessivo com juros altos. Nesse cenário há uma retração de
investimentos devido à queda nos indicadores de confiança dos empresários e
consumidores.
Alie-se a esses fatores a menor capacidade de endividamento das pessoas e das
empresas e o crescimento da inadimplência dos consumidores.

Em âmbito regional, pode-se afirmar que a economia do Nordeste acompanhou a
economia brasileira no processo recessivo. Tal cenário causou impactos, de maneira
geral, em todos os setores da economia. Além disso, na Região Nordeste, ocorreu um
longo período de estiagem de 2011 a 2016.
O Banco do Nordeste, por meio do ETENE, monitora diariamente os indicadores de
nível de atividade da economia regional e nacional, disseminando informações
relevantes para subsidiar a tomada de decisões operacionais e estratégicas, para todas
as áreas do Banco, por meio de boletins diários e relatórios mensais.
Adicionalmente, o Banco tem desenvolvido modelos estatísticos de previsão do nível
de atividade da Região e os respectivos impactos sobre os resultados do Banco,
notadamente no que se refere às relações entre as aplicações do FNE, inadimplência e
provisões.
Considerações Finais
Apesar das dificuldades e restrições, o Banco do Nordeste atuou de forma proativa no
sentido de alcançar os objetivos e metas do FNE, primando pela eficiência e eficácia
dos processos operacionais, e buscando efetividade em suas ações de apoio ao
desenvolvimento regional, com foco nos princípios éticos.
Assim, foram criados os vários produtos e instrumentos, descritos anteriormente, para
agilizar e estimular o processo de financiamento, notadamente na região semiárida e
com prioridade para os produtores e empresas de menor porte.
Internamente, o BNB atuou na integração das ações de planejamento, execução,
monitoramento e avaliação da aplicação dos recursos do Fundo, otimizando o processo
de crédito, aperfeiçoando os mecanismos de governança corporativa e de controle de
riscos e ampliando os investimentos em infraestrutura de tecnologia da informação.
Além disso, foram intensificadas as ações visando a regularização e a recuperação de
créditos.
Por outro lado, o monitoramento e as avaliações sistemáticas, realizadas pelo ETENE,
das aplicações com recursos do FNE, permitem identificar projetos que apresentam
maior retorno social, superior ao retorno privado. Essas avaliações têm orientado o
delineamento de novas políticas, principalmente aquelas com foco em inovação, em
infraestrutura nas cidades médias, dentre outras. Enfim, essas avaliações contribuem
para a identificação de projetos que gerem maiores externalidades positivas e para o
desenho de políticas públicas que capturem tais oportunidades.
Em síntese, mesmo diante de um cenário econômico recessivo, o BNB obteve um bom
desempenho na operacionalização dos recursos do FNE, superando metas prioritárias
da Programação Anual e sua atuação foi importante no sentido de dar continuidade e
de fortalecer as políticas de desenvolvimento regional.
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE
1.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS
O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) tem por objetivo contribuir
para o desenvolvimento econômico e social da região mediante a execução de programas de
financiamento aos setores produtivos. Atualmente, os recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento são os principais instrumentos de financiamento da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (PNDR) onde parcelas de recursos tributários da União são destacadas
para implementação de políticas de desenvolvimento regional e de redução das desigualdades interregionais do País.
O FNE destina-se ao financiamento de empreendimentos nos nove estados do Nordeste
(Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) e
no norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, que guardam características climáticas
semelhantes às do Nordeste, abrangendo 1.990 municípios.
Inerente à criação do FNE é a determinação do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB)
como Banco operador e órgão administrador do Fundo juntamente com o Ministério da Integração
Nacional (MI) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), órgãos
responsáveis pelas diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos.
Assim, estruturas e processos internos, rede de agências, práticas de gestão, plataforma
tecnológica, controles internos, dentre outros elementos da organização do BNB são abordados
como parte inseparável da gestão do FNE, que, de maneira geral, abrange todo o Banco, enquanto
instituição de desenvolvimento regional. No entanto, podem-se destacar subunidades
administrativas que, mais especificamente, estão relacionadas à operacionalização e à gestão do
Fundo.
O FNE é composto por programas de financiamento produtivo de longo prazo direcionados
a todos os setores da economia. A composição desses programas apresenta sistemáticos ajustes e
revisões para manter-se em consonância com a conjuntura econômica, visando priorizar a superação
das carências existentes e maximizar as oportunidades de negócios para a Região.
De modo geral, pode-se afirmar que os recursos do FNE favorecem o fomento ao
desenvolvimento regional, possibilitando ao BNB disponibilizar financiamento ao setor produtivo,
apoiar a implementação de políticas públicas e atuar em articulação com as entidades públicas e a
sociedade civil organizada, importantes parceiros para o alcance dos objetivos preconizados no
planejamento regional.
1.2. NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) é uma instituição financeira múltipla criada pela
Lei Federal nº 1649, de 19.07.1952 e organizada sob a forma de sociedade de economia mista, de
capital aberto, tendo mais de 90% de seu capital sob o controle do Governo Federal. Atualmente, é
a maior instituição da América Latina voltada para o desenvolvimento regional, operando como
órgão executor de políticas públicas, cabendo-lhe a operacionalização de programas como o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a administração do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Além dos recursos federais, o Banco tem
acesso a outras fontes de financiamento nos mercados interno e externo, por meio de parcerias e
alianças com instituições nacionais e internacionais, incluindo instituições multilaterais, como o
Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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O FNE foi instituído pela Lei Federal nº 7.827, de 27.09.1989, que regulamentou o artigo 159,
inciso I, alínea c, da Constituição Federal de 1988. Sua administração é exercida conjuntamente
pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Condel/Sudene), Ministério da Integração Nacional (MI) e pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A
(BNB). Os programas de financiamento são construídos por representações dos governos estaduais
e aprovados Condel-Sudene.
Dentre as diretrizes gerais do referido Fundo destacam-se o alinhamento à Política Nacional
de Desenvolvimento Regional (PNDR), instituída pelo Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de
2007, às políticas setoriais e macroeconômicas do Governo Federal, tais como o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), o Programa de Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas e a Política de
Desenvolvimento Produtivo.
O FNE é operacionalizado por meio de programas de financiamento de longo prazo
direcionados a todos os setores da economia que são atualizados periodicamente de modo a se
adequarem a conjuntura econômica, maximizando as oportunidades de negócios, de modo a
contribuir para a superação das carências existentes.
As diretrizes são formalizadas por meio da Programação Regional FNE 2016, elaborada em
articulação com as entidades públicas e a sociedade civil organizada. A Programação do FNE
constitui instrumento normativo e de planejamento, elaborada sob a coordenação do BNB com ativa
participação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Condel/Sudene), do Ministério
da Integração Nacional (MI), bem como com a contribuição de várias unidades do BNB, de
entidades públicas e da sociedade civil organizada. Após sua aprovação pelos órgãos competentes,
o conteúdo é detalhado, passando a compor os normativos interno do Banco do Nordeste.
Na elaboração e na execução da Programação Regional FNE 2016, foram observados os
seguintes normativos:
a) Portaria MI nº 203, de 28.08.2015, que estabelece as diretrizes e orientações gerais para a
definição, pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Condel/Sudene), com vistas à elaboração da proposta de financiamento para 2016;
b) Resolução Condel/Sudene nº 087/2015 de 29.10.2015 que trata das diretrizes e prioridades
que deverão nortear a proposta de aplicação dos recursos do FNE para 2016;
c) Resolução Condel/Sudene nº 089/2015 de 14.12.2015 que aprovou o programa de
aplicação dos recursos do FNE para o exercício de 2016;
d) Resolução Bacen 4.423, de 25.06.2015; 4.452, de 17.12.2015; 4.470, de 14.03.2016 e
4.503, de 30.06.2016 que definem os encargos financeiros e bônus de adimplência das
operações dos Fundos Constitucionais;
e) Resolução Condel/Sudene nº 099/2016, de 22.09.2016, e nº 102/2016, de 12.12.2016, que
tratam de readequações no plano de aplicações bem como ajustes nas condições gerais e
nos programas de financiamento do FNE.
A rede de agências do BNB operacionaliza a Programação Regional do FNE por meio do
normativo interno 1101-Manual Básico-Operações de Crédito.
1.3. ORGANOGRAMA
A estrutura organizacional do Banco do Nordeste retrata a amplitude de sua atuação enquanto
banco múltiplo, ou seja, além de administrar o FNE, opera e gerencia um portfólio de produtos e
serviços próprios de uma instituição financeira. Desse modo, não existem áreas com
responsabilidades exclusivas de gerenciamento ou operacionalização do FNE. Os programas de
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financiamento produtivo cuja fonte de recursos é o FNE perpassam as diferentes áreas do Banco,
não sendo possível traçar um organograma específico para esse Fundo.
No Organograma do Banco do Nordeste, exposto na Figura 1.1, constam as superintendências
com atribuições relacionadas com o processo operacional do FNE e que estão destacadas em
vermelho. Suas competências estão descritas resumidamente no Quadro 1.1.
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Figura 1.1 - Organograma do Banco

Seção 1-5

Quadro 1.1 - Competências das áreas estratégicas relacionadas ao FNE
Diretoria
Vinculada

Diretoria de
Planejamento

Órgãos / Áreas Estratégicas

Superintendência de Políticas
de Desenvolvimento
Superintendência de Negócios
de Varejo e Agronegócios
Superintendência de Negócios
de Atacado e Governo

Diretoria de
Negócios

Diretoria Financeira
e de Crédito

Diretoria de
Controle e Risco

Presidência

Superintendência de
Distribuição e Supervisão da
Rede de Agências
Superintendência de
Microfinança e Agricultura
Familiar
Superintendência de
Concessão de Crédito e
Administração das Centrais de
Crédito
Superintendência de Controle
Financeiro
Superintendência de Controles
Internos, Segurança e Gestão
De Riscos
Escritório Técnico de Estudos
Econômicos do Nordeste
(ETENE)

Competências
Elaborar, de forma participativa, a proposta de Programação
Regional FNE 2016 encaminhando para aprovação dos órgãos
competentes; elaborar os normativos internos correspondentes às
políticas e programas de financiamento do FNE expressos na
Programação e monitorar a execução da Programação.
Gerenciar as estratégias de negócios com os segmentos micro e
pequena empresa, pequeno e miniprodutor rural e pessoa física .
Gerenciar as estratégias de negócios dos segmentos corporate,
empresas de médio e grande portes e Governo;
Apoiar a estruturação de negócios dos segmentos corporate e
empresas de médio e grande portes.
Realizar gestão estratégica junto às Superintendências Estaduais e
rede de agências para o cumprimento de metas, objetivando a
maximização dos resultados do Banco.
Gerenciar os segmentos de microempreendedores rurais e urbanos e
mini e pequenos produtores vinculados a agricultura familiar.

Propor estratégias para a concessão de crédito em busca de agilidade,
segurança e eficiência operacional.
Realizar a gestão contábil-financeira do Banco e do FNE,
abrangendo o processo contábil, avaliação de resultados, orçamento,
gestão do capital, gestão tributária e controle financeiro das
operações de crédito.
Administrar as ações de identificação, mitigação, controle e
monitoramento dos riscos da atividade bancária, e assegurar o
cumprimento das normas legais e regulamentares
Elaborar, promover e difundir estudos, pesquisas e informações
socioeconômicas e avaliar políticas e programas, subsidiando a ação
do BNB e da sociedade na busca do desenvolvimento regional
sustentável.

Superintendentes
Titulares

Período de
Atuação

44512 - Francisco José
Araujo Bezerra

De 01/01/2016 a
31/12/2016

107980 - Luiz Sérgio
Farias Machado

De 01/01/2016 a
31/12/2016

59005 - José Valter
Bento de Freitas

De 01/01/2016 a
31/12/2016

103772 - Helton Chagas
Mendes

De 01/01/2016 a
31/12/2015

40541 - Stelio Gama
Lyra Junior

De 01/01/2016 a
31/12/2016

100315 - José Andrade
Costa

De 01/01/2016 a
31/12/2016

48690 - José Jurandir
Bastos Mesquita

De 01/01/2016 a
31/12/2016

107816 - José MACÊDO
Barbosa

De 01/01/2016 a
31/12/2016

44512 - Francisco José
Araujo Bezerra

De 01/01/2016 a
31/12/2016
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
2.1

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O FNE foi criado por meio do artigo 159 da Constituição Federal de 1988 e regulamentado
pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989, tendo como objetivo contribuir para o desenvolvimento
econômico e social da região Nordeste por meio de programas de financiamento aos setores
produtivos, em consonância com os planos regionais de desenvolvimento.
A Programação Regional FNE 2016 é o documento que formaliza o planejamento anual onde
constam as condições gerais, o orçamento, o plano de aplicações e os programas de
financiamento (ver Apêndice 2.1). Expressa uma política de financiamento para o
desenvolvimento regional, baseada no marco regulatório (ver item 1.2 - Normas e
Regulamento de Criação, Alteração e Funcionamento da Unidade) e nas prioridades dos
estados, e se mostra especialmente relevante em momentos de retração da atividade
econômica, atuando como fator de manutenção e implantação de empreendimentos
produtivos.
Previamente à construção da Programação Regional do FNE, são estabelecidas as diretrizes,
prioridades e orientações gerais pelo MI e pelo Condel/Sudene. Para o exercício de 2016, as
normas editadas com essas finalidades foram: Portaria MI nº 203, de 28.08.2015; e Resolução
Condel/Sudene nº 087/2015 de 29.10.2015.
Na elaboração do documento foi utilizada uma metodologia participativa, ouvindo-se
gestores e técnicos do Banco das áreas que atuam na operacionalização do FNE e
representantes dos governos federal, estaduais e municipais, do setor produtivo e da sociedade
civil organizada por meio de reuniões de trabalho e seminários em cada um dos estados que
compõem a área de atuação do FNE. Concluído esse processo, o documento foi analisado pela
Sudene e Ministério da Integração e aprovado pelo Condel/Sudene, por meio de sua
Resolução Condel/Sudene nº 089/2015 de 14/12/2015.
A administração do FNE é exercida conjuntamente pelo Condel/Sudene, MI e pelo BNB que
participam do processo de construção, operacionalização e gestão da Programação Regional
do FNE.
2.1.1

Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício

2.1.1.1 Diretrizes Estratégicas
Os órgãos gestores do FNE, definem em nível estratégico, as diretrizes, as orientações e as
prioridades que servem de colunas de sustentação para as definições que compõem a
Programação Regional FNE 2016. Para o exercício de 2016, foram definidas as seguintes
diretrizes estratégicas pela Portaria MI nº 203, 28.08.2015:
a) formulação dos programas de financiamento do FNE em sintonia com a Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), as políticas setoriais e
macroeconômicas do Governo Federal, o Plano Regional de Desenvolvimento
(PRDNE) e as prioridades estabelecidas pelo Condel/Sudene;
b) previsão de aplicação dos recursos do Fundo para os estados da área de
financiamento do FNE, de modo a permitir a democratização do crédito para as
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atividades produtivas da região, observando o mínimo de 4,5% dos recursos
disponíveis para cada estado, exceto para o estado do Espírito Santo;
c) concessão de tratamento diferenciado e favorecido, no que diz respeito ao percentual
de limite de financiamento, aos projetos de mini e pequenos produtores rurais e de
micro e pequenas e médias empresas, beneficiários do FNE, bem como aos
empreendimentos que se localizem nos espaços prioritários da PNDR;
d) especial apoio a empreendimentos não governamentais de infraestrutura em
abastecimento de água;
e) vedação à concessão de crédito para aplicações em projetos de geração, transmissão
e distribuição de energia, exceto: nos casos de geração de energia para consumo
próprio do empreendimento, admitida a comercialização da energia excedente, desde
que limitada a 50% da capacidade de geração prevista no projeto; nos casos de
empresas de distribuição de energia elétrica sob intervenção do poder concedente,
nos termos da Lei nº 12.767 de 27.12.2012; nos casos de empreendimentos de
interesse de empresas ou grupos beneficiados por compromisso formal assumido em
plano de recuperação judicial pelo banco administrador, para concessão de novos
créditos, desde que apresentem capacidade econômico financeira
para o
endividamento das obrigações assumidas; nos casos de empreendimentos voltados à
geração de energia por aproveitamento das fontes de biomassa; nos casos de geração
de energia por pequenas centrais hidrelétricas, parques eólicos e centrais
fotovoltaicas;
f) vedação à aquisição de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações ou
equipamentos que apresentem índices de nacionalização, em valor, inferior a 60%,
para beneficiários com faturamento bruto anual superior a R$ 16 milhões exceto nos
casos em que alternativamente: não haja produção nacional da máquina, veículo,
aeronave, embarcação ou equipamento; a máquina, veículo, aeronave, embarcação
ou equipamento cumpra o Processo Produtivo Básico (PPB); a Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) da máquina, veículo, aeronave, embarcação ou
equipamento importado tiver alíquota 0% do Imposto de Importação;
g) orientações quanto à apresentação dos programas de financiamento, do
demonstrativo de disponibilidade de recursos e das projeções de financiamentos etc.
2.1.1.2 Diretrizes espaciais, setoriais e prioridades em nível tático
No nível tático, com base na Resolução Condel/Sudene nº 087/2015, de 29.10.2015 foram
definidas as seguintes diretrizes e prioridades:
a) Diretrizes espaciais e prioridades
i.

ii.

apoio a arranjos produtivos locais:
 atividades produtivas que congreguem e valorizem as potencialidades
locais, considerando a integração e/ou complementação das
oportunidades e atratividades dos investimentos;
tratamento diferenciado e favorecido aos projetos que se localizem nos espaços
reconhecidos como prioritários pela PNDR:
 projetos localizados na porção semiárida, nas mesorregiões diferenciadas
do MI, nas Regiões Integradas de Desenvolvimento (Rides) e nas subregiões prioritárias definidas pela PNDR (Baixa Renda, Estagnada e
Dinâmica);
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iii.

apoio preferencial a projetos rurais para agricultores familiares do Pronaf, mini
e pequenos produtores rurais, suas associações e cooperativas, bem como
empreendimentos localizados em municípios com situação de emergência ou
de calamidade pública reconhecida pelo MI, em decorrência de seca ou
estiagem, e tendo como foco a recuperação ou preservação das atividades
produtivas e no meio urbano para as MPEs, inclusive empreendedores
individuais, ressaltando as de áreas interioranas:
 atividades produtivas de uso intensivo de matérias-primas e mão de obra
locais;
 atividades que, sem prejuízo de produtividade e competitividade, enfatize
a geração de empregos formais e ampliação de renda.

b) Diretrizes setoriais e prioridades
i.

ii.

expansão, diversificação e modernização da base econômica regional:
 infraestrutura: transporte (inclusive multimodais), telecomunicações,
abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo os projetos do
PAC;
 cadeias produtivas: de veículos automotivos (inclusive veículos pesados),
tratores e máquinas agrícolas, indústria naval enfocando a formação de
rede de pequenos e médios fornecedores regionais;
 agroindústria e atividades complementares;
 indústria química (excluindo os explosivos), cadeia petroquímica,
inclusive extração, refino e transformação de petróleo e seus derivados,
além de biogás;
 metalurgia, siderurgia, material elétrico e de comunicações, material de
transporte, produtos farmacêuticos e veterinários;
 extração, beneficiamento e transformação de minerais metálicos e não
metálicos, em especial empresas de pequeno e médio portes;
 mecânica: fabricação de máquinas, aparelhos, equipamentos e sistemas
eletrônicos dedicados à automação industrial e controle de processos
produtivos e outras máquinas e equipamentos específicos (exclusive
armas, munições e equipamentos bélicos);
 pecuária: ovinocaprinocultura, bovinocultura (corte e leite), avicultura,
aquicultura e pesca;
 agropecuária irrigada; agricultura de sequeiro, desde que em áreas com
comprovada aptidão edafoclimática, considerando-se, inclusive, os
espaços de zoneamento ecológico-econômico;
 turismo, considerados os empreendimentos hoteleiros e outros projetos,
integrados ou não a complexos turísticos localizados em áreas
vocacionadas;
 indústria de calçados e artefatos, mobiliários, téxtil, confecções, inclusive
artigos de vestuários; Indústria de embalagens, inclusive metálicas,
plásticas e outros materiais compatíveis; Indústria de produtos
alimentares e bebidas.
apoio aos setores exportadores regionais:
 projetos que contemplem a exportação de parte ou toda produção para o
mercado externo, principalmente de bens manufaturados, em especial
aqueles vinculados e/ou articulados a empreendedores de pequeno e
médio portes.
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iii.

instalação de uma base produtiva contemplando setores e atividades portadoras
de futuro:
 projetos que atendam a novas competências tecnológicas referenciadas
nos Planos Estratégicos, com ações regionalizadas nas áreas de atuação
da Sudene;
 Segmentos de Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC,
eletroeletrônico,
fármacos,
semicondutores,
nanotecnologia,
biotecnologia, bioenergia, mecatrônica e microeletrônica e outros
segmentos correlacionados.

2.1.1.3 Programas setoriais e multissetoriais prioridades em nível operacional
Os programas de financiamentos com recursos do FNE constituem o direcionamento
operacional dos recursos, observando o marco regulatório, as diretrizes e prioridades e são
classificados em setoriais ou multissetoriais, segundo o público-alvo ou área temática a que se
destinam e compõem com o plano de aplicação dos recursos a Programação Regional do FNE
2016 e foram assim definidos:
a) Programas Setoriais

b)

i.

FNE Rural – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural do Nordeste;

ii.

FNE Irrigação – Programa de Financiamento à Agropecuária Irrigada;

iii.

FNE Aquipesca – Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura e
Pesca;

iv.

FNE Profrota Pesqueira – Programa de Financiamento da Ampliação e
Modernização da Frota Pesqueira Nacional;

v.

FNE Industrial – Programa de Apoio ao Setor Industrial do Nordeste;

vi.

FNE Agrin – Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria do
Nordeste;

vii.

FNE Proatur – Programa de Apoio ao Turismo Regional;

viii.

FNE Comércio e Serviços – Programa de Financiamento para os Setores
Comercial e de Serviços;

ix.

FNE Proinfra – Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da
Região Nordeste.

Programas Multissetoriais
i.

FNE Inovação – Programa de Financiamento à Inovação;

ii.

FNE Verde – Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental;

iii.

FNE MPE – Programa de Financiamento das Micro e Pequenas Empresas e ao
Empreendedor Individual;

iv.

Pronaf – com as seguintes linhas: Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – Grupos A, B, Microcrédito Produtivo Rural Grupo
B/Plano Safra Semiárido, A/C, Pronaf Comum, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem,
Pronaf Agroindústria, Pronaf Floresta, Pronaf Semiárido, Pronaf Agrinf, Pronaf
Agroecologia, Pronaf Eco e Pronaf Mais Alimentos.
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2.1.1.4 Plano de aplicação de recursos do FNE
Definidas as diretrizes estratégicas e prioridades, foi possível construir um plano de
aplicações dos recursos do FNE para o exercício 2016, partindo das projeções estabelecidas
pelos órgãos gestores a partir dos parâmetro definidos na Lei nº 7.827, de 27/09/1989, que
consiste em uma parcela de fonte estável de recursos e dos recursos reembolsados pelos
beneficiários do crédito.
Para o plano de aplicações para o exercício de 2016 foi estabelecido o montante de R$ 18,5
bilhões, sendo R$ 14,1 bilhões da programação padrão e R$ 4,4 bilhões para financiamento de
projetos estruturantes de grande porte constituindo a programação específica.
Segundo o documento da Programa Regional FNE 2016 "os valores apresentados são
passíveis de ajuste, devendo ser analisados como estimativas para fins de planejamento e não
como verbas inflexíveis para alocação dos recursos".
Tabela 2.1 - FNE 2016 - Estimativa de disponibilidade de recursos - Posição 31/12/2016
Valor em R$ bilhões
DISCRIMINAÇÃO

VALOR

ORIGEM DE RECURSOS (A)

30,0

Disponibilidades previstas ao final do exercício anterior

11,3

Transferências da União

(1)

6,9

Reembolsos de Operações (Líquido de Bônus de Adimplência)

9,4

Remuneração das Disponibilidades

1,7

Outros

(2)

0,7

APLICAÇÃO DE RECURSOS (B)

(3,1)

Taxa de Administração

(1,4)

Del credere BNB

(1,3)

(3)

(0,4)

Outros

DISPONÍVEL TOTAL (A+B)

26,9

SALDO A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(8,4)

DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO(4)

18,5

Fonte: BNB - Ambiente de Políticas de Desenvolvimento - Programação Regional FNE 2016
Notas:
(1) Entrada efetiva de recursos de janeiro a outubro/2016 + estimativa de transferências da STN para novembro e
dezembro de 2016;
(2) Cobertura de parcelas de risco do BNB, reembolsos de créditos baixados como PJ e cobertura de risco por
Fundos de Aval/PROAGRO/INCRA;
(3) Del Credere de instituições operadoras, remunerações do BNB sobre operações Pronaf e despesas de
auditoria externa.
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Tabela 2.2 - FNE 2016 - Projeção de financiamento por estado e setor de atividade
Valor em R$ milhões

SETOR DE ATIVIDADE
UF

Agricultura Pecuária Indústria
(1) (2)

(2) (3)

(1)

Agro
indústria

Turismo

(2) (4)

Comércio
Infra
e Serviços estrutura
(1)

TOTAL

[%] UF

(4)

AL
60,0
90,0
285,0
35,0
50,0
140,0
_
BA
855,0
690,0
690,0
35,0
35,0
565,0
320,0
CE
175,0
310,0
685,0
15,0
85,0
760,0
90,0
ES
60,0
35,0
70,0
125,0
5,0
55,0
_
MA
435,0
430,0
70,0
15,0
20,0
435,0
_
MG
225,0
255,0
65,0
5,0
5,0
210,0
_
PB
50,0
200,0
120,0
10,0
65,0
290,0
60,0
PE
155,0
230,0
150,0
25,0
175,0
915,0
360,0
PI
400,0
245,0
55,0
10,0
10,0
215,0
300,0
RN
40,0
155,0
80,0
10,0
40,0
370,0
240,0
SE
110,0
115,0
145,0
95,0
15,0
155,0
_
TOTAL
2.565,0
2.755,0
2.415,0
380,0
505,0
4.110,0
1.370,0
Setor
18,2%
19,5%
17,1%
2,7%
3,6%
29,1%
9,7%
Programação específica para financiamento de projetos estruturantes estabelecida pela
Resolução Condel nº 102, de 12/12/2016

660,0
4,7%
3190,0
22,6%
2120,0
15,0%
350,0
2,5%
1405,0
10,0%
765,0
5,4%
795,0
5,6%
2010,0
14,3%
1235,0
8,8%
935,0
6,6%
635,0
4,5%
14.100,0 100,0%
100,0%
4.400,00

Total disponível para aplicação
18.500,00
Fonte: BNB - Ambiente de Políticas de Desenvolvimento - Programação Regional FNE 2016
Notas: (1) Inclusive Meio Ambiente/ Inovação; (2) Inclusive Pronaf;(3) Inclusive Aquicultura e Pesca; (4)
Inclusive Meio Ambiente.

Tabela 2.3 - FNE 2016 - Projeção de financiamento para o semiárido (PNDR)
REGIÃO

Valor em R$ milhões
VALOR

Semiárido (*)
Fonte: BNB - Ambiente de Políticas de Desenvolvimento - Programação Regional FNE 2016
Nota: (*) Considerado o percentual de 50% do ingresso de recursos previsto para o FNE em 2016.

3.660,00

Tabela 2.4 - FNE 2016 - Projeção de financiamento por mesorregião (PNDR)
Valor em R$ milhões
MESORREGIÃO DIFERENCIADA
Águas Emendadas
Bico do Papagaio
Chapada das Mangabeiras
Chapada do Araripe
Seridó
Vale do Jequitinhonha/Mucuri
Xingó
TOTAL
Fonte: BNB - Ambiente de Políticas de Desenvolvimento - Programação Regional FNE 2016

VALOR
40,0
100,0
630,0
305,0
120,0
375,0
260,0
1.830,0
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Tabela 2.5 - FNE 2016: Projeção de financiamento por Ride (PNDR)
RIDE

Valor em R$ milhões
VALOR

Petrolina - Juazeiro (PE/BA)
Grande Teresina - Timon (PI/MA)
TOTAL
Fonte: BNB - Ambiente de Políticas de Desenvolvimento - Programação Regional FNE 2016

140,0
163,0
303,0

Tabela 2.6 - FNE 2016 - Projeção de financiamento por programa de crédito
PROGRAMA

[%]

1. PROGRAMAS SETORIAIS
52,3
- FNE Rural
17,3
- FNE Aquipesca
0,2
0,0
-FNE Profrota Pesqueira(1)
- FNE Industrial
9,3
- FNE Irrigação
1,8
- FNE Agrin
2,2
- FNE Proatur
2,9
- FNE Comércio e Serviços (2)
15,7
- FNE Proinfra
2,9
2. PROGRAMAS MULTISSETORIAIS
47,7
- Pronaf (3)
17,0
- FNE Inovação
4,8
- FNE Verde
9,2
- FNE MPE
16,7
TOTAL
100,0
Fonte: : BNB - Ambiente de Políticas de Desenvolvimento - Programação Regional FNE 2016
Notas: (1) Projeção de acordo com a demanda apresentada, sendo que ao longo da execução desta Programação
poderão ser destinados recursos no âmbito do Programa, conforme venha a estabelecer sua regulamentação;
(2) A projeção de financiamento para Comércio e Serviços, de 29,1% do total anual do FNE (conforme Tabela
2.3), considera também os financiamentos nos programas multissetoriais FNE MPE, FNE Inovação e FNE Verde
para esse Setor; (3) Projeção de demanda efetiva para a agricultura familiar, assegurando-se recursos adicionais,
em observância ao art. 7º da Lei nº 9.126/1995, alterado pela Lei nº 12.249/2010.

Tabela 2.7 - FNE 2016 - Projeção de financiamento por porte de beneficiário
PORTE
[%]
51,1 (*)
Mini, Micro, Pequeno e Pequeno-Médio
48,9
Médio e Grande
TOTAL
100,0
Fonte: BNB - Ambiente de Políticas de Desenvolvimento - Programação Regional FNE 2016
Nota: (*) Observado o limite mínimo de 30% para beneficiários de mini, micro e pequeno portes.

2.1.1.5 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos
Os recursos dos fundos constitucionais de financiamento são os principais instrumentos de
financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), a qual estabelece
parâmetros para o plano de aplicações dos fundos constitucionais relativos à distribuição
espacial dos financiamentos, priorizando algumas áreas, a exemplo do semiárido, das
mesorregiões diferenciadas e das Regiões Integradas de Desenvolvimento (Rides), nas quais
são executados projetos de desenvolvimentos no âmbito da agenda do Ministério da
Integração Nacional.

Seção 2 - 8

O objetivo do FNE é contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região
compreendida como a área de atuação da Sudene por meio de uma política pública de
financiamento. A regulamentação do FNE define o BNB como instituição financeira
responsável pela administração dos recursos, de modo a promover um fluxo crescente de
investimentos nos setores produtivos regionais. Essa ação encontra-se alicerçada pelas
diretrizes estratégicas formuladas pelo MI e pelas prioridades do Condel/Sudene, que se
constituem a base para a Programação Regional do FNE realizada anualmente.
O BNB, em conformidade com a sua responsabilidade institucional, desempenha papel de
agente executor de políticas públicas governamentais, por meio da concessão de créditos
alinhados aos programas, objetivos e metas previamente definidos pelo Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG e pelos ministérios executores das políticas
públicas. No Plano Plurianual do Governo, contribui para o alcance de objetivos e metas
estabelecidos por meio de Iniciativas (com financiamentos vinculados), e ações do orçamento
de investimentos das estatais. Apesar do FNE não ter uma rubrica específica no PPA 20162019, ele permeia alguns programas temáticos inseridos no contexto dos programas e
objetivos de responsabilidade de diversos ministérios e que se encontram detalhados no
Apêndice 2.2.

2.2

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

2.2.1 Restos a pagar de exercícios anteriores
Quadro 2.1 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores
Valores em R$ 1,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO
2015

MONTANTE
01/01/2016

PAGAMENTO

SALDO A
PAGAR
31/12/2016

225.781.978,45

225.781.978,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

...

...
0,00
Fonte: Ambiente de Controladoria – BNB (2016).

2.2.1.1

CANCELAMENTO

Análise crítica

A inscrição em Restos a Pagar segue as orientações da STN. Em 2016, é registrado valor em
Restos a Pagar relativo à estimativa de arrecadação, fornecida pela STN, para o terceiro
decêndio do mês de dezembro de 2015, cuja transferência dos recursos para o FNE ocorre no
primeiro decêndio do mês de janeiro 2016. Não há registro de Restos a Pagar com inscrições
anteriores a 2015. O montante inscrito registrado em 01.01.2016, foi integralmente pago no
exercício de 2016, não se verificando cancelamento de valores inscritos.
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2.2.2 Informações sobre a execução das despesas
Quadro 2.2 – Despesas por modalidade de contratação
Valores em R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO
CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO
NORDESTE - FNE

CÓDIGO UO: 74915

DESPESA LIQUIDADA

MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO
1.Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)

UGO: 537001

DESPESA PAGA

2016

2015

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
g)Regime Diferenciado
Contratações Públicas
2. Contratações Diretas (h+i)

de

h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k)Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros

7.090.462.939,68 6.085.548.968,36 7.090.462.939,68 6.085.548.968,36

6. Total (1+2+3+4+5)

7.090.462.939,68 6.085.548.968,36 7.090.462.939,68 6.085.548.968,36
Fonte: Ambiente de Controladoria – BNB (2016).

2.2.2.1 Análise crítica
Os valores registrados no item 5.Outros referem-se aos recursos transferidos pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) para o FNE, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual
(LOA), destinados à aplicação em financiamentos ao setor produtivo da Região Nordeste
(Quadros 2.2 e 2.3), na forma da Lei nº 7.827/1989.
Observou-se um crescimento de 16,5% nas despesas pagas e nas despesas liquidadas, em face
do crescimento das liberações de recursos para beneficiários de financiamentos contratados.
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2.2.3 Despesas por grupo e elemento de despesa
Quadro 2.3 – Despesas por grupo e elemento de despesa
Unidade Orçamentária: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE

Código UO: 74915

UGO: 537001

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada
2016

Liquidada
2015

2016

RP não processados
2015

2016

Valores Pagos

2015

2016

2015

1. Despesas de Pessoal
2. Juros e Encargos da Dívida
3. Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos

Empenhada
2016

Liquidada
2015

2016

RP não Processados
2015

2016

Valores Pagos

2015

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Inversões Financeiras

7.276.629.254,00 6.311.330.946,81 7.090.462.939,68 6.085.548.968,36 186.166.314,32 225.781.978,45 7.090.462.939,68 6.085.548.968,36

66-Concessão de
Empréstimos e
Financiamentos

7.276.629.254,00 6.311.330.946,81 7.090.462.939,68 6.085.548.968,36 186.166.314,32 225.781.978,45 7.090.462.939,68 6.085.548.968,36

6. Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: Ambiente de Controladoria – BNB (2016).
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2.2.3.1

Análise crítica

A relação despesa liquidada/despesa empenhada foi de 97,44% em 2016 e de 96,42% em
2015, em função da não confirmação das expectativas de arrecadação elaborada pelo Governo
Federal nos dois exercícios. Registre-se que, no caso do FNE, os empenhos são feitos pela
totalidade do orçamento estimado de cada exercício. Ao final do exercício, quando for o caso,
são feitos os necessários ajustes nos valores empenhados, conforme orientação da Secretaria
do Tesouro Nacional, em função da arrecadação real verificada. Em 2016, os restos a pagar
não processados inscritos representaram 2,56% da despesa empenhada, enquanto em 2015
essa relação foi de 3,58%. A redução decorreu da redução da previsão de arrecadação para o
terceiro decêndio de dez/2015 em relação à estimativa fornecida pela STN para o terceiro
decêndio de dez/2014.
Observação
Os itens abaixo referentes ao Desempenho Orçamentário deverão ser excluídos do relatório
e incluídos somente no e-Contas pelas justificativa aqui expostas.
Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade da unidade
O FNE faz parte das ações vinculadas a programas de Operações Especiais, conforme consta
da LOA (ver abaixo), razão por que não se aplica essa exigência ao Fundo.
Figura 2.1 -Ações Orçamentárias - Operações Especiais

Fatores intervenientes no desempenho orçamentário Não se aplica. Trata-se de Operações Especiais.
Informações sobre a realização das receitas
A fonte de recursos do FNE é a arrecadação de Imposto sobre a Renda e de Imposto sobre
Produtos Industrializados pelo Tesouro Nacional, não havendo, portanto, receitas
orçamentárias de fontes próprias da unidade, ou seja, cuja arrecadação tem origem no
esforço próprio da unidade, conforme consta da orientação acima.
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2.3.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO

2.3.1 Reprogramação
No final do primeiro semestre de 2016, houve ajustes nos parâmetros e na estimativa global
das aplicações do FNE. O montante projetado inicialmente, de R$14,1 bilhões, passou a R$
18,9 bilhões de acordo com a Resolução Condel/Sudene n0. 099, de 22/09/2016, que
estabeleceu que os R$ 4,8 bilhões do total disponível para aplicação, passaria a destinar-se ao
financiamento de projetos de grande porte, para o período 2016-2018. As alterações na
programação foram as seguintes: a) foi ampliado para 9,4% a projeção do volume de recursos
para aplicação em programas multissetoriais, remanejados dos programas setoriais; b) foram
ampliadas as projeções de aplicação para FNE Verde (de 2,4% para 9,2%), em função da
admissão do financiamento para energia eólica, e FNE Inovação (de 1,5% para 4,8%) para
atender à demanda crescente devido às taxas mais atrativas, conforme Tabela 2.8.
Tabela 2.8 - FNE 2016 - Projeção de financiamento por programa
PROGRAMA

PROGRAMAÇÃO (%)
61,7

REPROGRAMAÇÃO (%)

- FNE Rural

17,9

17,3

- FNE Aquipesca

0,2

0,2

0,0

0,0

- FNE Industrial

16,0

9,3

- FNE Irrigação

1,7

1,8

- FNE Agrin

1,5

2,2

3,8

2,9

16,4

15,7

- FNE Proinfra

4,2

2,9

2. PROGRAMAS MULTISSETORIAIS

38,3

47,7

17,0

17,0

- FNE Inovação

1,5

4,8

- FNE Verde

2,4

9,2

- FNE MPE

17,4

16,7

1. PROGRAMAS SETORIAIS

-FNE Profrota Pesqueira

(1)

- FNE Proatur
- FNE Comércio e Serviços

- Pronaf

(2)

(3)

52,3

TOTAL
100,0
100,0
Fonte: BNB - Ambiente de Políticas de Desenvolvimento - Programação Regional FNE 2016
Notas: (1) Projeção de acordo com a demanda apresentada, sendo que ao longo da execução desta
Programação poderão ser destinados recursos no âmbito do Programa, conforme venha a estabelecer sua
regulamentação;(2) A projeção de financiamento para Comércio e Serviços, de 29,1% do total anual do FNE
(conforme Tabela 2.3), considera também os financiamentos nos programas multissetoriais FNE MPE, FNE
Inovação e FNE Verde para esse Setor; (3) Projeção de demanda efetiva para a agricultura familiar,
assegurando-se recursos adicionais, em observância ao art. 7º da Lei nº 9.126/1995, alterado pela Lei nº
12.249/2010.

2.3.2 Contratações globais
As contratações do FNE, na programação padrão, no ano de 2016, somaram R$ 11,2 bilhões ,
registrando um decréscimo nominal de 2,2% em relação ao mesmo período de 2015, quando
foram contratados aproximadamente R$ 11,5 bilhões. O valor total contratado corresponde a
79,7% do valor programado.
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2.3.3 Contratações por programa
Os programas de financiamento com o maior volume de contratações foram o FNE Rural,
FNE Pronaf, FNE MPE e FNE Comércio e Serviços, que representaram 77,7% do total
contratado em 2016 (Tabela 2.9).
Tabela 2.9 – FNE 2016 – Contratações por programa - Posição em 31/12/2016
Programa de Financiamento

Quantidade
de Operações

 FNE Rural

Valor

Valores em R$ mil
( B / A)
%
Programado (B)
Valor

Contratado (A)

6.458

2.933.001

2.520.000

116,4

 FNE Aquipesca

45

20.801

35.000

59,4

 FNE Industrial

702

560.918

2.260.000

24,8

 FNE Irrigação

240

264.858

235.000

112,7

 FNE Agrin

75

137.374

205.000

67,0

 FNE Proatur

54

289.186

540.000

53,6

4.011

1.277.934

2.315.000

55,2

2

397.636

590.000

67,4

501.794

2.465.665

2.400.000

102,7

23

590.322

205.000

288,0

128

289.459

335.000

86,4

24.991

2.013.352

2.460.000

81,8

538.523

11.240.506

14.100.000

79,7

 FNE Comércio e Serviços
 FNE Proinfra
 Pronaf
 FNE Inovação
 FNE Verde
 FNE MPE
Total

Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito

2.3.3 Contratações nas regiões prioritárias
Quanto as áreas prioritárias, mesmo diante de um cenário econômico adverso, os esforços do
Banco permitiram que as contratações na região do semiárido atingissem um percentual
14,6% superior ao da programação anual para a região (Tabela 2.10).
Tabela 2.10 – FNE 2016 – Contratações no semiárido - Posição em 31/12/2016
Valores em R$ mil
Região
Semiárido

Quantidade de
operações
355.637

Valor contratado
(A)

Programado
(B)

4.193.153

3.660.000

(A) / (B)
114,6%

Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

As microrregiões prioritárias da PNDR abrangem os municípios classificados como Baixa
Renda, Estagnada e Dinâmica, contemplando basicamente as áreas fora das regiões
metropolitanas das capitais. Todos os valores previstos na Programação do FNE 2016 para os
espaços priorizados pela PNDR foram superados. Em 2016, a participação das contratações
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do FNE nessas microrregiões foi de 84,6%, o que supera o mínimo de 70,0% definido pelo
Condel/Sudene, conforme Tabela 2.11.
Tabela 2.11 – FNE 2016 – Contratações por tipologia dos municípios - Posição
31/12/2016
ESTADOS
AL

BA

CE
ES
MA

MG

PB

PE

PI

RN

SE

TIPOLOGIA
MUNICÍPIOS
Alta Renda
Baixa Renda
Dinâmica
Alta Renda
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Alta Renda
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Estagnada
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Alta Renda
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Alta Renda
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Alta Renda
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Alta Renda
Baixa Renda
Dinâmica
Estagnada
Total

QUANTIDADE
OPERAÇÕES
428
14.833
12.035
1504
17.553
23.568
75.796
4.459
39.695
13.299
15.180
893
44.329
3.648
7.083
994
32.661
14.682
1183
18.345
12.744
16.657
1190
11.138
19.902
27.869
7.313
33.987
15.100
1189
2.067
25.593
3.046
873
3.130
11.523
3.034
538.523

Valores em R$ mil
VALOR
CONTRATADO
91.752
206.448
86.185
462.543
154.911
1.294.929
1.669.554
489.833
375.873
171.586
253.551
203.731
601.010
372.991
303.439
6.521
318.755
444.466
134.509
182.264
99.582
158.112
286.265
107.255
180.708
714.340
50.620
524.956
336.241
164.975
19.833
273.204
127.119
105.485
27.262
171.277
68.421
11.240.506

Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

Ao longo de 2016, as contratações nas mesorregiões prioritárias totalizaram R$ 2,5 bilhões,
valor 37,4% superior ao programado para o ano de 2016 (Tabela 2.12). De forma geral, em
quase todas as mesorregiões, com exceção do Seridó e Chapada das Mangabeiras, os valores
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contratados no ano foram superiores à meta programada para o exercício de 2016. Destacouse a mesorregião do Vale do Jequitinhonha e Mucuri que ultrapassou a meta em 148,3%. Os
municípios que mais contribuíram para este forte desempenho foram Mucuri e Carlos Chagas,
localizados na Bahia e em Minas Gerais, respectivamente. Os dois municípios, em conjunto,
contrataram R$ 555,3 milhões, com destaque para a indústria de papel e celulose na Bahia e
para a atividade de silvicultura em Minas Gerais.
Tabela 2.12 – FNE 2016 – Contratações por mesorregião (PNDR) - Posição em
31/12/2016
Valores em R$ mil
MESORREGIÕES
Águas Emendadas
Bico do Papagaio
Chapada das Mangabeiras
Chapada do Araripe
Seridó
Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Xingó

QUANTIDADE
DE
OPERAÇÕES
1817
4.898
8.217
38.492
12.533
19.107
33.720

TOTAL

VALOR
CONTRATADO

118.784

PROGRAMADO

46.281
147.946
574.493
371.167
115.577
931.206
327.259

40.000
100.000
630.000
305.000
120.000
375.000
260.000

2.513.929

1.830.000

Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

Quanto às RIDEs, foram direcionados recursos da ordem de R$ 362,1 milhões para as regiões
da Grande Teresina – Timon e Polo de Juazeiro – Petrolina, superando em19,5% a
programação anual do Fundo para essas regiões (Tabela 2.13).
Tabela 2.13 – FNE 2016 – Contratações por Ride (PNDR)
Valores em R$ mil
Região Integrada de Desenvolvimento

Quantidade de
operações

Valor contratado

Grande Teresina - Timon

4.437

202.609

Polo de Juazeiro e Petrolina

5.752

159.476

Total
10.189
Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

362.085

Programado
140.000
163.000
303.000

2.3.4 Contratações por estado
No recorte das contratações por estado, observou-se que todos aplicaram mais de 50% dos
valores programados para o exercício de 2016. Merecem destaque o Estado da Bahia, que
aplicou 12,3% acima da meta estabelecida, com um volume de contratações na ordem de R$
3,6 bilhões, o equivalente a 31,9% do volume total de contratações. A região Norte de Minas
Gerais, também ultrapassou a meta anual de contratação, conforme a Tabela 2.14.
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Tabela 2.14 – FNE 2016 – Contratações por estado - Posição em 31/12/2016
Valores em R$ mil
Programado

Contratatado

(A)

(B)

Estado

(B / A)

Alagoas

%

%

%

660.000

4,7

384.385

3,4

58,2

Bahia

3.190.000

22,6

3.581.937

31,9

112,3

Ceará

2.120.000

15

1.290.843

11,5

60,9

350.000

2,5

203.731

1,8

58,2

Norte do Espírito Santo
Maranhão

1.405.000

10

1.277.440

11,4

90,9

Norte de Minas Gerais

765.000

5,4

769.742

6,8

100,6

Paraíba

795.000

5,6

574.467

5,1

72,3

Pernambuco

2.010.000

14,3

1.288.568

11,5

64,1

Piauí

1.235.000

8,8

911.817

8,1

73,8

Rio Grande do Norte

935.000

6,6

585.131

5,2

62,6

Sergipe

635.000

4,5

372.445

3,3

58,7

14.100.000

100,0

11.240.506

100,0

79,7

Total

Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

Na Tabela 2.15 são apresentadas as contratações por setor de atividade e estado. A Bahia foi o
estado que liderou as contratações em quase todos os setores, com exceção do turismo e
agroindústria. Seguem-se os estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão, cada um com
participação de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, o equivalente a 11,6% das contratações do
FNE no exercício.
Tabela 2.15 – FNE 2016 – Contratações por Setor de Atividade e Estado - Posição em
31/12/2016
Valores em R$ mil
Estado

Rural

Agroindustrial

Comercio e
serviços

Industrial Turismo Infraestrutura

AL
201.938
1196
119.688
31.321
BA 1.928.254
28.654
590.596
616.365
CE
430.672
5.697
547.533
241.638
ES
66.017
12.684
42.372
80.901
MA
920.941
10.282
316.176
26.400
MG
634.542
4.742
118.838
10.704
PB
282.500
11.695
204.338
64.701
PE
430.732
41.350
380.058
237.644
PI
630.876
40.136
157.548
79.654
RN
188.411
8.565
325.049
53.953
SE
177.373
10345
158.608
25.363
Total 5.892.256
175.346
2.960.804 1.468.644
Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

30.242
20.432
65.303
1.757
3.641
916
11.233
198.784
3603
9.153
756
345.820

Total
geral

0
384.385
397.636 3.581.937
0 1.290.843
0
203.731
0 1.277.440
0
769.742
0
574.467
0 1.288.568
0
911.817
0
585.131
0
372.445
397.636 11.240.506
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2.3.5 Contratações por finalidade
As principais finalidades do crédito do FNE foram para o custeio e o investimento rural que
absorveram recursos da ordem de R$ 5,9 bilhões, ou 52,8% do volume de contratações no
período em análise (Tabela 2.16). O custeio se deu principalmente nas culturas de grãos e o
investimento rural destinou-se, predominantemente, à produção de proteína animal.
Tabela 2.16 – FNE 2016 – Contratações por finalidade do crédito - Posição em
31/12/2016
Valores em R$ mil
Finalidade

Quant.

Valor

Aquisição isolada de móveis e utensílios
97
Capital de giro
76
Comercialização
44
Custeio rural
11.535
Investimento rural
497.095
Investimentos fixos
1583
Não especificada
23
Ne export-aq in mtpr ins-exp
35
Aquisição isolada matéria-prima e insumo/mercadoria
19.484
Investimento misto (fixo + capital de giro)
4.242
Aquisição isolada de matéria-prima/mercadorias
1
Aquisição isolada de máquinas, veículos e equipamentos
4.266
Investimentos fixos e semifixos
1
Aquisição isolada Sistema Fotovoltaico
41
Total
538.523
Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

92.694,00
58.373,00
77.316,00
2.195.125,00
3.737.512,00
1.085.126,00
67.728,00
86.921,00
1.779.825,00
1.328.100,00
72,00
710.345,00
16.065,00
5.304,00
11.240.506

2.3.6 Contratações por ticket médio
O ticket médio geral das operações comportou-se de modo similar na comparação entre os
exercícios de 2015 e 2016. Na totalização, o "ticket" médio de 2016 (R$ 20,87 mil) representa
91,9% do indicador de 2015 (R$ 22,71 mil), conforme se observa pela Tabela 2.17.
Tabela 2.17 – FNE – "Ticket" médio das contratações por setor - Posição em
31/12/2016
Valores em R$ mil
Setor

2016

2015

Rural

11,69

11,62

Agroindústria

36,70

35,41

Indústria

454,69

461,27

Turismo

605,64

909,79

198.817,91

81.439,53

114,04

137,84

Infraestrutura
Comércio e Serviços

Total
20,87
Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito.

22,71
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2.3.7 Contratações por beneficiário
Os mini e pequenos produtores, as micro e pequenas empresas e as empresas de porte
pequeno-médio absorveram cerca de 61,0% dos recursos contratados no exercício de 2016,
desempenho que superou o ano anterior, quando esses mesmos portes absorveram 59,2% do
montante dos financiamentos (Tabela 2.18).
Tabela 2.18 – FNE – Contratações por porte do beneficiário - Posição em 31/12/2016
Valores em R$ mil
Estado

Mini

Micro

Pequeno

Pequenomédio

Médio

AL
143.949
7.311
83.566
47.785
51.082
BA
620.224
50.229
659.414
346.643
573.085
CE
395.102
66.327
327.428
175.050
140.231
ES
18.085
3.414
56.009
29.606
34.412
MA
350.242
22.210
340.947
169.281
111.297
MG
238.708
17.857
163.173
80.343
35.804
PB
230.160
17.622
135.992
47.173
71.565
PE
326.761
29.981
289.810
109.911
103.060
PI
289.842
14.706
139.060
106.654
140.818
RN
154.529
29.280
151.558
67.629
93.717
SE
124.071
18.718
115.283
46.733
32.050
Total
2.891.673
277.655 2.462.240
1.226.808
1.387.121
Fonte: BNB - Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito

Grande
50.692
1.332.342
186.705
62.205
283.463
233.857
71.955
429.045
220.737
88.418
35.590
2.995.009

Total
384.385
3.581.937
1.290.843
203.731
1.277.440
769.742
574.467
1.288.568
911.817
585.131
372.445
11.240.506

Em 2016, as contratações do FNE cumpriram a meta de destinar pelo menos 51,1% aos
empreendimentos de mini, micro, pequeno e pequeno-médio portes, bem como o mínimo de
30,0% para mini, micro e pequeno portes. Tal desempenho reflete a preocupação do BNB em
priorizar empreendimentos de menor porte. As atividades mais financiadas em
empreendimentos de menor porte são aquelas relacionadas ao comércio varejista, à indústria
de alimentos e à produção de aves, ovinos, bovinos e suínos.
2.3.8 Contratações em atendimento às diretrizes e prioridades
O detalhamento dos valores de contratações programados e realizados, em atendimento às
prioridades espaciais e setoriais, encontram-se detalhados no Apêndice 2.3.
2.3.9 Ações desenvolvidas pelo BNB para estimular o acesso ao crédito
O contexto econômico adverso agravado pela conjuntura política nacional, contribuiu para a
crise de confiança dos empreendedores, em geral, e representou um forte risco para o alcance
das metas, condicionando o ambiente operacional, no exercício de 2016.
Diante desse cenário de incertezas, o montante de contratações FNE, de R$ 11,2 bilhões, em
2016, representou uma queda, em termos nominais, de 2,2% em relação a 2015.
Atento a esse cenário, o BNB desenvolveu um conjunto de estratégias e ações informativas,
de fortalecimento das atividades econômicas, de prospecção de novos negócios, de atração de
investimentos e, dessa maneira, foi possível financiar projetos produtivos que apresentam
boas perspectivas para o desenvolvimento da Região.
Ao final de 2016, o estoque de propostas em carteira somava R$ 2,7 bilhões, maior do que o
montante de 2015, e cuja contratação permitiria quase atingir a meta pela demanda estimada
de cerca de R$ 14,0 bilhões.
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Enumeram-se, a seguir, algumas das principais estratégias e ações desenvolvidas pelo BNB
para estimular o acesso ao crédito.
a) atuação dos assessores de microcrédito rural do Agroamigo para divulgação e
aplicação do Pronaf (exceto A e A/C);
b) concessão de crédito com ações complementares como pesquisa, assistência técnica,
parcerias, capacitação, entre outras ferramentas de apoio ao desenvolvimento;
c) atuação dos Agentes de Desenvolvimento na estruturação de cadeias, arranjos, ou
aglomerados produtivos;
d) promoção e atração de investimentos pelos escritórios extrarregionais, com o
objetivo de prospectar novos negócios para a Região Nordeste;
e) divulgação do FNE, em campanhas, feiras e eventos de negócios, bem como junto a
sociedade organizada, governos estaduais e agências de formento etc;
f) inclusão do Indicador de Expansão da Base de Clientes na avaliação das carteiras de
clientes visando a prospecção de novos clientes;
g) Acordo de Cooperação com as Federações das Câmaras de Dirigentes Lojistas
(FCDL), com as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) ; com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae);
h) ação conjunta com o Sebrae e a CDL para divulgação e Cadastramento de
Fornecedores do Cartão BNB;
i) realização de reunião de lançamento do Cartão BNB, contando com a participação de
representantes do governo municipal, estadual, CDL, Federação das Indústrias,
SEBRAE, Imprensa Local, entre outros;
j) realização de reunião de lançamento do "FNE Sol", contando com a participação de
representantes do governo municipal, estadual, CDL, Federações das Indústrias,
SEBRAE, Imprensa Local, entre outros;
k) realização de Agências Itinerantes com o objetivo de prestar atendimento e
prospectar negócios com FNE nos municípios localizados em áreas prioritárias;
l) realização de reunião de trabalho com o Governo do Estado e as Secretarias
Estaduais para discutir estratégias de atuação conjunta para atração de investimentos;
m) formalização de parcerias e convênios com Federações da Indústria e Comércio, com
vistas a prospectar novos negócios com novos clientes;
n) articulação e divulgação na imprensa local para divulgação do FNE;
o) ações sistemáticas para elevar a participação do FNE no semiárido como:
atendimento prioritário a projetos que pretendam se desenvolver nesse subespaço,
inclusive com limites de financiamento e prazos para pagamento superiores aos
daqueles propostos para outras áreas; definição de motivadores para a rede de
agências para estimular o financiamento a empreendimentos localizados no
semiárido de suas áreas de jurisdição; realização de reuniões do FNE; expansão do
programa Nordeste Exportação (Nexport) a empresas do semiárido; promoção de
eventos nos estados para alavancar atividades econômicas no semiárido; articulação
de parcerias com diversas instituições para complementação de ações; estímulo a
propostas de convivência com o semiárido que contribuem para o aumento da
produtividade e da competitividade de atividades potenciais e aumento da renda das
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famílias; eventos de intercâmbio de experiências de sucesso com as cisternas de
produção; implantação do novo modelo de atuação do Agente de Desenvolvimento.
p) ações sistemáticas para elevar a participação do FNE nas regiões prioritárias como:
definição de limites de financiamento diferenciados para operações de investimento
com maiores percentuais para as áreas de menor renda e de menor dinamismo;
definição de limites especiais para o financiamento de empreendimentos localizados
no semiárido e nas áreas da Ride; definição de limites de financiamento
diferenciados para operações de capital de giro isolado; definição de maior limite
para mutuários localizados no semiárido, municípios de baixa renda e Ride;
realização de eventos do FNE Itinerante em 100% dos municípios de tipologias
consideradas prioritárias pela PNDR; monitoramento da evolução das aplicações do
FNE no âmbito dos espaços prioritários da PNDR; prospecção pelas equipes das
agências em municípios das áreas prioritárias com supervisão das superintendências
estaduais.
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
3.1.

DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

A governança no setor público, segundo definição contida no sítio do TCU, é compreendida
como “um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação
de serviços de interesse da sociedade”.
Nesse sentido, o Banco do Nordeste como entidade da administração pública indireta
mantém, em sua estrutura de governança corporativa, órgãos que visam avaliar, direcionar e
monitorar a sua gestão.
A governança do FNE é exercida por toda a estrutura de governança corporativa do BNB, não
sendo possível especificar pessoas ou unidades exclusivas para esse fim. Assim, todas as estruturas
de governança e controle do BNB exercem também os controles atinentes à boa governança do
FNE.
A estrutura de governança corporativa do Banco do Nordeste está formada por órgãos
estatutários, regidos pelo Estatuto Social, como: Assembleia Geral; Conselho Fiscal; Conselho de
Administração; Auditoria Interna; Comitê de Auditoria; Comitê de Remuneração e a Diretoria
Executiva; e por órgãos não estatutários, cujo disciplinamento estão em manuais específicos, onde
se destacam os Comitês de Crédito, o Comitê Gestor da Unidade, a Comissão de Ética e o Comitê
Integridade e Ética por estarem relacionados com o FNE além de outros temas.
A estrutura de Controles Internos e a Auditoria Externa, também, integram essa estrutura de
governança.
3.1.1.

Órgãos Estatutários

Os comitês e colegiados estatutários encontram-se alicerçados pelo Estatuto Social do BNB,
que regulamenta as relações sociais dentro das companhias de capital aberto (conforme a Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976). Referido documento foi aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada no dia 09.12.1980 e desde então vem sendo alterado para adaptação às
exigências de mercado e às normas do Sistema Financeiro Nacional.
A versão do Estatuto Social utilizada como referência para este relatório é aquela aprovada na
Assembleia Geral em 24.03.2017, que aguarda homologação do Bacen e registro na Junta
Comercial do Estado do Ceará, nos termos do §1º do artigo 135 da Lei 6.404/76, disponível na
internet em http://www.bnb.gov.br/estatuto-social. Convém esclarecer que, no tocante a
adaptação à Lei 13.303, de 30.06./2016 e seu decreto regulamentador, o Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão indicou o prazo final de adaptação estatutária do Banco
para fevereiro de 2018. O Banco criou um projeto específico para adequar o seu Estatuto Social,
contemplando a determinação do Governo Federal.
3.1.1.1. Assembleia Geral
A Assembleia Geral detém poderes para decidir sobre todos os negócios de interesse da
organização societária e para tomar as resoluções que julgar conveniente à sua defesa e
desenvolvimento.
A convocação, instalação e deliberação acontecem de acordo com a legislação em vigor e as
normas dispostas nos Artigos 7º ao 10 do Estatuto Social do Banco. A convocação é feita por
deliberação do Conselho de Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pela Diretoria
Executiva, pelo Conselho Fiscal, por grupo de acionistas ou por acionista isoladamente. Referida
convocação é feita mediante anúncio publicado por três vezes, no mínimo, contendo, além do local,
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data e hora da Assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do Estatuto, a especificação da
matéria que será objeto da deliberação.
Os trabalhos são dirigidos pelo Presidente do Banco, por seu substituto ou, na ausência ou
impedimento de ambos, por um dos acionistas presentes, escolhido pelos demais. O presidente da
mesa convidará dois acionistas para atuarem como secretários.
Além das atribuições previstas em lei, à Assembleia Geral compete:
a. reformar o Estatuto Social;
b. eleger e destituir, a qualquer tempo, os administradores e conselheiros fiscais do
Banco, ressalvado o disposto no inciso II do art. 20 deste Estatuto;
c. tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras apresentadas por eles;
d. suspender o exercício dos direitos dos acionistas;
e. fixar os honorários dos membros da Diretoria Executiva, quando não estabelecidos
por regulamentação federal;
f. fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de
Administração;
g. aumentar seu capital social por subscrição de novas ações;
h. renunciar aos direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de
empresas controladas;
i. vender debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão em empresas
controladas;
j. alienar, no todo ou em parte, ações do seu capital social ou de suas controladas;
k. emitir valores mobiliários no País ou no exterior, devendo ser observada a legislação
vigente no país em que for realizada a respectiva emissão;
l. promover operações de transformação, cisão, fusão ou incorporação que envolvam
empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, controladas
direta ou indiretamente pela União;
m. exercer outros poderes conferidos pela lei.
3.1.1.2. Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é composto por cinco membros e respectivos suplentes, todos brasileiros,
acionistas ou não, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, para mandato de 02 (dois)
anos, observada a legislação especial vigente, permitida reeleição. Integram o Conselho Fiscal dois
representantes dos titulares de ações ordinárias de minoritários e três representantes do Ministério
da Fazenda, indicados pelo ministro, sendo um do Tesouro Nacional (art. 35, §1º, do Estatuto
Social).
Reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, extraordinariamente, sempre que julgado
conveniente, em atendimento à convocação do Presidente do Conselho, do Presidente do Banco, ou
de três de seus membros. As reuniões contarão com um mínimo de 03 três Conselheiros e suas
deliberações são tomadas por maioria de votos.
Compete ao Conselho Fiscal (art. 40 do Estatuto Social):
a. fiscalizar, por qualquer dos seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
b. opinar sobre o relatório da administração;
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c. opinar sobre propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à
Assembleia Geral, relativas à modificação do Capital Social e distribuição de
dividendos;
d. denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos da administração e, se estes
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses do Banco, à
Assembleia Geral os erros, fraudes ou crimes que apurar e sugerir as medidas
cabíveis;
e. convocar a Assembleia nos casos previstos na lei e neste Estatuto;
f. analisar mensalmente o balancete e demais demonstrações financeiras do Banco;
g. examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras;
h. apreciar o plano de trabalho anual a ser desenvolvido pela área de Auditoria Interna.
3.1.1.3.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada que fixa a orientação geral
da política administrativa e operacional do Banco, sendo composto por seis membros eleitos pela
Assembleia Geral, obedecendo aos critérios de elegibilidade da legislação vigente.
A composição desse Colegiado deve obedecer ainda os seguintes requisitos: 02 (dois)
membros indicados pelo Ministro do Estado da Fazenda; 01 (um) membro indicado pelo Ministro
do Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 01 (um) membro indicado pelos acionistas
minoritários, detentores de ações ordinárias; 01 (um) membro representante dos empregados do
Banco; e o Presidente do Banco, na condição de membro nato. As normas que dispõem sobre esse
Colegiado estão nos artigos 17 a 21 do Estatuto Social do Banco.
A Presidência do Conselho de Administração é escolhida por seus pares, dentre os membros
indicados pelo Ministro do Estado da Fazenda, conforme art. 17 § 4º, do Estatuto Social. O
presidente do Banco não poderá assumir a presidência do colegiado, mesmo que interinamente. O
prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração é de dois anos, permitida a
recondução, de acordo com a legislação vigente.
O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que julgado conveniente ou necessário, desde que exista o quorum de
quatro membros. As reuniões são convocadas pelo Presidente do Conselho, o qual deliberará por
maioria de votos, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
As atribuições desse colegiado são:
a. fixar a orientação geral dos negócios do Banco;
b. eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva, e fixar-lhes as atribuições,
observado o disposto no Estatuto;
c. fiscalizar a gestão dos diretores, examinar os livros e papéis, solicitar informações
sobre contratos celebrados ou em via de celebração e sobre quaisquer outros atos;
d. autorizar o Presidente do Colegiado a convocar a Assembleia Geral Ordinária e,
quando julgar conveniente, a Assembleia Geral Extraordinária;
e. manifestar-se sobre o relatório da Administração e sobre as contas da Diretoria
Executiva;
f. deliberar sobre a criação e a extinção de agências, sucursais, filiais, representações,
escritórios, dependências, correspondentes e outros pontos de atendimento em outra
praça da região Nordeste e das demais regiões do País e no exterior, observados os
requisitos legais;
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g. manifestar-se, previamente, sobre contratos de alienação ou aquisição de bens do
ativo permanente e sobre qualquer operação de crédito ou de prestação de garantias
para clientes, ou grupos econômicos dos quais estes façam parte, cuja exposição do
Banco nestes, já incluída a operação em análise, seja superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do Patrimônio Líquido, respeitado o limite legal;
h. autorizar, observadas as regras e dispositivos legais relacionados às licitações, a
contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos
contratos;
i. autorizar, mediante proposta da Diretoria Executiva do Banco e ad referendum da
Assembleia Geral, o pagamento de dividendos intermediários;
j. manifestar-se, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre designação ou
dispensa de titular da Superintendência de Auditoria Interna;
k. Nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria, fixando-lhes a remuneração,
bem como aprovar o respectivo regimento interno;
l. nomear e destituir os membros do Comitê de Remuneração, bem como aprovar o
respectivo regimento interno;
m. assegurar que os membros do Comitê de Remuneração cumpram os requisitos
exigidos pela legislação e regulamentação específica;
n. manifestar-se sobre alterações no Código de Conduta Ética do Banco do Nordeste do
Brasil S/A, mediante proposta da Diretoria Executiva;
o. designar e destituir, a qualquer tempo, mediante proposta da Diretoria Executiva, o
titular da Superintendência de Ouvidoria;
p. criar comitês de suporte ao Colegiado, para aprofundamento dos estudos de assuntos
estratégicos que exijam excepcional fundamentação técnica de decisão a ser tomada
pelo Conselho de Administração, mediante justificativa e demonstração da relação
custo/benefícios.
3.1.1.4

Auditoria Interna

A Superintendência de Auditoria Interna está diretamente subordinada ao Conselho de
Administração. Possui disciplinamento no Artigo 42 do Estatuto Social do Banco e suas atribuições
estão previstas na legislação e regulamentação específica, bem como em seu respectivo regimento
interno. Sua responsabilidade básica é assessorar a alta administração e colegiados estatutários
(Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Comitê de Auditoria), fornecendo informações
sobre a eficácia da governança e gestão de riscos corporativos da Instituição, certificar a integridade
das informações destinadas aos órgãos de controle e entidades fiscalizadoras da administração
pública federal e apurar responsabilidades funcionais, quando da ocorrência de irregularidades, para
subsidiar a tomada de decisão pelo Comitê competente do Banco.
O Banco está obrigado a realizar programas especiais de auditoria, consoante determinação do
órgão competente do Governo Federal. A Superintendência de Auditoria Interna executa seu plano
de trabalho anual que é aprovado pelo Conselho de Administração e segue as normas de
procedimentos estabelecidas pelo órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo
Federal.
O titular da Área de Auditoria, o Superintendente de Auditoria, deve ser escolhido dentre os
funcionários da ativa e será nomeado, exonerado ou dispensado pelo Presidente do Banco, após
aprovação do Conselho de Administração, sendo que tais atos serão objeto de aprovação pela
Controladoria-Geral da União.
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A Auditoria Interna do Banco do Nordeste adota, como metodologia de atuação, auditoria de
processos com foco em risco que é um modelo composto por um conjunto de princípios,
procedimentos e ferramentas para direcionar e instrumentalizar o processo de auditoria interna. Tal
metodologia possibilita uma avaliação independente quanto à eficácia do gerenciamento dos riscos
dos processos e visa garantir, com razoável certeza, que os riscos que podem impedir ou dificultar a
consecução dos objetivos da organização sejam satisfatoriamente gerenciados. A metodologia prevê
atuação da Auditoria de acordo com as orientações do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária
relativamente às três linhas de defesa:
a. as unidades de negócio são as responsáveis pela primeira linha de defesa, através da
definição dos limites de exposição ao risco e pela identificação, avaliação, controles,
monitoramento, mitigação e comunicação dos riscos de seus negócios;
b. a segunda linha de defesa é desempenhada pela unidade de Controles Internos e
inclui a função de gestão de risco, conformidade e monitoramento de outras funções.
A função de gestão de riscos estabelece políticas, facilita e acompanha a aplicação
das práticas eficazes de gestão de riscos pela gestão operacional, auxiliando a gestão
operacional na definição de exposição ao risco e emissão de relatórios para a
organização. A função de conformidade monitora o risco de não conformidade com
leis, regulamentos e normas;
c. a terceira linha de defesa se refere à função de auditoria interna, que utiliza uma
abordagem baseada no risco para avaliar a eficiência e eficácia da concepção e do
funcionamento do sistema de controle interno e fornece periodicamente ao Conselho
de Administração o resultado dessa avaliação.
A Auditoria Interna envia sistematicamente comunicados abordando a exposição de pontos de
riscos significativos e de controles, os assuntos de governança e outros assuntos necessários ou
solicitados pelos colegiados. Para tanto, adota os seguintes procedimentos:
a. semanalmente, envia às diretorias do Banco do Nordeste, relatório contendo as
recomendações vencidas e vincendas, de responsabilidade das superintendências
jurisdicionadas por cada diretoria;
b. periodicamente, informa sobre as suas realizações em relação ao Planejamento Anual
das Atividades de Auditoria Interna (Paint) ao Comitê de Auditoria e ao Conselho
Fiscal;
c. mensalmente, envia ao Conselho de Administração, relatório gerencial sobre a
situação das recomendações do que trata o Art. 17 da IN 24/2015-CGU; e
d. podem ser submetidas ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração as
análises das justificativas sobre as demandas de repactuação do prazo.
A estrutura organizacional da Auditoria Interna é constituída por uma Superintendência,
funcionalmente subordinada ao Conselho de Administração e administrativamente à Presidência do
Banco, conforme definido no Regulamento Interno da Auditoria Interna (Apêndice 3.1). Referida
Superintendência é composta pelo Ambiente de Auditoria Interna, pelo Ambiente de Auditoria
Disciplinar e pelo Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental.
3.1.1.5.

Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria é um órgão estatutário, regulamentado pela Lei nº 13.303/2016 e o
Decreto nº 8.945/2016 que regulamentou referida lei, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e
pelo Banco Central do Brasil (Bacen), por meio da Resolução n° 3.198, de 27.05.2004. É
subordinado ao Conselho de Administração do Banco, o qual tem competência para nomear e
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destituir os membros deste Comitê. A composição do comitê está em processo de alteração para
adequação à Lei nº 13.303/2016 e seu decreto regulamentador.
A Presidência do Comitê será exercida por um dos seus membros, mediante indicação dos
demais componentes, ao qual caberá coordenar os trabalhos e dar cumprimento às deliberações do
órgão. As reuniões ocorrerão, ordinariamente, duas vezes por mês e, extraordinariamente, sempre
que necessário, por convocação do seu presidente, bem como do Conselho de Administração ou
Conselho Fiscal, com antecedência mínima de cinco dias da data prevista de realização. As
deliberações e os pronunciamentos do Comitê de Auditoria são lavrados em atas, que comporão
livro especial, devendo ser arquivado à disposição dos Órgãos de Fiscalização e Controle Externo e
do Banco Central do Brasil.
De acordo com o Art. 42, §12, do Estatuto Social, as atribuições do Comitê de Auditoria são:
a. assessorar o Conselho de Administração no que concerne ao exercício de suas
funções, conforme definições no respectivo regimento interno;
b. estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais deverão
ser aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas
à disposição dos acionistas;
c. recomendar, à administração da Instituição, obedecidas as regras do processo
licitatório, a contratação de prestação dos serviços de auditoria independente, bem
como a substituição do prestador desses serviços, caso considere necessário;
d. revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive
notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente;
e. avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
Instituição, além de regulamentos e códigos internos;
f. avaliar o cumprimento, pela administração da instituição, das recomendações feitas
pelos auditores independentes ou internos;
g. estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações
acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
Instituição, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de
procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da
informação;
h. recomendar à diretoria da Instituição, correção ou aprimoramento de políticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
i. reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a diretoria da Instituição, com a auditoria
independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas
recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos
respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais
encontros;
j. verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso IX, do Parágrafo 12, do Artigo
42, do Capítulo VI, do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o cumprimento de suas
recomendações pela Diretoria da Instituição;
k. reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por solicitação dos
mesmos, para discutir acerca de políticas práticas e procedimentos identificados no
âmbito das suas respectivas competências;
l. outras atribuições determinadas pelo Banco Central do Brasil.
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3.1.1.6.

Comitê de Remuneração

O Comitê de Remuneração é subordinado ao Conselho de Administração e suas atribuições e
encargos estão estabelecidos na legislação e regulamentação específica, bem como no Regimento
Interno do Banco. A base normativa do Comitê de Remuneração é a Resolução nº 003921, de
25.11.2010, do Banco Central. É composto por três membros efetivos e dois suplentes, sendo
assegurado que pelo menos um membro titular e um membro suplente não sejam administradores
(diretor ou membro do Conselho de Administração), todos com mandato de dois anos renovável até
o máximo de dez anos. Os membros são nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração
(Art. 43, caput, §1º e §4º, do Estatuto Social).
Constituem pré-requisitos para o exercício de cargo no Comitê de Remuneração: ter reputação
ilibada; ser residente no País; ser administrador (diretor ou membro do Conselho de Administração)
do Banco ou pertencer ao quadro de empregados e estar em exercício titular de função
comissionada de superintendente; ser graduado em curso superior; possuir conhecimentos nas áreas
de recursos humanos e de gestão financeira; e ter as qualificações e a experiência necessárias ao
exercício de julgamento competente e independente sobre a política de remuneração da instituição,
inclusive sobre as repercussões dessa política na gestão de riscos, previstos na legislação,
regulamentação e no regimento interno do Comitê de Remuneração (Artigos 44 e 45, do Estatuto
Social).
O funcionamento do Comitê de Remuneração é regulado no seu regimento interno, observado
que o Comitê de Remuneração poderá convidar para participar das reuniões, sem direito a voto,
membros da Diretoria Executiva ou quaisquer empregados do Banco. O Colegiado reunir-se-á
ordinariamente duas vezes por ano e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação
do seu coordenador. As reuniões também podem ser convocadas pelo Conselho de Administração e
Conselho Fiscal com antecedência mínima de cinco dias da data prevista de sua realização. Para a
realização da reunião devem estar presentes 2/3 (dois terços) de seus membros e suas deliberações
ocorrerão por maioria de votos, cabendo ao Coordenador o voto de qualidade em caso de empate.
De acordo com o art. 49 do Estatuto Social, são atribuições do Comitê de Remuneração:
a. elaborar a política de remuneração de administradores da instituição, propondo ao
Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além
de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;
b. supervisionar a implantação e operacionalização da política de remuneração de
administradores da instituição;
c. revisar anualmente a política de remuneração de administradores da instituição,
recomendando ao Conselho de Administração a sua correção e aprimoramento;
d. propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos
administradores a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do art. 152 da Lei nº
6.404, de 1976;
e. avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a
política de remuneração de administradores;
f. analisar a política de remuneração de administradores da instituição em relação às
práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação
a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários;
g. zelar para que a política de remuneração de administradores esteja permanentemente
compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira
atual e esperada da instituição e com o disposto na regulamentação pertinente;
h. elaborar, com periodicidade anual, no prazo de noventa dias, relativamente à data
base de 31 de dezembro, documento denominado “Relatório do Comitê de
Remuneração”;
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i. estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem
ser aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas
à disposição dos acionistas; e,
j. outras atribuições determinadas pela legislação e regulamentação específica.
3.1.1.7. Diretoria Executiva
À Diretoria Executiva compete a direção dos negócios do Banco e a prática dos atos
necessários ao seu funcionamento, sendo composta, no mínimo, por cinco e, no máximo, por sete
membros, incluindo o Presidente, eleitos na forma do § 2°, do art. 11, do Estatuto Social do Banco.
Um dos diretores responderá exclusivamente pela administração de ativos de terceiros, não
respondendo pelas demais atividades afetas à Diretoria Executiva; e outro diretor responderá pela
gestão dos controles internos, conformidade e riscos, não podendo ter sob sua direção ou supervisão
direta outras áreas ou atividades que possam gerar conflito de interesses com as funções próprias de
controles internos. (Art. 22, § 1°).
Os requisitos de elegibilidade da Diretoria Executiva estão dispostos pela Lei nº 13.303/2016
e o Decreto nº 8.945/2016 que regulamentou referida lei. Os membros devem ser eleitos pelo
Conselho de Administração, devendo se reunir, ordinariamente, uma vez por semana e,
extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou por aquele que estiver no exercício da
Presidência. As deliberações da Diretoria Executiva são colegiadas, sendo vedada a alçada
individual para qualquer um de seus membros, e são tomadas por maioria de votos, cabendo ao
Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
Compete à da Diretoria Executiva, conforme art. 28 do Estatuto Social do Banco:
a. cumprir as disposições deste Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração;
b. propor ao Conselho de Administração a perda do mandato de Diretor, na hipótese do
Art. 16, § 1º do Estatuto Social;
c. aprovar a regulamentação interna, podendo fixar normas e delegar poderes, bem
como submeter ao Conselho de Administração propostas de mudanças no Código de
Conduta Ética do Banco do Nordeste do Brasil S.A;
d. propor ao Conselho de Administração do Banco a criação e a extinção de agências,
sucursais, filiais, representações, escritórios, dependências, correspondentes e outros
pontos de atendimento em outras praças da região Nordeste e das demais regiões do
País, e no exterior, observados os requisitos legais;
e. fixar o quadro de pessoal, criar e extinguir cargos ou funções, determinar
vencimentos e vantagens, estabelecer normas de admissão, através de concurso ou
contrato, e aprovar o Regulamento de Pessoal;
f. estabelecer as normas gerais das operações;
g. aprovar os planos e orçamentos semestrais, anuais e plurianuais, para operações e
atividades administrativas;
h. fixar condições e taxas de juros para operações bancárias;
i. autorizar a contratação de empréstimos em moeda nacional e estrangeira, no País e
no exterior;
j. autorizar, quando de sua alçada, realização de operações, observado, se for o caso, o
pronunciamento do Conselho de Administração, na hipótese de que trata Art.20, item
VII do Estatuto Social;

Seção 3-9

k. autorizar a aquisição e a alienação de bens imóveis, a transação, a desistência e
renúncia de direitos, a alienação de outros bens do ativo permanente, a constituição
de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, ressalvada a
competência do Conselho de Administração de que trata o art. 20, item VII e a
competência da Assembleia Geral de que trata o art. 9º, itens VIII, IX e X;
l. distribuir e aplicar os lucros apurados, nos termos deste Estatuto e das deliberações
da Assembleia Geral;
m. propor ao Conselho de Administração o pagamento de dividendos;
n. propor à Assembleia Geral Extraordinária o aumento de capital do Banco, ouvido o
Conselho de Administração;
o. submeter ao Conselho de Administração proposta de designação ou dispensa do
titular da Superintendência de Auditoria Interna;
p. convocar, quando julgar conveniente, a Assembleia Geral;
q. submeter ao Conselho de Administração proposta de designação ou destituição do
titular da Área de Ouvidoria;
r. garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a Comissão de Ética
do Banco do Nordeste do Brasil S.A cumpra suas atribuições;
s. resolver os casos extraordinários ou omissos.
3.1.2 Órgãos Não Estatutários
Com o propósito de envolver todos os executivos do Banco na definição de estratégias e
aprovação de propostas para os diferentes negócios, o modelo de administração do Banco do
Nordeste se utiliza de comitês, subcomitês e comissões de nível operacional, que visam à mitigação
dos riscos associados ao processo de tomada de decisão. Cumpre destacar alguns comitês que,
dentre as suas atribuições, perpassam decisões acerca do FNE são eles: o Comitê de Crédito, o
Comitê Gestor da Unidade, a Comissão de Ética e o Comitê de Integridade e Ética, os quais
possuem as seguintes características.
3.1.2.1.

Comitês de Crédito

Voltados para decisões envolvendo operações de crédito, esses comitês têm sua composição e
atribuições disciplinadas no 1101 Manual Básico-Operações de Crédito, Título 12, Capítulo 2,
conforme discriminado a seguir.
A - Comitê de Concessão e Administração de Crédito na Direção Geral - Comac - Concessão
e Administração
Compete ao Comac - Concessão e Administração as decisões alusivas ao crédito. São
membros do referido comitê o Superintendente de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais
e o Superintendente de Políticas de Desenvolvimento; e de acordo com o segmento de cliente da
proposta de crédito, os Superintendentes de Negócios de Varejo e Agronegócio, de Negócios de
Atacado e Governo, de Microfinança e Agricultura Familiar e de Administração e Recuperação de
Crédito.
As principais atribuições do Comac-Concessão e Administração são as seguintes:
a. deliberar, com base nas informações registradas nas propostas submetidas à sua
apreciação, quando estas forem de sua alçada ou estiverem em suas atribuições,
sobre: propostas de concessão de crédito; propostas de administração de crédito;
propostas de recuperação de crédito; propostas operacionais administrativas;
inclusive emissão de créditos documentários de importação;
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b. pronunciar-se, com base nas informações registradas nas propostas submetidas à sua
apreciação, quando estas forem de alçada da Diretoria Executiva ou do Conselho de
Administração, encaminhando-as para deliberação daqueles colegiados com o seu
parecer sobre: propostas de concessão de crédito; propostas de administração de
crédito; propostas de recuperação de crédito; propostas operacionais administrativas;
inclusive prestação de garantia bancária; e emissão de créditos documentários de
importação.
B - Comitê de Concessão e Administração de Crédito na Direção Geral - Comac - Avaliação
de Risco e LRG
Os membros do Comac-Avaliação de Risco e LRG são os gestores da Superintendência de
Concessão de Crédito e Administração das Centrais de Crédito; da Superintendência de Controle
Financeiro; e da Superintendência de Produtos e de Serviços Bancários.
As atribuições do Comac-Avaliação de Risco e Limite de Risco Global (LRG) são as
seguintes:
a. deliberar, com base nas informações registradas nas propostas de concessão de LRG,
submetidas à sua apreciação, quando estas forem de sua alçada ou estiverem em suas
atribuições;
b. pronunciar-se, com base nas informações registradas nas propostas de concessão de
LRG, submetidas à sua apreciação, quando estas forem de alçada da Diretoria
Executiva, encaminhando-as para deliberação daquele colegiado com o seu parecer;
c. deliberar, com base nas informações registradas nas avaliações de risco
fundamentalista submetidas à sua apreciação, referente ao escore do risco cliente e a
classificação global das operações.
C - Comitê de Recuperação de Crédito da Gerência de Reestruturação de Ativos - CorecGerat-Dirge
O Corec-Gerat-Dirge tem a seguinte composição obrigatória: o Gerente de Reestruturação
de Ativos, que coordenará as reuniões e dois outros gestores da Gerat. Suas atribuições são as
seguintes:
a. deliberar, com base nas informações registradas nas propostas submetidas à sua
apreciação, quando estas forem de sua alçada ou estiverem em suas atribuições,
sobre: propostas de administração de crédito; propostas de recuperação de crédito;
b. pronunciar-se, com base nas informações registradas nas propostas dos clientes de
sua responsabilidade gerencial, quando do envio para deliberação das instâncias
superiores, com o seu parecer, sobre: propostas de administração de crédito;
propostas de recuperação de crédito; propostas operacionais administrativas.
D - Comitê de Crédito das Superintendências Estaduais - Comitê Estadual
O Comitê Estadual tem os seguintes membros obrigatórios: o Superintendente Estadual, que
coordenará as reuniões, o Gerente Executivo da Célula de Negócios da Superintendência Estadual
e um Gerente de Negócios da Superintendência Estadual, em regime de rodízio mensal.
As atribuições do Comitê Estadual são as seguintes:
a. avaliar e discutir com as agências e centrais de crédito as propostas da sua alçada;
b. deliberar, com base nas informações registradas nas propostas submetidas à sua
apreciação, de clientes da agência jurisdicionada pela Superintendência Estadual e/ou
Gerat, quando estas forem de sua alçada ou estiverem em suas atribuições, sobre:
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propostas de concessão de crédito; propostas de administração de crédito; propostas
de recuperação de crédito; propostas de concessão de limite de risco global (LRG);
propostas operacionais administrativas, inclusive; emissão de créditos documentários
de importação;
c. pronunciar-se, com base nas informações registradas nas propostas submetidas à sua
apreciação, de clientes da agência jurisdicionada pela Superintendência Estadual e/ou
Gerat, quando do envio para deliberação das instâncias superiores, com o seu
parecer, sobre: propostas de concessão de crédito; propostas de administração de
crédito; propostas de recuperação de crédito; propostas de concessão de LRG;
propostas operacionais administrativas, inclusive; prestação de garantia bancária e
emissão de créditos documentários de importação.
E - Comitê de Avaliação de Crédito na Agência (Comag)
O Comag é constituído, no mínimo, pelos seguintes membros, que poderão selecionar outros
Gerentes Executivos ou Gerentes de Negócios, de forma que o número total de membros não
ultrapasse a cinco membros, a saber: o Gerente da Agência, que coordenará as reuniões; o
Gerente-Executivo Operacional e de Recuperação de Crédito e/ou, facultativamente, o GerenteExecutivo de Negócios e Serviços e um Gerente de Negócios da Agência. As atribuições do Comag
são as seguintes:
a. deliberar, com base nas informações registradas nas propostas submetidas à sua
apreciação, de clientes sob sua responsabilidade gerencial, quando estas forem de sua
alçada ou estiverem em suas atribuições, sobre: propostas de concessão de crédito;
propostas de administração de crédito; propostas de recuperação de crédito;
propostas de concessão de LRG; propostas operacionais administrativas, inclusive;
emissão de créditos documentários de importação;
b. pronunciar-se, com base nas informações registradas nas propostas submetidas à sua
apreciação, de clientes sob sua responsabilidade gerencial, quando do envio da
proposta para deliberação por alçada superior à sua, sobre: propostas de concessão
de crédito; propostas de administração de crédito; propostas de recuperação de
crédito; propostas de concessão de LRG; propostas operacionais administrativas,
inclusive; prestação de garantia bancária e emissão de créditos documentários de
importação.
F - Comitê de Recuperação de Crédito das Gerências de Reestruturação de Ativos (CorecGerat)
O Corec-Gerat tem a seguinte composição obrigatória: o Gerente de Reestruturação de
Ativos, que coordenará as reuniões e dois outros gestores da Gerat. Suas atribuições são as
seguintes:
a)

deliberar, com base nas informações registradas nas propostas submetidas à sua
apreciação, quando estas forem de sua alçada ou estiverem em suas atribuições, sobre:
propostas de administração de crédito; propostas de recuperação de crédito;

b) pronunciar-se, com base nas informações registradas nas propostas dos clientes de sua
responsabilidade gerencial, quando do envio para deliberação das instâncias superiores,
com o seu parecer, sobre: propostas de administração de crédito; propostas de
recuperação de crédito; propostas operacionais administrativas.
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3.1.2.2.

Comitê Gestor da Unidade

Todas as unidades do Banco possuem um Comitê Gestor da Unidade – COGES, criado por
meio da Proposta de Ação Administrativa – PAA 2013/588-006, aprovado pela Diretoria Executiva,
em Reunião Nº 3.832, de 22/01/2013, que delibera sobre assuntos a elas relacionadas, observadas as
competências e alçadas estabelecidas, como por exemplo, o cumprimento de suas atribuições;
cumprimento de metas da unidade e de suas subordinadas e/ou jurisdicionadas; a gestão de
pessoas, dos recursos materiais, tecnológicos e financeiros da unidade; a implementação das
recomendações da Auditoria Interna e de Controles Internos na unidade; o exercício de suas
competências e alçadas decisórias. Além disso, pode instaurar processo administrativo disciplinar
ou julgar processo administrativo disciplinar, observadas as alçadas estabelecidas.
O Comitê deve ser composto por no mínimo três e no máximo sete integrantes, conforme sua
estrutura organizacional.
Referido Comitê encontra-se normatizado com suas atribuições, composição e regras de
funcionamento específicas, no 1016-Manual Básico-Instâncias de Decisões Administrativas, Título
3 – Instâncias Colegiadas Não Estatutárias, Capítulo 19 – Comitê Gestor da Unidade (COGES).
3.1.2.3.

Comissão de Ética

O Banco do Nordeste constituiu, em 2003, a Comissão de Ética, um colegiado voltado à
promoção de ações educativas, preventivas e corretivas concernentes à ética profissional do
colaborador no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, cuja atuação se insere nos
regramentos dos Decretos Federais nº 1.171, de 22.06.1994, e nº 6.029, de 01.02.2007.
Em cumprimento ao previsto no artigo 6º do Decreto nº 6.029 supracitado, as atividades da
Comissão de Ética são relatadas anualmente à Comissão de Ética Pública (CEP), compreendendo o
período de maio do ano anterior a abril do ano corrente.
O Banco possui um Código de Conduta Ética que sistematiza os valores essenciais que
norteiam os relacionamentos internos e externos com os diversos segmentos da sociedade e
contribui para o aperfeiçoamento das normas de conduta profissional e a prática de elevado padrão
ético. Este Código encontra fundamentos na Constituição Federal, no Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº. 1.171, de
22.06.1994, no Código de Conduta da Alta Administração Federal, aprovado em 21.08.2000, no
Decreto nº 6.029, de 01.02.2007, que instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo
Federal, na Resolução nº10, de 29.09.2008, da Comissão de Ética Pública, e no Pacto Global das
Nações Unidas, lançado no Fórum Econômico de Davos em 1999.
A Comissão de Ética do Banco do Nordeste é composta por três membros titulares, com
respectivos suplentes, todos escolhidos entre os empregados do quadro permanente e em atividade
no Banco. Para formar essa comissão, o Presidente do BNB designa dois membros titulares e dois
suplentes, enquanto o terceiro membro titular e respectivo suplente são escolhidos pelos
empregados, em processo de eleição direta.
O mandato dos membros da Comissão é de três anos, não coincidentes, permitida apenas uma
recondução. Os membros da Comissão de Ética não são remunerados pelo exercício de suas
atividades na Comissão e os trabalhos por eles desenvolvidos são considerados prioritários,
relevantes e consignados em registro funcional. Conta com uma Secretaria Executiva com a
finalidade de contribuir para a elaboração e a execução do plano de trabalho da gestão da ética e
prover apoio técnico e material ao cumprimento das atribuições da Comissão, sendo vedado ao
secretário-executivo ser membro da Comissão de Ética.
A Comissão de Ética adota práticas para garantir a difusão da ética ao maior número de
colaboradores possível, utilizando a Internet e Intranet como canais de divulgação permanente, além
da realização de palestras presenciais, treinamentos virtuais e mensagens educativas.
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Complementarmente à função educativa, é papel da Comissão de Ética acompanhar o cumprimento
do Código de Conduta Ética do Banco do Nordeste, o que é feito por meio de apuração de
denúncias de infração e aplicação de sanções éticas.
As principais atividades conduzidas pela Comissão de Ética em 2016 são apresentadas no
Quadro 3.1 a seguir:
Quadro 3.1: Atividades realizadas pela Comissão de Ética no Ano de 2016
Atividade
Novas demandas recebidas pela Comissão de Ética
Colaboradores (funcionários, bolsistas, jovens aprendizes) que realizaram
treinamento em Ética Organizacional, na modalidade à distância –
plataforma CVA.

Quantidade
50
2.590

Colaboradores (funcionários, bolsistas, jovens aprendizes) que
participaram de palestras presenciais proferidas pelos membros da
Comissão de Ética.

154

Colaboradores (funcionários, bolsistas, jovens aprendizes) que
participaram de palestras presenciais proferidas pelos Representantes
Estaduais da Comissão de Ética.

582

Quantidade de agências visitadas pelos Representantes Estaduais da
Comissão de Ética.

27

Requisições de órgãos de controle analisadas e respondidas (CEP, SEST,
CGU, CGPAR, Auditoria Externa, Auditoria Interna)

15

Reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Ética.

20

Participação do Presidente da Comissão de Ética em reuniões do Comitê
Disciplinar (COMID)

18

Participação nas reuniões mensais do Fórum Nacional de Gestão da Ética
nas Empresas Estatais – Fórum das Estatais

11

Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção
Desde 2013, o Banco do Nordeste é signatário do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupção, iniciativa do Instituto Ethos, Patri Relações Governamentais & Políticas Públicas, o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Escritório das Nações Unidas
contra Drogas e Crime (UNODC), o Fórum Econômico Mundial e o Comitê Brasileiro do Pacto
Global, com o objetivo de promover políticas de integridade e combate à corrupção na instituição,
em favor da ética nos negócios.
3.1.2.4.

Comitê de Integridade e Ética

O Comitê de Integridade e Ética, criado por meio da Proposta de Ação Administrativa – PAA
2016/695-008, aprovado pela Diretoria Executiva, em Reunião Nº 4.197, de 29/03/2016, deve ser
composto pelos seguintes membros: presidente da Comissão de Ética; superintendente de Controles
Internos, Segurança e Gestão de Riscos; superintendente de Desenvolvimento Humano;
superintendente de Logística; superintendente de Estratégia e Organização; superintendente
subordinado ao Diretor Financeiro e de Crédito; outros superintendentes poderão ser convocados
quando o assunto guardar consonância com as responsabilidades básicas estabelecidas pela
Diretoria a qual estão subordinados. O Comitê tem as seguintes atribuições:
a. emitir parecer e submeter à Diretoria Executiva, para deliberação, o Programa e a
Política de Integridade e as mudanças propostas, aplicáveis a todos os empregados e
administradores;
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b. submeter à Diretoria Executiva as fragilidades e as oportunidades de melhoria,
quando identificadas e encaminhadas a este comitê, bem como as ações necessárias
ao aprimoramento dos mecanismos de integridade;
c. apreciar os relatórios elaborados pelas unidades competentes concernentes ao
cumprimento, fiscalização e divulgação do programa e da política de integridade,
determinando a adoção de providências pelas unidades competentes visando à
efetividade das medidas alusivas ao Programa e à Política de integridade.
d. atuar, em conjunto com a Superintendência de Marketing e Comunicação, sobre as
estratégias de comunicação relacionadas ao Programa e à Política de Integridade de
forma a alcançar todos os funcionários do Banco, bem como sobre a divulgação de
ações que reforcem a postura ética, íntegra e a prevenção de situações de conflito de
interesse, de corrupção e de fraude;
e. consultar, quando julgar conveniente, à Comissão de Ética do Banco do Nordeste,
sobre assuntos que remetam às questões de Integridade e Ética.
Referido Comitê encontra-se normatizado com suas atribuições, composição e regras de
funcionamento específicas, no 1016-Manual Básico-Instâncias de Decisões Administrativas, Título
3 – Instâncias Colegiadas Não Estatutárias, Capítulo 2 – Comitê de Integridade e Ética.
3.1.3. Estrutura de Controles Internos
O BNB dispõe de uma estrutura de Controles Internos, com o objetivo de implementar
mecanismos e procedimentos de controle voltados às atividades por ele desenvolvidas, seus
sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis à instituição (Artigos 32 e 33 do Estatuto Social do Banco) e que devem,
periodicamente, ser revisados e atualizados e consistentes com a natureza, complexidade e riscos
das operações realizadas pelo Banco.
A Estrutura de Controles Internos do BNB atua orientada em um modelo de três camadas de
defesa (Figura 3.1), segregadas e claramente identificadas, de forma a oferecer à alta governança
(AG), com razoável segurança, de que os objetivos empresarias estão sendo perseguidos na melhor
performance possível. As três linhas de defesa têm como principais objetivos: (1) salvaguardar os
ativos da organização; (2) atestar a confiabilidade e a integridade do processo e das informações
produzidas; e (3) supervisionar/avaliar a conformidade com leis, regulamentos, políticas,
procedimentos e contratos.

Figura 3.1 - As Três Linhas de Defesa1

1ª Linha de Defesa - Unidades Executoras e Gestoras de Processos (gerências operacionais):
Os gerentes operacionais são os responsáveis por gerenciar os riscos e são os “proprietários” de
seus processos; têm a obrigação de implementar ações corretivas em processos e em controles; e
1

Declaração de Posicionamento: As três Linhas de Defesa, do IIA - The Institute Of Internal Auditors
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têm também a responsabilidade de garantir que as atividades (de seus coordenados) estão sendo
executadas de acordo com objetivos e metas.
2ª Linha de Defesa - funções de gestão: Aplica técnicas para gerenciamento de riscos; auxilia
os “proprietários” de riscos a definir mecanismos para mitigar os riscos; ajuda a Auto Governança
(AG) a definir a meta de exposição a riscos; reporta à AG informações relacionadas a riscos
expostos; auxilia na conformidade com relação a leis, regulamentos e procedimentos. No BNB, a
estrutura organizacional responsável pela Gestão do Risco e de certificação da conformidade
(segunda camada de supervisão) dos Controles Internos está representada pela Diretoria de Controle
e Risco, pela Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e pelos
ambientes Controles Internos, Segurança Corporativa e Gestão de Risco.
3ª Linha de Defesa - Auditoria Interna (funções de avaliação independente): Avalia todos os
elementos da Estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Controles da organização, inclusive sobre
como estão atuando as 1ª e 2ª linhas de defesa. Faz ainda avaliações sobre a eficácia da governança
com relação ao gerenciamento de riscos e dos controles internos existentes.
Compete a estrutura de Controles Internos as seguintes atribuições:
a. monitorar e assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis
a cada negócio e processo pertinente;
b. disseminar de forma efetiva e permanente a cultura de controles junto aos
empregados do Banco;
c. assessorar as agências na condução dos processos operacionais, visando assegurar
níveis máximos de conformidade;
d. mapear, avaliar e monitorar os riscos operacionais do Banco, com vistas à sua
mitigação;
e. participar do processo de formalização, manutenção e testes dos Planos de
Contingência propostos para garantir a continuidade dos trabalhos das Unidades do
Banco;
f. garantir a comunicação aos órgãos de supervisão e controles internos e externos, dos
casos de operações e situações consideradas suspeitas;
g. garantir o cumprimento do Código de Conduta Ética, em consonância com a
Comissão de Ética do Banco;
h. implementar e supervisionar as ações de controle aplicáveis à prevenção e combate à
lavagem de dinheiro;
i. possibilitar o suprimento de informações gerenciais para os Órgãos de Controle
Externo, em atendimento à legislação vigente.
3.1.4. Auditoria Externa
A Auditoria Externa tem por atribuição a execução de atividades de auditoria independente
contemplando serviços de auditoria contábil e análise de controles internos. Possui por base
normativa a Resolução CMN 3.198, de 27.05.2004. Atua na prestação de serviços de auditoria
independente, observadas as normas do Conselho Monetário Nacional, Banco Central e Comissão
de Valores Mobiliários, legislação e pronunciamentos correspondentes ao processo de convergência
da contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade (International Financial
Reporting Standards - IFRS) e demais normas correlatas.
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3.2.

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ÍLICITOS ADMINISTRATIVOS

3.2.1. Execução das atividades de correição
As Instruções Normativas de Pessoal do Banco do Nordeste preceituam que a apuração de
irregularidades seja realizada conforme descreve a Política de Gerenciamento Disciplinar da
Instituição, com o objetivo de apurar e julgar responsabilidade funcional relativa a ocorrências
sobre as quais haja infração a normas legais e/ou regulamentares do Banco. Conforme definido pelo
Banco, as apurações de irregularidade serão conduzidas pelos Comitês de Gestão – Coges e/ou
Superintendência de Auditoria, conforme alçadas de apuração de irregularidades dispostas no
Quadro 3.2 -. Alçadas de Apuração de Irregularidades.
Quadro 3.2 - Alçadas de Apuração de Irregularidades
Parâmetro
Comportamental, exceto gestor
principal

Apuração
Comitê Gestor do Ambiente de Gestão de Pessoas

Comitê Gestor da Superintendência de Auditoria
Comportamental – gestor principal
Falha de Serviço (valores até 30 mil
reais), sem indício de dolo ou má fé,
Comitê Gestor do Ambiente de Gestão de Pessoas
exceto gestor principal
Falha de Serviço (valores > 30 mil
reais), sem indício de dolo ou má fé,
Comitê Gestor da Superintendência de Auditoria
e de gestor principal
Ilícito e falhas em serviço com
indício de dolo ou má fé,
Comitê Gestor da Superintendência de Auditoria
independente de valor.
Fonte: 1016 - Manual Básico – Instâncias de Decisões Administrativas (2016)
Elaboração: Ambiente de Auditoria Disciplinar - Banco do Nordeste (2016).

O sistema de correição do Banco do Nordeste está integrado à Superintendência de Auditoria
e é conduzido pelo Ambiente de Auditoria Disciplinar, conforme demonstra a Figura 1.1 Organograma do Banco.
Subordinada ao Conselho de Administração do Banco, a Superintendência de Auditoria tem
como responsabilidade básica, dentre outras citadas em tópico anterior deste relatório, apurar
responsabilidades funcionais, quando da ocorrência de irregularidades, para fins de subsidiar a
tomada de decisão pelos Comitês Disciplinares.
O Ambiente de Auditoria Disciplinar é responsável por proceder com a análise de denúncias e
irregularidades, apurar responsabilidades funcionais, bem como gerenciar o processo de tomada de
contas especiais no Banco, fortalecendo o sistema de governança corporativa.
Cabe, ainda, ao Ambiente de Auditoria Disciplinar registrar e atualizar, no Sistema de Gestão
de Processos Disciplinares - CGU-PAD, as informações relativas a processos administrativos
disciplinares instaurados no âmbito do Banco do Nordeste, em conformidade com o que preceitua a
Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.
O Ambiente de Auditoria Disciplinar conta, em sua estrutura organizacional, com 02 (duas)
células operacionais: (i) Célula de Procedimentos Investigatórios; e (ii) Célula de Processo
Administrativo Disciplinar.
À Célula de Procedimentos Investigatórios compete:
• Analisar denúncias e sinalizações de órgãos internos e externos competentes;
• Emitir recomendações de providências relacionadas aos fatos investigados;
• Realizar sindicâncias;
• Prestar informações às áreas do Banco sobre sindicâncias;
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• Prestar informações ao Ambiente de Auditoria Interna sobre deficiências de controles
identificadas e necessidade de recomendações de melhorias nos respectivos processos;
• Prestar informações aos órgãos de controle interno e externo e entidades fiscalizadoras a
respeito de denúncias e sinalizações; e
• Examinar a conformidade de tomadas de contas especiais.
Por sua vez, são as seguintes as competências da Célula de Processo Administrativo
Disciplinar:
• Conduzir processos administrativos disciplinares;
• Gerenciar os documentos decorrentes de processos administrativos disciplinares;
• Prestar informações às áreas do Banco sobre processos administrativos disciplinares;
• Assessorar os comitês disciplinares na análise dos documentos produzidos pela Auditoria; e
• Emitir parecer de tomadas de contas especiais.
A estrutura de colegiados competentes para julgar procedimentos administrativos instaurados
contra empregados, com proposição ou aplicação de punições disciplinares cabíveis de acordo com
suas competências e alçadas é formada pelos seguintes órgãos: (i) Comitês Gestores – Coges; (ii)
Comitê Disciplinar – Comid; e (iii) Comitê Disciplinar Superior - Codis.
COMID
São as seguintes as atribuições do Comid:
a) No âmbito da apuração e julgamento de fatos, atos e condutas irregulares: (i) apreciar e julgar os
procedimentos instaurados contra os empregados, propondo ou aplicando as punições
disciplinares cabíveis de acordo com suas competências e alçadas e ou decidindo pela imputação
de responsabilidade pecuniária, quando couber; e (ii) apreciar e decidir sobre os recursos
impetrados pelos empregados do Banco oriundos de processos disciplinares julgados pelos
Comitês Gestores das unidades.
b) No âmbito da proteção patrimonial: nas ocorrências de dano, extravio, furto, roubo ou
desaparecimento de bens, sejam estes de propriedade do Banco ou alugados, quando houver
indícios de ocorrência de negligência, falha na guarda dos bens, dolo ou má-fé, ou ainda, de
descumprimento dos normativos vigentes, no que se refere à segurança bancária e patrimonial,
decidir pela imputação ou não de responsabilidade, seja pecuniária ou reposição imediata do bem
pelo valor de mercado ao empregado responsável pela guarda do bem.
O Comid é composto por 05 (cinco) membros, a saber:
• Superintendente de Desenvolvimento Humano, coordenador do Comitê;
• Superintendente da Diretoria de Negócios;
• Superintendente da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável;
• Superintendente da Diretoria Financeira e de Crédito; e
• Presidente da Comissão de Ética.
No caso de irregularidades cometidas por Chefe do Gabinete da Presidência e
Superintendentes, estas serão obrigatoriamente julgadas pelo Codis, o qual tem as seguintes
atribuições:
a) No âmbito da apuração e julgamento de fatos, atos e condutas irregulares: apreciar e julgar os
procedimentos instaurados contra os empregados, propondo ou aplicando as punições
disciplinares cabíveis de acordo com suas competências e alçadas e ou decidindo pela imputação
ou não de responsabilidade pecuniária, quando couber; e
b) No âmbito da proteção patrimonial: nas ocorrências de dano, extravio, furto, roubo ou
desaparecimento de bens, sejam estes de propriedade do Banco ou alugados, quando houver
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indícios de ocorrência de negligência, falha na guarda dos bens, dolo ou má-fé, ou ainda, de
descumprimento dos normativos vigentes, no que se refere à segurança bancária e patrimonial,
decidir pela imputação ou não de responsabilidade, seja pecuniária ou reposição imediata do bem
pelo valor de mercado ao empregado responsável pela guarda do bem
CODIS
O Codis é composto por 03 (três) membros, de acordo com a função em comissão ocupada
pelo empregado a ser julgado, conforme mostra o Quadro 3.3 - Composição do Comitê Disciplinar
Superior - Codis.
Quadro 3.3 - Composição do Comitê Disciplinar Superior - Codis
Função a ser julgada

Membros do Codis

Chefe do Gapre

Presidente (coordenação)
Diretor de Administração e TI
Diretor de Controle e Risco

Superintendente

Diretor de Administração e TI (coordenação)
Diretor de Controle e Risco
Diretor ao qual o superintendente está vinculado

Fonte: 1016 - Manual Básico - Instâncias de Decisões Administrativas - Banco do Nordeste (2016).
Elaboração: Ambiente de Auditoria Disciplinar - Banco do Nordeste (2016).

As instâncias julgadoras e recursais do Banco do Nordeste estão definidas conforme Quadro
3.4 - Instâncias Iniciais e Recursais de Acordo com a Função em Comissão do Empregado, de
acordo com o cargo/função em comissão do empregado. Os empregados que cometerem
irregularidades classificadas como ilícitos serão obrigatoriamente julgados pelo Comitê Disciplinar.
Quadro 3.4 – Instâncias Iniciais e Recursais de Acordo com a Função em Comissão do
Empregado
Cargo/Função
Chefe do Gabinete da
Presidência e
Superintendentes
Demais funções em
comissão do eixo de
gestão principal

Instância Inicial
Comitê Disciplinar Superior

Comitê Disciplinar
Comitê Gestor da Unidade Superior

Instância Recursal
Diretoria Executiva

Comitê Disciplinar Superior
Comitê Disciplinar

Demais empregados
Comitê Disciplinar

Comitê Disciplinar Superior

Fonte: 1016 - Manual Básico – Instâncias de Decisões Administrativas - Banco do Nordeste (2016).
Elaboração: Ambiente de Auditoria Disciplinar - Banco do Nordeste (2016).

A base normativa que regulamenta as atividades do sistema de correição do Banco do
Nordeste é suportada por instruções normativas internas de pessoal e pelo ‘Código de Conduta
Ética’ institucional, bem como pelos ditames da Lei nº 9.784/1999 e, subsidiariamente, pelas
disposições contidas na Lei nº 8.112/1990 (que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal), nas Leis trabalhistas consolidadas por meio do Decreto-Lei n.º
5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) e, ainda, no Novo Código de Processo CivilNCPC (art. 15 da Lei 13.105/2015).
Apresentam-se no Quadro 3.5 - Resultados da Auditoria Disciplinar, a seguir, os resultados
obtidos, no exercício de 2016, no que se refere à instrução de Demandas da Auditoria (Exames de
Admissibilidade), Averiguação Preliminar, Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares.
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Quadro 3.5 – Resultados da Auditoria Disciplinar
Estoque
Enquadramento
Inicial

Estoque
Entrada (1)

Saída (2)

Enquadramentos (3)
Final

Demanda da Auditoria

52

59

62

-24

25

Averiguação Preliminar

153

45

110

-4

84

Sindicância

13

31

14

9

39

Processo Administrativo

93

64

127

19

49

Total

311

199

313

0

197

Nº de atos processuais (4)
Nº de demandas (5)

3.485
466

Fonte: S503-Sistema de Automação das Atividades de Auditoria.
(1) Trabalhos incorporados (novos).
(2) Trabalhos concluídos; arquivados, aguardando julgamento ou julgados.
(3) Indicador de ajuste, haja vista saldo dos reenquadramentos ocorridos.
(4) Nº total de alterações ocorridas nos estágios dos trabalhos.
(5) Trabalhos com alteração(ões) ocorrida(s) em seus estágios.

Ressalta-se que, das entradas cadastradas no exercício a que se refere o relatório de gestão,
139 (cento e trinta e nove) dos objetos, representado por quase 70% (setenta por cento) do total das
entradas, envolveram o processo de crédito, administração e/ou recuperação de crédito. Contudo,
não foi identificado impacto significativo no desempenho dos processos finalísticos da Instituição.
Registra-se ainda, que cerca de 1/3 (um terço) das instruções finalizadas em 2016 (107 saídas)
se referem, notadamente, a apurações de responsabilidades decorrentes de impedimentos à cobrança
judicial de dívidas de créditos inadimplidos, em cumprimento à determinação do Tribunal de
Contas da União (TCU), por meio do Acórdão n° 944/2010 (TC 002.793/2010), tendo sido adotadas
as medidas disciplinadas nas normas internas, tais como:envio para julgamento / punição disciplinar
ou arquivamento em alguns casos.
3.2.2. Cumprimento da Portaria CGU nº 1.043/2007
No que se refere ao cumprimento dos preceitos estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043, de 24
de julho de 2007, que trata da obrigatoriedade da utilização do Sistema de Gestão de Processos
Disciplinares - CGU-PAD, bem como estabelece prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
ocorrência do fato para o registro das informações no CGU-PAD, destaca-se que, no exercício de
2016, conforme dados constantes no S503 - Sistema de Automação das Atividades da Auditoria,
foram instaurados 83 (oitenta e três) Processos Administrativos Disciplinares, todos devidamente
cadastradas no Sistema CGU-PAD, apresentando os seguintes status na posição de 31/12/2016, de
acordo com os dados extraídos do Sistema CGU-PAD, por meio do Relatório de Procedimentos por
Situação: 18 (dezoito) processos em “Instauração/Instrução”; 26 (vinte e seis) processos
“Encaminhados para Julgamento”; e 39 (trinta e nove) processos na situação de “Julgados”,
“Arquivados” e “Suspensos”.
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3.3 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
As políticas de gerenciamento de riscos do Banco destinam-se a orientar a gestão dos riscos
de crédito, de mercado, de liquidez e operacional que se interpõem à consecução dos objetivos
empresariais, por meio do estabelecimento de regras baseadas em princípios e boas práticas de
governança corporativa, implantadas sob a orientação da superior administração do Banco e dos
órgãos supervisores. O gerenciamento de risco e os controles internos contemplam toda a empresa,
não sendo possível destacar processos atinentes à gestão do FNE.
A gestão de risco no BNB fundamenta-se no uso de metodologias passíveis de serem testadas
quanto à consistência, confiabilidade e transparência dos resultados. Nesse sentido, dentre os
principais procedimentos adotados pelo Banco, destacam-se:
a. na gestão do risco de crédito: utilização de modelos próprios de avaliação de riscos;
realização de testes periódicos de aderência dos modelos de avaliação de riscos;
realização de teste de estresse da carteira de crédito; monitoramento do risco de
concentração da Carteira de Crédito; monitoramento da movimentação entre classes
de rating da carteira de crédito e cálculo das provisões para créditos de liquidação
duvidosa;
b. na gestão do risco operacional: Aplicação da autoavaliação de riscos e controles
nos processos de negócios e de suporte da Instituição (RCSA); administração das
perdas operacionais; acompanhamento da implantação das ações mitigadoras,
oriundas do risco operacional; realização do cálculo da Parcela de Alocação de
Capital – Modelo Básico BIA;
c. na gestão do risco de mercado e de liquidez: controle diário das exposições e
limites dos recursos gerenciados pela tesouraria e demais áreas do Banco; e cálculo
de indicadores periódicos e elaboração de relatórios para a alta administração do
Banco do Nordeste e para o Banco Central. Referidos relatórios abordam os
seguintes aspectos: valor das exposições ao risco de mercado no Banco; parcelas de
risco de mercado referentes aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) e do Risco das
Taxas de Juros da Carteira Bancária (RBAN), utilizadas no cálculo do requerimento
mínimo de capital; indicadores de liquidez do Banco; testes de estresse e análises de
sensibilidade; e testes de aderência dos modelos utilizados na gestão de riscos de
mercado e liquidez.
Desse modo, o gerenciamento dos riscos no BNB observa um conjunto de procedimentos
articulados, destacando-se: compatibilização das decisões e atividades com a legislação vigente;
disponibilização de informações aos acionistas, órgãos reguladores, fiscalizadores e representantes
da sociedade; decisões colegiadas; compatibilização das operações ativas, de crédito e de tesouraria,
com as captações de recursos, especialmente quanto a indexadores, volume de recursos, prazos,
encargos, finalidades, garantias e público-alvo; adoção de procedimentos visando à desconcentração
de recursos nas diversas formas de operação; estabelecimento de mecanismos de contingência para
os processos críticos; disponibilização de informações gerenciais que subsidiam as diversas
instâncias decisórias do Banco a avaliar os riscos envolvidos; e disseminação de conceitos de gestão
de riscos na Instituição.
A estrutura de gerenciamento de riscos do Banco do Nordeste é compatível com a natureza e
a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição e ampara a
Governança da empresa como parte integrante da Estrutura de Controles Internos.
O Sistema de Controles Internos do Banco é constituído por políticas, estratégias,
procedimentos e práticas elaboradas para assegurar a mitigação dos riscos dentro de um nível
razoável de segurança para o alcance dos objetivos organizacionais.
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O objetivo da atividade de controle interno é a redução de incidência de falhas operacionais,
mediante a execução de medidas acautelatórias com a inclusão de pontos de controle em seus
processos. No Banco do Nordeste, essa atividade ocorre de forma distribuída nos diversos
segmentos gerenciais e administrativos da instituição. Além disso, o BNB mantém instrumentos de
gestão que visam evitar possíveis situações que possam caracterizar conflitos de interesses, bem
como promover a segregação de atividades, dentre as quais se destacam: estrutura organizacional;
arquitetura de gestão dos processos; estrutura de colegiados; alçadas administrativas e operacionais
e especificação dos papéis dos gestores, coordenadores, técnicos e consultores. A postura ética e a
disciplina dos funcionários são também fundamentais na conformidade dos processos.
A segregação de funções é aplicada a diversas outras atividades, com o intuito de atender aos
princípios e boas práticas de governança corporativa e às exigências da regulação, sem prejuízo da
integração dos processos, cabendo, nesse sentido, destacar que:
a. a gestão dos recursos de terceiros encontra-se totalmente apartada das ações de
gerenciamento dos recursos do Banco;
b. as atividades de controle de operações de crédito são desenvolvidas em ambiente
distinto e independente da área de negócios;
c. as funções de avaliação de risco são segregadas daquelas afetas à concessão do
crédito;
d. a elaboração e renovação dos cadastros dos clientes bem como instrução das
propostas de concessão e de renegociação de créditos são apartadas da área de
negócios;
e. as atividades de criação de modelos e métodos para gestão dos riscos de crédito, de
mercado e liquidez, e operacional estão separadas das atividades de gestão dos
negócios;
f. as atividades de controladoria e de contabilidade também estão segregadas,
possibilitando melhor definição quanto ao exercício das funções de controladoria,
planejamento tributário e orçamento, bem como melhor adequação das atividades
referentes à gestão contábil financeira dos recursos do FNE.
Também podemos citar como principais instrumentos de controle utilizados pela segunda
camada de supervisão (compliance) do Banco em suas atividades:
a. Certificação de conformidade em produtos: consiste na análise realizada
detidamente para um componente específico, sem alcançar o processo envolvido. As
análises desses produtos foram realizadas posteriormente à sua formalização,
observando as regras de negócio dispostas em normativo interno. Em 2016, foram
objetos desse tipo de certificação os produtos listados abaixo: (1) Operação de
Crédito (exceto Pronaf B); (2) Operação de Crédito - Pronaf B; (3) Renegociação de
Dívidas; (4) Cadastro; e (5) Desembolso;
b. Certificação de conformidade local em agência: consiste na visita “in loco”
realizada pelas equipes das Centrais Regionais de Controle Interno (CRCI) para
análise de determinados procedimentos executados na agência. Em 2016, foram
objetos desse tipo de certificação as seguintes linhas de negócios ou administrativas:
(1) Acompanhamento de crédito; (2) Autorização de cobrança judicial; (3) Cadastro
de clientes; (4) Cálculo e recolhimento de ISSQN próprio; (5) Classificação do risco
de crédito; (6) Compensação de cheques e outros papéis; (7) Concessão de crédito;
(8) Controle contábil; (9) Controle de regularidade fiscal; (10) Fornecimento de
informações sobre operações de crédito; (11) Gerenciamento de bens patrimoniais;
(12) Gerenciamento de cartão; (13) Gerenciamento de conta; (14) Gerenciamento de
numerário; (15) Monitoramento de garantias; (16) Monitoramento de seguros
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obrigatórios; (17) Pagamento a fornecedores; (18) transferências financeiras TED e
DOC (19) Prevenção e combate à “lavagem de dinheiro”;
c. Certificação de conformidade de processos: consiste da aplicação de roteiros de
conformidade pela Célula de Controles de Processos da Direção Geral, visando
verificar a aderência das práticas e das atividades aos mapeamentos de processo, bem
como ao atendimento às referências normativas ou legais;
d. Testes de eficácia de controle: consiste na verificação da eficácia dos pontos de
controle existentes nos processos de negócio e de suporte do Banco frente aos riscos
mais críticos. Os testes são confeccionados a partir dos riscos e controles
identificados. A verificação da eficácia determina qual o nível em que os controles
mitigam os riscos identificados nos processos.
Os indicadores dos resultados de avaliação obtidos são comunicados às Unidades executoras,
aos gestores dos processos e à Alta Administração do Banco para adoção das medidas corretivas e
administrativas cabíveis.
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4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
4.1. GESTÃO DE PESSOAS
O Banco do Nordeste considera essencial para alcance de sua missão, dos seus objetivos e da
excelência empresarial, contar com pessoas com alto desempenho e focadas em resultados,
identificadas e comprometidas com a missão, qualificadas, motivadas, saudáveis, criativas,
inovadoras, éticas e solidárias.
Nesse sentido, são desafios permanentes da gestão de pessoas no Banco do Nordeste
proporcionar aos seus empregados melhor qualidade de vida, oportunidade de crescimento
profissional, reconhecimento à potencialidade individual, criatividade, inovação, educação
permanente, ambiente de trabalho alicerçado na democracia, participação, transparência, respeito,
harmonia, cordialidade, liberdade de expressão, reconhecimento, solução negociada dos conflitos
em todos os níveis e ambiente físico adequado e seguro.
No que se refere à estrutura de pessoal, detalhada no item 4.1.1, registra-se que o Banco do
Nordeste, como administrador do FNE, utiliza sua força de trabalho para execução de atividades de
aplicação do referido recurso. No entanto, não há como mensurar a força de trabalho necessária
para acompanhar as operações que utilizam recursos do FNE, pois não existem empregados que
trabalhem somente com essas operações, considerando que o FNE é uma fonte de recursos e não
uma atividade específica.
4.1.1. Estrutura de Pessoal do Banco do Nordeste
As informações sobre a distribuição da força de trabalho por tipos de cargos estão detalhadas
seguir:
Quadro 4.1 - Força de trabalho do Banco do Nordeste - 2016
Tipologias dos Cargos
Empregados em Cargos Efetivos

Lotação
Autorizada Efetiva

Ingressos no
Exercício

Egressos no
Exercício

7.228

7.214

27

48

 Empregados de Carreira vinculados ao órgão

7.228

7.211

25

48

 Empregados contratados a termo (*)

não há

3

2

não há

não há

2

1

não há

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

Total de Servidores
7.228
7.216
28
48
(*) Contratados com base no Art. 66 do Estatuto do Banco para exercerem as funções de assessoramento especial do
Presidente do BNB
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas – Banco do Nordeste

Quadro 4.2 - Distribuição da Lotação Efetiva - 2016
Tipologias dos Cargos
Empregados de Carreira
 Empregados de Carreira vinculados ao órgão
 Empregados contratados a termo (*)
Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
Total de Servidores (1+2+3)

Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim
3.280

3.934

3.277

3.934

3

0

0

2

3.280

3.936

(*) Contratados com base no Art. 66 do Estatuto do Banco para exercerem as funções de assessoramento especial
do Presidente do BNB
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas – Banco do Nordeste (2017)

Seção 4-2

Quadro 4.3 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas- 2016
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
Funções em Comissão
 Empregados com função em comissão
 Empregados de carreira com função em
comissão vinculada à entidade
Total de Servidores em Cargo e em Função

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

não há

5.890

15

12

não há

5.890

15

12

não há

5.890

15

12

não há

5.890

15

12

Lotação

Egressos
no
Exercício

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas – Banco do Nordeste

As informações sobre a distribuição da força de trabalho no âmbito das áreas técnicas
responsáveis por macroprocesso finalístico e de unidades e subunidades descentralizadas estão no
Apêndice 4.1 – Distribuição da força de trabalho por unidades e no Apêndice 4.2 - Distribuição da
força de trabalho por macroprocessos finalísticos.
4.1.1.1.

Análise crítica

A Portaria DEST/SE-MP nº 12, de 26/04/2016, fixou o limite máximo para o quadro de
pessoal próprio do Banco do Nordeste em 7.228 empregados, tendo no exercício ingressado 25
novos empregados de carreira.
A distribuição de empregados entre as áreas meio e fim praticamente se equivalem, na medida
em que há uma diferença de aproximadamente 10% entre essas duas áreas (45% de empregados na
área meio e 55% na área fim).
Comparativamente com o quadro Força de Trabalho do BNB, pode-se observar que
aproximadamente 82% dos 7.214 empregados desta Instituição (7.211 empregados de carreira
vinculados ao órgão mais 3 empregados contratados a termo) ocuparam função em comissão no ano
de 2016.
Vale esclarecer, também, que a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal1 “a
aposentadoria não é causa de extinção da relação de emprego”, o empregado do Banco do Nordeste
que se aposentar pela Previdência Social, poderá continuar trabalhando na Instituição, se assim o
desejar. Portanto, historicamente, os registros de desligamentos espontâneos se situam dentro de
padrões que não comprometem a continuidade das atividades.
Ainda no tocante ao ingresso de novos empregados, registre-se que o Banco exige que o
candidato, antes de sua posse, apresente Declaração Negativa de vínculo empregatício com órgão
da Administração Pública Direta ou Indireta e Declaração de não exercício de atividades (Lei do
Conflito de Interesses). Tais medidas vão ao encontro das ações adotadas para identificar eventual
irregularidade relacionada à acumulação de cargos, funções e empregos públicos, além de constar
tal óbice nos normativos internos.
4.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal
A elevação das despesas com pessoal em relação ao ano de 2015 decorreu, principalmente,
dos efeitos do Acordo Coletivo com reajuste salarial de 8% incidente sobre os valores de todas as
verbas salariais praticados em agosto/2016 com repercussão nos benefícios e nos encargos, exceto
auxílio creche/babá que teve reajuste de 10% e em verbas de caráter eventual (horas extras,
substituições de função em comissão, indenização de folgas, ausências abonadas e licenças-prêmio).
1

Decisão do STF na ADI 1.721-3, que suspendeu a eficácia da Lei nº 9.528/97, que, por sua vez, havia inserido o
parágrafo 2º, ao artigo 453 da CLT
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A Tabela 4.1 a seguir, apresenta os dados referentes às despesas de pessoal do Banco do
Nordeste.
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Tabela 4.1 - Demonstrativo das despesas com pessoal
Valores em R$ 1,00
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
vantagens fixas

Função em
Comissão

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais Despesas
Variáveis

Decisões
Judiciais

Total

Empregados de Carreira não Comissionados

2016

38.323.938,00

2015

0

39.116.875,97
Empregados com Função em Comissão
2016

221.888.000,03

0

26.227.203,81 25.443.709,76

33.400.724,82

24.961.704,10 20.959.266,93

32.353.519,70

3.769.028,80

1.545.261,77

468.500,32

129.178.367,28

4.074.362,75

1.201.325,76

272.091,58

122.939.146,79

307.641.349,33 267.625.719,14 89.603.653,10 111.088.068,24

56.362.014,61

17.476.147,97

388.082,03 1.072.073.034,45

194.490.686,91 265.151.210,20 235.044.432,21 82.029.178,16 109.775.490,57
Empregados Contratados a Termo (**)

56.052.445,46

11.693.280,39

236.233,16

2015

2016

723.999,44

0

61.777,80

6.330,72

46.762,13

0

0
0
321.140,16
28.488,24
2.877,60
17.642,54
(**) Contratados com base no Art. 66 do Estatuto do Banco para exercerem as funções de assessoramento especial do Presidente do BNB.
Obs.: Os custos dos servidores cedidos são ressarcidos ao Banco pelos Órgãos cessionários.
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas - Banco do Nordeste (2016)
2015

954.472.957,06

0

0

838.870,09

0

0

370.148,54

Seção 4-5

4.1.3.

Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal

No intuito de mitigar riscos de conflito de interesses, o Ambiente de Gestão de Pessoas vem
realizando sistemática campanha de divulgação da Lei 12.813/2013, a fim de orientar seus
empregados a oficializar consulta sobre possível conflito de interesses ou pedido de autorização
para realização de atividade privada.
No ano de 2016, foram realizadas 16 consultas sobre conflito de interesses e 19 pedidos de
autorização para exercício de atividade privada, por meio do Sistema Eletrônico de Conflito de
Interesses da CGU (SeCI).
Em julho de 2016, foram alterados os Normativos Internos que tratam da consulta sobre o
conflito de interesses e autorização para exercício de atividade privada, a fim de dar maior
segurança à prevenção de conflito de interesses e à proteção da informação privilegiada.
4.1.4.

Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

A Superintendência de Desenvolvimento Humano do Banco do Nordeste utiliza os
indicadores Absenteísmo, Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais e Educação Continuada,
para monitorar e avaliar a efetividade das políticas de recursos humanos.
4.1.4.1 Absenteísmo
Este acompanhamento é feito tradicionalmente pelo Banco, com publicação no Relatório de
Sustentabilidade (GRI). A fórmula utilizada é a soma de todos os dias perdidos por ausências não
justificadas e afastamentos por motivo de saúde, dividido pela quantidade de dias trabalhados, cujo
resultado multiplica-se por 100. A meta estipulada foi de 2,27%, com resultado em 2016 de 3,65%,
frente ao resultado de 3,23% em 2015.
Um dos maiores impactos ocorreu nos afastamentos de longo prazo por motivo de saúde, na
ordem de 50,04%, grande parte em consequência da continuidade de licenças saúde já iniciadas em
anos anteriores; doenças não relacionadas ao trabalho e também pelo adoecimento natural pelo
avanço da idade.
Um conjunto de medidas preventivas vem sendo adotadas com o objetivo de se aproximar
mais da meta perseguida, sendo as principais: o acompanhamento realizado pela equipe da Gerência
de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida, inclusive em nível das Superintendências Estaduais,
junto aos empregados afastados, o que tem permitido uma melhor orientação e, em alguns casos,
diminuído os números de dias de afastamento. Em segundo lugar, a maior qualidade dos Exames
Ocupacionais e, por último, as palestras e ações de prevenção e qualidade de vida realizadas ao
longo do ano.
4.1.4.2 Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
O Banco iniciou, desde 2011, o acompanhamento deste indicador. Para tal, foi utilizado o
mesmo parâmetro do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que multiplicado pelo
Risco de Acidente de Trabalho (RAT), resulta no RAT ajustado, que corresponde à alíquota a ser
aplicada para cálculo desta tributação patronal a ser recolhida ao INSS, para custeio de benefícios
relacionados a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
O valor final do FAP é calculado comparativamente com o resultado de empresas do mesmo
ramo. Com isso, realizou-se a simulação dos cálculos dos índices que o compõem, de frequência,
custo e gravidade, cujas fórmulas são detalhadas abaixo:

Seção 4-6

a)

Índice de frequência = número de acidentes registrados na empresa, mais os benefícios
que entraram sem Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) vinculada, por nexo
técnico / número médio de vínculos x 1.000 (mil);

b) Índice de gravidade = (número de benefícios auxílio doença por acidente (B91) x 0,1 +
número de benefícios por invalidez (B92) x 0,3 + número de benefícios por morte (B93)
x 0,5 + o número de benefícios auxílio-acidente (B94) x 0,1) / número médio de vínculos
x 1.000 (mil);
c)

Índice de custo = valor total de benefícios / valor total de remuneração paga pelo
estabelecimento aos segurados x 1.000 (mil).
Quadro 4.4 - Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos
Índices

Ano
2015

Frequência

Gravidade

Custo

4,0896

0,1730

0,0639

0,1248

0,0791

2016
4,1586
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas - Banco do Nordeste (2016)

Analisando as bases de cálculo que compõem os indicadores de 2015 e 2016, verifica-se que a
quantidade de benefícios acidentários concedidos foi a mesma. Porém, houve aumento na duração
dos afastamentos, e também na quantidade de Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT), o
que acarretou o aumento nos índices de frequência e custo. Por outro lado, o índice de gravidade,
responsável por 50% do impacto no índice oficial do FAP reduziu, pois em 2015, além da
concessão de auxílios doença por acidente (B91), que tem peso 0,1, também foi concedido um
benefício por invalidez por acidente de trabalho (B92), que tem peso 0,3, enquanto todas as
ocorrências de 2016 tiveram peso 0,1.
As informações que compõem este indicador são monitoradas regularmente junto ao INSS e
pelos profissionais dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT), que adotam medidas preventivas para seu controle.
4.1.4.3 Educação Continuada
O Banco do Nordeste prima pela promoção do caráter contínuo do desenvolvimento dos
empregados, por meio da geração, compartilhamento e acumulação do conhecimento, propiciando
uma ambiência em que haja o desenvolvimento de competências alinhadas às estratégias do BNB.
A cada ano elabora-se o Plano de Educação Corporativa, que tem como objetivo orientar
todas as ações de capacitação, no sentido de prover as necessidades de competências,
conhecimentos e habilidades dos empregados alinhadas às estratégias do Banco, bem como o
alcance dos resultados esperados. Assim, um dos elementos orientadores das ações de Educação
Corporativa é o Planejamento Estratégico do Banco, que permite alinhar os programas educacionais
às metas e resultados da organização.
Na organização das ofertas de capacitação são incorporadas outras informações à estrutura do
Plano, como a vinculação com as escolas da Universidade Corporativa, à qual estão atrelados os
eventos, pilar de formação e as competências que pretendem desenvolver e que serão responsáveis
pela homogeneidade dos temas de aprendizagem, propiciando qualidade na definição de conteúdos
e dinâmica de execução da capacitação. Essas escolas têm o objetivo de prover soluções de
aprendizagem nas diversas áreas e foram assim definidas:
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a) Escola de Gestão: prevê o desenvolvimento de competências necessárias à consolidação
do modelo de gestão do Banco (processos, práticas e ferramentas) e a formação de
pessoas comprometidas com os valores e princípios da organização;
b) Escola de Desenvolvimento Regional: envolve o desenvolvimento de competências
necessárias à geração e disseminação do conhecimento acerca da região Nordeste, para
dar suporte às ações e estratégias da organização;
c) Escola de Negócios: destaca o desenvolvimento das competências para o exercício das
atividades-fim da organização;
d) Escola de Suporte Corporativo: fomenta e desenvolve competências necessárias para o
exercício efetivo das atividades de suporte corporativo à organização;
e) Escola de Relações Institucionais: tem como objetivo sustentar e reforçar a imagem do
Banco e as ações com os vários públicos com os quais o Banco do Nordeste mantém
relacionamento.
A prática educacional tem como objetivo a associação permanente entre a teoria
(perspectivas, modelos, métodos e ferramentas) e a realidade do BNB. Para tanto envolve cinco
focos principais: conhecer a realidade do Banco; sensibilizar e estimular a visão de mundo; prover
formação; aplicar à realidade; consolidar conhecimento.
Estruturalmente, o Plano contempla tanto os programas do segmento formal, quanto
profissional, podendo os eventos ser ofertados na modalidade presencial ou à distância.
Em 2016, foram realizadas 40.865 oportunidades de treinamento (34.536 à distância e 6.329
de forma presencial), tendo sido investido o valor total de R$ 10.173.128,53. A meta inicial para
2016 era de 49.200 oportunidades, portanto, foi realizado 83% do previsto. Em 2015, o número
total de oportunidades de treinamento geradas foi 48.565, sendo 41.090 à distância e 7.475 de forma
presencial, tendo sido investido o valor de R$ 15.081.521,96.
Com relação ao grau de escolaridade, na posição de 31.12.2016, do número total de
empregados, 23,16% possuem nível médio e 75,94% possuem nível superior completo. Destes
últimos, 31,55% concluíram curso de Especialização ou Mestrado e 0,47% concluiu Doutorado.
Na posição de 31.12.2016, existem 3.327 empregados com função de gestão, dos quais
82,51% possuem nível superior.
Com relação à faixa etária, são 782 empregados com idade de 20 a 29 anos; 2.950 com idade
de 30 a 39 anos; 1.240 com idade de 40 a 49 anos; 1.486 com idade de 50 a 59 anos e 756
empregados com 60 anos de idade ou mais.
4.1.5. Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários
4.1.5.1 Contratação de Pessoal de Apoio
A política de terceirização do Banco do Nordeste prevê a contratação de serviços terceirizados
em atividades de suporte e apoio, a exemplo de limpeza e conservação, vigilância, recepção, copa e
afins. Em 31.12.2016, o Banco mantinha 95 contratos administrativos em vigor, contemplando
2.546 unidades de serviço, com um dispêndio anual da ordem de R$ 100,7 milhões. As informações
detalhadas sobre a contratação de pessoal de apoio estão no Apêndice 4.3 - Contratos de prestação
de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade.
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4.1.5.2 Composição do quadro de estagiários
Quadro 4.5 - Composição do quadro de estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Nível de escolaridade

1.

2.

3.

Despesa no
exercício

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

Nível superior
1.1 Área Fim

694
268

697
268

710
283

749
290

1.2

426

429

427

459

(em R$ 1,00)
6.401.871,99
2.474.452,54
3.927.419,45

Nível Médio

374

392

389

375

2.265.692,33

2.1

Área Fim

310

325

326

307

1.871.052,12

2.2

Área Meio

64

67

63

68

394.640,21

1.068

1.089

1.099

1.124

Área Meio

Total (1+2)

8.667.564,32

Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas – Banco do Nordeste (2016)

4.1.5.3 Análise Crítica
O quantitativo de bolsistas é definido considerando o percentual do número de empregados
ativos nas lotações. A Lei de Estágio 11.788/08 determina o quantitativo de estagiários nas
empresas, sendo de 20% do quadro de lotação de empregados da unidade / filial. O Banco, apesar
do limite permitido na lei específica citada, obedece a um Termo de Ajuste de Conduta (TAC),
firmado junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) em 1998 e aditado em 2004, que determina
o quantitativo máximo de bolsistas em 15% da lotação provida de cada unidade, tanto para nível
médio como superior, excetuando-se a área jurídica, onde há autorização para 01 bolsista do curso
de Direito para cada advogado.
A contratação de estagiários obedece a requisitos pré-estabelecidos, como nota global
mínima, e posição ocupada no curso, podendo ser de nível médio ou superior, de acordo com as
atividades que serão desempenhadas no estágio.
No ano de 2016, o Banco contava com 1.124 estagiários, o que representou uma variação a
maior de 4,75% em relação ao ano de 2015, com o quantitativo de 1.073 (posição dez/16 e dez/15).
O Banco conta com um Agente de Integração, o Centro de Integração Empresa Escola
(CIEE), que fica responsável pelo recrutamento de estudantes, elaboração de documentação de
estágio e acompanhamento, compreendendo desde a admissão até o desligamento dos estagiários.
Para tanto, o CIEE recebe do Banco o valor de 6,5% do valor da bolsa paga aos estagiários, a título
de taxa de administração.
Os estagiários têm jornada de 04 horas / dia e recebem bolsa mensal de R$400,00
(quatrocentos reais) e R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), respectivamente para Estágio de
Nível Médio e Superior, com auxílio-transporte mensal de R$ 80,00 (oitenta reais). Além desses
valores, contam com o benefício de Plano de Saúde Camed, sem pagamento de mensalidade
(apenas taxa de serviço de remoção 24h), com coparticipação financeira exclusiva para caso de
utilização do plano, sendo 25% de sua responsabilidade e o restante pago pelo Banco àquela
instituição.
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4.2. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O Banco do Nordeste busca, continuamente, utilizar soluções tecnológicas que reduzam
custos em sintonia com os objetivos de seu negócio, tornando mais eficientes, eficazes e efetivos os
processos internos. A gestão da Tecnologia da Informação no Banco do Nordeste possui, como
horizonte, a permanente melhoria dos serviços de TI, não somente por meio da modernização
tecnológica, mas também realizando ações proativas, visando à otimização da capacidade e
disponibilidade dos recursos existentes.
Esta seção descreve o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação TI (Peti) 2015-2018,
detalhando seus objetivos, metas e projetos estabelecidos, bem como seu alinhamento com os
resultados e impactos do planejamento estratégico do Banco. Também são descritas as diretrizes de
funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (Cotec), os principais sistemas de
informação e os serviços gerenciados pelo BNB, juntamente com as principais capacitações
realizadas em TI. Por fim, são listados os principais projetos do portfolio Cotec, concluídos ou
desenvolvidos no ano de 2016.
4.2.1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (Peti)
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) para 2015-2018 contempla os
principais desafios do BNB, que se projetam na Superintendência de Tecnologia da Informação,
para os próximos quatro anos. É o principal instrumento de gestão que direciona a execução dos
projetos e das iniciativas de Tecnologia da Informação do Banco do Nordeste, permitindo
identificar oportunidades de soluções de TI para aprimorar os negócios da organização. Como
prática de governança de TI, o PETI contempla os elementos de um Plano Diretor de Tecnologia da
Informação-PDTI. O PETI tem a finalidade de alinhar os objetivos estratégicos de TI aos resultados
e impactos do Banco, em conformidade com o Plano Estratégico Corporativo, direcionando os
recursos de TI da organização.
A Superintendência de Tecnologia da Informação, a fim de manter o PETI alinhado à
realidade do Banco do Nordeste e às atividades do dia-a-dia, o revisa após qualquer atualização do
planejamento do Banco.
A Figura 4.1, a seguir, apresenta o Mapa Estratégico da Superintendência de TI, definido
durante a atualização do PETI, para o quadriênio 2015-2018:
Figura 4.1 - Mapa Estratégico da Superintendência de TI

Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – Banco do Nordeste (2016)
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4.2.2. Estrutura de pessoal da TI
A seguir, apresenta-se o Quadro 4.6 com a distribuição da força de trabalho da TI:
Quadro 4.6 - Distribuição da força de trabalho da TI
Descrição
Efetivos carreira de TI

Quantidade
210

Efetivos carreira de outras unidades

1

Bolsistas de nível superior (estagiários)

18

Total
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas - Banco do Nordeste (2016).

229

4.2.3. Plano de Capacitação do Pessoal da TI
Os eventos de capacitação das equipes de TI e das demais áreas do Banco nos temas afetos a
tecnologia da informação, realizados em 2016, estão relacionados na lista descrita no Apêndice 4.4:
Principais Treinamentos Realizados em Tecnologia da Informação.
4.2.4

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (COTEC)2

Em 2016, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (COTEC) possuía as seguintes
atribuições:
a. aprovar metodologia de categorização, aprovar e priorizar as demandas de TI;
b. definir a composição, domínio, critérios e parâmetros de atuação dos Subcomitês de TI;
c. definir o provimento e a distribuição da capacidade de atendimento às demandas de TI;
d. estabelecer prioridades para atendimento às demandas de TI, incluindo a apreciação das
propostas encaminhadas pelos Subcomitês de TI, assegurando o alinhamento com o
planejamento estratégico do Banco;
e. acompanhar a evolução do atendimento às demandas de TI, de acordo com as prioridades
estabelecidas;
f. acompanhar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (Peti) após deliberação pela
Diretoria Executiva;
g. deliberar sobre a execução de projetos não previstos no Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação (Peti) ou no programa de dispêndio com Tecnologia da Informação;
h. acompanhar o programa de dispêndio com Tecnologia da Informação após deliberação pela
Diretoria Executiva.
O Cotec é coordenado pelo Superintendente de Tecnologia da Informação, sendo composto
pelos superintendentes da Diretoria de Negócios, além do Superintendente de Estratégia e
Organização. Sua composição é modificada por meio de rodízio semestral dos representantes de
uma das Diretorias. Outros colaboradores são convidados a participar das reuniões, tais como
representantes das unidades solicitantes das demandas apreciadas no Comitê. Esses convidados,
porém, não têm direito a voto.
As reuniões ocorrem bimestralmente, em caráter ordinário, e, extraordinariamente, por
decisão da coordenação do Cotec. Em 2016, ocorreram cinco reuniões ordinárias e três reuniões

2

A organização dos colegiados não estatutários vinculados a Tecnologia da Informação (TI) foram alterados em maio
de 2017.
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extraordinárias, sendo que duas destas ocorreram de forma virtual, apenas para deliberação de
novas demandas, em caráter emergencial.
As principais decisões tomadas pelo Comitê de Tecnologia no ano de 2016 foram:
a. revisão do Portfolio de Projetos Cotec, que teve como propósito realizar enxugamento do
portfolio, de modo a priorizar a execução de projetos que atendessem a algum(uns) dos
critérios: projeto estratégico, atendimento à demanda mandatória, risco associado ou
contrato em curso e com percentual de avanço acima de 70%;
b. revisão da metodologia de priorização de projetos, definindo um novo cálculo do peso da
demanda (baseado Gravidade, Urgência, Tendência e Alinhamento estratégico - Guta, bem
como os critérios de classificação da gravidade (G);
c. deliberação de novos projetos demandados pelas áreas de negócio do Banco do Nordeste,
conforme metodologia de priorização estabelecida;
d. deliberação, para início imediato, de projetos solicitados pela Diretoria Executiva e projetos
com prazos legais, provenientes de leis;
e. análise e aprovação dos replanejamentos de projetos impactados por outras deliberações;
f. autorização das propostas de prorrogação de prazos dos projetos que dependem da TI e que
visam atender a determinações de órgãos de controles e entidades fiscalizadoras.
A lista dos principais sistemas de informações do Banco do Nordeste, relacionados com o
FNE, encontra-se descrita no Apêndice 4.5 – Sistemas do Banco do Nordeste relacionados com o
FNE. Destaca-se que as informações contidas neste Apêndice 4.5 estão sujeitas a sigilo, com base
no Art. 5º e Art. 6º, do Decreto da Presidência da República nº 7.724, de 16.05.2012, estando
disponíveis no Ambiente de Planejamento do Banco do Nordeste, para consulta dos Órgãos de
controle interno e externo.
4.2.5 Processos de infraestrutura de gerenciamento de serviços de TI
O gerenciamento dos serviços de TI pode ser descrito em processos interrelacionados e já
implantados. Como infraestrutura de software utilizada para suporte aos processos, o Banco do
Nordeste utiliza o software Unicenter Service Desk (USD), seguindo métodos e práticas a partir do
guia de referência Information Technology Infrastructure Library (ITIL). A seguir, apresenta-se a
descrição sucinta dos processos.
a. gerenciamento de incidentes: quando ocorre alguma falha que afeta o ambiente
computacional do Banco do Nordeste, seja causando interrupção ou redução da qualidade do
serviço, entra em ação o Gerenciamento de Incidentes. Este processo tem o foco na
restauração do serviço afetado, o mais rápido possível, mesmo que, para isso, tenha que
aplicar solução temporária, sempre buscando não gerar efeitos colaterais;
b. gerenciamento de problemas: para que as falhas não voltem a se repetir, o processo
direciona a investigação com o objetivo de identificar a causa que gerou aquela falha e
busca uma solução definitiva a ser aplicada. Esse mesmo processo também busca identificar
outras situações que, se não forem tratadas preventivamente, poderão ocasionar falhas;
c. gerenciamento de operações: cuida de atividades rotineiras como cópia de segurança dos
dados, acompanhamento do processamento dos dados por meio de rotinas, além de realizar
o monitoramento da infraestrutura de TI, por intermédio do processo de gerenciamento de
eventos, que monitora a infraestrutura de TI e os serviços associados, visando determinar
ações de controle apropriadas ao tipo de ocorrência identificada;
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d. gestão de mudanças, liberação e configuração: diversas solicitações que chegam ao
Ambiente de Infraestrutura de TI, tais como geração de relatórios e restauração de cópia de
segurança são atendidas por meio de requisições. O processo compreende, dentre outras, as
atividades de implantação e alteração de qualquer ativo de infraestrutura (item de
configuração) de TI, bem como o controle e o gerenciamento das informações referentes a
esses itens de configuração;
e. gerenciamento de disponibilidade: esse processo possibilita acompanhar o nível de
utilização dos recursos de TI, aperfeiçoar a cadeia de prestação de serviços, acompanhar os
negócios, identificar, definir e preparar as medidas necessárias para garantir a alta
disponibilidade requerida pelos serviços;
f. gerenciamento de capacidade: permite antecipar o futuro, decorrente do processo de
monitoração do desempenho dos serviços, além de ensejar a identificação e a especificação
dos recursos necessários para atender às necessidades dos clientes;
g. gerenciamento de eventos: monitora a infraestrutura de TI e os serviços associados, visando
determinar ações de controle apropriadas ao tipo de ocorrência identificada.
4.2.6. Descrição dos projetos do portfolio do Plano Estratégico de TI - Peti concluídos ou
desenvolvidos em 2016
a. Nova Plataforma de Terminais de Caixa - Destinado a prover a contratação de terminais
de caixa, com o objetivo de substituir equipamentos obsoletos e suprir a necessidade de
terminais para as novas agências abertas pelo Banco do Nordeste. Em 2016 foi realizado o
Pregão Eletrônico para o qual foram classificadas as seguintes empresas: Positivo
Informática, para os dois tipos de computadores; e CIS Eletrônica, para os periféricos.O
principal benefício deste projeto consiste em elevar a qualidade no atendimento prestado aos
clientes do Banco do Nordeste;
b. Implantação do Portal Corporativo - Destinado a prover solução de portal corporativo
colaborativo para Intranet e Internet. A solução adquirida oferece funcionalidades
relacionadas à gestão de conteúdo, colaboração entre equipes e integração com redes sociais.
O projeto foi concluído ressalvando que a migração do conteúdo da ferramenta vigente para
o Portal será realizada pelo Ambiente de Comunicação. Dentre os resultados esperados,
destacam-se: o gerenciamento de conteúdo centralizado, a viabilização do compartilhamento
de informações e disponibilização de camada de apresentação para os sistemas corporativos
do Banco do Nordeste;
c. Novo Modelo Arquitetural do Site Secundário de Processamento - Modernizar o site
secundário de processamento, com o objetivo de assegurar disponibilidade dos serviços de
TI necessários para continuidade dos negócios do Banco do Nordeste, em caso de falha na
infraestrutura de TI. Como resultado, espera-se garantir a disponibilidade de TI e minimizar
impactos financeiros decorrentes de possíveis interrupções dos serviços do Banco. Em 2016,
a Diretoria de Administração e TI do Banco do Nordeste consultou a Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) quanto à localização do
novo site secundário, considerando distância mínima requerida pelo código de
regulamentação daquela Associação. Diante das informações antecipadas pela Anbima,
decidiu-se continuar as ações para construção do novo site secundário;
d. Implantação do Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade - Tem como objetivo
estabelecer processo de monitoramento e gerenciamento da capacidade instalada, com o
apoio de ferramenta de softwareque permite automatizar etapas e oferecer agilidade na
coleta dos dados necessários à gestão dos recursos de TI. Projeto concluído em 2016. O
monitoramento contribuirá para melhoria do nível de disponibilidade dos serviços, à medida
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que as situações com potencial geração de incidentes sejam identificadas e tratadas, antes
que o fato ocorra. Outro resultado esperado é a possibilidade de aferir, com maior precisão e
rapidez, a disponibilidade dos serviços de TI monitorados;
e. Nova solução VoIP - Teve como objetivo realizar a nova contratação do serviço de telefonia
VoIP, Contact Center (URA) e mesas de operações financeiras para o Banco do Nordeste.
Dentre os resultados esperados, temos a continuidade da redução de despesas
administrativas com serviço de telefonia, bem como a integração de sistemas colaborativos
existentes com a tecnologia VoIP;
f. Modernização Tecnológica de Sistemas Aplicativos - Objetiva a atualização da tecnologia
utilizada no conjunto de sistemas considerados essenciais para o Banco do Nordeste. Em
2016, o projeto teve o escopo reduzido, dado que outros projetos do portfólio visam
modernizar alguns sistemas que estavam no escopo deste projeto;
g. Plano de Estabilização de Sistemas e de Infraestrutura de TI (Pesi) - Plano de ação criado
para melhorar a qualidade dos serviços ofertados pela TI aos clientes internos e externos.
Projeto concluído em 2016. Com relação aos benefícios alcançados, destacam-se a elevação
do nível de disponibilidade dos serviços de TI e a mitigação das interrupções não
programadas de sistemas;
h. Centralização dos Sistemas SIAC, SIAT e Infoger - Tem o objetivo de promover a
centralização das bases de dados dos sistemas: Sistema Integrado de Administração de
Crédito (Siac), Sistema Integrado de Avaliação Técnica (Siat) e Sistema de Informações
Gerenciais (Infoger). Com relação aos benefícios esperados, destacam-se a redução na
quantidade de replicações das bases de dados centralizadas e melhora no desempenho dos
sistemas envolvidos;
i. Modelo de Gestão de Indicadores de TI - Projeto antes denominado “Revisar Instrumentos
de Governança de TI” teve escopo revisado, passando a focar na melhoria da monitoração
dos resultados e desempenhos da TI, envolvendo a elaboração de dashboards de indicadores,
procedimentos de coleta de indicadores e definição da sistemática de divulgação e
publicação dos seus resultados. Como benefício, temos a geração de informações baseada
em resultados obtidos pelos novos controles, proporcionando maior suporte à tomada de
decisão;
j. Reavaliação e Aprimoramento da Gestão dos Serviços de Fábrica de Software - Criado para
conceber e implantar ferramenta para apoiar a gestão das novas fábricas de software.
Concluído em 2016, dentre os benefícios alcançados, destacam-se a maior eficiência dos
serviços terceirizados de fábrica de software a melhoria na qualidade dos serviços prestados;
k. Gestão de Competências Técnicas da TI - Criado com o objetivo de mapear a necessidade
de desenvolvimento dos profissionais da TI, fornecendo, dessa forma, subsídios para a
elaboração do plano de capacitação corporativo. Concluído em 2016, dentre os benefícios,
destacam-se: identificação da necessidade de capacitação das equipes, possibilidade de fazer
avaliações com base nas competências das equipes e otimização do uso dos recursos
destinados à capacitação;
l. Expansão Fase III - O projeto tem como objetivo realizar a adequação dos sistemas, para
suportar crescimento da base de clientes do Banco do Nordeste, contemplando as fases
referentes à expansão dos campos: Código Agência, tipos de contas, tipos de pessoa e
históricos de conta corrente. O maior benefício é permitir a continuidade dos negócios do
Banco do Nordeste, impedindo que ocorram paralisações em sistemas e serviços críticos, em
virtude do esgotamento do número de código de algumas informações críticas, tais como
código de agências.
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O Apêndice 4.6 - Projetos Peti 2015-2018 contém os valores orçados e despendidos desses
projetos, bem como prazos de conclusão e alinhamento aos objetivos estratégicos do Peti e, por
conseguinte, aos resultados corporativos. Vale destacar que as informações contidas neste Apêndice
4.6 estão sujeitas a sigilo, com base no Art. 5º e Art. 6º do Decreto da Presidência da República nº
7.724, de 16.05.2012, estando disponíveis no Ambiente de Planejamento do Banco do Nordeste
para consulta dos órgãos de controle interno e externo.
4.2.7.

Descrição dos projetos do portfolio do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação Cotec concluídos ou desenvolvidos em 2016
a) Agroamigo Móvel - O objetivo deste projeto foi desenvolver aplicativo móvel para
substituição de planilhas Excel do Pronaf-B do Sistema de Elaboração e Acompanhamento
de Projetos (SEAP), a ser operacionalizado pelos assessores de crédito. Como principal
resultado desse projeto destaca-se a melhoria no atendimento ao cliente;
b) Equalização de Encargos - Lei 10.696 - O projeto teve como objetivo melhorar o
controle dos reembolsos devidos ao Banco do Nordeste por equalização, bônus de
adimplência e rebates. Implicou em refazer o processo de Equalização de Encargos para
atender às solicitações de informações por parte da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Tratou-se de atendimento à demanda legal, referente à Lei 10.696, que dispõe sobre a
repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural;
c) Proposta de Ajuste do Reembolso (PAR) - Projeto que consistiu na sistematização do
processo de acompanhamento gerencial dos clientes, por intermédio da implantação do
instrumento de Proposta de Ajuste do Reembolso (PAR), que possibilite o ajuste no
esquema de reembolso da operação de crédito. Como benefícios esperados, destacou-se a
melhoria no acompanhamento gerencial do cliente, principalmente no que se refere à
atuação preventiva da administração dos créditos do Banco do Nordeste. Além do mais, a
solução proporcionou maior agilidade na adequação dos esquemas de reembolso das
operações, por meio do instrumento PAR;
d) Projeto Notas Contágio - Projeto que visa ajustar a classificação de risco e propostas de
abertura das operações de crédito à Resolução 2682/99, do Banco Central, que define as
regras de classificação de crédito;
e) Controle do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) - O Projeto
visa melhorar o controle das informações tramitadas entre o Banco do Nordeste e o Banco
Central do Brasil, no tocante às operações garantidas pelo Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária (Proagro). Como benefícios, destaca-se a melhoria no controle das
operações do Proagro em todo o fluxo do processo, contemplando a adesão, pagamento do
adicional, laudos de orientação técnica, comunicação de perdas, comprovação de perdas,
pedido de cobertura, contabilização de coberturas;
f) Cartão FNE - Este projeto visa implantar modalidade de cartão com crédito rotativo, que
possibilitará a contratação e o desembolso de operações de financiamento com recursos do
FNE. A utilização do cartão poderá ocorrer na própria loja ou por meio de loja virtual
(mediante Portal na Internet), permitindo, dessa forma, a aquisição de bens, insumos e
matérias-primas, a partir de fornecedores credenciados pelo BNB, e para utilização nos
empreendimentos financiados. Dentre os resultados esperados destacam-se a concessão de
crédito de forma ágil e simplificada, a contribuição para o incremento de receitas do Banco
do Nordeste e a melhoria do fluxo de cliente nas agências;
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g) Sistema Agroamigo - Objetiva desenvolver sistema para administração segregada do
processo de microcrédito rural. Como benefícios esperados destaca-se a otimização do
processo de contratação de crédito rural, promovendo a diminuição da carga de trabalho
nas agências;
h) Novo Processo de Concessão de Crédito (NPCC) - O projeto visa o desenvolvimento de
solução tecnológica nos sistemas participantes do processo de concessão de crédito, com
vistas a implementar as evoluções necessárias. Entre os benefícios decorrentes da
implantação do projeto destaca-se o provimento de melhorias no atual processo de
concessão de crédito, com automatização de diversas etapas, buscando maior celeridade e
melhor acompanhamento;
i) Gerenciamento de Controle de Garantias - O projeto tem por objetivo monitorar as
garantias oferecidas às operações de crédito do Banco do Nordeste, possibilitando melhor
acompanhamento e controle dessas garantias (liquidez, suficiência, aderência etc.), por
meio de relatórios operacionais, analíticos e gerenciais. Como benefícios esperados,
destaca-se a melhoria do processo de controle de garantias oferecidas às operações de
crédito do Banco, integrado a outros sistemas, de modo que a instituição possa conhecer a
situação dessas garantias.
O Apêndice 4.7 - Projetos Cotec contém os valores orçados e despendidos desses projetos,
bem como os prazos de conclusão e alinhamento aos resultados e impactos corporativos. Destaca-se
que as informações contidas neste Apêndice 4.7 estão sujeitas a sigilo, com base no Art. 5º e Art. 6º
do Decreto da Presidência da República nº 7.724, de 16.05.2012, estando disponíveis no Ambiente
de Planejamento do Banco do Nordeste para consulta dos órgãos de controle interno e externo.
4.2.8.

Descrição dos projetos do portfolio de Projetos Corporativos concluídos ou
desenvolvidos em 2016

Além dos portfolios Peti e Cotec, que são gerenciados pela Superintendência de TI, existe o
portfolio de projetos corporativos que agrupa os projetos definidos e priorizados pela diretoria do
Banco do Nordeste. Dentre os projetos corporativos, destaca-se o “Projeto Sinergia - Solução
Integrada de Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planning - ERP)”, em razão do seu impacto
em, aproximadamente, 135 sistemas legados do Banco e utilização dos recursos de TI.
Esse projeto tem por objetivo realizar a aquisição e implantação de sistema integrado de
gestão empresarial (ERP), para fornecer apoio à gestão do Banco na operacionalização e no
controle dos processos administrativos das áreas meio nos níveis operacional, tático e estratégico.
Com relação aos benefícios esperados, destacam-se: a adoção das melhores práticas de processos de
back office, com integração nativa entre processos, o avanço tecnológico, a utilização de ferramenta
de Business Intelligence e a melhoria do compliance com normas internas e externas.
O contrato com a Empresa Indra foi rescindido e, diante deste fato, o Banco entendeu como
oportuno encerrar o Projeto Conexão e criar o Projeto Sinergia, com o objetivo de dar continuidade
à implantação do SAP, com estratégia de atuação diferenciada. Neste sentido, foi realizada
reestruturação do Projeto, por meio de mudança na estrutura organizacional, revisão da governança,
reforço da equipe, maior distribuição das entregas do Projeto, entre outras iniciativas. No momento,
o Banco está em processo de contratação de nova empresa para dar continuidade à implantação da
solução SAP, que está dividida nas seguintes entregas, apresentadas no Quadro 4.7.
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Quadro 4.7 - Entregas do Projeto Sinergia
ENTREGAS
Entrega 1

MACROPROCESSO
Controles Internos (Parte 1)

PREVISÃO DE
IMPLANTAÇÃO

STATUS

Abril/2016

Implantado

Agosto/2017*

Em andamento

Dezembro/2017*

Em andamento

Julho/2018*

Em andamento

Logística
Contabilidade (Parte 1)
Entrega 2

Controladoria (Parte 1)
Gestão Tributária (Parte 1)
Gestão de Projetos
Segurança
Contabilidade (Parte 2)
Controladoria (Parte 2)
Gestão Tributária (Parte 2)

Entrega 3

Planejamento
Operacional

Estratégico

e

Portfolio
Segurança
Gestão de Pessoas
Entrega 4
Controles Internos (Parte 2)
Segurança
Fonte: Superintendência de TI – Banco do Nordeste (2016).
(*) Datas condicionadas à contratação da nova empresa.

4.2.9.

Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI para o Banco

A TI do Banco do Nordeste possui contratos na modalidade de Fábrica de Software,
contemplando serviços de desenvolvimento, evolução, manutenção, documentação e suporte
operacional dos sistemas aplicativos.
O modelo de gestão dos serviços das fábricas de software define que as empresas contratadas
devem seguir a metodologia de desenvolvimento de sistemas do Banco do Nordeste, a qual
contempla, dentre outros aspectos, a entrega dos produtos gerados, incluindo as documentações nos
padrões estabelecidos pelo BNB, e o plano de Transferência de Conhecimento e de Tecnologia,
quando necessário.
Igualmente, ainda como forma de mitigar o risco de descontinuidade dos contratos de serviços
de Fábricas de Software, o Banco do Nordeste mantém funcionários detentores de conhecimentos
sobre os seus sistemas aplicativos.
Por fim, está prevista a transferência de serviços de uma fábrica de software para outra. No
entanto, é vedado que uma única empresa possa assumir todos os serviços prestados pelos demais
contratos.
4.3.

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

4.3.1. Visão geral da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA)
Em 2016, o Banco do Nordeste deu continuidade ao processo de implementação de sua
Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), por meio do desenvolvimento de ações
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constantes em seu respectivo Plano de Ação, em cumprimento à Resolução BACEN nº 4.327, de
25.04.2014 e ao Normativo FEBRABAN SARB nº 14, de 28.08.2014.
Referida política encontra-se embasada nas políticas ambientais vigentes no País e nos
estados da área de atuação do BNB, em especial a Política Nacional do Meio Ambiente, as Políticas
Nacionais de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos e sobre Mudança do Clima e Desertificação,
bem como as Políticas Estaduais de Meio Ambiente. Compõe-se de 11 princípios, 68 diretrizes e 17
salvaguardas que orientam a Instituição para uma atuação social e ambientalmente responsável,
comprometida com os valores éticos e morais e com a transparência no relacionamento com os
públicos de interesse, contemplando os seguintes temas: Gerais, Desenvolvimento Sustentável,
Crédito, Risco Socioambiental, Produtos e Serviços, Responsabilidade Socioambiental, Pesquisa e
Difusão, Partes Interessadas, Gestão Empresarial e Ação Institucional, Governança e Divulgação.
Encontra-se disponível na página do BNB na internet, no endereço: http://www.bnb.gov.br/politicade-responsabilidade-socioambiental.
Em cumprimento ao Plano de Ação da PRSA do Banco do Nordeste, publicado em julho de
2015, foram realizadas as seguintes ações durante o ano 2016:
a) elaboração e implementação de um plano de comunicação visando à divulgação interna e
externa da PRSA, contemplando: infomails; banner na intranet; matéria para o veículo de
comunicação interna “Notícias.com”; apresentação por meio de videoconferência nos
Fóruns de Gestão das superintendências estaduais do Piauí e de Sergipe, respectivamente;
b) difusão entre os beneficiários dos programas de microcrédito de informações sobre práticas
sustentáveis de produção, por meio da disponibilização da Cartilha Agroecologia para os
clientes do CrediAmigo e AgroAmigo;
c) atualização dos normativos internos, Manual Básico Socioambiental, em função da
inclusão de dois capítulos contemplando os princípios, diretrizes e salvaguardas que
compõem a PRSA e introdução de vedações ao financiamento em algumas situações, em
cumprimento ao disposto nas salvaguardas ambientais;
d) elaboração e disponibilização do curso “Entendendo a Política de Responsabilidade
Socioambiental do Banco do Nordeste”, na modalidade “Educação à Distância” por meio
da Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA), destinado aos funcionários e bolsistas;
e) disseminação junto ao público interno de uma cultura de responsabilidade socioambiental,
por meio de estímulo à participação dos colaboradores nos cursos relativos à
sustentabilidade, responsabilidade socioambiental e finanças pessoais;
f) criação do informativo Boletim Socioambiental, de periodicidade quinzenal, com o
objetivo de difundir informações sobre a PRSA do Banco, dentre outras matérias
relacionadas à temática da Responsabilidade Socioambiental;
g) articulação com as diversas áreas do Banco visando o alinhamento da PRSA às demais
políticas da instituição.
No BNB, como outras instituições bancárias do mesmo porte, podem ser identificadas duas
formas de impacto ambiental: o impacto indireto, oriundo das atividades financiadas, ou na qual
investe; e o impacto direto, relacionado às suas atividades administrativas e operacionais.
Para fins deste relatório, em relação aos impactos indiretos, destaca-se da PRSA o tema
Crédito onde foram implementadas as seguintes iniciativas:
a) adequação dos normativos internos à legislação ambiental dos onze estados da área de
atuação do Banco. Nesse sentido, foi criado um capítulo específico para cada estado
(Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), principalmente no tocante ao licenciamento
ambiental;
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b) definição de programas especialmente desenhados para a promoção da sustentabilidade,
além das linhas do Pronaf Floresta, Pronaf ECO, Pronaf Semiárido e Pronaf
Agroecologia, com o objetivo de promover o desenvolvimento de empreendimentos e
atividades econômicas que propiciem a preservação, conservação, controle e/ou
recuperação do meio ambiente, com foco na sustentabilidade, como, o FNE Verde, com
foco específico na micro e minigeração distribuída de energia elétrica com base em
energias renováveis, e, em maio de 2016, o Banco lançou a linha de financiamentos FNE
SOL, para possibilitar o acesso de agentes produtivos à instalação de pequenos sistemas de
geração de energia elétrica para autoconsumo, com base em energias renováveis, sobretudo
a energia solar fotovoltaica. O BNB lançou, em dezembro de 2016, o FNE Água, com a
finalidade de promover a gestão sustentável da água e assim contribuir para o
enfrentamento da crise hídrica na Região Nordeste, bem como alavancar os investimentos
em gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos;
c) apoio à pesquisa e difusão tecnológica, mediante lançamento de editais específicos, no
âmbito do Fundo de Desenvolvimento Científico (Fundeci);
d) condicionamento da aprovação de financiamentos ao cumprimento da legislação ambiental
vigente e à inclusão, no projeto, de medidas mitigadoras de impactos ambientais que a
atividade possa vir a causar;
e) inclusão de módulo específico com impactos das atividades e procedimentos ambientais no
Sistema de Elaboração e Análise de Projetos (Seap);
f) verificação, pela unidade de controles internos do Banco, da conformidade dos projetos às
exigências ambientais normativas.
4.3.2. Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
No tocante aos impactos diretos, o Banco do Nordeste conta com o SGA, tendo como eixo as
seguintes linhas de ação: uso sustentável de recursos; coleta seletiva solidária e gestão de resíduos.
Além de ser uma ferramenta de inserção da sustentabilidade na operação cotidiana de suas
unidades, o SGA busca adequar as atividades do Banco às diretrizes da Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P). Em 2016, foram desenvolvidas as seguintes ações:
a) O Banco do Nordeste foi signatário da Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P), desde 2008 até 05 de abril de 2016;
b) Em atendimento ao decreto nº 5.940/2006, o Banco do Nordeste realiza, desde 2007, a
separação e a destinação de resíduos recicláveis para a coleta seletiva solidária,
promovendo o descarte adequado de resíduos recicláveis produzidos nas dependências do
Banco e sua destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
c) Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), de que trata o Decreto 7.746/12, que de
acordo com o art. 2º essa legislação é aplicável à administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e às empresas estatais dependentes, não se estendendo ao Banco
do Nordeste, que, no entanto, a utiliza quando possível como melhores práticas. Mesmo
não sendo obrigado ao PLS, o Banco do Nordeste, nos editais e minutas de contratos em
geral, preza pelo atendimento da legislação, que recomenda a adoção de critérios de
sustentabilidade nas especificações dos bens a serem fornecidos e a exigência de práticas
sustentáveis por parte das empresas contratadas na execução dos serviços, mormente o
Decreto n° 7.746/2012 e a Instrução Normativa SLTI n° 1/2010, e demais dispositivos
legais pertinentes à matéria. Destarte, desde que justificável e preservado o caráter
competitivo do certame, as licitações promovidas pelo Banco seguem as diretrizes de
sustentabilidade expressas no art. 4° daquele Decreto, a saber: menor impacto sobre
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recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para materiais, tecnologias
e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como
água e energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações que
reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens, serviços e obras. Como consequência, nos instrumentos
convocatórios que tenham por objeto o fornecimento de bens, por exemplo, constatada a
presença dos requisitos referentes à justificativa e à competitividade, referidos no parágrafo
anterior, são incluídos critérios de sustentabilidade, os quais passam a integrar as
especificações técnicas dos bens. No que se refere aos contratos, dentre as obrigações
gerais do contratado, consta a exigência da adoção de práticas de sustentabilidade na
execução dos serviços, de modo a prevenir ações danosas ao meio ambiente, em
observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais,
contribuindo para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Adicionalmente, também é obrigação do contratado orientar e capacitar os prestadores de
serviços, fornecendo informações necessárias para a perfeita execução dos serviços,
incluindo noções de responsabilidade socioambiental. Além da adoção dos critérios e
práticas de sustentabilidade, já mencionados, outros podem ser adotados conforme a
natureza do objeto a ser contratado. Neste caso, as exigências e/ou obrigações referentes
aos critérios e práticas de sustentabilidade são amoldadas às peculiaridades de cada objeto.
4.3.3. Análise crítica da atuação do Banco quanto ao tema
Consoante o conteúdo relatado, verifica-se que o Banco do Nordeste persegue uma trajetória
contínua e gradativa de aperfeiçoamento de sua atuação quanto à gestão ambiental e promoção da
sustentabilidade. Um marco fundamental nesse sentido foi o início do processo de implementação
de sua Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), em 2016, o que desencadeou uma
série de ações, como a atualização do normativo socioambiental, que tornou mais rigoroso o
processo de concessão de crédito, no que diz respeito à sustentabilidade socioambiental; destaca-se
o trabalho de sensibilização, capacitação e disseminação de uma cultura de responsabilidade
socioambiental na Instituição. Além de outras ações constantes do Plano de Ação da PRSA a serem
realizadas ao longo dos próximos 04 anos.
Quanto à dimensão do crédito, no ano de 2016 o Banco do Nordeste contratou com recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 9.575 operações de financiamento
relacionadas ao meio ambiente e à inovação, alcançando o montante de R$ 445,4 milhões, por meio
dos programas ambientais FNE Verde, Pronaf Semiárido, Pronaf Floresta, Pronaf Eco e Pronaf
Agroecologia, além de R$ 590,3 milhões aplicados com recursos do programa FNE Inovação.
O FNE Verde apresentou crescimento significativo em relação ao valor contratado em 2015
(644,1%). Destaca-se também o lançamento das linhas de financiamento FNE Sol, cujo objetivo é
financiar a aquisição e instalação de sistemas de micro e minigeração distribuída de energia de
fontes renováveis e o FNE Água com o objetivo de financiar projetos com foco na gestão eficiente e
no uso sustentável da água, conforme os seguintes eixos: acesso à água de forma sustentável;
eficiência no uso da água; recuperação de mananciais e; saneamento ambiental.
Desde 2010, o Banco do Nordeste elabora anualmente o Relatório de Sustentabilidade,
visando compartilhar suas ações de responsabilidade socioambiental e suas práticas de governança
corporativa com seus públicos de relacionamento. A elaboração desse relatório é realizada em
alinhamento às diretrizes da Global Report Initiative (GRI).
No tocante às suas atividades internas, especificamente no que tange à destinação de resíduos
recicláveis e à Coleta Seletiva Solidária, embora todas as unidades do Banco sejam estimuladas a
participar, a ausência de associações de catadores de resíduos em alguns municípios onde
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funcionam as agências dificulta sua consecução. Atualmente, apenas o Centro Administrativo
Presidente Getúlio Vargas e outras 07 (sete) agências/unidades do Banco realizam esta prática:
Agência Aracajú Centro (com SUPER-SE), Agência Aracaju Siqueira Campos, Agência Paulo
Afonso, Ed. Miguel Calmon (com Ag. Salvador Comércio, Centrais e Crediamigo), Agência
Tancredo Neves (com CONAJ e GERAT), Ag. Salvador Pituba (com SUPER-BA) e Ag. Salvador
Barra.
Quanto à gestão dos indicadores da A3P, os
Sistema de Gestão Ambiental (uso sustentável de
resíduos), o Banco do Nordeste está buscando
acompanhamento desses indicadores, visando seu
agências.

quais também compõem as linhas de ação do
recursos; coleta seletiva solidária e gestão de
desenvolver uma ferramenta sistêmica para
aprimoramento, notadamente junto à rede de
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
5.1. CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO
O Banco do Nordeste, para divulgar o FNE e atender aos agentes produtivos com
financiamento em toda a sua área de atuação, adota um modelo de atendimento multicanal, que
possibilita a oferta de pontos de contato e interação com o seu público, buscando melhorar a
eficiência, a tempestividade e a qualidade dos serviços prestados.
Com o objetivo de intensificar e aprofundar esse relacionamento com o público do FNE,
potencializando a realização da sua missão e a ampliação de seus negócios, o Banco viabiliza os
seguintes canais com atendimento presencial, à distância e digital:
- Agência bancária;
- Agência itinerante;
- Posto de Atendimento (PA);
- FNE Itinerante;
- Unidade de Atendimento do Agroamigo;
- Unidade de Atendimento do Crediamigo;
- Autoatendimento com rede própria ou compartilhada com a TECBAN e o Banco do Brasil;
- Internet banking e mobile banking;
- Centro de Relacionamento com Clientes e de Informação ao Cidadão (CRCIC);
- Ouvidoria.
5.1.1. Agência bancária
Na área de atuação do BNB, que compreende os nove estados da Região Nordeste, o Norte de
Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo, na posição 31/12/2016, estavam instaladas 316 agências.
Com apenas 8% da rede bancária, o Banco lidera a aplicação de recursos de longo prazo e crédito
rural, detendo 61,6% do total de recursos aplicados na sua área de atuação (Tabela 5.1).
Tabela 5.1 - Participação do Banco do Nordeste na rede bancária e financiamento
Participação nos
Participação na
financiamentos2
rede bancária
(%)
UF
Total
Banco do Nordeste
Longo prazo3
Crédito rural
Alagoas
202
19
9,4%
71,1%
58,0%
Bahia
1.094
65
5,9%
51,2%
47,7%
Ceará
503
49
9,7%
74,4%
79,1%
Espírito Santo1
94
5
5,3%
21,9%
12,2%
Maranhão
359
30
8,4%
64,1%
60,6%
Minas Gerais1
227
20
8,8%
55,4%
43,9%
Paraíba
245
21
8,6%
75,1%
75,9%
Pernambuco
602
42
7,0%
65,2%
60,8%
Piauí
181
25
13,8%
67,4%
82,5%
Rio Grande do Norte
209
22
10,5%
69,5%
76,4%
Sergipe
215
18
8,4%
73,5%
72,9%
Total
3.9314
316
8,0%
61,6%
56,3%
Fontes: Sisbacen - Banco Central; BNB - Ambiente de Marketing (2016).
Notas: (1) Norte do ES (28 municípios) e de MG (168). (2) Contempla bancos comerciais e bancos múltiplos com
carteira comercial. Os financiamentos do FNE foram acrescidos aos dados do Sisbacen, exclusive infraestrutura e
habilitação; (3) Inclui financiamentos rurais e agroindustriais (crédito rural); (4) Foram excluídas 2 agências
extrarregionais em processo de reestruturação.
Unidades geográficas

Agências bancárias
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5.1.2. Agência Itinerante
Com uma rede de 316 agências e para atender uma área com quase 2.000 municípios, foi
necessária a implementação de alternativas para estreitar a aproximação do Banco com a população.
Desse modo, o Banco criou as agências itinerantes, onde uma equipe de no máximo dois
funcionários vão aos municípios que não possuem agência do BNB e fazem atendimento cadastral,
palestras de orientação para o crédito, negociação, entrega de documentos etc. Para realizar esse
trabalho, são firmadas parcerias com as prefeituras ou órgãos públicos que cedem o espaço para
realização da agência itinerante. Em 2016, foram realizados 1.164 eventos em 487 municípios
(Tabela 5.2).
Tabela 5.2 - Agência Itinerante: eventos realizados em 2016
ESTADO

EVENTOS
Alagoas
10
Bahia
465
Ceará
168
Espírito Santo
15
Maranhão
24
Minas Gerais
91
Paraíba
72
Pernambuco
146
Piaui
11
Rio Grande do Norte
69
Sergipe
93
TOTAL
1.164
Fonte: BNB - Ambiente de Marketing (2016)

MUNICÍPIOS
9
207
36
6
8
41
46
63
10
43
18
487

ATENDIMENTOS
250
10.421
2.963
154
876
2.322
1.070
3.274
250
869
1.079
23.528

5.1.3. Posto de Atendimento (PA)
O Posto de Atendimento (PA) é uma extensão de uma agência bancária e tem como
característica o fato de somente poder funcionar em recinto fechado de entidade da administração
pública, de empresas estatais e de empresas privadas.
O Posto de Atendimento funciona mediante regulamentação do Banco Central e tem como
finalidade destinar-se a pagamentos e recebimentos do governo e de seus funcionários, quando
localizado em entidade da administração pública, ou da empresa, dos seus funcionários e
administradores, quando instalado em empresa privada.
Por ser subordinado a uma agência, não tem escrita própria e o movimento diário é
incorporado à contabilidade da sede ou da unidade à qual se relaciona.
Atualmente o Banco do Nordeste conta com apenas um Posto de Atendimento, localizado
em Recife-PE, instalado nas dependências da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) e
vinculado à agência Recife Centro.
5.1.4. FNE Itinerante
Os eventos do FNE Itinerante são realizados com o objetivo de divulgar, de maneira prática e
objetiva, as possibilidades de financiamento com recursos do FNE às micro e pequenas empresas
(MPEs) e aos microempreendedores individuais (MEIs), constituindo-se uma ação relevante de
informação sobre os programas do FNE, especialmente nos territórios interioranos, mais carentes de
instrumentos de acesso ao crédito.
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De caráter informativo e de prestação de serviços, os eventos abordam questões como: as
condições dos programas de financiamento; as etapas para acesso ao crédito; a simulação de valores
de financiamento; orientação o cadastro bancário; agendamento de visitas gerenciais e articulações
para o fortalecimento das parcerias com prefeituras e instituições de apoio à classe empresarial.
São priorizados os municípios que atendem a certos critérios, coadunados às prioridades
espaciais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), contando com as parcerias
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), do Ministério da Integração
Nacional, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dos Governos
Municipais, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e de outras instituições de representatividade
local.
Criado em 2010, o instrumento já permitiu a realização de 747 eventos, 501 deles no
Semiárido, o que corresponde a 67,1% do total. Em 2016 foram realizados 214 eventos desse tipo,
dos quais 144 (67,3%) em municípios do Semiárido. A avaliação positiva dos eventos tem
motivado sua continuidade e ampliação para outros municípios ano a ano.
5.1.5. Unidades do Agroamigo
O Agroamigo é o Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste que tem como
objetivo melhorar o perfil social e econômico do(a) agricultor(a) familiar do Nordeste e norte de
Minas Gerais e Espírito Santo, cuja operacionalização conta com a parceria do Instituto Nordeste
Cidadania (INEC).
Tem como característica a presença nas comunidades rurais com uma estrutura de 218
Unidades do Agroamigo instaladas e o apoio dos Agentes de Microcrédito. Atende, de forma
pioneira no Brasil, a milhares de agricultores(as) familiares, enquadrados no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
A metodologia proporciona a concessão de crédito orientado e acompanhado, de forma
gradativa e sequencial; atendimento na própria comunidade, por meio do Agente de Microcrédito;
expansão quantitativa e qualitativa do atendimento com redução de custos para o cliente; agilização
do processo de concessão do crédito; inclusão financeira do(a) agricultor(a) familiar e seu acesso
aos produtos e serviços do Banco, disponibilizando, além de crédito de investimento e crédito de
custeio, acesso a conta-corrente, poupança e cartão de débito que permite a realização de diversas
operações bancárias e pagamento por meio de carnê.
5.1.6. Unidades do Crediamigo
O Crediamigo é o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul.
Facilitando o acesso ao crédito a milhões de empreendedores dos setores formal e informal da
economia (microempresas, enquadradas como Microempreendedor Individual, Empresário
Individual, Autônomo ou Sociedade Empresária).
O Programa oferece crédito rápido e desburocratizado em Grupo Solidário ou individual.
Associado ao crédito, é oferecido aos empreendedores acompanhamento e orientação para melhor
aplicação dos recursos.
A operacionalização do Crediamigo é feita por meio de parceria firmada entre o Banco e o
Instituto Nordeste Cidadania (INEC). Na operacionalização do Programa adota-se a metodologia de
microcrédito produtivo orientado, em que há um levantamento das necessidades de crédito e a
orientação sobre o planejamento do negócio.
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O Crediamigo tem como sua área de atuação a Região Nordeste, Norte de Minas Gerais e
Norte do Espírito Santo. O atendimento se dá por meio de uma estrutura logística formada por
Unidades, Postos, Pontos de Apoio e locais de Visitas Sistemáticas. O Crediamigo conta atualmente
com 456 pontos de atendimento, entre Unidades e Postos.
5.1.7. Autoatendimento com rede própria ou compartilhadas
Os clientes do Banco do Nordeste têm à disposição as seguintes opções de terminais de caixas
eletrônicos para realizar suas operações: os instalados nas próprias agências do Banco, os do Banco
do Brasil (todos externos às agências e alguns internos) e os da Rede Banco 24 Horas.
O Banco do Nordeste firmou parceria que permite aos seus clientes acessar os terminais
externos de autoatendimento do Banco do Brasil (localizados fora das agências, em locais como
shopping centers, farmácias, postos de gasolina, supermercados, lojas de conveniência etc) e alguns
internos. Nesses terminais, é possível realizar saques e consultar saldos de conta-corrente e de
poupança utilizando cartão de débito do Banco do Nordeste. Estes serviços estão disponíveis aos
clientes todos os dias da semana.
Na Rede Banco 24 Horas, o cliente do Banco do Nordeste pode realizar saques, consultar
saldo e emitir extrato em locais de acesso público com a maior rede nacional multibanco. Estes
serviços estão disponíveis aos clientes todos os dias da semana.
5.1.8. Internet banking e mobile banking
O BNB possibilita ainda a realização de transações, pagamentos e outras operações
financeiras e de dados pela Internet por meio de uma página segura de Banco. Isto é bastante útil,
especialmente para utilizar os serviços do banco fora do horário de atendimento ou de qualquer
lugar onde haja acesso à Internet. Qualquer cidadão pode obter informações sobre as condições de
financiamento do FNE e caso seja cliente do Banco poderá fazer uma transação financeira ou pagar
o seu boleto por meio da da Internet banking. Por meio do Nordeste Eletrônico, serviço de Internet
Banking do Banco do Nordeste, o cliente pode realizar suas operações financeiras em qualquer
lugar.
Outra opção do Banco é o mobile banking que são ferramentas que disponibilizam alguns
serviços tipicamente bancários através de dispositivos móveis, como um celular. No caso do FNE,
o cliente pode ter acesso a imagem do boleto e realizar o seu pagamento, além de outras transações
bancárias.
5.1.9. Centro de Relacionamento com Clientes e de Informação ao Cidadão
O Centro de Relacionamento com Clientes e de Informação ao Cidadão atua por meio de
múltiplos canais para atendimento às demandas de clientes relacionadas a reclamações, denúncias,
cancelamentos, informações e elogios, operando nas modalidades Receptivo Voz, Receptivo
Multimeios e Atendimento Ativo.
Em 2016, o Centro de Relacionamento realizou 1.840.017 atendimentos, um resultado 6,16%
superior ao obtido em 2015. O segmento Atendimento Ativo representou 74,84% do total e superou
em 10% o volume do segmento no ano anterior, com elevação substancial do envio de SMS,
principalmente para aviso de reembolso (Tabela 5.3).
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Tabela 5.3 - CRCIC: Atendimento ao cidadão 2015 e 2016
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

2015

%

2016

%

345.216

19,92

306.780

16,67

2. Emissão de boletos

85.786

4,95

91.071

4,95

3. Receptivo multimeios1

50.363

2,91

65.135

3,54

1.251.931

72,23

1.377.031

74,84

4.1 Negócios institucionais

504.261

40,28

193.386

10,51

4.2 Recuperação de crédito (cobrança amigável)

450.207

35,96

290.861

15,81

4.3 Envio de SMS

297.463

23,76

892.784

48,52

1. Receptivo voz (SAC/CAC)

4. Atendimento ativo:

TOTAL
1.733.296 100,00
1.840.017
100,00
Fonte: BNB - Ambiente de Marketing (2016)
Nota: (1) SIC, web – email e Fale Conosco, sites de reclamação, redes sociais, consumidor.gov e transparência ativa.

Os serviços de atendimento Receptivo Voz são disponibilizados nos seguintes telefones:
a) 0800-728-3030 (SAC) é um serviço de atendimento ao consumidor com prestação de
informações, esclarecimento de dúvidas, apoio a campanhas publicitárias,
acatamento de reclamações, sugestões, denúncias e elogios, em adequação ao decreto
nº 6.523, de 31/07/2008;
b) 4020-0004 e 0800-033-0004 (CAC) é um serviço de atendimento transacional reativo
voltado para negócios e transações bancárias, apoio às empresas, orientações sobre
internet banking, cobrança, convênios, folha de pagamento, extratos, depósitos
judiciais, atualização cadastral, dentre outros;
c) 4020-0004 e 0800-033-0004 (URA) é um serviço de atendimento via unidade de
resposta audível para fornecimento de saldos, extratos, bloqueios e desbloqueio de
cartões;
d) 0800 033 3031 é um serviço de atendimento para pessoas com deficiência auditiva
ou de fala.
Os serviços de atendimento Receptivo Multimeios estão disponibilizados por meio dos
seguintes canais:
a) Serviço
de
Informação
ao
Cidadão
(SIC)
Sistema
e-SIC
(http//www.acessoainformacao.gov.br/sistema): Atendimento às demandas dos
cidadãos, conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18/11/2011);
b) Web: Mensagens de email para o endereço relacionamento@bnb.gov.br ou via link
Fale Conosco (http://www.bnb.gov.br/web/guest/fale-conosco2);
c) Sítios de reclamação: www.reclameaqui.com.br e www.reclamao.com - tratamento
de reclamações registradas nos sites “Reclame Aqui” e “Reclamão”, que não são do
Banco do Nordeste, mas se propõem a intermediar a solução de problemas entre
consumidores e empresas;
d) Redes sociais: mensagens postadas pelo público na fanpage do Banco do Nordeste
(facebook.com/bancodonordeste);
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e) Consumidor.gov: serviço público oferecido pelo Ministério da Justiça para solução
de conflitos de consumo pela Internet (www.consumidor.gov.br);
f) Monitoramento da Transparência Ativa: disponibilização e atualização, no site do
Banco na Internet, de informações de interesse público, em seção específica chamada
Acesso à Informação, para cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei
12.527/11) (bnb.gov.br/acesso-a-informacao).
Dentre os principais serviços de Atendimento Ativo cabe evidenciar: sinalização de
oportunidades de prospecção de negócios; monitoramento do internet banking e contato com
clientes (prevenção de fraudes); contatos sobre renovações de seguros vencidos e a vencer; avisos
de reembolsos; cobranças de parcelas vencidas; pesquisas de satisfação com clientes sobre
produtos, serviços e canais; emissão de boletos, que poderá ocorrer de forma ativa (o Banco emite
aviso de reembolso) ou receptiva (o cliente solicita o serviço). O serviço é realizado quando as
operações se encontram em situação de normalidade.
Em relação à pesquisa de satisfação realizada via URA junto a clientes que contataram o
SAC, estes atribuíram ao atendimento prestado pelo Centro de Relacionamento a nota 95,64.
A pesquisa de satisfação anual avalia os pontos de contato do Banco com o cliente, incluindo
canais, atendimento e produtos e serviços, sob a perspectiva da qualidade percebida. Os resultados
da pesquisa subsidiam melhorias nos processos e maximizam a qualidade do relacionamento com
os clientes. Em 2016, o índice geral foi de 8,2, considerando uma escala ordinal de 1 a 10 de nível
de satisfação.
5.1.10. Ouvidoria
A Ouvidoria é canal de comunicação entre o Banco do Nordeste e os cidadãos que tem como
atribuição principal atuar como instância recursal, na resolução das demandas dos clientes e
usuários dos produtos e serviços da Instituição, quando a solução oferecida pelos canais padrões de
atendimento não tenha sido considerada satisfatória pelos demandantes.
Por meio de linha de telefone gratuita - 0800 033 3033; internet, site
www.bnb.gov.br/ouvidoria; email (ouvidoria@bnb.gov.br); carta; ou atendimento presencial, os
clientes podem registrar suas reclamações, denúncias, informações, elogios e sugestões, que são
encaminhadas às áreas internas responsáveis para análises em busca das soluções possíveis, cuja
pertinência é analisada pela Ouvidoria à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e da
transparência das relações entre banco e clientes.
Durante o ano de 2016, a Ouvidoria recebeu e analisou 682 manifestações, distribuídas
conforme Tabela 5.4, que apresenta também os resultados dos dois anos anteriores. Constata-se
elevação da quantidade total de demandas em 19% com relação ao ano de 2015. Como se percebe,
o perfil dos atendimentos se caracteriza pela maior participação do item Reclamação, no total de
manifestações, seguido das denúncias.
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Tabela 5.4 - Ouvidoria: Atendimento ao cidadão 2015 e 2016
2014
Natureza

2015

2016

Quantidade
391

%
66%

Quantidade
409

%
71%

Quantidade
480

70%

Denúncia

161

27%

120

21%

182

27%

Informação

36

6%

25

4%

2

0%

Sugestão

6

1%

11

2%

5

1%

Elogio

0

0%

8

1%

594

100%

573

100%

13
682

2%
100%

Reclamação

TOTAL

%

Fonte: BNB - Ouvidoria (2016).

Após análise pela Ouvidoria e unidades gestoras de produtos e serviços, bem como envio de
resposta aos demandantes, as reclamações são classificadas como procedentes (solucionadas ou não
solucionadas) e improcedentes, segundo os normativos do Banco Central e critérios definidos pelo
Banco do Nordeste. Em 2016, das 480 reclamações, 369 foram consideradas improcedentes (76,9%
das reclamações), 110 consideradas procedentes solucionadas (22,9% das reclamações), e uma
procedente não solucionada (0,2% das reclamações).
A Ouvidoria também analisa de forma pormenorizada as reclamações encaminhadas pelos
clientes, com o intuito de identificar oportunidades de aprimoramento dos processos, produtos e
serviços do Banco do Nordeste. Com base nesta análise, são expedidas Recomendações de
Ouvidoria às áreas gestoras, em conformidade com o disposto em normativos internos.
Além das manifestações recebidas por meio dos seus canais de comunicação, a Ouvidoria
registra e trata aquelas oriundas de registros de clientes e usuários no Sistema de Registro de
Demandas do Cidadão - RDR (Banco Central do Brasil), nos órgãos que compõe o Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Resolução CMN/BACEN nº 4.433/15, de 23.07.2015, estabeleceu o prazo de 10 dias úteis
para atendimento às demandas registradas na Ouvidoria, admitida prorrogação por igual período,
desde que os casos prorrogados não ultrapassem 10% do total de demandas. Esses prazos são
plenamente atendidos pela Ouvidoria do Banco do Nordeste.
5.2.

MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

A Lei de Acesso à Informação (LAI) - lei 12.527/2011 e o decreto regulamentador
7.724/2012 tratam do direito constitucional de acesso à informação, inclusive da chamada
transparência ativa, que é o dever dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal de promover a
divulgação de informações de interesse coletivo ou geral nos seus sítios na internet.
Além de banner padrão na página inicial, que dá acesso à seção “Acesso à Informação”, o
sítio do Banco exibe a barra de identidade do Governo federal, a qual dá acesso ao Portal Brasil e ao
sítio principal da LAI. A seção “Acesso à Informação” traz as informações exigidas pelo Decreto
7.724 (Art. 7º, § 3º) e segue as recomendações do Guia de Publicação Ativa nos Sítios Eletrônicos
dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, editado pela CGU por meio do link abaixo:
Link:http://www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao
Na Seção “Acesso à Informação”, a partir do atalho “Institucional”, diversas informações de
interesse público podem ser consultadas, a exemplo de: estrutura organizacional do Banco,
competências dos órgãos de gestão, base jurídica, dirigentes e agendas da Diretoria Executiva e das
Superintendências Estaduais.
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Link:http://www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
Na mesma seção, a partir do atalho “Auditorias”, é possível acessar os Relatórios de Gestão
do Banco do Nordeste e do FNE, e os Relatórios de Auditoria de Gestão, Certificados de Auditoria
e Pareceres do Dirigente do Órgão de Controle Interno.
Link: http://www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao/auditorias
Ainda na Seção “Acesso à Informação” é possível consultar informações relativas a
Convênios e Transferências, Despesas, Licitações e Contratos.
Links:
http://www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao/convenios-e-transferencias
http://www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao/receitas-e-despesas
http://www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos
Finalmente, são disponibilizados relatórios sobre a atuação do Banco em Microfinanças,
Responsabilidade Socioambiental e Estudos e Pesquisas.
Links:
http://www.bnb.gov.br/resultados
http://www.bnb.gov.br/apresentacao15
http://www.bnb.gov.br/estudos-e-pesquisas

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
O patrimônio líquido do FNE, então de R$ 59,9 bilhões em 31.12.2015, passou para
R$ 67,4 bilhões em 31.12.2016, apresentando crescimento nominal de 12,5%. Nesse mesmo
período, a Secretaria do Tesouro Nacional por meio do Ministério da Integração Nacional repassou
R$ 7,3 bilhões ao FNE, 14,0% superior ao ano anterior, enquanto o reembolso dos recursos
emprestados passou de R$ 9,5 bilhões em 2015, para R$ 10 bilhões em 2016.
Esses dois fatores, repasses e reembolsos, causaramsignificativo aumento das
disponibilidades que totalizaram R$ 16,7 bilhões ao final do período em análise, dos quais R$ 5,4
bilhões representados por valores a liberar por conta de operações já contratadas e R$ 11,3 bilhões
para contratação de novos financiamentos.
6.1. DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
Quadro 6.1 - Indicadores de Desempenho
INDICADORES DE DESEMPENHO

2014

2015

2016

jun/14

jun/15

jun/16

Retorno s/ PL(1)

-0,4%

0,1%

0,4%

-0,8%

-0,4%

0,4%

Retorno s/ PL (2)

1,4%

1,8%

2,0%

0,9%

1,1%

1,9%

Margem Financeira (3) s/ PL

5,3%

5,6%

5,9%

5,3%

5,4%

6,1%

Despesas Provisões s/ Margem Financeira

22,1%

23,3%

23,9%

24,5%

23,9%

23,9%

Descontos, Rebates e Bônus (4) s/ Margem
Financeira

30,3%

27,5%

25,0%

30,6%

26,5%

24,6%

Inadimplência (5)

2,9%

3,4%

3,8%

3,2%

3,1%

3,5%

Operações de Crédito (6) s/ Ativo Total

93,7%

87,9%

79,9%

90,8%

90,7%

82,9%

Fonte: Ambiente de Controladoria – Banco do Nordeste (2016).
Notas: (1) Resultado do exercício sobre o PL do final do exercício anterior. Taxa anualizada para os meses de junho; (2)
Retorno sobre o PL sem considerar os efeitos de desconto em renegociações, rebates e bônus. Taxa anualizada para os
meses de junho; (3) O demonstrativo de 2016 contempla algumas alterações na apuração dos índices, efetivadas no
exercício de 2016, que tiveram reflexos nos índices de exercícios anteriores; (4) Margem Financeira = Receitas operações
de crédito + Remuneração das disponibilidades –del credere; (5) Desconto em renegociações, Rebates e Bônus fixados
em lei; (6) Inadimplência = Saldo de parcelas em atraso a partir de 01 dia / Saldo total de operações de crédito; (7) Saldo
de operações de crédito com acréscimo dos recursos comprometidos e ainda não desembolsados.

6.1.1. Análise crítica
Observou-se, no ano de 2016, um Retorno sobre o PL positivo de 0,4%, contra um retorno de
0,1% no exercício de 2015, explicando-se esse resultado pela redução das despesas com descontos
concedidos em renegociações (R$ 166,1 milhões em 2015 contra R$ 26,7 milhões em 2016), pela
elevação das receitas de operações de crédito (de R$ 3.450,8 milhões em 2015 para
R$ 3.515,0 milhões em 2016) e pelo crescimento da remuneração sobre as disponibilidades (de R$
1.122,2 milhões em 2015 para R$ 1.732,4 milhões em 2016).
O indicador Retorno sobre o PL, que desconsideraos descontos concedidos em renegociações,
os bônus e rebates, apresentou evolução de 1,8% em 2015 para 2,0% em 2016, indicando uma
melhoria no desempenho do Fundo, sem os efeitos das interveniências de políticas governamentais.
O indicador Margem Financeira s/PL também registrou elevação no exercício de 2016,
apresentando índice de 5,9%, contra 5,6% verificado no exercício de 2015, em função do

crescimento das rendas de operações de crédito (R$ 3.515,0 milhões em 2016 contra
R$ 3.450,8 milhões em 2015) e da remuneração sobre as disponibilidades do Fundo (de R$ 1.732,5
milhões em 2016contra R$ 1.122,2 milhões em 2015).
A relação Despesas de Provisão s/Margem Financeira apresentou elevação, passando de
23,3% no exercício de 2015 para 23,9% em 2016, reflexo da crise econômica, elevando a
inadimplência no período.
O indicador Descontos, Rebates e Bônus s/Margem Financeira foi reduzido de 27,5% em
2015 para 25,0% em 2016, resultado da elevação das rendas de operações de crédito (de R$ 3.450,8
milhões em 2015 para R$ 3.515,0 em 2016) e do aumento na remuneração das disponibilidades (de
R$ 1.122,2 milhões em 2015 para R$ 1.732,5 milhões em 2016).
O indicador Inadimplência apresentou elevação de 3,4%, em 2015, para 3,8%, em 2016,
como reflexo da crise econômica,responsável ainda, pela redução da demanda por crédito observada
pelaqueda do indicador Operações de Crédito s/Ativo Total de 87,9%, em 2015, para 79,9%, em
2016. A consequência mais imediata foi a elevação das disponibilidades do Fundo para novas
aplicações, de R$ 6.092,8 milhões, em 2015, para R$ 11.295,8 milhões, em 2016.
6.2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS
EXPLICATIVAS
As demonstrações do FNE estão no Apêndice 6.1- Demonstrações Financeiras FNE - 2016.
6.3. EVIDENCIAÇÃO DO DEL-CREDERE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A evidenciação do delcredere está apresentada na Nota 6.h das Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras do FNE – 2016 (Apêndice 6.1).Na Demonstração de Resultado, as
“Receitas de Operações de Crédito” estão registradas pelo seu valor líquido, apresentando a
composição, conforme Quadro 6.2, a seguir:
Quadro 6.2 – Receitas de Operações de Crédito
ESPECIFICAÇÃO
Rendas de Operações de Crédito
Despesa de del credere do Banco
Despesa de del credere de Outras Instituições
Despesas de Atualização Monetária Negativa
Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações
Despesas de Rebate/Bônus Adimplência-Operações Contratadas pelo Banco
Despesas de Rebate/Bônus Adimplência-Repasses Lei nº 7.827-Artigo 9º-A
Despesas de Rebate/Bônus Adimplência-Repasses a Outras Instituições
Despesas de Rebate Principal-Operações Recursos FAT-BNDES-Lei 10.193,
14.02.2001
Ops. FNE Honradas p/BNB – Rebate/Recálculo Res. 4.298/4.299
Despesas Outras Operações BNB–Rebate Leis 12.249, 11.06.2010 e
12.844,19.07.2013
Despesas
Operações FNE Honradas pelo Banco–Remissão Lei 12.249, de
11.06.2010
Despesas OperaçõesFNE-Honradas Banco–Rebate Leis 12.249 e 12.844,
11.06.2010
e 19.07.2013
Ajuste de Valores
Decorrentes da Alienação de Bens
Total
Fonte: Ambiente de Controladoria – Banco do Nordeste (2016).

31.12.2016
3.514.983
(1.254.708)
(3.394)
(3.899)
(25.549)
(959.902)
(9.262)
(1.884)
(1)
(47)
(1)
(1.061)
(10)
1.255.264

31.12.2015
3.450.816
(1.206.890)
(3.465)
(6.232)
(146.006)
(748.080)
(10.308)
(1.834)
(35)
(5.230)
(1)
(14.856)
1.307.879

6.4. NOTAS EXPLICATIVAS DE CONCILIAÇÕES DOS REGIMES CONTÁBEIS
ADOTADOS (LEI 4.320/1964 E 6.404/1976)
As notas explicativas de conciliações dos regimes contábeis adotados (Lei 4.320/1964 e
6.404/1976) estão apresentadas no Apêndice 6.2 - Esclarecimentos ao Balanço Patrimonial do FNE
no SIAFI - 2016.
6.5. INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO
O BNB elabora semestralmente o Relatório de Resultados e Impactos do FNE, no qual
são apresentados e analisados o desempenho do Fundo, bem como seus principais resultados e
impactos. Referido Relatório encontra-se disponibilizado para o TCU, apenas no Sistema de
Prestação de Contas (e-contas), no item intitulado RELATÓRIO DE BANCO OPERADOR DE
RECURSOS DE FUNDOS.Pode-se dizer que os esforços empreendidos pelas unidades operadoras
do BNB foram efetivos no sentido de estimular a demanda por investimentos nos vários setores
produtivos, em consonância com as políticas e programas dos governos estaduais e municipais, bem
como com a PNDR.
As operações contratadas com recursos do FNE, em 2016, alcançaram o montante de
R$ 11,2 bilhões, distribuídos em 538.523 operações de crédito. Os recursos contratados foram
distribuídos entre todos os setores econômicos. As atividades relacionadas ao meio rural
absorveram R$ 5,9 bilhões ou52,4%, enquanto o Setor Comércio e Serviços contratou
R$ 3,0 bilhões (26,3%). Ao Setor Industrial foram direcionados R$ 1,5 bilhão (13,1%) e ao Setor de
Turismo, R$ 345,8 milhões (3,1%).O Setor de Infraestrutura contratou R$ 397,6 milhões (3,5%) e o
Setor Agroindustrial R$ 175,3 milhões (1,6%).
No que se refere à distribuição por região climática, as contratações no Semiárido totalizaram,
aproximadamente, R$ 4,2 bilhões, contemplando aproximadamente, 1.038,5 mil produtores,
agricultores familiares e empreendimentos beneficiados com recursos do FNE nesse território do
Nordeste. Tal volume de recursos representa 57,3% dos valores repassados pela Secretaria do
Tesouro Nacional – STN no período. Vale ressaltar que, o FNE contratou recursos em todos os
estados de sua área de atuação e em todos os municípios que compõem esta área.
Os mini, os micros, os pequenos e os pequeno-médios empreendedores contrataram recursos
da ordem deR$ 6,9 bilhões, ou 61,0% do volume total. Cerca de 1,55 milhão de beneficiários do
FNE, no período, pertenciam a essas categorias.
À agricultura familiar, por meio do Pronaf, foram destinados recursos do Fundo no total de
R$ 2,5 bilhões.Os financiamentos do FNE beneficiaram 1,51 milhão de pessoas, aproximadamente,
pertencentes a esse Programa.
As informações sobre riscos e recuperações de crédito do FNE estão expressas por intermédio
das Tabelas 6.1 a 6.5, a seguir:

Tabela 6.1– Quantidade de Operações contratadas com riscos compartilhado e integral do
Fundo e do Banco operador
Operações com Risco Compartilhado entre o Fundo e o Banco Operador
2016

Situação

2015

2014

Sem Atraso (A)

194.757

219.985

253.841

Com Atraso (B)

117.761

105.853

108.283

(B*100) / (A+B)

37,7

32,5

29,9

Operações com Risco Integral do Fundo
2016

2015

2014

Sem Atraso (A)

1.335.527

1.371.904

1.235.025

Com Atraso (B)

239.199

160.144

148.871

(B*100) / (A+B)

15,2

10,5

10,8

Situação

Operações com Risco Integral do Banco Operador
Situação

2016

2015

2014

Sem Atraso (A)

2.337

2.476

2.347

Com Atraso (B)

1.757

1.816

1.777

42,3

43,1

42,9
(B*100) / (A+B)
Fonte: Ambiente de Controladoria - Banco do Nordeste (2016)

6.5.1. Análise crítica
Nos financiamentos com risco compartilhado, verificou-se uma elevação da relação da
quantidade de operações com atraso/total de operações de 32,5%, em 2015, para 37,7%, em 2016,
enquantonas operações com risco integral do FNE e nas com risco integral do Banco, as
quantidades foram reduzidas. Observaram-se aumentos de 10,5% e 42,3%, em 2015,
respectivamente,para 15,2% e 42,9%, em 2016.
Essas variações refletem os resultados de diversos efeitos, tais como novas contratações,
ambiente econômico do País, situação climática da Região, além dos efeitos de medidas
governamentais para liquidação ou renegociações de dívidas.
Tabela 6.2 – Créditos de liquidação duvidosa de operações contratadas
Valores em R$ 1,00
DIAS EM ATRASO
NATUREZA DA OPERAÇÃO

ATÉ 180

DE 181 A 360

Com Risco Compartilhado entre o Fundo e o Banco Operador

731.103.409

699.479.772

Com Risco Integral do Fundo

265.669.603

173.384.565

13.898.172

3.480.188

1.010.671.184

876.344.525

Com Risco Integral do Banco Operador
Total
Fonte: Ambiente de Controladoria - Banco do Nordeste (2016)

Tabela 6.3. – Prejuízos contabilizados no Exercício de 2016
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Assumidos em Razão do Risco Compartilhado:

Valores em R$ 1,00
PREJUÍZOS CONTABILIZADOS
1.065.135.404

- Contabilizados pelo Fundo

532.567.702

- Contabilizados pelo Banco Operador

532.567.702

Assumidos pelo Fundo em Razão de Risco Integral
Assumidos pelo Banco Operador em Razão de Risco Integral

395.565.161
13.109.042

Fonte: Ambiente de Controladoria - Banco do Nordeste (2016).

6.5.2. Análise crítica
Cabe avaliar os fatores que influenciaram o desempenho do Banco na ‘Regularização de
Dívidas’ em 2016, tão como as atividades desenvolvidas no período avaliado, buscando assim o
fortalecimento das boas práticas e a correção de rumos em prol de um planejamento mais
consistente das políticas e estratégias dos anos vindouros, no sentido de maximizar a eficiência na
recuperação do crédito irregular.
Assim como nos anos anteriores, destacamos os efeitos danosos do longo período de estiagem
que permanece na região semiárida à produtividade dos diversos setores da economia e,
por conseguinte, à capacidade de pagamento dos mutuários.
Destacamos ainda, como reais empecilhos à recuperação do crédito, a exigência de Certidões
Negativas de Débitos (Certificado de Regularidade relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e ao FGTS), a situação de abandono ou
paralisação de muitos dos empreendimentos financiados e a morosidade da Justiça no julgamento
das ações.
No que diz respeito aos instrumentos de renegociação amparados em medidas legais em 2015,
ressaltamos a vigência da Lei nº 12.844/2013 até 31.12.2015, que permitiu a liquidação de
operações rurais de até R$ 100 mil com rebates de até 85% e a renegociação de operações rurais
contratadas até R$ 200 mil. Porém, a expectativa de inclusão de novas medidas com benefícios
maiores fez com que alguns devedores adiassem a formalização da renegociação ou liquidação dos
débitos com base na respectiva Lei.
Em 2016 foi mantida a “Campanha de Recuperação de Crédito – Dívidas Rurais”, iniciada em
2014, em parceria com a Superintendência de Marketing e Comunicação, com o objetivo de
intensificar o contato com os clientes responsáveis por operações que atendiam aos critérios de
enquadramento na mencionada Lei, estimulando a sua imediata adesão.
Ainda abordando sobre as diversas medidas legais vigentes em 2016, mencionamos as
resoluções do CMN de nº 4.298, 4.314, 4.315 e 4.365, as quais estabeleceram condições especiais,
sobretudo quanto à concessão de bônus e/ou dispensa e prazo de reembolso, como mais uma
alternativa para os devedores solucionarem por definitivo a sua inadimplência.
A possibilidade de atualização do saldo devedor das operações com recursos do FNE pelos
encargos normais, sem a incidência de multa, mora e demais encargos de inadimplemento é o
principal benefício das resoluções nº 4.314 e 4.315, que permitiram a renegociação das dívidas
rurais e “não rurais”, isto é, aquelas pactuadas com os setores comercial, agroindustrial, industrial,
turismo, prestação de serviços. Porém, com a necessidade de uma amortização prévia significativa
para a efetividade da renegociação e a vigência da Lei nº 12.844 para o mesmo período, a adesão às
referidas resoluções não foram satisfatórias, considerando o estoque das operações enquadráveis e o
número de renegociações formalizadas.

É, portanto, visívelà contribuição dessas medidas legais para a “Regularização de Dívidas” do
Banco do Nordeste, e por isso, as unidades operadoras são orientadas a envidar esforços no
enquadramento do maior número possível de operações.
Em paralelo às ações supramencionadas, o corpo funcional recebe capacitação, com destaque
em 2016, para o curso “MBA em Gestão de Crédito e Reestruturação de Ativos”, em parceria com
o Inepad, na modalidade à distância, cujo objetivo principal é a atualização e qualificação teórica e
prática, transformando as atuais políticas de recuperação de crédito em ações de cobranças mais
efetivas.

Tabela 6.4 - Ressarcimentos efetuados pelo banco operador ao Fundo no exercício de 2016,
decorrentes de perdas em operações com risco compartilhado
Mês de
Referência

Principal + Encargos das Operações
Vencidas e não Pagas

Valor Ressarcido pelo
Banco Operador

Valores em R$ 1,00
Correção de Valores por
Atraso de Ressarcimento

Janeiro

35.978.983

35.978.983

0

Fevereiro

40.009.235

40.009.235

0

Março

45.252.980

45.252.980

0

Abril

42.609.907

42.609.907

0

Maio

42.105.461

42.105.461

0

Junho

52.931.713

52.931.713

0

Julho

36.034.039

36.034.039

0

Agosto

38.349.990

38.349.990

0

Setembro

55.566.320

55.566.320

0

Outubro

47.210.947

47.210.947

0

Novembro

54.949.165

54.949.165

0

Dezembro

54.678.005

54.678.005

0

545.676.744

0

545.676.744
Total
Fonte: Ambiente de Controladoria - Banco do Nordeste (2016).

6.5.2.1. Análise crítica
Os ressarcimentos ao FNE dos valores de risco do Banco obedecem ao critério por parcelas
vencidas há mais de 360 dias. Em face de razões operacionais, o Banco optou por efetuar os
ressarcimentos considerando as parcelas em atraso há mais de 329 dias.
No exercício, não se verificaram atrasos nos ressarcimentos nas parcelas de risco do Banco ao
FNE, tendo os valores sido transferidos para o Fundo no segundo dia útil de cada mês, conforme
previsto na Portaria Interministerial nº 11, de 28/12/2005.

Tabela 6.5– Ações de cobranças judiciais ajuizadas no exercício de 2016

Fevereiro

Qtd.
918
678

117.257.875

Risco Integral do
Fundo
Qtd.
Valor
5.735.809
303
278
9.319.803

Março

1.069

176.942.481

353

6.545.538

6

Abril

811

99.789.716

264

11.349.006

Maio

1.093

233.782.016

335

Junho

1.222

81.692.905

Julho

813

Agosto

Mês

Risco Compartilhado

Valores em R$ 1,00
Total
Qtd.
1.234
967

127.136.925

624.503

1.428

184.112.522

8

253.432

1.083

111.392.154

42.679.900

2

32.027

1.430

276.493.943

393

11.671.807

11

3.763.413

1.626

97.128.125

76.544.761

158

38.417.738

13

4.338.845

984

119.301.344

700

83.807.404

133

13.831.604

9

171.764

842

97.810.772

Setembro

715

75.153.890

145

4.185.430

4

129.884

864

79.469.204

Outubro

666

75.146.147

148

3.622.985

7

393.814

821

79.162.946

Novembro

688

132.188.739

141

16.285.450

10

573.425

839

149.047.614

Dezembro

696

427.687.931

150

2.847.228

5

178.669

851

430.713.828

99

11.495.946

12.969

1.861.675.995

Janeiro

Valor
103.693.886

Risco Integral do
Banco Operador
Qtd.
Valor
476.923
13
11
559.247

10.069 1.683.687.751 2.801 166.492.298
Total
Fonte: Ambiente de Controladoria - Banco do Nordeste (2016).

Valor
109.906.618
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
7.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU
O Banco do Nordeste é a instituição operadora do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE), sendo responsável pelo tratamento de determinações e recomendações oriundas do
Tribunal de Contas da União (TCU) aplicáveis ao próprio Banco e ao referido Fundo.
As determinações e recomendações oriundas do TCU destinadas ao Banco do Nordeste são
monitoradas pela Superintendência de Auditoria, utilizando-se de sistema informatizado
denominado SharePoint, o qual registra informações acerca dos responsáveis pelo cumprimento das
determinações e recomendações, prazos estabelecidos e situação das providências em andamento.
Dentre outras atividades, a Superintendência de Auditoria presta informações periódicas aos
Colegiados Estatutários acerca do cumprimento das determinações e/ou recomendações.
Durante o exercício de 2016, o Banco recebeu 09 (nove) determinações e/ou recomendações
oriundas do TCU. No mesmo período, atendeu 07 (sete) determinações e/ou recomendações, sejam
elas recebidas no exercício de 2016 ou em exercícios anteriores.
No momento da finalização do relatório de gestão, não foram identificadas determinações e/ou
recomendações pendentes de atendimento, decorrentes do julgamento de contas anuais de
exercícios anteriores.
Acrescente-se, finalmente, não existir outras determinações e/ou recomendações do TCU que
implicam em obrigação de prestar informação no Relatório de Gestão Anual sobre o seu
andamento.
7.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
O Banco do Nordeste é a instituição operadora do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE), sendo responsável pelo tratamento de recomendações oriundas da ControladoriaGeral da União (CGU), atual Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, aplicáveis ao
próprio Banco e ao referido Fundo.
As recomendações oriundas da CGU destinadas ao Banco do Nordeste são monitoradas pela
Superintendência de Auditoria, utilizando-se de sistema informatizado denominado SharePoint, o
qual registra informações acerca dos responsáveis pelo cumprimento das recomendações, prazos
estabelecidos e situação das providências em andamento.
Dentre outras atividades, a Superintendência de Auditoria presta informações periódicas aos
Colegiados Estatutários acerca do andamento e situação das providências pertinentes ao
atendimento das recomendações.
Ao longo do ano de 2016, a CGU iniciou 10 (dez) auditorias no Banco do Nordeste, a seguir
relacionadas:
a) Auditoria para avaliar o macroprocesso do Pronaf com recursos do FNE, no período de
02/05 a 20/05/2016, conforme Ordem de Serviço nº 201503381;
b) Auditoria para avaliar a atuação da auditoria interna da Instituição no exercício de 2015,
Raint 2015, no período de 10/03 a 01/04/2016, conforme Ordem de Serviço nº 201600505;
c) Auditoria nas operações de crédito contratadas por 03 (três) clientes do Banco, conforme
Ordem de Serviço nº 201412888;
d) Auditoria Anual de Prestação de Contas do Banco do Nordeste - Exercício 2015;
e) Auditoria Anual de Prestação de Contas no FNE - Exercício 2015;
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f) Avaliação da execução de programa de governo sobre o Pronaf em todo o território
nacional; tais informações serão utilizadas como subsídio para a avaliação da gestão do
programa que é de responsabilidade da Secretaria da Agricultura Familiar –
SAF/SEDA/CC - PR nos municípios de Casa Nova-BA, Gararu-BA, Porteirinha-MG,
Araripina-PE e Apodi/RN.
Durante o exercício de 2016, o Banco do Nordeste recebeu 126 (cento e vinte e seis)
recomendações oriundas da CGU. No mesmo período, atendeu 130 (cento e trinta) recomendações,
sejam elas recebidas no exercício de 2016 ou em exercícios anteriores.

Apêndice 2.1 - Programação Regional do FNE 2016
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2 )XQGR &RQVWLWXFLRQDO GH )LQDQFLDPHQWR GR 1RUGHVWH )1(  IRL FULDGR D SDUWLU GD
&RQVWLWXLomR)HGHUDOGHHUHJXODPHQWDGRSHOD/HLQGH YLDELOL]DQGR
XPD IRQWH HVWiYHO GH UHFXUVRV FRP FRQGLo}HV DSURSULDGDV SDUD R ILQDQFLDPHQWR GDV
DWLYLGDGHV SURGXWLYDV GD UHJLmR 1RUGHVWH H GR 1RUWH GRV HVWDGRV GH 0LQDV *HUDLV H (VStULWR
6DQWR
$GPLQLVWUDGR SHOR %DQFR GR 1RUGHVWH GR %UDVLO %1%  H UHWURDOLPHQWDGR SRU UHFXUVRV
UHHPEROVDGRVSHORVEHQHILFLiULRVGRFUpGLWRDVFRQWUDWDo}HVFRPUHFXUVRVGR)1( DOFDQoDUDP
HP  R PRQWDQWH GH 5  ELOK}HV HP  RSHUDo}HV GH ILQDQFLDPHQWR D
HPSUHHQGLPHQWRV GH WRGRV RV SRUWHV GHVGH DJULFXOWXUD IDPLOLDU H PLFURHPSUHHQGHGRU
LQGLYLGXDODJUDQGHVHPSUHHQGLPHQWRVLQGXVWULDLVHGHLQIUDHVWUXWXUD
(VVHV UHVXOWDGRV H[SUHVVDP D GLQkPLFD GR VHWRU SURGXWLYR UHJLRQDO HVSHFLDOPHQWH
TXDQGR FRQVLGHUDGD D FRQWLQXLGDGH GR IHQ{PHQR GD VHFD QD UHJLmR D FRQMXQWXUD
HFRQ{PLFDDGYHUVDH DFULVH GHFRQILDQoD TXHSRVWHUJDUDP LQYHVWLPHQWRVHFRQGLFLRQDUDPR
PHUFDGRGHFUpGLWRUHSUHVHQWDQGRRWRWDOFRQWUDWDGRHPXPUHFXRGHHPUHODomR
DRH[HUFtFLRDQWHULRU
$ 3URJUDPDomR $QXDO GR )1( H[SUHVVD XPD SROtWLFD GH ILQDQFLDPHQWR SDUD R
GHVHQYROYLPHQWR UHJLRQDO EDVHDGD QR PDUFR UHJXODWyULR QDV SULRULGDGHV GRV HVWDGRV H GR
SUySULR%DQFRGR1RUGHVWHHVHPRVWUDHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWHHPPRPHQWRVGHUHWUDomR GD
DWLYLGDGH HFRQ{PLFD FRPR SUHYLVWR SDUD  DWXDQGR FRPR IDWRU GH PDQXWHQomR H
LPSODQWDomRGHHPSUHHQGLPHQWRVSURGXWLYRV
8WLOL]DQGR PHWRGRORJLD SDUWLFLSDWLYD QD IRUPXODomR GDV SURJUDPDo}HV DQXDLV SDUD
HODERUDomR GHVWH GRFXPHQWR IRUDP UHDOL]DGDV SHVTXLVDV H UHXQL}HV GH WUDEDOKR
HQYROYHQGR YiULDV XQLGDGHV GD 'LUHomR *HUDO H 6XSHULQWHQGrQFLDV (VWDGXDLV GR %1% DVVLP
FRPR UHSUHVHQWDQWHV GH HQWLGDGHV S~EOLFDV H SULYDGDV QRV QRYH HVWDGRV GR 1RUGHVWH H GR
1RUWHGH0LQDV*HUDLVHGR(VStULWR6DQWRiUHDGHILQDQFLDPHQWRGR)1(
'HVVH PRGR R %DQFR GR 1RUGHVWH DSUHVHQWD D 3URJUDPDomR GR )1( SDUD 
FRPSRQGRD XP SODQR GH DSOLFDo}HV DV FRQGLo}HV JHUDLV H RV SURJUDPDV GH ILQDQFLDPHQWR
TXHYLVDPDSOLFDUXPRUoDPHQWRDQXDOSURMHWDGRGH5ELOK}HVRVTXDLVSHUPHLDPXPD
SURJUDPDomR SDGUmR QR YDORU GH 5  ELOK}HV H XPD UHVHUYD HVSHFtILFD SDUD SURMHWRV
HVWUXWXUDQWHVGHJUDQGHSRUWHGH5ELOK}HV$SURJUDPDomRFRQVWLWXLVHQmRDSHQDVQXP
LPSRUWDQWH LQVWUXPHQWR GH SODQHMDPHQWR H RULHQWDomR QRUPDWLYD PDV HVSHFLDOPHQWH XP
G R V  HL[RV GD DWXDomR G R  % D Q F R  G R  1 R U G H V W H  H Q T X D Q W R  EDQFR GH
GHVHQYROYLPHQWR jVHUYLoRGDVDWLYLGDGHVSURGXWLYDVGD5HJLmR
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 )1(²,QYHVWLPHQWRVSDUDR'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDO

$R ORQJR GH VXD KLVWyULD R %UDVLO WHP DSUHVHQWDGR XP GHVHQYROYLPHQWR GHVLJXDO HP
VXDV PDFURUUHJL}HV JHRJUiILFDV UHVXOWDGR GD FRQFHQWUDomR HFRQ{PLFD HP VHX HL[R &HQWUR
6XO 3RU FRQWD GLVWR SROtWLFDV UHJLRQDLV WHP VLGR LPSOHPHQWDGDV QR LQWXLWR GH UHGX]LU DV
GLVSDULGDGHVVRFLRHFRQ{PLFDVREVHUYDGDVLQWHUUHJLRQDOPHQWH
2 SURFHVVR GH GHVHQYROYLPHQWR UHJLRQDO UHTXHU D FRQYHUJrQFLD GH XP FRQMXQWR GH
IDWRUHVFDSD]HVGHLPSDFWDUSRVLWLYDPHQWHDGLQkPLFDHFRQ{PLFDORFDOGHIRUPDD HOHYDURV
HIHLWRV PXOWLSOLFDGRUHV GR LQYHVWLPHQWR SURGXWLYR QD 5HJLmR D H[HPSOR GH IRUPDomR GH
FDSLWDO KXPDQR LQYHVWLPHQWR HP &LrQFLD H 7HFQRORJLD FRRSHUDomR WpFQLFD H HFRQ{PLFD
HQWUH GLYHUVRV DWRUHV LQYHVWLPHQWR DGHTXDGR HP LQIUDHVWUXWXUD EHP FRPR D DWHQomR j
GLVWULEXLomRUHJLRQDOGRVUHFXUVRVHPWHUPRVHVSDFLDLVVHWRULDLVHGHVHJPHQWRVSURGXWLYRV
$ FRQYHUJrQFLD GHVVHV IDWRUHV p FDSD] GH FULDU WDPEpP XPD DPELrQFLD IDYRUiYHO DR
FUpGLWRTXHYLDELOL]HRVLQYHVWLPHQWRVSURGXWLYRVQHFHVViULRVSDUDID]HUIDFHDRVREMHWLYRVGH
GHVHQYROYLPHQWR UHJLRQDO GD SROtWLFD S~EOLFD GH ILQDQFLDPHQWR UHSUHVHQWDGD SHOR )1(TXH
GLVSRQLELOL]DUHFXUVRVFRPFRQGLo}HVDGHTXDGDVDRILQDQFLDPHQWRGHORQJRSUD]R SDUDWRGRV
RVVHWRUHVHFRQ{PLFRV
&RPIRFRQDPLVVmRGHDWXDUQDSURPRomRGRGHVHQYROYLPHQWRGD5HJLmR1RUGHVWH HGR
1RUWH GRV HVWDGRV GH 0LQDV*HUDLVH GR (VStULWR 6DQWR H REVHUYDQGR DVGLIHUHQWHVGLPHQV}HV
TXHFRPS}HPHVWHSURFHVVRR%DQFRGR1RUGHVWHEXVFDVXSULUXPD JUDQGHSDUFHODGDODFXQD
UHIHUHQWHDRFUpGLWRSULQFLSDOPHQWHSRUPHLRGR)1(FRQWULEXLQGRSDUDDWUDQVIRUPDomRGR
FHQiULRHFRQ{PLFRUHJLRQDOIDYRUHFHQGRDUHGXomRGDVGHVLJXDOGDGHVHFRQ{PLFDVHVRFLDLV
(PWHUPRVGHSULRUL]DomRGHEHQHILFLiULRVGRVUHFXUVRVGHILQDQFLDPHQWRGR)1( YHP
VHQGRGLVSHQVDGRWUDWDPHQWRGLIHUHQFLDGRDRVHPSUHHQGLPHQWRVSURGXWLYRVGH PHQRUSRUWH
SDUWLFXODUPHQWHjTXHOHS~EOLFRDWHQGLGRFRPSROtWLFDVS~EOLFDVVHWRULDLV HPDFURHFRQ{PLFDV
GR *RYHUQR )HGHUDO DJULFXOWXUD IDPLOLDU PLQL H SHTXHQRV SURGXWRUHV UXUDLV PLFUR H
SHTXHQDV HPSUHVDV (VWHV VHJPHQWRV WUDGLFLRQDOPHQWH VmR RV TXH PDLVJHUDP HPSUHJRVH
RFXSDo}HV SDUD D SRSXODomR ORFDO LUUDGLDQGR VHXV UHVXOWDGRV VREUHRXWUDV QHFHVVLGDGHV GD
VRFLHGDGHDSUHVHQWDQGRDGHUrQFLDDRVREMHWLYRVSURSRVWRVSHODVSROtWLFDVS~EOLFDVUHJLRQDLV
eVDELGRTXHQD5HJLmRKiDSUHGRPLQkQFLDGHiUHDVGHEDL[D GLQDPLFLGDGHHFRQ{PLFD
D H[HPSOR GH JUDQGH SDUWH GD VXD SRUomR VHPLiULGD TXH UHSUHVHQWD  GRVHX HVSDoR
JHRJUiILFR H FRPSUHHQGH FHUFD GH  GD SRSXODomR EHP FRPR GDV iUHDV SHULIpULFDV
DRV JUDQGHV FHQWURV XUEDQRV &RQWXGR D iUHD ILQDQFLiYHO SHOR )1( WDPEpP DSUHVHQWD
iUHDV GLQkPLFDV H FRPSHWLWLYDV HP FRPpUFLR VHUYLoRV H LQG~VWULD FHQWURVXUEDQRV EHP
HVWUXWXUDGRV SRWHQFLDO UHOHYDQWH SDUD DPSOLDomR GR WXULVPR DJURQHJyFLR H SURGXomR GH
HQHUJLDV UHQRYiYHLV GHQWUH RXWUDV DWLYLGDGHV 1RYRV H GLQkPLFRV HVSDoRV HFRQ{PLFRV
LQWUDUUHJLRQDLV WrP VXUJLGR DR ORQJR GHVVHV DQRV LQGLFDQGR WDPEpP D QHFHVVLGDGH GH DSRLR
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YLVDQGRjXPGLQDPLVPRVXVWHQWiYHO
2EVHUYDVHDVVLPTXHRTXDGURGHGHVLJXDOGDGHHQWUHUHJL}HVGR3DtVRFRUUHWDPEpP
HP DOJXPD PHGLGD GHQWUR GD SUySULD 5HJLmR UHSUHVHQWDQGR XP GHVDILR DGLFLRQDO D VHU
HQIUHQWDGRQDVDo}HVGHEDQFRGHGHVHQYROYLPHQWR&RPRGLIHUHQFLDOPDUFDQWH jVLQLFLDWLYDV
YLVDQGR D UHGXomR GDV GHVLJXDOGDGHV UHJLRQDLV GHVSRQWD R GLVSRVLWLYR FRQVWLWXFLRQDO TXH
GHVWLQD PHWDGH GRV QRYRV UHFXUVRV GR )1( LQJUHVVDGRV D FDGD DQR SDUD DSOLFDomR QD
VXEUHJLmRGR6HPLiULGR
$OpP GR WUDWDPHQWR SUHIHUHQFLDO GLVSHQVDGR DR 6HPLiULGR VXVWHQWDU XPD WUDMHWyULD
GH UHYHUVmR GDV GHVLJXDOGDGHV LQWUDUUHJLRQDLV UHTXHU TXH RXWURV UHFRUWHV HVSDFLDLV VHMDP
SULRUL]DGRVFRPRGHVWLQRSDUDDDSOLFDomRGRVUHFXUVRVGR)1(1HVVHVHQWLGRVHQGRR)1(R
SULQFLSDO LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR GD 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR 5HJLRQDO 31'5 
SDUD D 5HJLmR VXD 3URJUDPDomR GHYH SULPDU SHOD DORFDomR GH UHFXUVRV QDV iUHDV H HVSDoRV
SULRUL]DGRV SRU HVVD SROtWLFD D H[HPSOR GR SUySULR 6HPLiULGR GDV PHVRUUHJL}HV
GLIHUHQFLDGDV GRV PXQLFtSLRV SHUWHQFHQWHV jV PLFURUUHJL}HV FODVVLILFDGDV FRPR GH %DL[D
5HQGD (VWDJQDGD H 'LQkPLFD VHJXQGR D WLSRORJLD GD 31'5 H GDV 5HJL}HV ,QWHJUDGDV GH
'HVHQYROYLPHQWR 5LGHV 
$GHWHUPLQDomRGHOHYDURVUHFXUVRVGR)1(DWRGRVRVPXQLFtSLRVTXHFRPS}HPD
iUHD GH DEUDQJrQFLD GHVVH IXQGLQJ DOpP GD GLUHWUL] GH GHVWLQDomR PtQLPD GH  GRV
UHFXUVRV GLVSRQtYHLV SDUD FDGD HVWDGR H[FHWR (VStULWR 6DQWR GH PHQRU iUHD JHRJUiILFD
DWHQGLGD FRQWULEXLSDUDTXHD5HJLmRDSUHVHQWHXPGLQDPLVPRHFRQ{PLFRDFLPDGD PpGLD
QDFLRQDO
(P  VHJXQGR GDGRV GR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO D SDUWLFLSDomR SHUFHQWXDO GD
5HJLmR 1RUGHVWH QR 3,% EUDVLOHLUR HUD GH  SDVVDQGR D  HP  GHQRWDQGR XPD
WUDMHWyULDGHUHGXomRGDGHVLJXDOGDGHUHJLRQDOHPWHUPRVDEVROXWRV(VVHDYDQoRpIUXWR GD
DomRGHXPFRQMXQWRGHIDWRUHVLQFOXVLYHRFUpGLWRGHORQJRSUD]R
$SHVDU GRV DYDQoRV UHJLVWUDGRV R KLDWR TXH VHSDUD R 1RUGHVWH GDV UHJL}HV PDLV
GHVHQYROYLGDV GR 3DtV GHPRQVWUD TXH DLQGD Ki XP JUDQGH GHVDILR D VHU VXSHUDGR 1HVVH
VHQWLGRDSUHVHQWH3URJUDPDomRGR)1(WUD]VXDFRQWULEXLomRFRPRLQVWUXPHQWRGHSROtWLFD
S~EOLFD GH ILQDQFLDPHQWR jV DWLYLGDGHV SURGXWLYDV UHJLRQDLV QRUWHDGRUD GRV ILQDQFLDPHQWRV
GR%DQFRGR1RUGHVWHDRVHPSUHHQGLPHQWRVSURGXWLYRVUHJLRQDLVVDOLHQWDQGRDSUHRFXSDomR
HP FRQWULEXLU QDV GLPHQV}HV TXH VH DUWLFXODP SDUD R DOFDQFH GH XP GHVHQYROYLPHQWR
VXVWHQWiYHOXQLQGRIDWRUHVHFRQ{PLFRVDPELHQWDLVHVRFLDLV
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 'LUHWUL]HVH3ULRULGDGHVGR)1(SDUD




$ OHJLVODomR GR )1( GHILQH R %DQFR GR 1RUGHVWH MXQWDPHQWH FRP R 0LQLVWpULR GD
,QWHJUDomR 1DFLRQDO 0,  H R &RQVHOKR 'HOLEHUDWLYR GD 6XGHQH &RQGHO6XGHQH  FRPR
UHVSRQViYHLVSHODDGPLQLVWUDomRGR)XQGR
$V GLUHWUL]HV H RULHQWDo}HV JHUDLV RULXQGDV GDTXHOH 0LQLVWpULR H GR &RQGHO6XGHQH
IRUDPGHILQLGDVSDUDRH[HUFtFLRGHSRUPHLRGD3RUWDULD0,Q GH
HGD5HVROXomRGR&RQGHO6XGHQHQGH
6mRDLQGDFRQVLGHUDGDVSDUDHIHLWRGHDSOLFDomRGRVUHFXUVRVGR)1(SDUDR H[HUFtFLRGH
 DV UHVROXo}HV GR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO &01  1  GH  H 1
GHTXHGHQWUHRXWUDVGLVSRVLo}HVGHILQHPDIRUPDHRVHQFDUJRVILQDQFHLURV
H E{QXV GH DGLPSOrQFLD D VHUHP RSHUDFLRQDOL]DGRV QR SUHVHQWH H[HUFtFLR EHP FRPR D
5HVROXomRQGHGR0,6XGHQH&RQGHOTXHDSURYRXD3URJUDPDomRGH
DSOLFDomRGRVUHFXUVRVGR)1(SDUDRH[HUFtFLRDVVLPFRPRDV5HVROXo}HVQ
GHHQGHDVTXDLVSURPRYHUDPDOpPGHUHDGHTXDo}HVQR
SODQR GH DSOLFDomR GRV UHFXUVRV WDPEpP DMXVWHV QDV FRQGLo}HV JHUDLV H QRV SURJUDPDV GH
ILQDQFLDPHQWRV


'LUHWUL]HVH2ULHQWDo}HV*HUDLVSDUD VtQWHVHGD3RUWDULD0,Q
 

D

)RUPXODomRGRVSURJUDPDVGHILQDQFLDPHQWRGR)1(HPVLQWRQLDFRPD31'5 DVSROtWLFDV
VHWRULDLVHPDFURHFRQ{PLFDVGR*RYHUQR)HGHUDOR3ODQR5HJLRQDO GH'HVHQYROYLPHQWRH
DVSULRULGDGHVHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQGHO6XGHQH

E

3UHYLVmRGHDSOLFDomRGRVUHFXUVRVGR)XQGRSDUDRVHVWDGRVGDiUHDGH ILQDQFLDPHQWRGR
)1( GH PRGR D SHUPLWLU D GHPRFUDWL]DomR GR FUpGLWR SDUD DV DWLYLGDGHV SURGXWLYDV GD
5HJLmR REVHUYDQGR R PtQLPR GH  GRV UHFXUVRV GLVSRQtYHLV SDUD FDGD HVWDGR
H[FHWRSDUDRHVWDGRGR(VStULWR6DQWR

F

&RQFHVVmRGHWUDWDPHQWRGLIHUHQFLDGRHIDYRUHFLGRQRTXHGL]UHVSHLWRDRSHUFHQWXDOGH
OLPLWH GH ILQDQFLDPHQWR DRV SURMHWRV GH PLQL H SHTXHQRV SURGXWRUHV UXUDLV H GH
PLFURHSHTXHQDVHPSUHVDVEHQHILFLiULRVGR)1(EHPFRPRDRVHPSUHHQGLPHQWRVTXH
VHORFDOL]HPQRVHVSDoRVSULRULWiULRVGD31'5

G

(VSHFLDO DSRLR D HPSUHHQGLPHQWRV QmRJRYHUQDPHQWDLV GH LQIUDHVWUXWXUD

HP

DEDVWHFLPHQWRGHiJXD
H

9HGDomR j FRQFHVVmR GH FUpGLWR SDUD DSOLFDo}HV HP SURMHWRV GH JHUDomR WUDQVPLVVmR H
GLVWULEXLomRGHHQHUJLDH[FHWR

ϭϭ


 1RVFDVRVGHJHUDomRGHHQHUJLDSDUDFRQVXPRSUySULRGRHPSUHHQGLPHQWRDGPLWLGD
D FRPHUFLDOL]DomR GD HQHUJLD H[FHGHQWH GHVGH TXH OLPLWDGD D  GDFDSDFLGDGH
GHJHUDomRSUHYLVWDQRSURMHWR
 1RVFDVRVGHHPSUHVDVGHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFDVRELQWHUYHQomRGRSRGHU
FRQFHGHQWHQRVWHUPRVGD/HLQGH
 1RV FDVRV GH HPSUHHQGLPHQWRV GH LQWHUHVVH GH HPSUHVDVJUXSRV EHQHILFLDGRV SRU
FRPSURPLVVR IRUPDO DVVXPLGR HP SODQR GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO SHOR EDQFR
DGPLQLVWUDGRU SDUD D FRQFHVVmR GH QRYRV FUpGLWRV GHVGH TXH DSUHVHQWHP
FDSDFLGDGHHFRQ{PLFRILQDQFHLUDSDUDRHQGLYLGDPHQWRGDVREULJDo}HVDVVXPLGDV
 1RV FDVRV GH HPSUHHQGLPHQWRV YROWDGRV j JHUDomR GH HQHUJLD SRU DSURYHLWDPHQWR
GDVIRQWHVGHELRPDVVD
 1RVFDVRVGHJHUDomRGHHQHUJLDSRUSHTXHQDVFHQWUDLVKLGUHOpWULFDVSDUTXHVHyOLFRV
HFHQWUDLVIRWRYROWDLFDV
I

9HGDomR j DTXLVLomR GH PiTXLQDV YHtFXORV DHURQDYHV HPEDUFDo}HV RX HTXLSDPHQWRV
TXH DSUHVHQWHP tQGLFHV GH QDFLRQDOL]DomR HP YDORU LQIHULRU D  SDUD EHQHILFLiULRV
FRP IDWXUDPHQWR EUXWR DQXDO VXSHULRU D 5  H[FHWR QRV FDVRV HP TXH
DOWHUQDWLYDPHQWH
 QmR KDMD SURGXomR QDFLRQDO GD PiTXLQD YHtFXOR DHURQDYH HPEDUFDomR RX
HTXLSDPHQWR
 D PiTXLQD YHtFXOR DHURQDYH HPEDUFDomR RX HTXLSDPHQWR FXPSUD R 3URFHVVR
3URGXWLYR%iVLFR 33% 
 D 1RPHQFODWXUD &RPXP GR 0(5&268/ 1&0  GD PiTXLQD YHtFXOR DHURQDYH
HPEDUFDomRRXHTXLSDPHQWRLPSRUWDGRWLYHUDOtTXRWDGR,PSRVWR GH,PSRUWDomR

J

2ULHQWDo}HVTXDQWRjDSUHVHQWDomRGRVSURJUDPDVGHILQDQFLDPHQWRGRGHPRQVWUDWLYRGH
GLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVHGDVSURMHo}HVGHILQDQFLDPHQWRVHWF







ϭϮ


'LUHWUL]HVH3ULRULGDGHV

$GLFLRQDOPHQWH jV 'LUHWUL]HV H 2ULHQWDo}HV *HUDLV GR 0, R PDUFR UHJXODWyULR GR )1(
SUHYrWDPEpP'LUHWUL]HVH3ULRULGDGHVHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQGHO6XGHQHSDUD FDGDH[HUFtFLR
2 4XDGUR  D VHJXLU WUD] R FRQMXQWR GH 'LUHWUL]HV H 3ULRULGDGHV (VSDFLDLV H 6HWRULDLV
HVWDEHOHFLGDV SDUD  SRU PHLR GD 5HVROXomR GR &RQGHO6XGHQH Q  GH


48$'52²',5(75,=(6(35,25,'$'(6'2&21'(/68'(1(3$5$2)1(
',5(75,=(63(&Ì),&$

35,25,'$'(&255(/$&,21$



D (VSDFLDLV
 $SRLRD$UUDQMRV3URGXWLYRV/RFDLV

 7UDWDPHQWRGLIHUHQFLDGRHIDYRUHFLGR
DRVSURMHWRVTXHVHORFDOL]HPQRVHVSDoRV
UHFRQKHFLGRVFRPRSULRULWiULRVSHOD31'5
 $SRLRSUHIHUHQFLDODSURMHWRV
FRQVLGHUDQGR
L0HLR 5XUDO DJULFXOWRUHV IDPLOLDUHV
3URQDI  PLQL H SHTXHQRV SURGXWRUHV
UXUDLV VXDV DVVRFLDo}HV  H FRRSHUDWLYDV
EHP
FRPR
HPSUHHQGLPHQWRV
ORFDOL]DGRV HP PXQLFtSLRV FRP VLWXDomR
GHHPHUJrQFLDRXGHFDODPLGDGHS~EOLFD
UHFRQKHFLGD
SHOR
0LQLVWpULR
GD
,QWHJUDomR 1DFLRQDO HP GHFRUUrQFLD GH
VHFD RX HVWLDJHP H WHQGR FRPR IRFR D
UHFXSHUDomR RX SUHVHUYDomR GDV
DWLYLGDGHVSURGXWLYDV
LL 0HLR 8UEDQR DV PLFUR H SHTXHQDV
HPSUHVDV LQFOXVLYH HPSUHHQGHGRUHV
LQGLYLGXDLVUHVVDOWDQGRDTXHODVVLWXDGDV
HPiUHDVLQWHULRUDQDV

$WLYLGDGHVSURGXWLYDVTXHFRQJUHJXHPHYDORUL]HPDV
SRWHQFLDOLGDGHVORFDLVFRQVLGHUDQGRDLQWHJUDomRHRX
FRPSOHPHQWDomRGDVRSRUWXQLGDGHVHDWUDWLYLGDGHVGRV
LQYHVWLPHQWRV
 3URMHWRV ORFDOL]DGRV QD SRUomR VHPLiULGD QDV
PHVRUUHJL}HVGLIHUHQFLDGDVGR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR
1DFLRQDO QDV 5HJL}HV ,QWHJUDGDV GH 'HVHQYROYLPHQWR
5,'(V  H QDV VXEUHJL}HV SULRULWiULDV GHILQLGDV SHOD
3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR 5HJLRQDO %DL[D
5HQGD(VWDJQDGDH'LQkPLFD 

 $WLYLGDGHV SURGXWLYDV GH XVR LQWHQVLYR GH PDWpULDV
SULPDVHPmRGHREUDORFDLV

 $WLYLGDGHV TXH VHP SUHMXt]R GH SURGXWLYLGDGH H
FRPSHWLWLYLGDGH HQIDWL]H D JHUDomR GH HPSUHJRV
IRUPDLVHDPSOLDomRGHUHQGD














ϭϯ


',5(75,=(63(&Ì),&$

35,25,'$'(&255(/$&,21$

E 6HWRULDLV

([SDQVmRGLYHUVLILFDomRHPRGHUQL]DomRGD
EDVHHFRQ{PLFDUHJLRQDO

([SDQVmRGLYHUVLILFDomRHPRGHUQL]DomRGD
EDVHHFRQ{PLFDUHJLRQDO FRQW 

$SRLRDRVVHWRUHVH[SRUWDGRUHVUHJLRQDLV

 ,QIUDHVWUXWXUD WUDQVSRUWH LQFOXVLYH PXOWLPRGDLV 
WHOHFRPXQLFDo}HV DEDVWHFLPHQWR GH iJXD H
HVJRWDPHQWR VDQLWiULR LQFOXLQGR RV SURMHWRV GR
3URJUDPDGH$FHOHUDomRGR&UHVFLPHQWR 3$& 
&DGHLDVSURGXWLYDVGHYHtFXORVDXWRPRWLYRV LQFOXVLYH
YHtFXORV SHVDGRV  WUDWRUHV PiTXLQDV DJUtFRODV
LQG~VWULD QDYDO HQIRFDQGR D IRUPDomR GH UHGH GH
SHTXHQRVHPpGLRVIRUQHFHGRUHVUHJLRQDLV
$JURLQG~VWULDHDWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDUHV
 ,QG~VWULD TXtPLFD H[FOXLQGR RV H[SORVLYRV  FDGHLD
SHWURTXtPLFD LQFOXVLYH H[WUDomR UHILQR H WUDQVIRU
PDomRGHSHWUyOHRHVHXVGHULYDGRVDOpPGHELRJiV
 0HWDOXUJLD VLGHUXUJLD PDWHULDO HOpWULFR H GH
FRPXQLFDo}HV PDWHULDO GH WUDQVSRUWH SURGXWRV
IDUPDFrXWLFRVHYHWHULQiULRV
 ([WUDomR EHQHILFLDPHQWR H WUDQVIRUPDomR GH
PLQHUDLV PHWiOLFRV H QmR PHWiOLFRV HP HVSHFLDO
HPSUHVDVGHSHTXHQRHPpGLRSRUWHV
0HFkQLFD ² IDEULFDomR GH PiTXLQDV DSDUHOKRV
HTXLSDPHQWRV H VLVWHPDV HOHWU{QLFRV GHGLFDGRV j
DXWRPDomR LQGXVWULDO H FRQWUROH GH SURFHVVRV
SURGXWLYRV H RXWUDV PiTXLQDV H HTXLSDPHQWRV
HVSHFtILFRV H[FOXVLYHDUPDVPXQLo}HVHHTXLSDPHQWRV
EpOLFRV 
3HFXiULDRYLQRFDSULQRFXOWXUDERYLQRFXOWXUD FRUWHH
OHLWH DYLFXOWXUDDTXLFXOWXUDHSHVFD
$JURSHFXiULDLUULJDGD
 $JULFXOWXUD GH VHTXHLUR GHVGH TXH HP iUHDV FRP
FRPSURYDGD DSWLGmR HGDIRFOLPiWLFD FRQVLGHUDQGRVH
LQFOXVLYH RV HVSDoRV GH ]RQHDPHQWR HFROyJLFR
HFRQ{PLFR
7XULVPRFRQVLGHUDGRVRVHPSUHHQGLPHQWRVKRWHOHLURV
H RXWURV SURMHWRV LQWHJUDGRV RX QmR D FRPSOH[RV
WXUtVWLFRVORFDOL]DGRVHPiUHDVYRFDFLRQDGDV
 ,QG~VWULD GH FDOoDGRV H DUWHIDWRV PRELOLiULRV Wr[WLO
FRQIHFo}HVLQFOXVLYHDUWLJRVGHYHVWXiULRV
 ,QG~VWULD GH HPEDODJHQV LQFOXVLYH PHWiOLFDV
SOiVWLFDVHRXWURVPDWHULDLVFRPSDWtYHLV
,QG~VWULDGHSURGXWRVDOLPHQWDUHVHEHELGDV
 3URMHWRV TXH FRQWHPSOHP D H[SRUWDomR GH SDUWH RX
WRGDSURGXomRSDUDRPHUFDGRH[WHUQRSULQFLSDOPHQWH
GH EHQV PDQXIDWXUDGRV HP HVSHFLDO DTXHOHV
YLQFXODGRV HRX DUWLFXODGRV D HPSUHHQGHGRUHV GH
SHTXHQRHPpGLRSRUWHV










ϭϰ


 3ODQRGH$SOLFDomRGH5HFXUVRVGR)1(SDUD

$V SURMHo}HV GH ILQDQFLDPHQWR HODERUDGDV FRP EDVH QDV 'LUHWUL]HV H 3ULRULGDGHV GR
)1( SDUD R H[HUFtFLR  VmR DSUHVHQWDGDV D VHJXLU UHVVDOWDQGRVH TXH RV YDORUHV
SODQHMDGRV VmR SDVVtYHLV GH DMXVWHV GHFRUUHQWHV GRV IOX[RV GH LQJUHVVR GH UHFXUVRV
REULJDo}HV UHHPEROVRV DOpP GH RXWUDV YDULiYHLV D H[HPSOR GR SUySULR GHVHPSHQKR GD
HFRQRPLD


'LVSRQLELOLGDGHVGH5HFXUVRVSDUD

2 RUoDPHQWR SURMHWDGR SDUD DSOLFDomR GR )1( QR H[HUFtFLR GH  p GH 5 
ELOK}HVFRQIRUPH7DEHOD

7$%(/$
)1((67,0$7,9$'(5(&85626 HP5ELOK}HV 

',6&5,0,1$d®2

9$/25

25,*(0'(5(&85626 $ 



'LVSRQLELOLGDGHVSUHYLVWDVDRILQDOGRH[HUFtFLRDQWHULRU
7UDQVIHUrQFLDVGD8QLmR






5HHPEROVRVGH2SHUDo}HV /tTXLGRGH%{QXVGH$GLPSOrQFLD



5HPXQHUDomRGDV'LVSRQLELOLGDGHV



2XWURV





$3/,&$d®2'(5(&85626 % 

 

7D[DGH$GPLQLVWUDomR

 

'HOFUHGHUH%1%

 



 

2XWURV
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',6321Ì9(/3$5$$3/,&$d®23(/2)1(



 


)RQWH%1%$PELHQWHGH&RQWURODGRULD6XSHULQWHQGrQFLDGH&RQWUROH)LQDQFHLUR

127$6  (QWUDGDHIHWLYDGHUHFXUVRVGHMDQHLURDRXWXEURHVWLPDWLYDGHWUDQVIHUrQFLDVGD671SDUD
QRY H GH]   &REHUWXUD GH 3DUFHODV GH 5LVFR GR %1% 5HHPEROVRV GH &UpGLWRV %DL[DGRV FRPR 3-  H
&REHUWXUD GH 5LVFR SRU )XQGRV $YDO352$*52,1&5$ QR WRWDO GH 5  ELOKmR   'HO &UHGHUH GH
,QVWLWXLo}HV2SHUDGRUDV5HPXQHUDo}HVGR%1%VREUH2SHUDo}HV3521$)H'HVSHVDVGH$XGLWRULD([WHUQDQR
WRWDOGH5ELOKmR 'RWRWDOGLVSRQtYHO5ELOK}HVVmRSDUD3URJUDPDomR3DGUmRH5ELOK}HV
FRQVWLWXHPSURJUDPDomRHVSHFtILFDSDUDILQDQFLDPHQWRGHSURMHWRVHVWUXWXUDQWHVGHJUDQGHSRUWH

2EVHUYDomR 2V YDORUHV VmR SDVVtYHLV GH DMXVWHV HP IXQomR GR IOX[R GH LQJUHVVRV REULJDo}HV UHHPEROVRV H
GHVHPSHQKRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDUHVVDOWDQGRVHTXHWDLVSDUkPHWURVHDHVWLPDWLYDJOREDOGHDSOLFDo}HV
GHYHPVHUHQFDUDGDVHPVHXFRQMXQWRXQLFDPHQWHFRPRLQVWUXPHQWRVGHSODQHMDPHQWRHQmRFRPRYHUEDV
LQIOH[tYHLVSDUDDORFDomRGHUHFXUVRV



ϭϱ


²3URMHomRSDUD3URMHWRVGH*UDQGH3RUWHGH,QIUDHVWUXWXUD

23ODQRGH$SOLFDomRGR)1(SDUDFRQWHPSODSURMHomRHVSHFtILFDGH5ELOK}HV
SDUD SURMHWRV GH JUDQGH SRUWH GH LQIUDHVWUXWXUD FRPR SDUWH GR SURFHVVR GH UHWRPDGD GD
DWLYLGDGHHFRQ{PLFDUHJLRQDO
(VVD3URMHomRILFDH[FOXtGDGDVSURMHo}HVGD3URJUDPDomR3DGUmRDSUHVHQWDGDVDVHJXLU
H GH VXD SRVWHULRU YHULILFDomR WHQGR DSXUDomR GH UHVXOWDGRV SUySULD UHODWLYD DR DSRLR j
LQIUDHVWUXWXUDUHJLRQDO






3URJUDPDomR3DGUmR

$ 3URJUDPDomR 3DGUmR GH DSOLFDomR GR )1( SDUD WHP PRQWDQWH SURMHWDGR GH 5
 ELOK}HV DSUHVHQWDGD QDV WDEHODV D VHJXLU FRQVLGHUDQGR DV SRWHQFLDOLGDGHV H
RSRUWXQLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVLGHQWLILFDGDVFRQMXQWDPHQWHFRPRVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVH
DVHQWLGDGHVS~EOLFDVHSULYDGDVEHPFRPRDGLVWULEXLomRKLVWyULFDGDVDSOLFDo}HVGR)1(HR
PDUFRUHJXODWyULRGRVIXQGRVFRQVWLWXFLRQDLV

3URMHomRGH)LQDQFLDPHQWRSRU(VWDGRH6HWRUGH$WLYLGDGH
&RP EDVH QDV SRWHQFLDOLGDGHV H RSRUWXQLGDGHV GH LQYHVWLPHQWRV GHILQLGDV
FRQMXQWDPHQWHFRPRVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVHHQWLGDGHVS~EOLFDVHSULYDGDV FRQVLGHUDQGR
WDPEpP D GLVWULEXLomR KLVWyULFD GDV DSOLFDo}HV GR )1( D SUHYLVmR GH DORFDomR GRV UHFXUVRV
SRU(VWDGRHVHWRUHFRQ{PLFRDSUHVHQWDVHFRQIRUPHVHJXH
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7$%(/$
)1(352-(d®2'(),1$1&,$0(172325(67$'2(6(725'($7,9,'$'(
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 8)6(725 $JULFXOWXUD 3HFXiULD ,QG~VWULD $JURLQG~V 7XULVPR &RP  ,QIUDHV 727$/
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3URJUDPDĕĆR HVSHFşILFD SDUD ILQDQFLDPHQWR GH SURMHWRV HVWUXWXUDQWHV 
HVWDEHOHFLGDSHOD5HVROXĕĆR&RQGHOQǑGH
%


727$/',632119(/3$5$$3/,&$2 $% 


 2V YDORUHV VmR LQGLFDo}HV SDUD HIHLWR GH SODQHMDPHQWR
 2 %1% SRGHUi UHSDVVDU DWp  GR WRWDO GRV
YDORUHV SURJUDPDGRV SDUD  D RXWUDV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV DXWRUL]DGDV D IXQFLRQDU SHOR %DFHQ
REVHUYDGRVRVOLPLWHVGHFUpGLWRDSURYDGRVDFDGDLQVWLWXLomRDH[LVWrQFLDGHUHFXUVRVSDUDRDWHQGLPHQWRGD
GHPDQGD DSUHVHQWDGD GLUHWDPHQWH jV VXDV DJrQFLDV   ,QFOXVLYH 0HLR $PELHQWH ,QRYDomR   ,QFOXVLYH
3URQDI  ,QFOXVLYH$TXLFXOWXUDH 3HVFD  ,QFOXVLYH0HLR$PELHQWH
&RQIRUPH3URSRVLomR&RQGHOQ
GHDSURYDGDSHOD5HVROXomR&RQGHOQGHDTXDODSURYDXPDUHDGHTXDomR
GR YDORU GD SURJUDPDomR HVSHFtILFD SDUD RV UHFXUVRV DGLFLRQDLV SDUD R YDORU GH 5  ELOK}HV DOpP GD
SURJUDPDomR SDGUmR GH 5  ELOK}HV RV TXDLV VmR GHVWLQDGRV SDUD R ILQDQFLDPHQWR GH SURMHWRV
HVWUXWXUDQWHVGHLQIUDHVWUXWXUDHP



3URMHomRGD'LVWULEXLomRGH)LQDQFLDPHQWRSRU3RUWHGH%HQHILFLiULR
$ SURMHomR GH GLVWULEXLomR GH UHFXUVRV GR )1( SDUD D SURJUDPDomR SDGUmR REHGHFH j
DGHTXDomRGRVFULWpULRVH GDFODVVLILFDomRSRUFDWHJRULDGHEHQHILFLiULRVGR)XQGRDSURYDGD
SHOD5HVROXomR&RQGHO6XGHQHQHjVDWXDOL]Do}HVFRQVWDQWHVGDV~OWLPDVHGLo}HV
GDSURJUDPDomRGR)1(FRQIRUPH7DEHODDVHJXLU


7$%(/$²)1(352-(d®2'(),1$1&,$0(1723253257(


3RUWHGH%HQHILFLĄULR

>@

0LQL0LFUR3HTXHQRH3HTXHQR0pGLR
0pGLRH*UDQGH




727$/







2EVHUYDGRROLPLWHPtQLPRGHSDUDEHQHILFLiULRVGHPLQLPLFURHSHTXHQRSRUWHV



ϭϳ


3URMHomRGH)LQDQFLDPHQWRSRU6HWRUGH$WLYLGDGHH3URJUDPDV
$SURMHomRGHILQDQFLDPHQWRSRUVHWRUGHDWLYLGDGHHSURJUDPDVQDSURJUDPDomRSDGUmR
pUHVXOWDQWH GDDORFDomRGHUHFXUVRVSRUVHWRUGHDWLYLGDGHFRPEDVHQRVGDGRVFRQVWDQWHV
GD7DEHOD GHIRUPDDGLVWULEXtORVHQWUHRVSURJUDPDVGHILQDQFLDPHQWRGR)1(FRQIRUPH
DVHJXLU

7$%(/$²)1(352-(d®2'(),1$1&,$0(172325352*5$0$
352*5$0$
352*5$0$66(725,$,6
)1(585$/
)1($TXLSHVFD
)1(3URIURWD3HVTXHLUD
)1(,QGXVWULDO
)1(,UULJDomR
)1($JULQ
)1(3URDWXU



)1(&RPpUFLRH6HUYLoRV 
)1(3URLQIUD
352*5$0$608/7,66(725,$,6
3521$) 
)1(,QRYDomR
)1(9HUGH
)1(03(

>@
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3URMHomR GH DFRUGR FRP D GHPDQGD DSUHVHQWDGD VHQGR TXH DR ORQJR GD
H[HFXomR GHVWD 3URJUDPDomR SRGHUmR VHU GHVWLQDGRV UHFXUVRV QR kPELWR GR 3URJUDPD
FRQIRUPHYHQKDDHVWDEHOHFHUVXDUHJXODPHQWDomR

$ SURMHomR GH ILQDQFLDPHQWR SDUD &RPpUFLR H 6HUYLoRV GH  GR WRWDO DQXDO
GR )1( FRQIRUPH 7DEHOD   FRQVLGHUD WDPEpP RV ILQDQFLDPHQWRV QRV SURJUDPDV
PXOWLVVHWRULDLV)1(03()1(,QRYDomRH)1(9HUGH DHVVH6HWRU

3URMHomRGHGHPDQGDHIHWLYDSDUDDDJULFXOWXUDIDPLOLDU DVVHJXUDQGRVHUHFXUVRV
DGLFLRQDLV HP REVHUYkQFLD DR DUW  GD /HL Q  DOWHUDGR SHOD /HL Q



























ϭϴ


3URMHomRGH)LQDQFLDPHQWRSRUÉUHDV3ULRULWiULDVGD31'5QDÉUHDGH
)LQDQFLDPHQWRGR)1(

&RQIRUPH LQGLFDo}HV GRV (VWDGRV D VHJXLU 7DEHODV $ D &  VmR DSUHVHQWDGDV DV
GLVWULEXLo}HVGDVSURMHo}HVGHILQDQFLDPHQWRSDUDR6HPLiULGRSRU0HVRUUHJLmR'LIHUHQFLDGDH
5,'( HP FRQVRQkQFLD FRP DV GLUHWUL]HV TXH HVWDEHOHFHP WUDWDPHQWR GLIHUHQFLDGR H
IDYRUHFLGRDSURMHWRVORFDOL]DGRVQRVHVSDoRVSULRULWiULRVGD31'5
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2EVHUYDUVHi R DWHQGLPHQWR FUHGLWtFLR D WRGD D iUHD ILQDQFLiYHO SHOR )1( FRP D
GHVWLQDomR Pi[LPD GH  5  ELOK}HV  GR WRWDO GRV YDORUHV HVWLPDGRV QD 3URJUDPDomR
3DGUmR QR H[HUFtFLR SDUD DSOLFDomR QRV PXQLFtSLRV FODVVLILFDGRV VHJXQGR D WLSRORJLD GD
31'5 FRPR GH $OWD5HQGD
3DUD FRQFUHWL]DomR GRV ILQDQFLDPHQWRV SURMHWDGRV p IXQGDPHQWDO D DWXDomR GR 0,
6XGHQH H GHPDLV yUJmRV JRYHUQDPHQWDLV SRU PHLR GH VHXV SURJUDPDV PRELOL]DQGR H
IRUWDOHFHQGRSDUFHULDVHPSURMHWRVGHGHVHQYROYLPHQWRTXHYLDELOL]HDHIHWLYDGHPDQGD SRU
FUpGLWR
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3URMHomRGH)LQDQFLDPHQWRSDUD$WLYLGDGHVH6HWRUHV3ULRUL]DGRVSHOR&RQVHOKR
'HOLEHUDWLYRGD6XGHQH


(P REVHUYkQFLD jV SULRULGDGHV HVSDFLDLV H VHWRULDLV GHILQLGDV SHOD 5HVROXomR
&RQGHO6XGHQH Q  GH  VmR SURMHWDGRV RV VHJXLQWHV YDORUHV SDUD
ILQDQFLDPHQWRFRQVLGHUDQGRD3URJUDPDomR3DGUmR
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$JULFXOWXUDLUULJDGD



$JURLQG~VWULD



$SRLRD$UUDQMRV3URGXWLYRV/RFDLV $UUDQMRV3URGXWLYRV/RFDLV6HOHFLRQDGRV



$SRLRDRV6HWRUHV([SRUWDGRUHV



)LQDQFLDPHQWRj([SRUWDomR
%HQHILFLDPHQWRHWUDQVIRUPDomRGHPLQHUDLVQmRPHWiOLFRV



%LRFRPEXVWtYHO



&DOoDGRVHDUWHIDWRV



&RQIHFomRHPJHUDO



(PEDODJHQV



([WUDomRGHPLQHUDLVPHWiOLFRVHQmRPHWiOLFRV



,QG~VWULDDXWRPRWLYD LQFOXVLYHYHtFXORVSHVDGRV HQDYDOHQIRFDQGRDIRUPDomRGH
,QG~VWULD

,QIUDHVWUXWXUD

3HFXiULD

3ROtWLFD1DFLRQDOGH

UHGHGHSHTXHQRVHPpGLRVIRUQHFHGRUHVUHJLRQDLV



0HFkQLFD



0HWDO~UJLFD



0RELOLiULRV



3HWURTXtPLFD



3URGXWRV$OLPHQWDUHVH%HELGDV



4XtPLFD H[FHWRH[SORVLYRV



6LGHUXUJLD



$EDVWHFLPHQWRGHÉJXD(VJRWDPHQWRVDQLWiULR



7HOHFRPXQLFDo}HV



$TXLFXOWXUDH3HVFD



$YLFXOWXUD



%RYLQRFXOWXUD



2YLQRFDSULQRFXOWXUD



0HVRUUHJL}HV



5,'(V



'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDO²31'5 0LFURUUHJL}HVSULRULWiULDV %DL[D5HQGD(VWDJQDGDH'LQkPLFD
7XULVPR






6HPLiULGR



7XULVPR





5HODFLRQDGDVDSHQDVjVDWLYLGDGHVSULRUL]DGDVSDUDDVTXDLVRVHVWDGRVSURMHWDUDPGHPDQGD
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 &RQGLo}HV*HUDLVGR)1(


&ODVVLILFDomRGRV%HQHILFLiULRV


3DUD ILQV GH HQTXDGUDPHQWR QRV 3URJUDPDV RV EHQHILFLiULRV

HPSUHVDV

HPSUHHQGHGRUHVLQGLYLGXDLVHSURGXWRUHVUXUDLV VmRFODVVLILFDGRVHPGLIHUHQWHVSRUWHVFRP
EDVH QD UHFHLWD RSHUDFLRQDO EUXWD RX QD UHQGD DJURSHFXiULD EUXWD DXIHULGD HP FDGD
DQRFDOHQGiULRREVHUYDGRVRVSDUkPHWURVFRQVWDQWHVGD7DEHODDEDL[R
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3HTXHQR0pGLR
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$FLPDGH5DWp5
$FLPDGH5DWp5
$FLPDGH5DWp5
$FLPDGH5

 ,QFOXL 0LFURHPSUHHQGHGRUHV ,QGLYLGXDLV 0(,  GHILQLGRV SHOD /HL &RPSOHPHQWDU  GH 
FRPRHPSUHViULRVLQGLYLGXDLVTXHWHQKDPDXIHULGRUHFHLWDEUXWDQRDQRDQWHULRUGHDWp5
127$  3DUD HIHLWR GD FODVVLILFDomR GH SURGXWRUHV UXUDLV D DSXUDomR GD UHQGD DJURSHFXiULD EUXWD DQXDO
WHUiSRUEDVHRSUHoRGHPHUFDGRYLJHQWHQDGDWDGDDSUHVHQWDomRGDSURSRVWD



$V DJURLQG~VWULDV GH DVVRFLDo}HV H FRRSHUDWLYDV GH SURGXWRUHV UXUDLV VHJXHP RV
FULWpULRVGHFODVVLILFDomRGHSRUWHVHVWDEHOHFLGRVQRTXDGURDEDL[R
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)1(²&/$66,),&$d®2'$6&223(5$7,9$6($662&,$d¯(6'(352'8725(6
3257('2%(1(),&,É5,2
&RRSHUDWLYD$VVRF
PLQLSURGXWRUHV

&5,7e5,2
$TXHOD FRP SHOR PHQRV  GR TXDGUR VRFLDO DWLYR
FRQVWLWXtGRGHPLQLSURGXWRUHV
$TXHOD TXH QmR VHQGR FRRSHUDWLYD RX DVVRFLDomR GH
&RRSHUDWLYD$VVRFGH
PLQLSURGXWRUHVWHQKDVHXTXDGURVRFLDODWLYRFRQVWLWXtGRSRU
SHTXHQRVSURGXWRUHV
SHORVPHQRVGHPLQLHSTXHQRVSURGXWRUHV
$TXHODTXHQmRVHQGRFRRSHUDWLYDRXDVVRFLDomRGHPLQLRX
&RRSHUDWLYD$VVRFGH
SHTXHQRV SURGXWRUHV WHQKD VHX TXDGUR VRFLDO DWLYR
SHTXHQRPpGLRVSURGXWRUHV FRQVWLWXtGR SRU SHOR PHQRV  GH PLQL SHTXHQRV H
SHTXHQRPpGLRVSURGXWRUHV
$TXHOD TXH QmR VHQGR FRRSHUDWLYD RX DVVRFLDomR GH PLQL
&RRSHUDWLYD$VVRFGHPpGLRV SHTXHQRV RX SHTXHQRVPpGLRV SURGXWRUHV WHQKD VHX TXDGUR
VRFLDO DWLYR FRQVWLWXtGR SRU SHOR PHQRV  GH PLQL
SURGXWRUHV
SHTXHQRVSHTXHQRVPpGLRVHPpGLRVSURGXWRUHV
$TXHOD TXH QmR VHQGR FRRSHUDWLYD RX DVVRFLDomR GH PLQL
&RRSHUDWLYD$VVRFGHJUDQGHV SHTXHQRVSHTXHQRVPpGLRVRXPpGLRVSURGXWRUHVFRQWHHP
SURGXWRUHV
VHX TXDGUR VRFLDO DWLYR FRP D SDUWLFLSDomR GH JUDQGHV
SURGXWRUHV



Ϯϭ


2V EHQHILFLiULRV GR 3URIURWD 3HVTXHLUD VmR FODVVLILFDGRV SRU FULWpULRV HVSHFtILFRV
FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QDV EDVHV RSHUDFLRQDLV GR 3URJUDPD DSUHVHQWDGRV QR WySLFR 
)1( 3URIURWD 3HVTXHLUD  3URJUDPD GH )LQDQFLDPHQWR j $PSOLDomR H 0RGHUQL]DomR GD
)URWD3HVTXHLUD1DFLRQDO GHVWHGRFXPHQWRHVSHFLILFDPHQWHQRLWHP 3~EOLFRDOYR
HQD7DEHOD'HILQLomRGH3RUWHGH%HQHILFLiULR3HVVRD-XUtGLFD 
3DUDDSRLRFUHGLWtFLRjVRSHUDo}HVGHFRPpUFLRH[WHULRUVmRXWLOL]DGRVRVPHVPRV
FULWpULRV GH HQTXDGUDPHQWR GDV PLFURHPSUHVDV H GDV HPSUHVDV GH SHTXHQR SRUWH
DSURYDGRVSHOR0HUFDGR&RPXPGR6XO 0(5&268/ 


7$%(/$
)1(&5,7e5,263$5$&/$66,),&$d®2'(3257((0$32,2(;3257$d®2
5(&(,7$%587$$18$/
5 

3257('2%(1(),&,É5,2
,QGXVWULDO$JURLQGXVWULDO
0LFUR
3HTXHQR
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3HTXHQR






,JXDORXLQIHULRUD5
$FLPDGH5HDWp5

,JXDORXLQIHULRUD5
$FLPDGH5HDWp5

)RQWH'HFUHWRQGHGHPDLRGH$UW
 &RQIRUPH DUWLJR  GD /HL &RPSOHPHQWDU  GH  SDUD ILQV GH DSRLR FUHGLWtFLR jV
RSHUDo}HV GH FRPpUFLR H[WHULRU GDV PLFURHPSUHVDV H GDV GH SHTXHQR SRUWH VHUmR XWLOL]DGRV RV
SDUkPHWURV GH HQTXDGUDPHQWR RX RXWURV LQVWUXPHQWRV GH DOWD VLJQLILFkQFLD SDUD DV PLFURHPSUHVDV H GH
SHTXHQR SRUWH H[SRUWDGRUDV VHJXQGR R SRUWH GH HPSUHVDV DSURYDGRV SHOR 0HUFDGR &RPXP GR 6XO
0(5&268/ UHIHUHQFLDQGRVHRVYDORUHVDFLPDSHOD5HVROXomR0(5&268/*0&5(61GH



/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR

1D GHILQLomR GRV OLPLWHV GH ILQDQFLDPHQWR GHYH VHU REVHUYDGD D WLSRORJLD GH
PXQLFtSLRV GHILQLGD QD 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR 5HJLRQDO ² 31'5
HVWDEHOHFHQGRVH L  PDLRUHV SHUFHQWXDLV SDUD DV iUHDV GH PHQRU UHQGD H GH PHQRU
GLQDPLVPRHLL  OLPLWHVHVSHFLDLVSDUDRILQDQFLDPHQWRGHHPSUHHQGLPHQWRVORFDOL]DGRV
QR6HPLiULGR QDVPHVRUUHJL}HVGD31'5HQDV5HJL}HV,QWHJUDGDVGH'HVHQYROYLPHQWR²
5,'(VFRQIRUPHRVSDUkPHWURVGDV7DEHODVH
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3RUWH7LSRORJLDGD
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$OWD5HQGD

0LQL0LFUR
3HTXHQR
3HTXHQR0pGLR
0pGLR
*UDQGH







%DL[D5HQGD
(VWDJQDGDH
'LQkPLFD






6HPLiULGR0HVRUUHJL}HVGR0,
5LGHV2SHUDo}HV)ORUHVWDLV  
2SHUDo}HV&7,  






$ FODVVLILFDomR GRV PXQLFtSLRV GH DFRUGR FRP D WLSRORJLD GD 31'5 p UHDOL]DGD SHOD 6HFUHWDULD GH 'HVHQYROYLPHQWR
5HJLRQDOGR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDO
2SHUDo}HV IORUHVWDLV GHVWLQDGDV DR ILQDQFLDPHQWR GH SURMHWRV TXH YLVHP j FRQVHUYDomR H j SURWHomR GR PHLR
DPELHQWHjUHFXSHUDomRGHiUHDVGHJUDGDGDVRXDOWHUDGDVHDRGHVHQYROYLPHQWRGHDWLYLGDGHVVXVWHQWiYHLV
2SHUDo}HVGHILQDQFLDPHQWRDSURMHWRVGHFLrQFLDWHFQRORJLDHLQRYDomR
2V OLPLWHV DFLPD WDPEpP VH DSOLFDP DR YDORU WRWDO GR LQYHVWLPHQWR SURMHWDGR SRGHQGR VHU FRQVLGHUDGR FRPR
FRQWUDSDUWLGD GH UHFXUVRV SUySULRV PHVPR TXH QmR ILQDQFLiYHLV YDORUHV FRUUHVSRQGHQWHV D LWHQV QHFHVViULRV DR
SURMHWRGHVGHTXHIDoDPSDUWHGDHVWUXWXUDSURGXWLYDGRHPSUHHQGLPHQWR
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/LPLWHVWDPEpPDSOLFiYHLVDRVILQDQFLDPHQWRVHPPXQLFtSLRVTXHLQWHJUHP5,'(RX0HVRUUHJLmRGD31'5


/LPLWHVGH&RQWUDWDomR


&RPRLQWXLWRGHHYLWDUDFRQFHQWUDomRGRVUHFXUVRVSRUHPSUHVDHSRUJUXSRHFRQ{PLFR
H SURPRYHU D GHPRFUDWL]DomR GR FUpGLWR ILFDP HVWDEHOHFLGRV RV VHJXLQWHV OLPLWHV GH
FRQWUDWDomR
D

2 WRWDO GRV YDORUHVFRQWUDWDGRV SRU HPSUHVD LQGLYLGXDOPHQWH QmR SRGHUi H[FHGHU
GRSDWULP{QLROtTXLGRGR)1(

E

2WRWDOFRQWUDWDGRSRUJUXSRHFRQ{PLFRQRFRQMXQWRQmRSRGHUiH[FHGHU GR
SDWULP{QLROtTXLGRGR)1(

F

1RV FDVRV GH SURMHWRV FRQVLGHUDGRV HVWUDWpJLFRV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR UHJLRQDO
HVVHVOLPLWHVSRGHUmRVHUXOWUDSDVVDGRVDWpROLPLWHPi[LPRGHILQDQFLDPHQWRGH
GRSDWULP{QLROtTXLGRGR)1(
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*DUDQWLDV


$TXHODVDFHLWDVSHOR%DQFRGR1RUGHVWHHPVXDSROtWLFDGHJDUDQWLDVDH[HPSORGH
G

)LDQoDRX$YDO

H

$OLHQDomR)LGXFLiULD GHEHQVPyYHLVRXLPyYHLV 

I

)LDQoDRXDYDOEDQFiULRV

J

3HQKRUDJUtFRODHSHFXiULR

K

3HQKRUGHYHtFXORVWtWXORVDo}HVPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVGLUHLWRV FUHGLWyULRV
GLUHLWRVHPHUJHQWHVGHFRQFHVVmRSHUPLVVmRHDXWRUL]DomRGHFRQWDVEDQFiULDV H
GLUHLWRVGHFRQWUDWRV

L

3HQKRUGRVSURGXWRVIORUHVWDLVPDGHLUHLURVREMHWRGRILQDQFLDPHQWRHSDVVtYHLVGH
H[SORUDomRHFRQ{PLFD HPRSHUDo}HVGHFUpGLWRUXUDO 

M

+LSRWHFD



127$  $GLFLRQDOPHQWH jV JDUDQWLDV R %DQFR GR 1RUGHVWH SRGHUi DGRWDU  PHGLGDV
PLWLJDGRUDV GH ULVFR WDLV FRPR VHJXUR JDUDQWLD GH FRQFOXVmR GH REUDV H GH SHUIRUPDQFH
VHJXUR GH JDUDQWLD GH FROKHLWD VHJXUR GH UHFHLWD VHJXUR DJUtFROD VHJXUR UXUDO FRQWDV
EDQFiULDV JDUDQWLGRUDV FHQWUDOL]DGRUD UHVHUYD DFHOHUDomRGH DPRUWL]DomR  UHJLVWUDGDV HP
FOiXVXODVFRQWUDWXDLV
127$2SHUDo}HVGR3URJUDPD1DFLRQDOGH)RUWDOHFLPHQWRGD$JULFXOWXUD)DPLOLDU 3URQDI 
VHJXHP SROtWLFD HVSHFtILFD GH JDUDQWLDV FRQIRUPH UHJUDV GHILQLGDV SHOR &RQVHOKR 0RQHWiULR
1DFLRQDO
127$  1DV RSHUDo}HV GR SURJUDPD 3URIURWD 3HVTXHLUD SRGHUmR VHU DGPLWLGDV RXWUDV
JDUDQWLDVREVHUYDGRRHVWDEHOHFLGRQR'HFUHWRQ
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5HVWULo}HV

1mRFRQVWLWXHPREMHWRVGHILQDQFLDPHQWRFRPUHFXUVRVGR)1(
D

(PSUHHQGLPHQWRV GR VHWRU S~EOLFR H[FHWR SDUDHPSUHVDV S~EOLFDV QmR GHSHQGHQWHV GH
WUDQVIHUrQFLDVILQDQFHLUDVGR3RGHU3~EOLFRHPSURMHWRVGHLQIUDHVWUXWXUDHFRQ{PLFD

E

(QFDUJRVILQDQFHLURV

F

7ULEXWRV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV H[FHWRRV LPSRVWRV GH LPSRUWDomR UHODWLYRV D
EHQVILQDQFLDGRVHRVWULEXWRVTXHFRPS}HPRSUHoRGRVSURGXWRVHVHUYLoRVILQDQFLDGRV

G

6DQHDPHQWRILQDQFHLUR

H

5HFXSHUDomR GH FDSLWDLV Mi LQYHVWLGRV RX SDJDPHQWR GH GtYLGDV HIHWLYDGDV H[FHWR RV
JDVWRVHFRPSURPLVVRVUHODWLYRVjVFRQGLo}HVDEDL[R
L

1DVRSHUDo}HVQmRUXUDLVRVLWHQVILQDQFLiYHLVLQWHJUDQWHVGRRUoDPHQWRYLQFXODGR j
SURSRVWDFRPSURYDGDPHQWHHIHWXDGRVHSDJRVDWpRVH[WRPrVDQWHULRUjHQWUDGD GD
SURSRVWDQR%DQFR

LL

1DVRSHUDo}HVUXUDLVFRQIRUPH0&5


RVLWHQVILQDQFLiYHLVTXHLQWHJUHPRRUoDPHQWRFRQVLGHUDGRSDUD FRQFHVVmR
GR FUpGLWR H TXH WHQKDP VLGR DGTXLULGRV DSyV D DSUHVHQWDomR GD SURSRVWD
RXLQH[LVWLQGRHVWDDSyVDIRUPDOL]DomRGRFUpGLWR



RV LWHQV ILQDQFLiYHLV UHIHUHQWHV D IHUWLOL]DQWHV FRUUHWLYRV GHIHQVLYRV
DJUtFRODVRXVHPHQWHVILVFDOL]DGDVRXFHUWLILFDGDVDGTXLULGRVDWp FHQWR
H RLWHQWD  GLDV DQWHV GD IRUPDOL]DomR GR FUpGLWR H GHVWLQDGRV j ODYRXUD
ILQDQFLDGD

I

7UDQVIHUrQFLD GH HGLILFDo}HV H[FHWR SDUD D DTXLVLomR GH XQLGDGHV MiFRQVWUXtGDV RXHP
FRQVWUXomRQRkPELWRGRVSURJUDPDV3URDWXU PHLRVGHKRVSHGDJHP ,QGXVWULDOH $JULQ
GHVGHTXHDWHQGLGDVFXPXODWLYDPHQWHDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
L RHPSUHHQGLPHQWRHVWHMDGHVDWLYDGRKiPDLVGHGRLVDQRV
LL R HPSUHHQGLPHQWR QmR VHMD REMHWR GH RSHUDo}HV ´HP VHUµ GH ILQDQFLDPHQWR GR
LQYHVWLPHQWR
LLL RILQDQFLDPHQWRQmRVHFDUDFWHUL]HFRPRUHFXSHUDomRGHFDSLWDO
LY VHMDRSURMHWRFRQVLGHUDGRGHLQWHUHVVHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDiUHDQDTXDOHVWi
ORFDOL]DGRH
Y VHMDVXEWUDtGRGRSUHoRILQDOGRVEHQVDVHUHPDGTXLULGRVRYDORUUHODWLYRDR WHUUHQR
RQGHVHORFDOL]DRHPSUHHQGLPHQWR
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J

,QWHUPHGLDomRILQDQFHLUD

K

$WLYLGDGHVYROWDGDVSDUDMRJRVGHD]DU

L

0RWpLV

M

%RDWHVVDXQDVHWHUPDVH[FHWRTXDQGRLQWHJUDGDVDFRPSOH[RVKRWHOHLURV

N

)DEULFDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHDUPDV

O

3URGXomREHQHILFLDPHQWRLQGXVWULDOL]DomRHFRPHUFLDOL]DomRGHIXPR

P (GLomRGHMRUQDLVHRXWURVSHULyGLFRV
Q

$WLYLGDGHVGHFRPSUDYHQGDORFDomRORWHDPHQWRLQFRUSRUDomRFRQVWUXomRH
DGPLQLVWUDomRGHLPyYHLVH[FHWXDQGRVH
L

SURSRVWDV TXH FRQWHPSOHP H[FOXVLYDPHQWH RV VHJXLQWHV LWHQV UHODWLYRV DR
IXQFLRQDPHQWR GD HPSUHVD FRQVWUXomR RX UHIRUPD GD VHGH SUySULD LQVWDODo}HV
PiTXLQDV HTXLSDPHQWRV YHtFXORV XWLOLWiULRV H VRIWZDUHV H[FOXVLYRV SDUD
JHUHQFLDPHQWRHHODERUDomRGHSURMHWRVWpFQLFRV

LL D FRQVWUXomR SRU SDUWH GH FRQVWUXWRUDV FRP UHFHLWD EUXWD SURMHWDGD HQTXDGUiYHO
QRVOLPLWHVGHPLFURRXSHTXHQDHPSUHVDGHHVSDoRV ItVLFRVGHVWLQDGRV D 03(V TXH
LUmR GHVHQYROYHU DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV QR LPyYHO GH DFRUGR FRP DV FRQGLo}HV
FRQWLGDVQR3URJUDPD)1(03(H
LLL QR FDVR GH LPyYHLV GHVWLQDGRV D ORFDomR FRQVWUXomR RX UHIRUPD GRV WLSRV GH
LPyYHLVDSUHVHQWDGRVHPVHJXLGDHTXHVHMDPGHVWLQDGRVSULQFLSDOPHQWHDRXVRGD
HPSUHVD ILQDQFLDGD DGPLWLQGRVH TXH SDUWH GR LPyYHO VHMD GHVWLQDGD DR
FRPSDUWLOKDPHQWRGHVXDViUHDVItVLFDVSRUPHLRGHORFDomRSDUDXVRGHWHUFHLURV
SUHIHUHQFLDOPHQWHPLFURHSHTXHQDVHPSUHVDVTXH WDPEpPGHVHQYROYDPDWLYLGDGHV
SURGXWLYDV QR LPyYHOILQDQFLDGR 5HIHULGRV WLSRV GH LPyYHLV VmR DUHQDV PXOWLXVRV
FHQWURVFRPHUFLDLVKRWpLVVXSHUPHUFDGRV HKRVSLWDLV
LY QR FDVR GH LPyYHLV GHVWLQDGRV D ORFDomR HP FHQWURV GH ORJtVWLFD FRQVWUXomR RX
UHIRUPD GH FRQGRPtQLRV GH JDOS}HV PRGXODUHV RX RXWUDV HGLILFDo}HV TXH VHMDP
YROWDGDVDRIHUHFHUHVWUXWXUDVHVHUYLoRVUHODFLRQDGRVDRIOX[RHDUPD]HQDPHQWRGH
PDWpULDVSULPDV PDWHULDLV VHPLDFDEDGRV H SURGXWRV DFDEDGRV EHP FRPR GH
LQIRUPDo}HVDHOHVUHODWLYDV
R

$TXLVLomRGHWHUUDVHWHUUHQRVH[FHWRQRVFDVRVGHDTXLVLomRGHLPyYHOFRPHGLILFDo}HV
FRQFOXtGDVHPiUHDXUEDQDSRUPLFURRXSHTXHQDHPSUHVD

S

%HQHILFLDPHQWR H FRPHUFLDOL]DomR GH PDGHLUDV QDWLYDV QmR FRQWHPSODGDV HP
OLFHQFLDPHQWRHSODQRVGHPDQHMRVXVWHQWiYHO

T

9HtFXORV DXWRPRWRUHV QmR UHODFLRQDGRV FRP R GHVHPSHQKR GD DWLYLGDGH GR
HPSUHHQGLPHQWRILQDQFLDGR

Ϯϲ


U

(PSUHHQGLPHQWRVGRWLSRWLPHVKDULQJHKRWpLVUHVLGrQFLD

V

0iTXLQDV YHtFXORV DHURQDYHV HPEDUFDo}HV RX HTXLSDPHQWRV QRYRV RX XVDGRV
LPSRUWDGRVRXTXHDSUHVHQWHPtQGLFHVGHQDFLRQDOL]DomRHPYDORULQIHULRUD SDUD
EHQHILFLiULRVRXJUXSRHFRQ{PLFRGRTXDOSDUWLFLSHTXHVHMDGHPpGLRRXJUDQGHSRUWH
H[FHWR QRV FDVRV HP TXH VH YHULILTXH DOWHUQDWLYDPHQWH XPD GDV FRQGLo}HV DVHJXLU
L QmR KDMD SURGXomR QDFLRQDO GD PiTXLQD YHtFXOR DHURQDYH HPEDUFDomR RX
HTXLSDPHQWR
LL HVWHMDLQFOXtGRFRPtQGLFHGHQDFLRQDOL]DomRHPYDORULJXDORXVXSHULRUD 
QR &UHGHQFLDPHQWR GH )DEULFDQWHV ,QIRUPDWL]DGR &),  RX QR &DWiORJR GH
3URGXWRV GR 3RUWDO GH 2SHUDo}HV GR &DUWmR %1'(6 FULDGRV H PDQWLGRV SHOR
%1'(6
LLL D PiTXLQD YHtFXOR DHURQDYH HPEDUFDomR RX HTXLSDPHQWR FXPSUD 3URFHVVR
3URGXWLYR%iVLFR 33% RX
LY VXD1RPHQFODWXUD&RPXPGR0(5&268/ 1&0 WLYHUDOtTXRWDGR,PSRVWR GH
,PSRUWDomR
127$$FRPSURYDomRGHTXHQmRKiSURGXomRQDFLRQDOVHUiIHLWDSRUFRQVXOWDjOLVWD
GRVEHQVFRQWHPSODGRVSHORUHJLPHGHH[WDULIiULRGLYXOJDGDSRU5HVROXomRGD &kPDUD
GH&RPpUFLR([WHULRU &$0(; RXSRUDQRWDomRQDVUHVSHFWLYDVOLFHQoDVGH LPSRUWDomR
UHDOL]DGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH&RPpUFLR([WHULRU '(&(; RXSRUFRQVXOWDj HQWLGDGH
UHSUHVHQWDWLYDGRVIDEULFDQWHVQDFLRQDLVGHEHQVDILQVDREHPLPSRUWDGR
127$  $FRPSURYDomRGR ÌQGLFH PtQLPR GH QDFLRQDOL]DomR PHGLDQWHFRQVXOWD DR&),
RX DR &DWiORJR GH 3URGXWRV GR 3RUWDO GH 2SHUDo}HV GR &DUWmR %1'(6 VHUi GLVSHQVDGD
TXDQGR VH WUDWDU GH YHtFXOR IDEULFDGR QR 3DtV SRU HPSUHVD KDELOLWDGD D XVXIUXLU GD
UHGXomRGR,3,QRVWHUPRVGRDUWGR'HFUHWRQGHFRPD UHGDomR
GR 'HFUHWR GH  H GD 3RUWDULD 6'30',& Q  GH  FRP DV
DOWHUDo}HVSRVWHULRUHV
127$  3DUD FRPSURYDomR GH TXH D PiTXLQD YHtFXOR DHURQDYH HPEDUFDomR RX
HTXLSDPHQWR FXPSUH 3URFHVVR 3URGXWLYR %iVLFR 33%  GHYH VHU DSUHVHQWDGR ODXGR
WpFQLFRHPLWLGRSHOD6HFUHWDULDGH3ROtWLFDGH,QIRUPiWLFDGR0&7, 6HSLQ 6HFUHWDULD GR
'HVHQYROYLPHQWR GD 3URGXomR GR 0',& 6'3  RX 6XSHULQWHQGrQFLD GD =RQD )UDQFD GH
0DQDXV 6XIUDPD TXDQGRDHPSUHVDHVWLYHUVHGLDGDQR3ROR,QGXVWULDOGH0DQDXVTXH
DWHVWH D SURGXomR UHDOL]DGD FRQIRUPH HVWDEHOHFH D 3RUWDULD ,QWHUPLQLVWHULDO

FRUUHVSRQGHQWH DR SURGXWR HPLWLGD SHORV 0LQLVWpULRV GR 'HVHQYROYLPHQWR ,QG~VWULD H

ϭ

 7HUPRHP LQJOrV TXH VLJQLILFD´7HPSR &RPSDUWLOKDGRµ WHPRULJHP HPHVWXGRV UHIHUHQWHV D 6LVWHPDV 2SHUDFLRQDLVFXMR
WHPSR RFLRVR HQWUH RV SURFHVVRV p FRPSDUWLOKDGR FRP RXWURV SURFHVVRV SDUD GLQDPL]DU R VLVWHPD (PSUHJDGR QR 7XULVPR
WUDWDVH GR FKDPDGR 6LVWHPD GH 7HPSR &RPSDUWLOKDGR HP PHLRV GH KRVSHGDJHP HP TXH R SURSULHWiULR GH XP PHLR GH
KRVSHGDJHP FHGH D WHUFHLURV SHOR SUD]R PtQLPR GH  DQRV H D TXDOTXHU WtWXOR R GLUHLWR GH RFXSDomR GH VXDV XQLGDGHV
KDELWDFLRQDLVSRUSHUtRGRVGHWHUPLQDGRVGRDQR)RQWH'HOLEHUDomR1RUPDWLYDQGHGHDJRVWRGH GR,QVWLWXWR
%UDVLOHLURGH7XULVPR²(0%5$785

Ϯϳ


&RPpUFLR([WHULRU 0',& HGD&LrQFLD7HFQRORJLDH,QRYDomR 0&7 SXEOLFDGDQR 'LiULR
2ILFLDOGD8QLmR
127$  'HYHUmR DLQGD VHU REVHUYDGRV RV LWHQV T H X GDV 5HVWULo}HV GR )1( QR
WRFDQWHDRILQDQFLDPHQWRGHYHtFXORVDYL}HVHKHOLFySWHURV
W

3URMHWRVGHJHUDomRWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDH[FHWRQRVFDVRVGH
L

JHUDomR GH HQHUJLD SDUD FRQVXPR SUySULR GR HPSUHHQGLPHQWR DGPLWLGD D
FRPHUFLDOL]DomRGDHQHUJLDH[FHGHQWHGHVGHTXHOLPLWDGDDGD FDSDFLGDGH
GHJHUDomRSUHYLVWDQRSURMHWR

LL

HPSUHVDVGHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFDVRELQWHUYHQomRQRVWHUPRVGD /HL
GH

LLL

HPSUHHQGLPHQWRV GH LQWHUHVVH GH HPSUHVDVJUXSRV EHQHILFLDGRV

SRU

FRPSURPLVVR IRUPDO DVVXPLGR HP SODQR GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO SHOR EDQFR
DGPLQLVWUDGRU SDUD D FRQFHVVmR GH QRYRV FUpGLWRV GHVGH TXH DSUHVHQWHP
FDSDFLGDGH HFRQ{PLFRILQDQFHLUD SDUD R HQGLYLGDPHQWR GDV REULJDo}HV
DVVXPLGDV
LY

QRV FDVRV GH HPSUHHQGLPHQWRV YROWDGRV j JHUDomR GH HQHUJLD SRU
DSURYHLWDPHQWRGDVIRQWHVGHELRPDVVD

Y

QRV FDVRV GH JHUDomR GH HQHUJLD SRU SHTXHQDV FHQWUDLV KLGUHOpWULFDV SDUTXHV
HyOLFRVHFHQWUDLVIRWRYROWDLFDV

127$  $ SDUWLFLSDomR GRV UHFXUVRV GR )1( HP SURMHWRV DSURYDGRV GH TXH WUDWDP DV
DOtQHDV´LYµH´YµDFLPDSRGHUiVHUGHDWp VHVVHQWDSRUFHQWR GRLQYHVWLPHQWRWRWDO
GRSURMHWR
X

+HOLFySWHURV H DYL}HV H[FHWR DYL}HV SDUD SXOYHUL]DomR DJUtFROD DYL}HV SDUD HPSUHVD
DpUHDUHJLRQDOGHWUDQVSRUWHUHJXODUGHSDVVDJHLURVDYL}HVHKHOLFySWHURVSDUD HPSUHVD
GHWi[LDpUHRKRPRORJDGDSHOD$QDFHGHWUDQVSRUWHGHSDVVDJHLURVHQIHUPRV










Ϯϴ


)RUPDVGH$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDV


2V ILQDQFLDPHQWRV VHUmR FRQFHGLGRV FRP EDVH HP SURSRVWDV RX SURMHWRV WpFQLFRV
FRQIRUPH FRQGLo}HV DEDL[R TXH SRGHUmR VHU DOWHUDGDV FRQIRUPH DV UHJUDV LQWHUQDV GR
SURFHVVR GHFUpGLWRGR%DQFRGR1RUGHVWH
D

3ODQLOKDGH,QYHVWLPHQWRTXDQGRVHWUDWDUGHSOHLWRVGRSURJUDPD3521$) SURSRVWDV
GH ILQDQFLDPHQWR GH LQYHVWLPHQWR LQWHJUDGR HQTXDGUDGDV FRPR SURFHGLPHQWR
VLPSOLILFDGRHSURSRVWDVGHILQDQFLDPHQWRSDUDDTXLVLomRLVRODGDGHPiTXLQDV WUDWRUHV
YHtFXORV HTXLSDPHQWRV HPEDUFDo}HV GH SHVFD PDWUL]HV H

UHSURGXWRUHV

LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUGDVUHVSRQVDELOLGDGHV´HPVHUµGRSURSRQHQWHQR%DQFR
E

)RUPXOiULRSDGUmRVLPSOLILFDGRQRFDVRGHL RSHUDo}HVDPSDUDGDVHPOLPLWHGHULVFR
SDUD FOLHQWH /5&  QDV VHJXLQWHV ILQDOLGDGHV DTXLVLomR LVRODGD GH PDWpULDVSULPDV
LQVXPRVHPHUFDGRULDVDTXLVLomRLVRODGDGHPiTXLQDVWUDWRUHVYHtFXORVHTXLSDPHQWRV
H HPEDUFDo}HV GH SHVFD DTXLVLomR LVRODGD GH PDWUL]HV H UHSURGXWRUHV  DTXLVLomR
LVRODGD GH PyYHLV H XWHQVtOLRV H SURSRVWDV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD (PSUHHQGHGRUHV
,QGLYLGXDLV 0(,  H 0LFUR H 3HTXHQD (PSUHVD 03(  GR VHJPHQWR  QmR UXUDO
LQGHSHQGHQWHGHYDORUDPSDUDGDVHPOLPLWHDSXUDGRQDVLVWHPiWLFDGH&UHGLW 6FRULQJ
LL RSHUDo}HVFRPDPSDURHPOLPLWHGHULVFRSDUDILQDQFLDPHQWRGHSURMHWR /53 FRP
HQTXDGUDPHQWR PHGLDQWH SURFHGLPHQWR VLPSOLILFDGR QDV VHJXLQWHV ILQDOLGDGHV
DTXLVLomRLVRODGDGHERYLQRVSDUDHQJRUGDHUHFULDFRPHUFLDOL]DomRUXUDOHFXVWHLR GH
EHQHILFLDPHQWRRXLQGXVWULDOL]DomRGHSURGXWRVGHRULJHPDJURSHFXiULD

F

6ROLFLWDomRHVFULWDSDUDSOHLWRVGHVWLQDGRVDFXVWHLRSHFXiULR

G

3ODQRGHQHJyFLRVLPSOLILFDGRSDUDRSHUDo}HVGHFXVWHLRDJUtFROD

H

3URMHWR ² 0yGXOR &RPSOHWR 6LVWHPD GH (ODERUDomR H $QiOLVH GH 3URMHWRV6($3
&RPSOHWR  TXDQGR VH WUDWDU GH LQYHVWLPHQWR LQWHJUDGR QmR HQTXDGUDGR  QRV
PROGHVGHSURFHGLPHQWRVLPSOLILFDGR









Ϯϵ


2XWUDV&RQGLo}HV

D 6HPSUHMXt]RGDRULHQWDomRGD3URJUDPDomRGR)1(R%DQFRGR1RUGHVWHSRGHUi DGRWDU
RXWUDV FRQGLo}HV RSHUDFLRQDLV LQHUHQWHV DR ILQDQFLDPHQWR GH FUpGLWR GH ORQJR SUD]R
UHODFLRQDGDV D DQiOLVHV VHWRULDLV GH PHUFDGR GH VHJPHQWRV GH FOLHQWHV HWF TXH VH
IDoDPQHFHVViULDVjDGHTXDGDDGPLQLVWUDomRGDDSOLFDomRGRVUHFXUVRVGR)XQGR
E (PFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRILQDQFHLURHRXQmRILQDQFHLURRXGHVFXPSULPHQWRjV UHJUDV
GR )1( VHUmR DSOLFDGDV SHQDOLGDGHV GH QDWXUH]D EDQFiULD DR LQDGLPSOHQWH FRP RV
SURFHGLPHQWRV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV QHFHVViULRV LQFOXVLYH R UHFXUVR j FREUDQoD
MXGLFLDOYLVDQGRjSUHVHUYDomRGRSDWULP{QLRGR)XQGRHGDVXDFDSDFLGDGHGHILQDQFLDU
DVDWLYLGDGHVSURGXWLYDVUHJLRQDLV
F 6mR FRQVLGHUDGRV 3URMHWRV GH $OWD 5HOHYkQFLD H(VWUXWXUDQWHV RV SURMHWRV TXH DWHQGDP
SHORPHQRVXPDGDVVHJXLQWHVFRQGLFLRQDQWHV

L 3URMHWRVGHLQYHVWLPHQWRLQWHJUDQWHVGR3URJUDPDGH$FHOHUDomRGR&UHVFLPHQWR 3$& 
LL 3URMHWRVTXHLQWHJUHPDVHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDLQGXVWULDOGRJRYHUQRIHGHUDOFRQVWDQWHV
GRVVHJXLQWHVVHJPHQWRVHFRQ{PLFRVVRIWZDUHKDUGZDUHVHPLFRQGXWRUHV
HOHWURHOHWU{QLFRVEHQVGHFDSLWDOIiUPDFRVHPHGLFDPHQWRVEHPFRPRDVDWLYLGDGHV
SRUWDGRUDVGHIXWXURDVDEHUPLFURHOHWU{QLFDELRWHFQRORJLDQDQRWHFQRORJLD
PHFDWU{QLFDRXHQHUJLDVUHQRYiYHLVSDUDFRQVXPRSUySULRGDHPSUHVD

LLL 3URMHWRVGHLQIUDHVWUXWXUDGHEDVHQRTXHVHUHIHUHDRVVHWRUHVGHiJXDHVDQHDPHQWR
WHOHFRPXQLFDo}HVJiVWUDQVSRUWHHWUDWDPHQWRGHUHVtGXRV

LY 3URMHWRVGHSDUFHULDVS~EOLFRSULYDGDV 333 
Y 3URMHWRVTXHYHQKDPDVHORFDOL]DUQRVHPLiULGRRXHPPXQLFtSLRVGHEDL[DUHQGDRX
HVWDJQDGDFRQIRUPHLQGLFDGRQRVVXEDQH[RVGR$QH[RRXSURMHWRVSULRULWiULRVQR
kPELWRGR3ODQR5HJLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH 35'1( HTXHYLDELOL]HPSRU
PHLRGHLQVWUXPHQWRGHFRRSHUDomRRXFRQWUDWRDVXDLQWHJUDomRFRPSHTXHQRVH
PLQLSURGXWRUHVUXUDLVRXVXDVFRRSHUDWLYDVHDVVRFLDo}HVDVVLPFRPRFRPSHTXHQDVH
PLFURHPSUHVDVDOLORFDOL]DGRV

ǀŝ͘ 3URMHWRVTXHSHODDQiOLVHWpFQLFD͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌĞŵ ĂůƚŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ŐĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ŶŽ
ƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽĚĞŽƵƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŽƵĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŶŽƐĞƵĞŶƚŽƌŶŽĞĐĂƉĂǌĞƐĚĞŐĞƌĂƌ ƌĞŶĚĂ
ƉĞůĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŵŝŶĐůƵƐĆŽƉƌŽĚƵƚŝǀĂĞƐŽĐŝĂů͘




ϯϬ


 3URJUDPDVGH)LQDQFLDPHQWR





$ VHJXLU VmR DSUHVHQWDGRV RV SURJUDPDV GH ILQDQFLDPHQWR FRP UHFXUVRV GR )1(
SDUDGLVWULEXtGRVHP6HWRULDLVFRQIRUPHVHWRUHVGHDWLYLGDGHHFRQ{PLFDILQDQFLDGRVH
0XOWLVVHWRULDLVRXVHMDDTXHOHVSURJUDPDVTXHDEUDQJHPPDLVGHXPVHWRUHFRQ{PLFR

3URJUDPDV6HWRULDLV
D

)1(5XUDO²3URJUDPDGH$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWR5XUDOGR1RUGHVWH

E

)1(,UULJDomR²3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRj$JURSHFXiULD,UULJDGD

F

)1($TXLSHVFD²3URJUDPDGH$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWRGD$TXLFXOWXUDH3HVFD

G

)1(3URIURWD3HVTXHLUD²3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRGD$PSOLDomRH
0RGHUQL]DomRGD)URWD3HVTXHLUD1DFLRQDO

H

)1(,QGXVWULDO²3URJUDPDGH$SRLRDR6HWRU,QGXVWULDOGR1RUGHVWH

I

)1($JULQ²3URJUDPDGH$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWRGD$JURLQG~VWULDGR1RUGHVWH

J

)1(3URDWXU²3URJUDPDGH$SRLRDR7XULVPR5HJLRQDO

K

)1(&RPpUFLRH6HUYLoRV²3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRSDUDRV6HWRUHV&RPHUFLDOH
GH6HUYLoRV

L

)1(3URLQIUD²3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRj,QIUDHVWUXWXUD&RPSOHPHQWDU GD
5HJLmR1RUGHVWH


3URJUDPDV0XOWLVVHWRULDLV
D

)1(,QRYDomR²3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRj,QRYDomR

E

)1(9HUGH²3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRj6XVWHQWDELOLGDGH$PELHQWDO

F

)1(03(²3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRGDV0LFURH3HTXHQDV(PSUHVDVH DR
(PSUHHQGHGRU,QGLYLGXDO

G

3521$) ² 3URJUDPD 1DFLRQDO GH )RUWDOHFLPHQWR GD $JULFXOWXUD )DPLOLDU ² *UXSRV
$ % & 0LFURFUpGLWR 3URGXWLYR 5XUDO *UXSR %3ODQR 6DIUD 6HPLiULGR $&
3URQDI &RPXP 3URQDI 0XOKHU 3URQDI -RYHP 3URQDI $JURLQG~VWULD 3URQDI
)ORUHVWD 3URQDI 6HPLiULGR 3URQDI $JULQI 3URQDI $JURHFRORJLD 3URQDI (FR H
3URQDI 0DLV$OLPHQWRV




ϯϭ




  )1( 5XUDO ² 3URJUDPD GH $SRLR DR 'HVHQYROYLPHQWR 5XUDO GR
1RUGHVWH


 2%-(7,92

3URPRYHU R GHVHQYROYLPHQWR GD DJURSHFXiULD H GR VHWRU IORUHVWDO TXDQGR KRXYHU
VXSUHVVmR GH PDWD QDWLYD FRP D REVHUYkQFLD GD OHJLVODomR DPELHQWDO H R FRQVHTXHQWH
LQFUHPHQWRGDRIHUWDGHPDWpULDVSULPDVDJURLQGXVWULDLVDWUDYpVGH

D )RUWDOHFLPHQWR

DPSOLDomR

PRGHUQL]DomR

GD LQIUDHVWUXWXUD

SURGXWLYD

GRV

HVWDEHOHFLPHQWRVDJURSHFXiULRV
E 'LYHUVLILFDomRGDVDWLYLGDGHV
F 0HOKRUDPHQWRJHQpWLFRGRVUHEDQKRVHFXOWXUDVDJUtFRODVHPiUHDVVHOHFLRQDGDV


 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDU D LPSODQWDomR DPSOLDomR PRGHUQL]DomR H UHIRUPD GRV HPSUHHQGLPHQWRV
UXUDLV LQFOXVLYH D HODERUDomR GH HVWXGRV DPELHQWDLV H RV LQYHVWLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV QDV
FRQGLFLRQDQWHVGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVH[FHWRQRVILQDQFLDPHQWRVTXHHQYROYDPLUULJDomR H
GUHQDJHPFRQWHPSODQGR

D ,QYHVWLPHQWRV
E &XVWHLRDJUtFRODHSHFXiULRLQFOXVLYHUHFULDHHQJRUGD
F %HQHILFLDPHQWRHFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVDJURSHFXiULRV


 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HVGHVWD3URJUDPDomR

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

,

3URGXWRUHVUXUDLV SHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDV 

,,

$VVRFLDo}HVIRUPDOPHQWHFRQVWLWXtGDVHFRRSHUDWLYDVGHSURGXWRUHVUXUDLV



ϯϮ




 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

D 2SHUDo}HV GH LQYHVWLPHQWR RV HVWDEHOHFLGRVQD 7DEHOD  GR LWHP  ² /LPLWHV GH
)LQDQFLDPHQWR
E &UpGLWRSDUDFRPHUFLDOL]DomRDWpGRRUoDPHQWR
F 2SHUDo}HVGHFXVWHLRRVHVWDEHOHFLGRVDSDUWLUGDDYDOLDomRGHULVFRFOLHQWHGHFDGD
EHQHILFLiULR


 35$=26

2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H GD
FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GR EHQHILFLiULR UHVSHLWDGRV RV SUD]RV Pi[LPRV HVWDEHOHFLGRV
DEDL[R

D

,QYHVWLPHQWRVIL[RV²DWpDQRVLQFOXtGRVDWpDQRVGHFDUrQFLD

E

,QYHVWLPHQWRVVHPLIL[RV²DWpDQRVLQFOXtGRVDWpDQRVGHFDUrQFLD

F

&XVWHLRSHFXiULRUHFULDHHQJRUGDDWpPHVHV

G

&XVWHLRSHFXiULR²RXWURVDWpDQR

H

&XVWHLRDJUtFRODDWpDQRV

I

&RPHUFLDOL]DomRDWpGLDV


127$QRVILQDQFLDPHQWRV GHLQYHVWLPHQWRV IL[RV RXPLVWRVGHVWLQDGRV DSURMHWRV GHDOWD
UHOHYkQFLDHHVWUXWXUDQWHV FRQIRUPHGHILQLGRVQRLWHP J 2XWUDV&RQGLo}HV TXHHVWHMDP
ORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRHPPXQLFtSLRVGH%DL[D5HQGDRX(VWDJQDGRVFRQIRUPHWLSRORJLDGD
31'5HHPiUHDVSULRULWiULDVGR35'1(VHUiFRQVLGHUDGRRPi[LPRGHDQRV LQFOXLQGRDWp
DQRVGHFDUrQFLD 
127$  QRV ILQDQFLDPHQWRV GH LQYHVWLPHQWRV HP DUPD]HQDJHP FRQVWUXomR UHIRUPD
DPSOLDomRHPRGHUQL]DomRGHDUPD]pQV RSUD]RPi[LPRVHUiGHDWpDQRV LQFOXLQGRDWp 
DQRVGHFDUrQFLD 


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

 23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&867(,2$662&,$'2

2V HQFDUJRV ILQDQFHLURV SDUD LQYHVWLPHQWR FRP RX VHP FXVWHLR DVVRFLDGR IRUDP
GHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD7DEHOD$
DEDL[R 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR

ϯϯ


7$%(/$$
)1(585$/(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52
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 (QFDUJRV DSOLFiYHLV jV RSHUDo}HV FRQWUDWDGDV DWp  FRQIRUPH 5HVROXomR %$&(1 &01 Q
GH
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6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGH UHVXOWDQGR
QRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%

7$%(/$%
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(QFDUJRV)LQDQFHLURV
)LQDOLGDGH

&XVWHLRH&RPHUFLDOL]DomR



3RUWH

,QWHJUDLV

&RP%{QXV

0LQL3HTXHQR 3HTXHQR
0pGLR





0pGLR





*UDQGH





 (QFDUJRV DSOLFiYHLV jV RSHUDo}HV FRQWUDWDGDV DWp  FRQIRUPH 5HVROXomR %$&(1 &01 Q
GH

$ FODVVLILFDomRGRSRUWHGDV$VVRFLDo}HV H &RRSHUDWLYDV GH 3URGXWRUHV 5XUDLV GHYH VHU
UHDOL]DGD FRQIRUPH R 4XDGUR  ² )1( ² &ODVVLILFDomR GDV &RRSHUDWLYDV H $VVRFLDo}HV GH
3URGXWRUHVFRQVWDQWHQRLWHP&ODVVLILFDomRGRV%HQHILFLiULRVGHVWD3URJUDPDomR











ϯϰ




)1(,UULJDomR3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRj$JURSHFXiULD,UULJDGD
 2%-(7,92


3URPRYHU R GHVHQYROYLPHQWR GD DJURSHFXiULD LUULJDGD QD iUHD GH DWXDomRGD 68'(1(
YLVDQGRjGLYHUVLILFDomRGDVDWLYLGDGHVSURGXWLYDVDGRomRGHSUiWLFDVVXVWHQWiYHLVXWLOL]DomR
GHWHFQRORJLDVPRGHUQDVHHFRHILFLHQWHVHDRLQFUHPHQWRGDRIHUWDGHDOLPHQWRVH PDWpULDV
SULPDVDJURLQGXVWULDLV


 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDUDLPSODQWDomRDPSOLDomRPRGHUQL]DomRHUHFXSHUDomRGH HPSUHHQGLPHQWRV
LUULJDGRVFRQWHPSODQGR(ODERUDomRGHSURMHWRVEiVLFRVHH[HFXWLYRVGHLUULJDomR GUHQDJHP
H HVWXGRV DPELHQWDLV ,QYHVWLPHQWRV SDUD YLDELOL]DomR GH SURMHWRV GH LUULJDomR H GUHQDJHP
LQFOXVLYH SDUD PLWLJDomR GH LPSDFWRV H FRQWUROH DPELHQWDO &XVWHLR DJUtFROD H SHFXiULR
LQFOXVLYH UHFULD H HQJRUGD H $VVLVWrQFLD 7pFQLFD EHP FRPR D HODERUDomR GH HVWXGRV
DPELHQWDLVHRVLQYHVWLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQDVFRQGLFLRQDQWHVGDVOLFHQoDVDPELHQWDLV


 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRV RV LWHQV EHQV H VHUYLoRV QHFHVViULRV j YLDELOL]DomR GR SURMHWR GH LUULJDomR H
GUHQDJHPFRPH[FHomRDRGLVSRVWRQRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

3URGXWRUHV UXUDLV SHVVRDVItVLFDV RX MXUtGLFDV $VVRFLDo}HVIRUPDOPHQWH FRQVWLWXtGDV
&RRSHUDWLYDVGHSURGXWRUHVUXUDLVH6RFLHGDGHVGH3URSyVLWR(VSHFtILFR 63( 


 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

D ,QYHVWLPHQWRRVHVWDEHOHFLGRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR
E 2SHUDo}HVGHFXVWHLRRVHVWDEHOHFLGRVDSDUWLUGDDYDOLDomRGHULVFRFOLHQWHGHFDGD
EHQHILFLiULR
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 35$=26

2 SUD]R GDV RSHUDo}HV VHUi GHWHUPLQDGR HP IXQomR GD FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GR
EHQHILFLiULRVHQGR DWp  DQRV LQFOXLQGRDWp  DQRV GH FDUrQFLD  SDUDLQYHVWLPHQWRVIL[RV
DWp  DQRV LQFOXLQGR DWp  DQRV GH FDUrQFLD  SDUD LQYHVWLPHQWRV VHPLIL[RV H DWp  DQRV
LQFOXLQGRDWpDQRVGHFDUrQFLD SDUDSURMHWRVS~EOLFRSULYDGRV

3DUDRVILQDQFLDPHQWRVGHFXVWHLR DV RSHUDo}HV WHUmRSUD]RVIL[DGRV GHDFRUGRFRPR
FLFORGHFDGDDWLYLGDGHRXODYRXUDILQDQFLDGDREHGHFLGRVRVVHJXLQWHVSUD]RVPi[LPRV

D

FXVWHLRDJUtFRODDWpDQRV

E

FXVWHLRSHFXiULR²UHFULDHHQJRUGDDWpPHVHVH

F

FXVWHLRSHFXiULR²RXWURVDWpDQR


127$QRVILQDQFLDPHQWRV GHLQYHVWLPHQWRV IL[RV RX PLVWRVGHVWLQDGRV DSURMHWRV GHDOWD
UHOHYkQFLD H HVWUXWXUDQWHV FRQIRUPH GHILQLGRV QR LWHP J ² 2XWUDV &RQGLo}HV  TXH
HVWHMDP ORFDOL]DGRV QR 6HPLiULGR HP PXQLFtSLRV GH %DL[D 5HQGD RX (VWDJQDGRV FRQIRUPH
WLSRORJLDGD31'5HHPiUHDVSULRULWiULDVGR35'1(VHUiFRQVLGHUDGRRPi[LPRGHDQRV
LQFOXLQGRDWpDQRVGHFDUrQFLD 
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2V HQFDUJRV ILQDQFHLURV SDUD LQYHVWLPHQWR FRP RX VHP FXVWHLR DVVRFLDGR IRUDP
GHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD7DEHOD$
DEDL[R 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR
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,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHFDSLWDOGHJLUR RX
FXVWHLRDVVRFLDGR
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 (QFDUJRV DSOLFiYHLV jV RSHUDo}HV FRQWUDWDGDV DWp  FRQIRUPH 5HVROXomR %$&(1 &01 Q
GH
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6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGH UHVXOWDQGR
QRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%
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)LQDOLGDGH

&XVWHLRH&RPHUFLDOL]DomR



3RUWH

(QFDUJRV)LQDQFHLURV
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&RP%{QXV

0LQL3HTXHQR3HTXHQR
0pGLR







0pGLR
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 (QFDUJRV DSOLFiYHLV jV RSHUDo}HV FRQWUDWDGDV DWp  FRQIRUPH 5HVROXomR %$&(1 &01 Q
GH

$FODVVLILFDomRGRSRUWHGDV$VVRFLDo}HVH&RRSHUDWLYDVGH3URGXWRUHV5XUDLVGHYH VHU
UHDOL]DGD FRQIRUPH R 4XDGUR  ² )1( ² &ODVVLILFDomR GDV &RRSHUDWLYDV H  $VVRFLDo}HV
FRQVWDQWHQRLWHP&ODVVLILFDomRGRV%HQHILFLiULRVGHVWD3URJUDPDomR


 *$5$17,$6$/7(51$7,9$6

$OpP GR SUHYLVWR QR LWHP   *DUDQWLDV VmR DFHLWDV JDUDQWLDV FRPSDWtYHLV FRP R
PRGHOR GH SURMHWR GH SDUFHULD S~EOLFRSULYDGD GH LUULJDomR FRQFHELGR SHOR JRYHUQR
IHGHUDOHVWDGXDO


 $66,67È1&,$7e&1,&$

2EULJDWyULD HP WRGDV DV RSHUDo}HV DWp D LPSODQWDomR GR HPSUHHQGLPHQWR
SRGHQGR VHU HVWHQGLGD D FULWpULR GR %DQFR 4XDQGR FRP {QXV SDUD R SURGXWRU UXUDO D
DVVLVWrQFLD WpFQLFDSRGHUiVHUILQDQFLDGD


 2875$6&21',d¯(6

2 PpWRGR GH LUULJDomR D VHU DGRWDGR GHYH REHGHFHU DR FULWpULR GH HFRHILFLrQFLD
EXVFDQGRVHDPHOKRUIRUPDGHLUULJDUVHPGHVSHUGtFLRVGHHQHUJLDRXiJXD




ϯϳ


  )1( $TXLSHVFD  3URJUDPD GH $SRLR DR 'HVHQYROYLPHQWR GD
$TXLFXOWXUDH3HVFDQR1RUGHVWH


 2%-(7,92

3URPRYHU R GHVHQYROYLPHQWR GD DTXLFXOWXUD H SHVFD DWUDYpV GR IRUWDOHFLPHQWR H
PRGHUQL]DomR GD LQIUDHVWUXWXUD SURGXWLYD XVR VXVWHQWiYHO GRV UHFXUVRV SHVTXHLURV H
SUHVHUYDomRGRPHLRDPELHQWH


 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDUDLPSODQWDomRDPSOLDomRPRGHUQL]DomRHUHIRUPDGHHPSUHHQGLPHQWRV GH
DTXLFXOWXUD H SHVFD LQFOXVLYH D HODERUDomR GH HVWXGRV DPELHQWDLV H RV LQYHVWLPHQWRV
HVWDEHOHFLGRVQDVFRQGLFLRQDQWHVGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVFRQWHPSODQGR

D

,QYHVWLPHQWRV

E

&XVWHLR

F

%HQHILFLDPHQWRDUPD]HQDPHQWRHFRPHUFLDOL]DomRGDSURGXomR



 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

3HVVRDV ItVLFDV RX MXUtGLFDV LQFOXVLYH FRRSHUDWLYDV H DVVRFLDo}HV GH SURGXWRUHV TXH
GHVHQYROYDPRXSUHWHQGDPGHVHQYROYHUDWLYLGDGHVGHDTXLFXOWXUDHSHVFD


 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

D ,QYHVWLPHQWRRVHVWDEHOHFLGRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR
E 2SHUDo}HVGHFXVWHLRRVHVWDEHOHFLGRVDSDUWLUGDDYDOLDomRGHULVFRFOLHQWHGHFDGD
EHQHILFLiULR
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2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H GD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGREHQHILFLiULRUHVSHLWDGRVRVVHJXLQWHVSUD]RVPi[LPRV

D

LQYHVWLPHQWRVIL[RVDWpDQRVLQFOXtGRVDWpDQRVGHFDUrQFLD

E

LQYHVWLPHQWRVVHPLIL[RVDWpDQRVLQFOXtGRVDWpDQRVGHFDUrQFLD

F

&XVWHLRSHFXiULRSDUDDTXLFXOWXUDDWpDQRV

G

&XVWHLRSHFXiULRSDUDSHVFDDWpPHVHV


127$ QRV ILQDQFLDPHQWRV GH LQYHVWLPHQWRVIL[RV RXPLVWRVGHVWLQDGRV DSURMHWRV GH DOWD
UHOHYkQFLD H HVWUXWXUDQWHV GHILQLGRV QR LWHP J ² 2XWUDV &RQGLo}HV  TXH HVWHMDP
ORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRHPPXQLFtSLRVGH%DL[D5HQGDRX(VWDJQDGRVFRQIRUPHWLSRORJLDGD
31'5HHPiUHDVSULRULWiULDVGR35'1(VHUiFRQVLGHUDGRRPi[LPRGHDQRV LQFOXLQGRDWp
DQRVGHFDUrQFLD 


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

 23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&867(,2$662&,$'2

2V HQFDUJRV ILQDQFHLURV SDUD LQYHVWLPHQWR FRP RX VHP FXVWHLR DVVRFLDGR IRUDP
GHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD7DEHOD$
DEDL[R 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR
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 (QFDUJRV DSOLFiYHLV jV RSHUDo}HV FRQWUDWDGDV DWp  FRQIRUPH 5HVROXomR %$&(1 &01 Q
GH
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6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGH UHVXOWDQGR
QRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%
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(QFDUJRVDSOLFiYHLVjVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVDWpFRQIRUPH5HVROXomR %$&(1&01Q
GH


127$2VLQYHVWLPHQWRVGHVWLQDGRVDHVWLPXODUDFRPSHWLWLYLGDGHGDFDGHLDSURGXWLYD TXH
QmR VH HQTXDGUHP FRPR FUpGLWR UXUDO QR kPELWR GHVWH 3URJUDPD SRGHUmR VHU DWHQGLGRV
DWUDYpVGRVSURJUDPDV)1($JULQ)1(,QGXVWULDORX)1(&RPpUFLRH6HUYLoRV






















ϰϬ


)1(3URIURWD3HVTXHLUD3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRj$PSOLDomRH
0RGHUQL]DomRGD)URWD3HVTXHLUD1DFLRQDO


 2%-(7,92

3URPRYHU R GHVHQYROYLPHQWR GD IURWD SHVTXHLUD QDFLRQDO HVWLPXODQGR

D

FRPSHWLWLYLGDGHGRVHWRURXVRVXVWHQWiYHOGHUHFXUVRVSHVTXHLURVHDSUHVHUYDomRGR PHLR
DPELHQWHHDJHUDomRGHHPSUHJRHUHQGD


 ),1$/,'$'(6

)LQDQFLDU D DTXLVLomR FRQVWUXomR FRQYHUVmR PRGHUQL]DomR VXEVWLWXLomR UHSDUR H
HTXLSDJHPGHHPEDUFDo}HVSHVTXHLUDVFRPRREMHWLYRGHUHGX]LUDSUHVVmRGHFDSWXUD VREUH
HVWRTXHV VREUHH[SORWDGRV SURSRUFLRQDU D HILFLrQFLD H VXVWHQWDELOLGDGH GD IURWD SHVTXHLUD
FRVWHLUD H FRQWLQHQWDO SURPRYHU R Pi[LPR DSURYHLWDPHQWR GDV FDSWXUDV DXPHQWDU D
SURGXomR SHVTXHLUD QDFLRQDO XWLOL]DU HVWRTXHV SHVTXHLURV QD =RQD (FRQ{PLFD ([FOXVLYD
EUDVLOHLUD H HP iJXDV LQWHUQDFLRQDLV FRQVROLGDU D IURWD SHVTXHLUD RFHkQLFD QDFLRQDO H
PHOKRUDUDTXDOLGDGHGRSHVFDGRSURGX]LGRQR%UDVLO /HLQPRGLILFDGDSHOD/HL
Q 

D

$FRQVWUXomRHDVLPXOWkQHDHTXLSDJHPGHHPEDUFDo}HVWHPSRUREMHWLYRL DDPSOLDomR
GDIURWDGHGLFDGDjSHVFDRFHkQLFDHŝŝͿĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐĞŵďĂƌĐĂĕƁĞƐĚĂĨƌŽƚĂĐŽƐƚĞŝƌĂŽƵ

ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂů͕ǀŝƐĂŶĚŽĂƐƵĂƌĞŶŽǀĂĕĆŽ͘

E

$ DTXLVLomR GH HPEDUFDo}HV FRQVWUXtGDV Ki QR Pi[LPR FLQFR DQRV WHP SRU REMHWLYR
H[FOXVLYRDDPSOLDomRGDIURWDRFHkQLFD


F $ PRGHUQL]DomRGHHPEDUFDo}HVWHPSRU REMHWLYRL D FRQYHUVmRSDUDUHDGHTXDomRGD
HPEDUFDomR H UHVSHFWLYR PpWRGR GH SHVFD FRP DEGLFDomR GD SHUPLVVmR GH SHVFD
RULJLQDOLL DDGDSWDomRSDUDILQVGHUHSDURRXMXPERUL]DomR DXPHQWRGDFDSDFLGDGHGH
FDUJD HLLL DHTXLSDJHPFRPSUHHQGHQGRDDTXLVLomRHLQVWDODomRGHHTXLSDPHQWRVRX
SHWUHFKRVGHSHVFD 'HFUHWRQ 


 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV


ϰϭ


127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

&RQIRUPH D /HL Q  TXH PRGLILFRX D /HL Q  ² /HL GR 3URIURWD
3HVTXHLUD  VmR EHQHILFLiULDV GR 3URIURWD 3HVTXHLUD DV SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV LQFOXVLYH
FRRSHUDWLYDVHDVVRFLDo}HVGHYLGDPHQWHLQVFULWDVQR5HJLVWUR*HUDOGD$WLYLGDGH3HVTXHLUD 
5*3 QDV FDWHJRULDV GH $UPDGRU GH 3HVFD 3HVFDGRU 3URILVVLRQDO ,QG~VWULD RX (PSUHVD
3HVTXHLUDFODVVLILFDGDVSRUSRUWHFRQIRUPHD7DEHODDVHJXLU
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0LFUR

$Wp

3HTXHQR

$FLPDGHDWp

0pGLR

$FLPDGHDWp

*UDQGH

$FLPDGH








)RQWH'HFUHWRQGH



 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

2 OLPLWH GH ILQDQFLDPHQWR p GH DWp  SDUD DV PRGDOLGDGHV GH FRQVWUXomR
VXEVWLWXLomR PRGHUQL]DomR H FRQYHUVmR H GH DWp  GR YDORU GR EDUFR SDUD DTXLVLomR GH
HPEDUFDo}HVSDUDSHVFDRFHkQLFD /HLQPRGLILFDGDSHOD/HLQ 


 35$=26

2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H GD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGREHQHILFLiULRUHVSHLWDGRVRVSUD]RVPi[LPRVGD7DEHOD




ϰϮ


7$%(/$²)1(352)527$3(648(,5$²35$=26
0RGDOLGDGH
'HVFULomR

&RQVWUXomRRX
6XEVWLWXLomR

$TXLVLomR

3UD]R7RWDO
LQFOXtGRSUD]RGH
FDUrQFLD 

$WpDQRV

$WpDQRV

&DUrQFLD LQFOXtGR
SUD]RGH
FRQVWUXomRREUD
HRXHTXLSDJHP

$WpDQRV

$WpDQRV

)RQWH/HLQPRGLILFDGDSHOD/HLQ

2XWUDV
0RGHUQL]DomR
&RQYHUVmR
(TXLSDJHP
5HSDUR
0RGHUQL]DomR
&RQYHUVmR
(TXLSDJHP
5HSDUR

$WpDQRV
$WpDQRV
$WpDQRV
$WpDQRV
$WpDQRV
$WpDQRV
$WpDQRV
$WpDQRV




 (1&$5*26),1$1&(,526(%2186'($',03/È1&,$

7D[DGHMXURVGHDFRUGRFRPRSRUWHGRWRPDGRUFRQIRUPHGLVFULPLQDGRQD7DEHOD
'HFUHWRQ HE{QXVGHDGLPSOrQFLDFRQIRUPH7DEHOD
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(1&$5*26 

0LFURRX3HTXHQDHPSUHVD&RRSHUDWLYD$VVRFLDomRGHPLQLRXSHTXHQRVSURGXWRUHV

DD

0pGLDHPSUHVD&RRSHUDWLYD$VVRFLDomRGHPpGLRVSURGXWRUHV

DD

*UDQGHHPSUHVD&RRSHUDWLYD$VVRFLDomRGHJUDQGHVSURGXWRUHV

DD






)RQWH'HFUHWRQGH

7$%(/$
)1(352)527$3(648(,5$%Ñ186'($',03/È1&,$
),1$/,'$'('2),1$1&,$0(172

%Ñ186

0RGHUQL]DomRSDUDFRQYHUVmRHFRQVWUXomRGDHPEDUFDomRSDUDVXEVWLWXLomRTXDQGR 
KRXYHUGHVORFDPHQWRGHDWLYLGDGHSHVTXHLUDVREUHH[SORWDGDSDUDSHVFD GH
HVSpFLHVVREPHQRUSUHVVmRGHFDSWXUD




&RQVWUXomRHVLPXOWkQHDHTXLSDJHPGHHPEDUFDo}HVTXDQGRKRXYHU GHVORFDPHQWR 
GHDWLYLGDGHSHVTXHLUDVREUHH[SORWDGDSDUDDSHVFDGHHVSpFLHVVREPHQRU
SUHVVmRGHFDSWXUD




0RGHUQL]DomRGHHPEDUFDomRSDUDHTXLSDJHPTXHLPSOLTXHVXEVWLWXLomR GH 
HTXLSDPHQWRVRXSHWUHFKRVGHSHVFDGHDOWRLPSDFWRDPELHQWDOHGHJUDQGH
SRWHQFLDOGHULVFRjVD~GHGRVWUDEDOKDGRUHV




&RQVWUXomRGHHPEDUFDo}HVGHVWLQDGDVjFDSWXUDGHHVSpFLHVLQH[SORWDGDVRX
VXEH[SORWDGDVQD=RQD(FRQ{PLFD([FOXVLYDHHPiJXDVLQWHUQDFLRQDLV









$TXLVLomRGHHPEDUFDo}HVGHVWLQDGDVjFDSWXUDGHHVSpFLHVLQH[SORWDGDVRX
VXEH[SORWDGDVQD=RQD(FRQ{PLFD([FOXVLYDHHPiJXDVLQWHUQDFLRQDLV






)RQWH'HFUHWRQGH



ϰϯ


127$  3UpUHTXLVLWRV SDUD KDELOLWDomR  2V SURMHWRV DQWHV GH VHUHP DQDOLVDGRV SHOR
DJHQWHILQDQFHLURGHYHUmRDWHQGHUDRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV /HL1H'HFUHWR Q
 

D +RPRORJDomR SUpYLD SHOR 0LQLVWpULR GD 3HVFD H $TXLFXOWXUD GRV DVSHFWRV WpFQLFRV GDV
SURSRVWDVEHP FRPR GD KDELOLWDomR GR SURSRQHQWH SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GD DWLYLGDGH
SUHWHQGLGD
E &RQFHVVmRGHSHUPLVVmRSUpYLDGHSHVFDSHOR03$H
F /LFHQoDGHFRQVWUXomRRXFRQYHUVmRGREDUFRHPLWLGDSHOR&RPDQGRGD0DULQKD





ϰϰ




)1(,QGXVWULDO3URJUDPDGH$SRLRDR6HWRU,QGXVWULDOGR1RUGHVWH
 2%-(7,92

)RPHQWDU R GHVHQYROYLPHQWR GR VHWRU LQGXVWULDO SURPRYHQGR D PRGHUQL]DomR R
DXPHQWRGDFRPSHWLWLYLGDGHDPSOLDomRGDFDSDFLGDGHSURGXWLYDHLQVHUomRLQWHUQDFLRQDO



 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDU D LPSODQWDomR H[SDQVmR PRGHUQL]DomR UHIRUPD H UHORFDOL]DomR GH
HPSUHHQGLPHQWRV LQGXVWULDLV LQFOXVLYH GR VHWRU GH PLQHUDomR H LQG~VWULDV YLQFXODGDV j
HFRQRPLD GD FXOWXUD LQFOXVLYH D HODERUDomR GH HVWXGRV DPELHQWDLV H RV LQYHVWLPHQWRV
HVWDEHOHFLGRVQDVFRQGLFLRQDQWHVGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVFRQWHPSODQGR

D

,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHDDTXLVLomRGHHPSUHHQGLPHQWRVFRPXQLGDGHVLQGXVWULDLVMi
FRQVWUXtGDVRXHPFRQVWUXomR

E

&DSLWDOGHJLURDVVRFLDGRDRLQYHVWLPHQWR

F

$TXLVLomRLVRODGDGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRV

G

$TXLVLomRGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRVSDUDIDEULFDomRGHEHQVSDUDH[SRUWDomR



 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDR GLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

(PSUHVDV SULYDGDV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H HPSUHViULRV UHJLVWUDGRV QD
MXQWD FRPHUFLDO  TXH UHDOL]HP DWLYLGDGHV SURGXWLYDV QR VHWRU LQGXVWULDO LQFOXVLYH GH
PLQHUDomRHGDHFRQRPLDGDFXOWXUDFRQVWLWXtGDVVREDVOHLVEUDVLOHLUDV





ϰϱ


 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

&RPR OLPLWHV Pi[LPRV GH ILQDQFLDPHQWR VHUmR FRQVLGHUDGRV RV SHUFHQWXDLV GHILQLGRV
DEDL[R

D

,QYHVWLPHQWRVRVHVWDEHOHFLGRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR

E

&DSLWDOGH*LUR$VVRFLDGROLPLWDGRDGRYDORUILQDQFLDGRSDUDLQYHVWLPHQWRIL[R
SRGHQGR HVVH SHUFHQWXDO HP FDVRV HVSHFLDLV GHYLGDPHQWH MXVWLILFDGRV SHORV
SURMHWRVVHUHOHYDGRSDUDDWp

F

$TXLVLomR GH PDWpULDVSULPDV LQVXPRV H IRUPDomR GH HVWRTXHV ILQDQFLDPHQWR
OLPLWDGRDRVYDORUHVGLVSRVWRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR



 35$=26

2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H GD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGREHQHILFLiULRUHVSHLWDGRVRVSUD]RVPi[LPRVGD7DEHOD

7$%(/$
)1(,1'8675,$/35$=260É;,026
$WLYLGDGHGR
%HQHILFLiULR
,QGXVWULDO0LQHUDO

)LQDOLGDGHGR
)LQDQFLDPHQWR
,QYHVWLPHQWRVIL[RVH
PLVWRV 
0DWpULDVSULPDV
LQVXPRVHIRUPDomRGH
HVWRTXHV

3UD]RV0i[LPRV
&DUrQFLD
7RWDO
DQRV

DQRV

PHVHV

PHVHV

 2 LQYHVWLPHQWR PLVWR UHIHUHVH DRV LQYHVWLPHQWRV FRP FDSLWDO GH JLUR DVVRFLDGR UHFHEHQGR R FDSLWDO
GHJLURTXDQWRDRSUD]RRPHVPRWUDWDPHQWR



127$  QRV ILQDQFLDPHQWRV GH LQYHVWLPHQWRV IL[RV RX PLVWRV GHVWLQDGRV D SURMHWRV GH DOWD
UHOHYkQFLD H HVWUXWXUDQWHV GHILQLGRV QR LWHP J ² 2XWUDV &RQGLo}HV  TXH HVWHMDP
ORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRHPPXQLFtSLRVGH%DL[D5HQGDRX(VWDJQDGRVFRQIRUPHWLSRORJLDGD
31'5HHPiUHDVSULRULWiULDVGR35'1(VHUiFRQVLGHUDGRRPi[LPRGHDQRV LQFOXLQGRDWp
DQRVGHFDUrQFLD 


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

 23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52$662&,$'2

2VHQFDUJRVILQDQFHLURVSDUDLQYHVWLPHQWRFRPRXVHPFDSLWDOGHJLURDVVRFLDGR IRUDP
GHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD7DEHOD $
DEDL[R 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR

ϰϲ


7$%(/$$
)1(,1'8675,$/(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52$662&,$'2 DD 
)LQDOLGDGH

3RUWH

,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHFDSLWDOGH
JLURRDVVRFLDGR

(QFDUJRV)LQDQFHLURV
,QWHJUDLV

&RP%{QXV

3HTXHQR0pGLRH0pGLR





*UDQGH







 23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2

6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGH FRQFHGLGRV
H[FOXVLYDPHQWH VH R PXWXiULR SDJDU DV SUHVWDo}HV MXURV H SULQFLSDO  DWp DV GDWDV GRV
UHVSHFWLYRVYHQFLPHQWRVUHVXOWDQGRQRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%


7$%(/$%
)1(,1'8675,$/(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2 DD 


)LQDOLGDGH





&DSLWDOGH*LUR

3RUWH

(QFDUJRV)LQDQFHLURV
,QWHJUDLV

&RP%{QXV

3HTXHQR0pGLRH0pGLR





*UDQGH







127$2V%HQHILFLiULRVGRVSRUWHVPLFURHSHTXHQRVHUmRDWHQGLGRVQRkPELWRGR )1(
0LFURH3HTXHQDV(PSUHVDV3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRjV03(V

127$  1R FDVR GH ILQDQFLDPHQWRV SDUD D SURGXomR GH EHQV PDQXIDWXUDGRV H
VHPLPDQXIDWXUDGRVGHVWLQDGRVjH[SRUWDomRDVHPSUHVDVSRGHUmRRSWDUSHODFRPELQDomR GRV
HQFDUJRVILQDQFHLURVDEDL[RDOWHUQDWLYDPHQWHDRVGD7DEHODDFLPD

D

%iVLFRV YDULDomRFDPELDO GD WD[D GR GyODU QRUWHDPHULFDQR GLYXOJDGD SHOR %DQFR
&HQWUDO

E

$GLFLRQDLVWD[DXQLILFDGDFRQVWLWXtGD



L

SHOD7D[DGH-XURVSDUD(PSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRVQR0HUFDGR,QWHUEDQFiULR
GH/RQGUHV /,%25 H

LL

'HO FUHGHUH DR DQR GHILQLGR SHOR %DQFR GR 1RUGHVWH HP IXQomR GR ULVFR GH
FUpGLWR DUWLJRGD/HL 




ϰϳ


)1($JULQ3URJUDPDGH$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWRGD$JURLQG~VWULD
GR1RUGHVWH


 2%-(7,92
3URPRYHU R GHVHQYROYLPHQWR GR VHJPHQWR DJURLQGXVWULDO SRU PHLR GD H[SDQVmR
GLYHUVLILFDomRHDXPHQWRGHFRPSHWLWLYLGDGHGDVHPSUHVDVFRQWULEXLQGRSDUDDJUHJDUYDORU
jVPDWpULDVSULPDVORFDLV


 ),1$/,'$'(6
)LQDQFLDU D LPSODQWDomR H[SDQVmR PRGHUQL]DomR UHIRUPD H UHORFDOL]DomR GH
HPSUHHQGLPHQWRV DJURLQGXVWULDLV LQFOXVLYH D HODERUDomR GH HVWXGRV DPELHQWDLV H RV
LQYHVWLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQDVFRQGLFLRQDQWHVGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVFRQWHPSODQGR

D

,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHDTXLVLomRGHHPSUHHQGLPHQWRVFRPXQLGDGHVMiFRQVWUXtGDV
RXHPFRQVWUXomR

E

&DSLWDOGHJLURDVVRFLDGRDRLQYHVWLPHQWR

F

$TXLVLomRLVRODGDGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRV

G

$TXLVLomRGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRVSDUDIDEULFDomRGHEHQVSDUDH[SRUWDomR



 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

(PSUHVDV DJURLQGXVWULDLV HPSUHViULRV UHJLVWUDGRV QD MXQWD FRPHUFLDO  H  SHVVRDV
MXUtGLFDVGHGLUHLWRSULYDGR FRRSHUDWLYDVHDVVRFLDo}HVIRUPDLVGHSURGXWRUHVTXH UHDOL]HP
DWLYLGDGHVGHWUDQVIRUPDomRRXEHQHILFLDPHQWRGHPDWpULDVSULPDVDJURSHFXiULDV


 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

D

,QYHVWLPHQWRVRVHVWDEHOHFLGRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR

E

&DSLWDOGH*LUR$VVRFLDGROLPLWDGRDGRYDORUILQDQFLDGRSDUDLQYHVWLPHQWR IL[R

ϰϴ


SRGHQGRHVVHSHUFHQWXDOHPFDVRVHVSHFLDLVGHYLGDPHQWHMXVWLILFDGRVSHORVSURMHWRV
VHUHOHYDGRSDUDDWp
F

$TXLVLomR GH PDWpULDVSULPDV LQVXPRV H IRUPDomR GH HVWRTXHV ILQDQFLDPHQWR
OLPLWDGRDRVYDORUHVGD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR


 35$=26

2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H
GDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGREHQHILFLiULRUHVSHLWDGRVRVSUD]RVPi[LPRVGD7DEHOD


7$%(/$)1($*5,135$=260É;,026
)LQDOLGDGH
,QYHVWLPHQWRVIL[RVHPLVWRV 
&DSLWDOGHJLUR
3DUDDTXLVLomRGHLQVXPRVPDWpULDVSULPDVHHVWRTXHV
 (PSUHVDV EHQHILFLDGRUDV LQG~VWULDV H FRRSHUDWLYDV SDUD
DTXLVLomRGHSURGXWRVDJURSHFXiULRVREMHWRVGHWHUPRVGHSDUFHULDV

3UD]R0i[LPR
&DUrQFLD
7RWDO
DQRV
DQRV


PHVHV
PHVHV


GLDV

 2 LQYHVWLPHQWR PLVWR UHIHUHVH DRV LQYHVWLPHQWRV FRP FDSLWDO GH JLUR DVVRFLDGR UHFHEHQGR R FDSLWDO GH
JLURTXDQWRDRSUD]RRPHVPRWUDWDPHQWR



127$  QRV ILQDQFLDPHQWRV GH LQYHVWLPHQWRV IL[RV RX PLVWRV GHVWLQDGRV D SURMHWRV GH
DOWD UHOHYkQFLD H HVWUXWXUDQWHV GHILQLGRV QR LWHP J ² 2XWUDV &RQGLo}HV  TXH HVWHMDP
ORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRHPPXQLFtSLRVGH%DL[D5HQGDRX(VWDJQDGRVFRQIRUPHWLSRORJLD
GD31'5HHPiUHDVSULRULWiULDVGR35'1(VHUiFRQVLGHUDGRRPi[LPRGHDQRV LQFOXLQGR
DWpDQRVGHFDUrQFLD 

127$  1RV ILQDQFLDPHQWRV GH LQYHVWLPHQWRV HP DUPD]HQDJHP FRQVWUXomR UHIRUPD
DPSOLDomRHPRGHUQL]DomRGHDUPD]pQV RSUD]RPi[LPRVHUiGHDWpDQRV LQFOXLQGRDWp
DQRVGHFDUrQFLD 


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

 23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52$662&,$'2

2VHQFDUJRVILQDQFHLURVSDUDLQYHVWLPHQWRFRPRXVHPFDSLWDOGHJLURDVVRFLDGR IRUDP
GHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD7DEHOD$
DEDL[R 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR






ϰϵ


7$%(/$$
)1($*5,1(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52$662&,$'2 DD 

(QFDUJRV)LQDQFHLURV



)LQDOLGDGH

3RUWH

,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHFDSLWDOGH
JLURRDVVRFLDGR



,QWHJUDLV

&RP%{QXV

3HTXHQR0pGLRH0pGLR





*UDQGH







127$2V%HQHILFLiULRVGRVSRUWHVPLFURHSHTXHQRVHUmRDWHQGLGRVQRkPELWRGR)1(
0LFUR H3HTXHQDV(PSUHVDV3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRjV03(V



 23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2

6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGH FRQFHGLGRV
H[FOXVLYDPHQWH VH R PXWXiULR SDJDU DV SUHVWDo}HV MXURV H SULQFLSDO  DWp DV GDWDV GRV
UHVSHFWLYRVYHQFLPHQWRVUHVXOWDQGRQRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%


7$%(/$%
)1($*5,1(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,5228&20(5&,$/,=$d®2,62/$'$ DD 

(QFDUJRV)LQDQFHLURV
)LQDOLGDGH
3RUWH
,QWHJUDLV
&RP%{QXV




&DSLWDOGH*LUR

3HTXHQR0pGLRH0pGLR





*UDQGH






127$2V%HQHILFLiULRVGRVSRUWHVPLFURHSHTXHQRVHUmRDWHQGLGRVQRkPELWRGR )1(
0LFURH3HTXHQDV(PSUHVDV3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRjV03(V

127$  1R FDVR GH ILQDQFLDPHQWRV SDUD D SURGXomR GH EHQV PDQXIDWXUDGRV H
VHPLPDQXIDWXUDGRVGHVWLQDGRVjH[SRUWDomRDVHPSUHVDVSRGHUmRRSWDUSHODFRPELQDomRGRV
HQFDUJRV ILQDQFHLURV DEDL[R DOWHUQDWLYDPHQWH DRV GD 7DEHOD  FRQIRUPH DUWLJR  GD /HL


D

%iVLFRV YDULDomR FDPELDO GD WD[D GR GyODU QRUWHDPHULFDQR GLYXOJDGD SHOR %DQFR
&HQWUDO

E

$GLFLRQDLVWD[DXQLILFDGDFRQVWLWXtGD


L 3HOD 7D[D GH -XURV SDUD (PSUpVWLPRV H )LQDQFLDPHQWRV QR 0HUFDGR
,QWHUEDQFiULRGH/RQGUHV /,%25 H
LL 'HO FUHGHUH DR DQR GHILQLGR SHOR %DQFR GR 1RUGHVWH HP IXQomR GR ULVFR GH
FUpGLWR

ϱϬ




)1(3URDWXU²3URJUDPDGH$SRLRDR7XULVPR5HJLRQDO
 2%-(7,92
,QWHJUDUHIRUWDOHFHUDFDGHLDSURGXWLYDGRWXULVPRHQVHMDQGRRDXPHQWRGDRIHUWD GH
HPSUHJRV H R DSURYHLWDPHQWR GDV SRWHQFLDOLGDGHV WXUtVWLFDV GD 5HJLmR HP EDVHV
VXVWHQWiYHLV



 ),1$/,'$'(6
)LQDQFLDU D LPSODQWDomR DPSOLDomR PRGHUQL]DomR H UHIRUPD GH HPSUHHQGLPHQWRV
LQFOXVLYHRVUHODFLRQDGRVjHFRQRPLDGDFXOWXUDLQFOXVLYHDHODERUDomRGHHVWXGRVDPELHQWDLV
HRVLQYHVWLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQDVFRQGLFLRQDQWHVGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVFRQWHPSODQGR

L ,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHDDTXLVLomRGHHPSUHHQGLPHQWRVTXHFRQVWLWXDPPHLRV GH
KRVSHGDJHPFRPXQLGDGHVMiFRQVWUXtGDVRXHPFRQVWUXomR
LL &DSLWDOGHJLURDVVRFLDGRDRLQYHVWLPHQWRIL[R
LLL $TXLVLomRLVRODGDGHLQVXPRV
LY $TXLVLomRGHYHtFXORVGHSDVVHLRQDFLRQDLVQRYRVDSHQDVSDUDHPSUHVDVORFDGRUDVGH
YHtFXORVSRGHQGRDDTXLVLomRVHUILQDQFLDGDGHIRUPDLVRODGD
Y $TXLVLomRFRQYHUVmRPRGHUQL]DomRUHIRUPDRXUHSDUDomRGH HPEDUFDo}HV
XWLOL]DGDVQRWUDQVSRUWHWXUtVWLFRGHSDVVDJHLURVLQFOXVLYHGHIRUPDLVRODGD


 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

(PSUHVDV SULYDGDV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H HPSUHViULRV UHJLVWUDGRV QD
MXQWD FRPHUFLDO  TXH UHDOL]HP DWLYLGDGHV SURGXWLYDV QRV VHJXLQWHV VHJPHQWRV HP
FRQIRUPLGDGHFRPDV3RUWDULDVGR0LQLVWpULRGR7XULVPR 07XU QGHQ
GHHQGH



ϱϭ


L

$JrQFLDVGHWXULVPR

LL

0HLRVGHKRVSHGDJHP

LLL

7UDQVSRUWDGRUDVWXUtVWLFDV

LY

2UJDQL]DGRUDVGHHYHQWRV

Y

3DUTXHVWHPiWLFRV

YL

$FDPSDPHQWRVWXUtVWLFRV iUHDVGHFDPSLQJ 

YLL

*XLDVGHWXULVPR

YLLL

5HVWDXUDQWHVFDIHWHULDVEDUHVHVLPLODUHV

L[

&HQWURVRXORFDLVGHVWLQDGRVDFRQYHQo}HVIHLUDVH[SRVLo}HVHVLPLODUHV

[

3DUTXHVWHPiWLFRVDTXiWLFRV

[L

(PSUHHQGLPHQWRVGHHTXLSDPHQWRVGHHQWUHWHQLPHQWRVHOD]HU

[LL

0DULQDVHHPSUHHQGLPHQWRVGHDSRLRDRWXULVPRQiXWLFR

[LLL

(PSUHHQGLPHQWRVGHDSRLRjSHVFDGHVSRUWLYD

[LY

&DVDVGHHVSHWiFXORVVKRZVHHTXLSDPHQWRVGHDQLPDomRWXUtVWLFD

[Y

3UHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHLQIUDHVWUXWXUDGHDSRLRDHYHQWRV

[YL

/RFDGRUDVGHYHtFXORVSDUDWXULVWDV

[YLL

3UHVWDGRUHVHVSHFLDOL]DGRVHPVHJPHQWRVWXUtVWLFRV

[YLLL

(PSUHHQGLPHQWRV GHVWLQDGRV D SURSRUFLRQDU D SUiWLFD GH WXULVPR FXOWXUDO  D
H[HPSORGHPXVHXV 

[L[

(PSUHHQGLPHQWRVGHVWLQDGRVDSURSRUFLRQDUDSUiWLFDGRHFRWXULVPRWXULVPR UXUDO
WXULVPRGHDYHQWXUDHWXULVPRGHHVSRUWHV

[[

(PSUHVDVGHSODQHMDPHQWRHFRQVXOWRULDWXUtVWLFD

[[L

5HVWDXUDomRGHHGLItFLRVKLVWyULFRVSDUDILQVWXUtVWLFRV

[[LL

$UHQDV PXOWLXVRV GH UHVSRQVDELOLGDGH GD LQLFLDWLYD SULYDGD HQWHQGLGDV FRPR
JLQiVLRV RX HVWiGLRV TXH LQFRUSRUHP WHFQRORJLD H IOH[LELOLGDGH HVWUXWXUDO SDUD
GLYHUVRV WLSRV GH HYHQWRV GH HQWUHWHQLPHQWR H OD]HU FRQWHPSODQGR DQH[RV
UHVWDXUDQWHVEDUHVORMDVLQVWDODo}HVGHDSRLRVHUYLoRVHWF



 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

D

,QYHVWLPHQWRVRVHVWDEHOHFLGRVQD7DEHODGR,WHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR

E

&DSLWDO GH *LUR $VVRFLDGR ² OLPLWDGR D  GR YDORU ILQDQFLDGR SDUD LQYHVWLPHQWR
IL[R SRGHQGR HVVH SHUFHQWXDO HP FDVRV HVSHFLDLV GHYLGDPHQWH MXVWLILFDGRV SHORV
SURMHWRVVHUHOHYDGRSDUDDWp

F

$TXLVLomR LVRODGD GH PDWpULDVSULPDV LQVXPRV H IRUPDomR GH HVWRTXH
ILQDQFLDPHQWROLPLWDGRDRVYDORUHVGHILQLGRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHV GH
)LQDQFLDPHQWR




ϱϮ


 35$=26

2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H GD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGREHQHILFLiULRUHVSHLWDGRVRVSUD]RVPi[LPRVGD7DEHOD


7$%(/$
)1(352$78535$=260É;,026





3UD]R0i[LPR
&DUrQFLD
7RWDO
DQRV
DQRV

)LQDOLGDGH

 ,QYHVWLPHQWRVIL[RVHPLVWRV



$TXLVLomRGHPDWpULDVSULPDVLQVXPRVHHVWRTXHV

PHVHV

PHVHV

,PSODQWDomRGHPHLRVGHKRVSHGDJHP

DQRV

DQRV

$UHQDV0XOWLXVR

DQRV

DQRV







RLQYHVWLPHQWRPLVWRUHIHUHVHDRVLQYHVWLPHQWRVFRP FDSLWDOGHJLURDVVRFLDGRUHFHEHQGRRFDSLWDO
GHJLURTXDQWRDRSUD]RRPHVPRWUDWDPHQWR

 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

 23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52$662&,$'2

2VHQFDUJRVILQDQFHLURVSDUDLQYHVWLPHQWRFRPRXVHPFDSLWDOGHJLURDVVRFLDGRIRUDP
GHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD7DEHOD$
DEDL[R 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR

7$%(/$$
)1(352$785(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52$662&,$'2 
DD 





)LQDOLGDGH
,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHFDSLWDO GH
JLURDVVRFLDGR

3RUWH

(QFDUJRV)LQDQFHLURV
,QWHJUDLV

&RP%{QXV

3HTXHQR0pGLRH0pGLR





*UDQGH






 23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2

6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
FRQFHGLGRV H[FOXVLYDPHQWH VH R PXWXiULR SDJDU DV SUHVWDo}HV MXURV H SULQFLSDO  DWp DV
GDWDV GRVUHVSHFWLYRVYHQFLPHQWRVUHVXOWDQGRQRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%






ϱϯ


7$%(/$%
)1(352$785(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'(
$',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2 DD 
(QFDUJRV)LQDQFHLURV
)LQDOLGDGH
3RUWH
,QWHJUDLV
&RP%{QXV


&DSLWDOGH*LUR

3HTXHQR0pGLRH0pGLR





*UDQGH







127$eILQDQFLiYHODDTXLVLomRGHLQVXPRVSDUDHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVQDV
VHJXLQWHVFRQGLo}HV

,

/LPLWHGHILQDQFLDPHQWRDWpGRYDORUGRLQVXPRDVHUILQDQFLDGR

,,

3UD]RDWpPHVHVLQFOXtGRVDWpPHVHVGHFDUrQFLDH

,,,

7HUmRDWHQGLPHQWRSUHIHUHQFLDORVHPSUHHQGLPHQWRVORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRH HP
WLSRORJLDVSULRULWiULDVGD31'5QRWDGDPHQWH%DL[D5HQGDH5HQGD(VWDJQDGD

























ϱϰ


)1( &RPpUFLR H 6HUYLoRV  3URJUDPD GH )LQDQFLDPHQWR SDUD RV
6HWRUHV&RPHUFLDOHGH6HUYLoRV


 2%-(7,92

&RQWULEXLU SDUD R GHVHQYROYLPHQWR H DPSOLDomR GRV VHWRUHV GH FRPpUFLR H VHUYLoRV
DSRLDQGRDLQWHJUDomRHVWUXWXUDomRHDXPHQWRGDFRPSHWLWLYLGDGHHVSHFLDOPHQWHGH PLFUR
HSHTXHQDVHPSUHVDV


 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDU D LPSODQWDomR DPSOLDomR PRGHUQL]DomR H UHIRUPD GH HPSUHHQGLPHQWRV
LQFOXVLYH DTXHOHV YLQFXODGRV j HFRQRPLD GD FXOWXUD EHP FRPR D HODERUDomR GH HVWXGRV
DPELHQWDLV H RV LQYHVWLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV QDV FRQGLFLRQDQWHV GDV OLFHQoDV DPELHQWDLV
FRQWHPSODQGR

D

,QYHVWLPHQWRV LQFOXVLYH VHUYLoRV GH FRPSOH[RV SULVLRQDLV GH UHVVRFLDOL]DomR GH
UHVSRQVDELOLGDGH GD LQLFLDWLYD SULYDGD YLDELOL]DGRV SRU PHLR GH 3DUFHULDV 3~EOLFR
3ULYDGDV 333V 

E

&DSLWDOGHJLURDVVRFLDGRDRLQYHVWLPHQWR

F

$TXLVLomRLVRODGDGH EHQVFRPR ILPGHIRUPDomR GHHVWRTXHV SDUDYHQGDVFRPR
SDUWHFRQVWLWXWLYDGHVXDDWLYLGDGHFRPHUFLDOUHJXODU

G

$TXLVLomRGHPHUFDGRULDVGHVWLQDGDVjH[SRUWDomR





,7(16),1$1&,É9(,6


7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR




3Ô%/,&2$/92


(PSUHVDV SULYDGDV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H HPSUHViULRV UHJLVWUDGRV QD
MXQWDFRPHUFLDO TXHUHDOL]HPDWLYLGDGHVSURGXWLYDVQRVVHWRUHVFRPHUFLDOHGHSUHVWDomR GH
VHUYLoRVFRQVWLWXtGDVVREDVOHLVEUDVLOHLUDVHTXHWHQKDPVXDVHGHHDGPLQLVWUDomRQR3DtV

ϱϱ


QDIRUPDGD/HLLQFOXLQGRHPSUHVDVGD(FRQRPLDGD&XOWXUD



 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

D ,QYHVWLPHQWRV )L[RV RV HVWDEHOHFLGRV QD 7DEHOD  GR LWHP  ² /LPLWHV GH
)LQDQFLDPHQWR
E &DSLWDOGH*LUR$VVRFLDGROLPLWDGRDDWpVREUHRLQYHVWLPHQWRIL[RILQDQFLDGR
SDUDEHQHILFLiULRVGHSRUWHSHTXHQRPpGLRHPpGLR
F$TXLVLomR GH PDWpULDVSULPDV LQVXPRV RX GH EHQV SDUD IRUPDomR GHHVWRTXH
FRPHUFLDO  ILQDQFLDPHQWR OLPLWDGR DRV YDORUHV LQGLFDGRV QD 7DEHOD  GR LWHP
ʹ>ŝŵŝƚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘


 35$=26

2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H
GDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGREHQHILFLiULRUHVSHLWDGRVRVSUD]RVPi[LPRVGD7DEHOD


7$%(/$
)1(&20e5&,2(6(59,d2635$=260É;,026
)LQDOLGDGH
,QYHVWLPHQWRVIL[RVHPLVWRV 
 3DUD DTXLVLomR GH PHUFDGRULDV H GH EHQV SDUD IRUPDomR
GHHVWRTXHFRPHUFLDO



3UD]R0i[LPR
&DUrQFLD
7RWDO
DQRV
DQRV
PHVHV

PHVHV

 2 LQYHVWLPHQWRPLVWR UHIHUHVH DRV LQYHVWLPHQWRV FRP FDSLWDOGH JLUR DVVRFLDGR UHFHEHQGRR FDSLWDO GH JLUR
TXDQWR DRSUD]RRPHVPRWUDWDPHQWR

127$  QRV ILQDQFLDPHQWRV GH LQYHVWLPHQWRV IL[RV RX PLVWRV GHVWLQDGRV D SURMHWRV GH
DOWD UHOHYkQFLD H HVWUXWXUDQWHV GHILQLGRV QR LWHP J ² 2XWUDV &RQGLo}HV  TXH HVWHMDP
ORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRHPPXQLFtSLRVGH%DL[D5HQGDRX(VWDJQDGRVFRQIRUPHWLSRORJLD
GD 31'5 H HP iUHDV SULRULWiULDV GR 35'1( VHUi FRQVLGHUDGR R Pi[LPR GH  DQRV
LQFOXLQGRDWpDQRVGHFDUrQFLD 

127$  1RFDVR GHILQDQFLDPHQWR GHVHUYLoRV GH FRPSOH[RVSULVLRQDLV GHUHVVRFLDOL]DomR
SRUPHLR GH 3DUFHULDV 3~EOLFR3ULYDGDV 333V  R SUD]R SDUD ILQDQFLDPHQWR p GH DWp 
DQRVLQFOXVLYHDWpDQRVGHFDUrQFLD





ϱϲ


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

 23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20*,52$662&,$'2

2VHQFDUJRVILQDQFHLURVSDUDLQYHVWLPHQWRFRPRXVHPFDSLWDOGHJLURDVVRFLDGRIRUDP
GHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD7DEHOD$
D VHJXLU 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR

7$%(/$$
)1(&20e5&,2(6(59,d26(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52$662&,$'2 DD 



)LQDOLGDGH



,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHFDSLWDOGH
JLURDVVRFLDGR

(QFDUJRV)LQDQFHLURV

3RUWH

,QWHJUDLV





&RP%{QXV


3HTXHQR0pGLRH0pGLR





*UDQGH






 23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2

6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGH FRQFHGLGRV
H[FOXVLYDPHQWH VH R PXWXiULR SDJDU DV SUHVWDo}HV MXURV H SULQFLSDO  DWp DV GDWDV GRV
UHVSHFWLYRVYHQFLPHQWRVUHVXOWDQGRQRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%

7$%(/$%
)1(&20e5&,2(6(59,d26²(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2 DD 


)LQDOLGDGH






(QFDUJRV)LQDQFHLURV

3RUWH

,QWHJUDLV



&DSLWDOGH*LUR

3HTXHQR0pGLR
0pGLR
*UDQGH

H

&RP%{QXV











127$  e ILQDQFLiYHO D DTXLVLomR GH LQVXPRV SDUD HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV QDV
VHJXLQWHVFRQGLo}HV

L

/LPLWHGHILQDQFLDPHQWRDWpGRYDORUGRLQVXPRDVHUILQDQFLDGR

LL

3UD]RDWpPHVHVLQFOXtGRVDWpPHVHVGHFDUrQFLDH

LLL

7HUmRDWHQGLPHQWRSUHIHUHQFLDORVHPSUHHQGLPHQWRVORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRH
HPWLSRORJLDVSULRULWiULDVGD31'5QRWDGDPHQWH%DL[D5HQGDH5HQGD(VWDJQDGD



ϱϳ


  )1( 3URLQIUD ² 3URJUDPD GH )LQDQFLDPHQWR j ,QIUDHVWUXWXUD
&RPSOHPHQWDUGD5HJLmR1RUGHVWH

 2%-(7,92

3URPRYHU D DPSOLDomR GH VHUYLoRV GH LQIUDHVWUXWXUD HFRQ{PLFDGDQGRVXVWHQWDomRjV
DWLYLGDGHVSURGXWLYDVGD5HJLmR

 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDU D LPSODQWDomR DPSOLDomR PRGHUQL]DomR H UHIRUPD GH HPSUHHQGLPHQWRV
LQFOXLQGRDV=RQDVGH3URFHVVDPHQWRGH([SRUWDomR²=3(LQFOXVLYHDHODERUDomRGH HVWXGRV
DPELHQWDLV H RV LQYHVWLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV QDV FRQGLFLRQDQWHV GDV OLFHQoDV DPELHQWDLV
FRQWHPSODQGRFUpGLWRVSDUDLQYHVWLPHQWRVHFDSLWDOGHJLURDVVRFLDGRDRLQYHVWLPHQWR SDUD
RVVHJXLQWHVVHWRUHV

 *HUDomR H GLVWULEXLomR GH HQHUJLD RULXQGD GH IRQWHV FRQYHQFLRQDLV H GH IRQWHV
UHQRYiYHLV TXDQGR HQYROYHUHP VXSUHVVmR GH PDWD QDWLYD GHYLGDPHQWH DXWRUL]DGD
SHORyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWHREVHUYDGRRGLVSRVWRQRLWHP UHVWULo}HV HP
HVSHFLDODDOtQHD´Wµ
 2EUDVGHH[SDQVmRGDUHGHGHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFDREVHUYDGRR GLVSRVWR
QRLWHP UHVWULo}HV HPHVSHFLDODDOtQHD´Wµ
 2IHUWDGHiJXDGHERDTXDOLGDGHSDUDXVRP~OWLSOR FRQVXPRXUEDQRUXUDOWXUtVWLFR
HFROyJLFRJHUDomRGHHQHUJLDLUULJDomRHWF 
 ,QIUDHVWUXWXUD GH WUDQVSRUWHV H ORJtVWLFD RX VHMD D FRQVWUXomR H PDQXWHQomR GH
UXDVDYHQLGDVYLDGXWRVURGRYLDVPHWU{VIHUURYLDVSRUWRVHDHURSRUWRVYLVDQGRDR
HVFRDPHQWRGDSURGXomRHRXDRWUDQVSRUWHGHSDVVDJHLURV
 6DQHDPHQWR EiVLFR LQFOXVLYH HVWXGRV SURMHWRV H WHFQRORJLDV  GH JHUHQFLDPHQWR
SDUDRDXPHQWRGDViUHDVGHFREHUWXUDGRVVLVWHPDVGHDEDVWHFLPHQWRG·iJXDHGH
HVJRWDPHQWRVDQLWiULR
 6LVWHPDVWHOHI{QLFRVIL[RVRXPyYHLVHPFRPXQLGDGHV
 ([SORUDomRGRJiVQDWXUDO
 &DSLWDOGHJLURDVVRFLDGRDRLQYHVWLPHQWRIL[R

 $7,9,'$'(6,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV


ϱϴ


127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR

 3Ô%/,&2$/92

D (PSUHVDVSULYDGDV SHVVRDVMXUtGLFDVGHGLUHLWRSULYDGRHHPSUHViULRVUHJLVWUDGRVQD
MXQWDFRPHUFLDO TXHUHDOL]HPDWLYLGDGHVSURGXWLYDVGRVHWRUGHLQIUDHVWUXWXUD
E &RQVyUFLRV GH HPSUHVDV FRQVWLWXtGDV SDUD D ILQDOLGDGH GH FRQGX]LU R
HPSUHHQGLPHQWRILQDQFLDGR
F 3HVVRDV-XUtGLFDVGH'LUHLWR3ULYDGRUHVSRQViYHLVSHODDGPLQLVWUDomRRX LPSODQWDomR
GDV=RQDVGH3URFHVVDPHQWRGH([SRUWDomR²=3(GR1RUGHVWH
G (PSUHVDVS~EOLFDVQmRGHSHQGHQWHVGHWUDQVIHUrQFLDVILQDQFHLUDVGR3RGHU 3~EOLFR
QRV HPSUHHQGLPHQWRV FRQVLGHUDGRV SULRULWiULRV SDUD D HFRQRPLD HP GHFLVmR GR
&RQVHOKR 'HOLEHUDWLYR GD 6XSHULQWHQGrQFLD GH 'HVHQYROYLPHQWR GR 1RUGHVWH
6XGHQH 

 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172
&RPROLPLWHVPi[LPRVGHILQDQFLDPHQWRVHUmRFRQVLGHUDGRVRVVHJXLQWHVSHUFHQWXDLV

 ,QYHVWLPHQWRV RV HVWDEHOHFLGRV QD 7DEHOD  GR LWHP  ² /LPLWHV GH
)LQDQFLDPHQWR
 &DSLWDOGH*LUR$VVRFLDGROLPLWDGRDGRYDORUILQDQFLDGRSDUD LQYHVWLPHQWR
IL[R SRGHQGR HVVH SHUFHQWXDO HP FDVRV HVSHFLDLV  GHYLGDPHQWH MXVWLILFDGRV
SHORVSURMHWRVVHUHOHYDGRSDUDDWp

 35$=26

2VSUD]RVVHUmRGHWHUPLQDGRVHPIXQomRGRFURQRJUDPDItVLFRILQDQFHLURGRSURMHWR H
GDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGREHQHILFLiULRREVHUYDGRRPi[LPRGHDQRVLQFOXtGRVDWp
DQRVGHFDUrQFLD

127$RSUD]RSRGHUDUVHUHOHYDGRSDUDDWpDQRVHPFDVRVH[FHSFLRQDLVGHYLGDPHQWH
MXVWLILFDGRVQRSURMHWRHSDUDSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDDSDUWLUGHIRQWHVUHQRYiYHLV
SRGHUiLQFOXLUFDUrQFLDGHDWp RLWR DQRV






ϱϵ


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20*,52$662&,$'2

2VHQFDUJRVILQDQFHLURVSDUDLQYHVWLPHQWRFRPRXVHPFDSLWDOGHJLURDVVRFLDGR IRUDP
GHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD7DEHOD$
DEDL[R 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR




7$%(/$$
)1(352,1)5$(1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
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(QFDUJRV)LQDQFHLURV
)LQDOLGDGH



3RUWH

,QYHVWLPHQWRV LQFOXVLYH FDSLWDO GH 3HTXHQR0pGLRH0pGLR
JLURDVVRFLDGR
*UDQGH

,QWHJUDLV

&RP%{QXV















































ϲϬ




)1(,QRYDomR3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRj,QRYDomR
 2%-(7,92


3URPRYHUDLQRYDomRHPSURGXWRVVHUYLoRVSURFHVVRVPDUNHWLQJHRXHP PpWRGRV
RUJDQL]DFLRQDLVQRVHPSUHHQGLPHQWRVGHWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDUHJLRQDO

2EVHUYDo}HV


Y

&RQVLGHUDVH LQRYDomR D LQWURGXomR GH XP QRYR SURGXWR HRX VHUYLoR QR
PHUFDGR RX D LPSOHPHQWDomR GH XP QRYR SURFHVVR PpWRGR RUJDQL]DFLRQDO RX
PpWRGR GH PDUNHWLQJ TXH SDVVD D VHU RSHUDGR SHOD HPSUHVD EHP FRPR R
DSULPRUDPHQWRVLJQLILFDWLYRGRVMiH[LVWHQWHV

YL

8P SURGXWR RX VHUYLoR QRYR p DTXHOH FXMDV FDUDFWHUtVWLFDV IXQGDPHQWDLV
HVSHFLILFDo}HVWpFQLFDVPDWpULDVSULPDVFRPSRQHQWHVVRIWZDUH LQFRUSRUDGR
IXQo}HV RX XVRV SUHWHQGLGRV  GLIHUHP VLJQLILFDWLYDPHQWH GH WRGRV RV SURGXWRV
SUHYLDPHQWHSURGX]LGRVRXWUDEDOKDGRVSHODHPSUHVD

YLL

$ LQRYDomR GH SURFHVVR VH UHIHUH j LPSOHPHQWDomR GH XP QRYR RX
VXEVWDQFLDOPHQWHDSHUIHLoRDGRPpWRGRGHSURGXomRRXGHHQWUHJDGH SURGXWRV
RXVHUYLoRVLQFOXLQGRPRGLILFDo}HVQDIRUPDGHFRPHUFLDOL]DomRHQRVFDQDLVGH
GLVWULEXLomRHYHQGD

YLLL

$ LQRYDomR RUJDQL]DFLRQDO UHIHUHVH j LPSOHPHQWDomR GH XP QRYR PpWRGR
RUJDQL]DFLRQDOQDVSUiWLFDVGHQHJyFLRVGDHPSUHVDQDRUJDQL]DomRGRVHXORFDO
GH WUDEDOKR RX HP VXDV UHODo}HV H[WHUQDV YLVDQGR PHOKRUDU R XVR GR
FRQKHFLPHQWR D HILFLrQFLD GRV IOX[RV GH WUDEDOKR RX D TXDOLGDGH GRV EHQV H
VHUYLoRVRXVHMDGHYHFRQVWLWXLUQRYLGDGHRUJDQL]DWLYDSDUDDHPSUHVD

L[

$V LQRYDo}HV HP PDUNHWLQJ VHUmR FDUDFWHUL]DGDV SRU LQYHVWLPHQWRV TXH
SURSLFLHP DOWHUDo}HV QD SURPRomR GR SURGXWR RX VHUYLoR QD PHOKRULD GR
DWHQGLPHQWRjVQHFHVVLGDGHVGRVFOLHQWHVDFHVVRDEHUWXUDGHQRYRV PHUFDGRV
UHSRVLFLRQDPHQWRGRSURGXWRRXVHUYLoRRXQDFRPXQLFDomRHGHWHUPLQDomR GH
SUHoRV

[

8P DSULPRUDPHQWR VLJQLILFDWLYRGH SURGXWR RX VHUYLoR VH UHIHUH D XP SURGXWR
SUHYLDPHQWHH[LVWHQWHFXMRGHVHPSHQKRIRLVXEVWDQFLDOPHQWHLQFUHPHQWDGRRX
DSHUIHLoRDGR DWUDYpV GH PXGDQoDV QDV PDWpULDV SULPDV FRPSRQHQWHV RX HP
RXWUDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHPHOKRUDPVHXGHVHPSHQKR

[L$V LQRYDo}HV DSRLDGDV VHUmR FDUDFWHUL]DGDV SRU LQYHVWLPHQWRV TXH PHOKRUHP D
FRPSHWLWLYLGDGHGRHPSUHHQGLPHQWRSRUPHLRGHLQYHVWLPHQWRVHP 3HVTXLVD
'HVHQYROYLPHQWR H ,QRYDomR 3'  ,  GLYHUVLILFDomR GD OLQKD GH SURGXWRV RX
VHUYLoRV XWLOL]DomR GH QRYRV PDWHULDLV PDWpULDVSULPDV RX HPEDODJHQV
ϲϭ



PHOKRULD QRV SURFHVVRV VLJQLILFDWLYR DXPHQWR GH SURGXWLYLGDGH DJUHJDomR GH
VHUYLoRVRXQRYDVIXQFLRQDOLGDGHVRXHIHWLYRJDQKRGHTXDOLGDGHQRSURGXWR RX
VHUYLoRDVHUGLVSRQLELOL]DGR

[LL

&RP H[FHomR GR GLVSRVWR QR LWHP   5HVWULo}HV DV LQRYDo}HV SRGHP VHU
ILQDQFLDGDV HP TXDOTXHU WLSR GH HPSUHHQGLPHQWR GH TXDOTXHU VHWRU GD
HFRQRPLD LQFOXVLYH QR PHLR UXUDO H QmR HVWmR UHVWULWDV D SURMHWRV GH DOWD
WHFQRORJLD RX GH FULDomR GH SURGXWRV H VHUYLoRV WRWDOPHQWH QRYRV QHP D
HPSUHVDVGHEDVHWHFQROyJLFD


127$  1mR p FRQVLGHUDGD LQRYDomR D LPSODQWDomR H[SDQVmR PRGHUQL]DomR UHIRUPD RX
UHORFDOL]DomRTXHHQYROYDDDGRomRGRPHVPRQtYHOWHFQROyJLFRMiXWLOL]DGRQDHPSUHVDRXQR
JUXSR HFRQ{PLFR EHP FRPR D DTXLVLomR GH WHFQRORJLDV SURGXWRV VHUYLoRV SURFHVVRV
PpWRGRV RUJDQL]DFLRQDLV H GH PDUNHWLQJ TXH Mi VHMDP GH GRPtQLR RX SRVVH GD HPSUHVD RX
JUXSRHFRQ{PLFR


 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDU D LPSODQWDomR H[SDQVmR PRGHUQL]DomR UHIRUPD H UHORFDOL]DomR TXH
YLDELOL]HPLQRYDo}HVHPSURGXWRVVHUYLoRVSURFHVVRVPpWRGRVRUJDQL]DFLRQDLVHPpWRGRV
GH PDUNHWLQJ QRV HPSUHHQGLPHQWRV LQFOXVLYH D HODERUDomR GH HVWXGRV DPELHQWDLV H RV
LQYHVWLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV QDV FRQGLFLRQDQWHV GDV OLFHQoDV DPELHQWDLV REVHUYDGRV RV
REMHWLYRVGHVWHSURJUDPDHFRQWHPSODQGR

D ,QYHVWLPHQWRVHP

L

7UDQVIHUrQFLDHDEVRUomRGHWHFQRORJLDV

LL

'HVHQYROYLPHQWRGH6RIWZDUH

LLL

3UHVWDomRGH6HUYLoRVGH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomRH&RPXQLFDomR 7,& 

LY

3HVTXLVD'HVHQYROYLPHQWRH,QRYDomR 3' , 

Y

$YDOLDomRH&HUWLILFDomR

YL

7UHLQDPHQWR&RQVXOWRULDHRXWURV6HUYLoRV(VSHFLDOL]DGRV

YLL

3URSULHGDGH,QWHOHFWXDO

YLLL

0DUNHWLQJ

L[

*HVWmR

[

,QIUDHVWUXWXUDHDSRLR


E &DSLWDOGHJLURHFXVWHLRDVVRFLDGRVDRLQYHVWLPHQWR



ϲϮ


 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRDRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GHILQDQFLDPHQWRUHDOL]DGRFRPUHFXUVRVGR)1(HTXHHVWHMDPGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVj
DWLYLGDGHSURGXWLYDILQDQFLDGDDEUDQJHQGRDFRQWUDWDomRHRXUHQRYDomRGHVHJXURSDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

(PSUHVDV SULYDGDV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H HPSUHViULRV UHJLVWUDGRV QD
MXQWDFRPHUFLDO TXHUHDOL]HPDWLYLGDGHVSURGXWLYDVFRQVWLWXtGDVVREDVOHLVEUDVLOHLUDVH TXH
WHQKDPVXDVHGHH DGPLQLVWUDomRQR3DtVQDIRUPDGD/HLEHPFRPR RVSURGXWRUHV UXUDLV
DWHQGLGRVLQGLYLGXDOPHQWHRXSRUPHLRGHVXDVHQWLGDGHVDVVRFLDWLYDV


 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

&RPROLPLWHVPi[LPRVGHILQDQFLDPHQWRVHUmRFRQVLGHUDGRVRVSHUFHQWXDLVGHILQLGRVDEDL[R


L

,QYHVWLPHQWRVRVHVWDEHOHFLGRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR

LL

&DSLWDO GH *LUR H FXVWHLR DVVRFLDGRV OLPLWDGR D  GR YDORU ILQDQFLDGR SDUD
LQYHVWLPHQWR IL[R SRGHQGR HVVH SHUFHQWXDO HP FDVRV HVSHFLDLV GHYLGDPHQWH
MXVWLILFDGRVSHORVSURMHWRVVHUHOHYDGRSDUDDWp



ϲϯ


 35$=26

2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H GD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGDHPSUHVDUHVSHLWDGRVRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVQD7DEHOD


7$%(/$
)1(,129$d®235$=260É;,026


3UD]R0i[LPR

)LQDOLGDGHV

&DUrQFLD

7RWDO

 ,QYHVWLPHQWRIL[R

DQRV

DQRV

 ,QYHVWLPHQWRVHPLIL[R

DQRV

DQRV

6HWRU5XUDO




6HWRU1mRUXUDO
,QYHVWLPHQWR


DQRV

DQRV


127$QRVILQDQFLDPHQWRVGHLQYHVWLPHQWRVIL[RVRXPLVWRVGHVWLQDGRVDSURMHWRVGH DOWD
UHOHYkQFLD H HVWUXWXUDQWHV GHILQLGRV QR LWHP J ² 2XWUDV &RQGLo}HV  TXH HVWHMDP
ORFDOL]DGRV QR 6HPLiULGR HP PXQLFtSLRV GH %DL[D 5HQGD RX (VWDJQDGRV FRQIRUPH WLSRORJLD GD
31'5HHP iUHDVSULRULWiULDVGR35'1(VHUiFRQVLGHUDGRRPi[LPRGHDQRV LQFOXLQGRDWp
DQRVGHFDUrQFLD 


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

2VHQFDUJRVILQDQFHLURVIRUDPGHILQLGRVSHODV5HVROXo}HVGR%DQFR&HQWUDOQ GH
HQGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRVQDV7DEHODV$%H&D
VHJXLU 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH 
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR

7$%(/$$
)1(,129$d®2(1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6585$,6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20
&867(,228&$3,7$/'(*,52$662&,$'2 DD 
3DUDFRQWUDWDo}HVQRSHUtRGRGHD 





)LQDOLGDGH

(QFDUJRV)LQDQFHLURV>DD@
3RUWH




,QYHVWLPHQWRLQFOXVLYH
FXVWHLRRXFDSLWDOGHJLUR
DVVRFLDGR

6HWRU5XUDO
,QWHJUDLV

&RP%{QXV

0LFUR3HTXHQR
3HTXHQR0pGLR





0pGLR





*UDQGH







ϲϰ



7$%(/$%
)1(,129$d®2(1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$23(5$d¯(6585$,6
'(&$3,7$/'(*,52&867(,228&20(5&,$/,=$d®2 DD 
3DUDFRQWUDWDo}HVQRSHUtRGRGHD 





)LQDOLGDGH

3RUWH


&DSLWDOGHJLURFXVWHLR
FRPHUFLDOL]DomR

0LFUR3HTXHQR
3HTXHQR0pGLR
0pGLR
*UDQGH

(QFDUJRV)LQDQFHLURV6HWRU5XUDO
,QWHJUDLV

&RP%{QXV














7$%(/$&
)1(,129$d®2(1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$23(5$d¯(6
'26'(0$,66(725(6,19(67,0(17228&$3,7$/'(*,52 DD 
3DUDFRQWUDWDo}HVQRSHUtRGRGHD 





)LQDOLGDGH

3RUWH


,QYHVWLPHQWR&DSLWDOGH
*LUR

7RGRV

(QFDUJRV)LQDQFHLURV>DD@GHPDLV
6HWRUHV
,QWHJUDLV

&RP%{QXV
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)1(9HUGH3URJUDPDGH)LQDQFLDPHQWRj6XVWHQWDELOLGDGH
$PELHQWDO


 2%-(7,92

3URPRYHU R GHVHQYROYLPHQWR GH HPSUHHQGLPHQWRV H DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV TXH
SURSLFLHP D SUHVHUYDomR FRQVHUYDomR FRQWUROH HRX UHFXSHUDomR GR PHLR DPELHQWH FRP
IRFR QD VXVWHQWDELOLGDGH H QR DXPHQWR GD FRPSHWLWLYLGDGH GDV HPSUHVDV H  FDGHLDV
SURGXWLYDV


 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDU D LPSODQWDomR DPSOLDomR PRGHUQL]DomR H UHIRUPD GH HPSUHHQGLPHQWRV j
H[FHomRGDTXHOHVTXHHQYROYDPVXSUHVVmRGHPDWDQDWLYDFRQWHPSODQGRFUpGLWRVSDUD

D ,QYHVWLPHQWRVHP

L 8VR VXVWHQWiYHO GH UHFXUVRV IORUHVWDLV GH DFRUGR FRP DV UHJUDV GR yUJmR DPELHQWDO
FRPSHWHQWH HQYROYHQGR SURGXomR GH VHPHQWHV H PXGDV IORUHVWDLV HODERUDomR H
LPSODQWDomR GH 3ODQRV GH 0DQHMR )ORUHVWDO 6XVWHQWiYHO IORUHVWDPHQWRV H
UHIORUHVWDPHQWRV VLVWHPDV DJURIORUHVWDLV LQFOXLQGR D ,QWHJUDomR /DYRXUD3HFXiULD
)ORUHVWD,/3) DSURYHLWDPHQWRHFRQ{PLFRHLQGXVWULDOL]DomRGHUHFXUVRV IORUHVWDLV
LQFOXLQGR D HODERUDomR GH SURGXWRV UHVXOWDQWHV GD H[SORUDomR IORUHVWDO VXVWHQWiYHO
DOLPHQWRVFRVPpWLFRVHPHGLFDPHQWRV 
LL 5HFXSHUDomR DPELHQWDO H FRQYLYrQFLD FRP R VHPLiULGR DEUDQJHQGR UHFXSHUDomR H
UHJXODUL]DomR GH iUHDV GH 3UHVHUYDomR 3HUPDQHQWH $33  H GH 5HVHUYD /HJDO 5/ 
UHFXSHUDomR GH iUHDV GHJUDGDGDV UHFXSHUDomR GH PLFUREDFLDV QDVFHQWHV H
PDQDQFLDLV SURMHWRV GH HQIUHQWDPHQWR GD GHVHUWLILFDomR PLWLJDomR GRV HIHLWRV GD
VHFDHFRQYLYrQFLDFRPRVHPLiULGR
LLL 3URGXomRGHEDVHDJURHFROyJLFDVLVWHPDVRUJkQLFRVGHSURGXomRDJUtFRODRX SHFXiULD
HWUDQVLomRDJURHFROyJLFDLQFOXVLYHEHQHILFLDPHQWRGRVSURGXWRV
LY &RQWUROHHSUHYHQomRGDSROXLomRHGDGHJUDGDomRDPELHQWDOHPVXDVGLYHUVDV IRUPDV
KtGULFD GR VROR GR DU VRQRUD UDGLRDWLYD HWF  H UHGXomR GH HPLVVmR GH JDVHV GR
HIHLWRHVWXIDHQYROYHQGR


, 5HPHGLDomRUHDELOLWDomR GH iUHDV FRQWDPLQDGDV VLVWHPDV GH XVR UDFLRQDO
WUDWDPHQWR H UHXVR GH UHFXUVRV KtGULFRV SURGXomR FRPHUFLDOL]DomR RX
SUHVWDomRGHVHUYLoRVUHODFLRQDGRVDRFRQWUROHGDSROXLomR
,, 6LVWHPDV GH JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV VyOLGRV LQGXVWULDLV GRPLFLOLDUHV GD
FRQVWUXomR FLYLO GH VHUYLoRV GH VD~GH HWF  OtTXLGRV H GH HPLVV}HV JDVRVDV

ϲϲ


UHGXomR RX QmR JHUDomR GH UHVtGXRV UHFLFODJHP UHXWLOL]DomR H  ORJtVWLFD
UHYHUVD UHDSURYHLWDPHQWR GH PDWHULDLV FRPR PDWpULD SULPD HP SURFHVVRV
SURGXWLYRV
,,, 7UDWDPHQWR GH UHVtGXRV DQLPDLV SDUD SURGXomR GH HQHUJLD RX FRPSRVWDJHP H
WpFQLFDV DJURSHFXiULDV VXVWHQWiYHLV FRPR IL[DomR ELROyJLFD GH QLWURJrQLR
DGXEDomRYHUGHHVLVWHPDVGHSODQWLRGLUHWRHGHFXOWLYRPtQLPR
,9 3URMHWRV GH 0HFDQLVPR GH 'HVHQYROYLPHQWR /LPSR

0'/  RX

GH

FDSWXUDHVWRFDJHPUHGXomRGDVHPLVV}HVGHJDVHVGHHIHLWRHVWXIDEHP FRPR
SDUDFiOFXOR LQYHQWiULR HJHUHQFLDPHQWRGDVHPLVV}HVGHVVHVJDVHV


Y (QHUJLDVUHQRYiYHLVHHILFLrQFLDHQHUJpWLFDFRPSUHHQGHQGRJHUDomRHFRJHUDomR GH
HQHUJLDHOpWULFD RXWpUPLFD DSDUWLU GH IRQWHV UHQRYiYHLV VLVWHPDVSDUD DXPHQWRGH
HILFLrQFLD HQHUJpWLFD GH HPSUHHQGLPHQWRV VLVWHPDV SDUD UHGXomR GH SHUGDV QD
JHUDomR WUDQVPLVVmR H GLVWULEXLomR GH HQHUJLD HOpWULFD VXEVWLWXLomR GH IRQWHV
HQHUJpWLFDV SRU DOWHUQDWLYDV FRP JDQKRV DPELHQWDLV SRU H[HPSOR WURFD GH
FRPEXVWtYHLVIyVVHLVSRUIRQWHVUHQRYiYHLVGHHQHUJLD SURGXomRFRPHUFLDOL]DomR RX
SUHVWDomRGHVHUYLoRVUHODFLRQDGRVDRXVRHILFLHQWHGHHQHUJLDDTXLVLomRGH YHtFXORV
GH WUDQVSRUWH FROHWLYR PRYLGRV D HOHWULFLGDGH RX KtEULGRV LQFOXVLYH D HVWUXWXUD GH
DEDVWHFLPHQWRHOpWULFR
YL (ILFLrQFLD QR XVR GH PDWHULDLV DEUDQJHQGR VLVWHPDV SDUD DXPHQWR GH HILFLrQFLD QR
XVRGHPDWHULDLVSURGXomRFRPHUFLDOL]DomRRXSUHVWDomRGHVHUYLoRVUHODFLRQDGRV DR
XVR HILFLHQWH GH PDWHULDLV H GH UHFXUVRV QDWXUDLV REUDV FLYLV VXVWHQWiYHLV RX
HFROyJLFDV
YLL 3ODQHMDPHQWR

H

JHVWmR

DPELHQWDO

HQYROYHQGR

HODERUDomR

GH

HVWXGRV

VRFLRDPELHQWDLV REWHQomR GH FHUWLILFDomR RX URWXODJHP DPELHQWDOIORUHVWDO
LPSODQWDomR GH VLVWHPDV GH JHVWmR DPELHQWDO PLWLJDomR GH LPSDFWRV DPELHQWDLV
FRQVXOWRULDVWpFQLFRJHUHQFLDLVDXGLWRULDVFDSDFLWDo}HVWUHLQDPHQWRVHQWUHRXWURV
YLLL $GHTXDomR jV H[LJrQFLDV OHJDLV FRQWHPSODQGR R DWHQGLPHQWR D FRQGLFLRQDQWHV GH
OLFHQoDV DPELHQWDLV HPLWLGDV SHORV yUJmRV FRPSHWHQWHV H D DGHTXDomR GH
HPSUHHQGLPHQWRVjVH[LJrQFLDVGDYLJLOkQFLDVDQLWiULD


E &XVWHLR
F &DSLWDOGHJLURDVVRFLDGRDRLQYHVWLPHQWR
G $TXLVLomRLVRODGDGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRVH
H %HQHILFLDPHQWRHFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVDJUtFRODV


127$2V)LQDQFLDPHQWRVSDUDJHUDomRFRJHUDomRRXXVRHILFLHQWHGHHQHUJLD GHYHP
REVHUYDUWDPEpPRGLVSRVWRQRLWHP UHVWULo}HV DOtQHD´Wµ
127$6mRDGPLWLGRVILQDQFLDPHQWRVGHHPSUHHQGLPHQWRVYROWDGRVjORFDomRGHVLVWHPDV
GH PLFUR H PLQLJHUDomR GLVWULEXtGD GH HQHUJLD HOpWULFD HP FRQIRUPLGDGH FRP D 5HVROXomR
$1((/QGH DOWHUDGDSHODV5HV1H 

ϲϳ


 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRVRVEHQVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjYLDELOL]DomRGRSURMHWRFRPH[FHomRGRGLVSRVWR
QRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR


 3Ô%/,&2$/92

(PSUHVDV SULYDGDV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H HPSUHViULRV UHJLVWUDGRV QD
MXQWDFRPHUFLDO SURGXWRUHVHHPSUHVDVUXUDLVTXHUHDOL]HPDWLYLGDGHVSURGXWLYDVQRVVHWRUHV
LQGXVWULDO DJURLQGXVWULDO FRPHUFLDO H GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV FRRSHUDWLYDV H DVVRFLDo}HV
OHJDOPHQWHFRQVWLWXtGDV


 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

&RPR OLPLWHV Pi[LPRV GH ILQDQFLDPHQWR VHUmR FRQVLGHUDGRV RV SHUFHQWXDLV GHILQLGRV
DEDL[R

•

2VHVWDEHOHFLGRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR

•

&DSLWDO GH *LUR $VVRFLDGR OLPLWDGR D  GR YDORU ILQDQFLDGR SDUD LQYHVWLPHQWR IL[R
SRGHQGRHVVHSHUFHQWXDOHPFDVRVHVSHFLDLVGHYLGDPHQWHMXVWLILFDGRVSHORV SURMHWRV
VHUHOHYDGRSDUDDWp

•

$TXLVLomRLVRODGDGHPDWpULDVSULPDVLQVXPRVHIRUPDomRGHHVWRTXHVILQDQFLDPHQWR
OLPLWDGRDRVYDORUHVGLVSRVWRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR

•

&XVWHLRRVHVWDEHOHFLGRVDSDUWLUGDDYDOLDomRGHULVFRFOLHQWHGHFDGDEHQHILFLiULR

•

&UpGLWRSDUDFRPHUFLDOL]DomRDWpGRRUoDPHQWR







ϲϴ
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2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H GD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGDHPSUHVDREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVOLPLWHV

D

,QYHVWLPHQWRV IL[RV H PLVWRV YLGH 127$   DWp  DQRV LQFOXtGRV DWp  DQRV GH
FDUrQFLD

E

,QYHVWLPHQWRVVHPLIL[RVDWpDQRVLQFOXtGRVDWpDQRVGHFDUrQFLD

F

$TXLVLomRLVRODGDGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRVDWpPHVHVLQFOXtGRVDWpPHVHV GH
FDUrQFLD

G

&XVWHLRSHFXiULRDWpDQR

H

&XVWHLRDJUtFRODDWpDQRV

I

&RPHUFLDOL]DomRDWpGLDV


127$  2 LQYHVWLPHQWR PLVWR UHIHUHVH DRV LQYHVWLPHQWRV FRP FDSLWDO GH JLUR
DVVRFLDGRUHFHEHQGRRFDSLWDOGHJLURTXDQWRDRSUD]RRPHVPRWUDWDPHQWR

127$  2 SUD]R SRGHUi VHU DPSOLDGR SDUD DWp DQRV LQFOXLQGR FDUrQFLD GH DWp  DQRV 
SDUD SURMHWRV GH JHUDomR GH HQHUJLD D SDUWLU GH IRQWHV UHQRYiYHLV VXEVWLWXLomR GH
FRPEXVWtYHLV GH RULJHP IyVVLO SRU IRQWHV UHQRYiYHLV GH HQHUJLD SODQWLR GH IORUHVWDV
VLVWHPDV GH LQWHJUDomRODYRXUDSHFXiULDIORUHVWDRXVLVWHPDVDJURIORUHVWDLVHUHFXSHUDomRGH
iUHDVGHJUDGDGDV

127$(PSURMHWRVSDUDUHJXODUL]DomRHUHFXSHUDomRGHiUHDVGHSUHVHUYDomRSHUPDQHQWH
HRXUHVHUYDOHJDOFRPFXOWXUDVGHORQJRFLFORGHPDWXUDomRRSUD]RSRGHVHUHVWHQGLGRDDWp
 DQRV LQFOXtGDFDUrQFLD GH DWp  DQRV GHVGH TXH WHFQLFDPHQWH MXVWLILFDGR H GH DFRUGR
FRPRSUD]RQHFHVViULRLQHUHQWHDFDGDHVSpFLH

127$ RVOLPLWHVPi[LPRVGHSUD]RVSRGHUmRVHU DPSOLDGRV SDUDFDUrQFLD GH DWpDQRV
H SUD]R WRWDO GH DWp  DQRV SDUD RV SURMHWRV GH IORUHVWDPHQWR H UHIORUHVWDPHQWR HP
FRQIRUPLGDGH FRP R FLFOR GH SURGXomR GD HVSpFLH IORUHVWDO D VHU H[SORUDGD QR
HPSUHHQGLPHQWRILQDQFLDGR


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

 23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20*,52$662&,$'2

2V HQFDUJRV ILQDQFHLURV SDUD LQYHVWLPHQWR FRP RX VHP FDSLWDO GH JLUR RX FXVWHLR
DVVRFLDGR IRUDP GHILQLGRV SHODV 5HVROXo}HV &01 Q  GH  H Q  GH

ϲϵ


 FRQIRUPH DSUHVHQWDGR QD 7DEHOD $ DEDL[R 6REUH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV
LQFLGLUmR E{QXV WRWDLV GH DGLPSOrQFLD GH  LQGHSHQGHQWH GD ORFDOL]DomR GR
HPSUHHQGLPHQWR

7$%(/$$
)1(9(5'((1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20*,5228&867(,2$662&,$'2 DD 


(QFDUJRV)LQDQFHLURV








)LQDOLGDGH





6HWRU5XUDO 
'HPDLV6HWRUHV
&RP
,QWHJUDLV
,QWHJUDLV &RP%{QXV
%{QXV

3RUWH

0LFUR
3HTXHQR
3HTXHQR0pGLR
,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYH


FDSLWDOGHJLURRXFXVWHLR
0pGLR
DVVRFLDGR
*UDQGH




,QYHVWLPHQWRVHP
RSHUDo}HVIORUHVWDLV
GHVWLQDGRVDR
ILQDQFLDPHQWRGHSURMHWRV
GHFRQVHUYDomRHSURWHomR
GRPHLRDPELHQWH
UHFXSHUDomRGHiUHDV
GHJUDGDGDVRXDOWHUDGDVH
GHVHQYROYLPHQWRGH
DWLYLGDGHVVXVWHQWiYHLV





































7RGRVRVSRUWHV

























 (QFDUJRV GR VHWRU 5XUDO DSOLFiYHLV jV RSHUDo}HV FRQWUDWDGDV DWp  FRQIRUPH5HVROXomR
%$&(1&01QGH



 23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52&867(,228&20(5&,$/,=$d®2,62/$'2

6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGHFRQFHGLGRV
H[FOXVLYDPHQWH VH R PXWXiULR SDJDU DV SUHVWDo}HV MXURV H SULQFLSDO  DWp DV GDWDV GRV
UHVSHFWLYRVYHQFLPHQWRVUHVXOWDQGRQRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%




7$%(/$%
)1(9(5'((1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52&867(,228&20(5&,$/,=$d®2,62/$'2 DD 


(QFDUJRV)LQDQFHLURV


)LQDOLGDGH


&XVWHLR&DSLWDO
GH*LURH
&RPHUFLDOL]DomR



3RUWH

6HWRU5XUDO 
&RP
,QWHJUDLV
%{QXV

'HPDLV6HWRUHV
,QWHJUDLV

&RP%{QXV

0LFUR
3HTXHQR
3HTXHQR0pGLR









0pGLR









*UDQGH









 (QFDUJRV GR VHWRU 5XUDO DSOLFiYHLV jV RSHUDo}HV FRQWUDWDGDV DWp  FRQIRUPH5HVROXomR
%$&(1&01QGH

ϳϬ


  )1( 03(  3URJUDPD GH )LQDQFLDPHQWR D 0LFUR H 3HTXHQDV
(PSUHVDVHD(PSUHHQGHGRUHV,QGLYLGXDLV

 2%-(7,92

)RPHQWDU R GHVHQYROYLPHQWR GDV PLFUR H SHTXHQDV HPSUHVDV 03(V  LQFOXVLYH
0LFURHPSUHHQGHGRUHV ,QGLYLGXDLV 0(,V  FRQWULEXLQGR SDUD R IRUWDOHFLPHQWR H DXPHQWR GD
FRPSHWLWLYLGDGHGHVVHVVHJPHQWRVHFRQ{PLFRV

 ),1$/,'$'(

)LQDQFLDU D LPSODQWDomR H[SDQVmR PRGHUQL]DomR UHIRUPD H UHORFDOL]DomR GH
HPSUHHQGLPHQWRV LQFOXVLYH D HODERUDomR GH HVWXGRV DPELHQWDLV H RV LQYHVWLPHQWRV
HVWDEHOHFLGRVQDVFRQGLFLRQDQWHVGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVFRQWHPSODQGR

 $TXLVLomRGHLPyYHOFRPHGLILFDo}HVFRQFOXtGDVHPiUHDXUEDQDUHVSHLWDGRRFULWpULR GH
SUD]RPtQLPRGHPHVHVGHIXQFLRQDPHQWRGDSURSRQHQWHQDDWLYLGDGH
 ,QYHVWLPHQWRV
 &DSLWDOGHJLURDVVRFLDGRDRLQYHVWLPHQWRH[FHWRSDUDRVHPSUHHQGHGRUHVLQGLYLGXDLV
 $TXLVLomRLVRODGDGHEHQVFRPRILPGHIRUPDomRGHHVWRTXHVSDUDYHQGDV QRPHUFDGR
LQWHUQR H H[WHUQR RX LQVXPRV H PDWpULDVSULPDV H[FHWR SDUD RV HPSUHHQGHGRUHV
LQGLYLGXDLV

127$DGPLWHVHH[FOXVLYDPHQWHQRkPELWRGRSUHVHQWHSURJUDPDRILQDQFLDPHQWRSDUD
DFRQVWUXomRSRUSDUWHGHFRQVWUXWRUDVFRPUHFHLWDEUXWDSURMHWDGDHQTXDGUiYHOQRVOLPLWHV
GH PLFUR RX SHTXHQD HPSUHVD GH HVSDoRV ItVLFRV GHVWLQDGRV D 03(V H 0(,V TXH LUmR
GHVHQYROYHU DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV QR LPyYHO GHVGH TXH REVHUYDGDV DV VHJXLQWHV
FRQGLFLRQDQWHV

D DWHQGLPHQWRSULRULWiULRDSURSRVWDVDVHUHPGHVHQYROYLGRVQR6HPLiULGRRXHPPXQLFtSLRV
GHWLSRORJLDV%DL[D5HQGDH(VWDJQDGDGD31'5
E DFRQVWUXWRUDDGPLQLVWUHRHPSUHHQGLPHQWRSRUPHLRGH RIHUWDGHVHUYLoRV GLYHUVRV DRV
ORFDWiULRV
F ROLPLWHGHILQDQFLDPHQWRVHUiGHDWpGRLQYHVWLPHQWR
G WHQKDPDVFRQVWUXWRUDVH[SHULrQFLDFRPSURYDGDGHQRPtQLPR GRLV DQRVGH DWXDomR
QDDWLYLGDGH




ϳϭ


127$   6mR LWHQV SDVVtYHLV GH ILQDQFLDPHQWR GH PDQHLUD LVRODGD RX DVVRFLDGD RV
VHUYLoRV HVSHFtILFRV GH FRQVXOWRULD H RULHQWDomR HPSUHVDULDO LQFOXLQGR FRQWUDWDomR GH
SURILVVLRQDLV SHUPDQHQWHV SURJUDPDV GH WUHLQDPHQWR GHVHQYROYLPHQWR JHUHQFLDO
FDSDFLWDomR WHFQROyJLFD H FDSDFLWDomR SyVFUpGLWR GHVGH TXH FXPXODWLYDPHQWH D  QmR
HQYROYDPLQRYDomRHPSURGXWRVSURFHVVRRXVHUYLoRVHE RVGHVHPEROVRVVHMDP UHDOL]DGRV
GLUHWDPHQWH DRV SUHVWDGRUHV GHVVHV VHUYLoRV 6mR H[HPSORV GHVVHV LWHQV D FDSDFLWDomR GR
TXDGUR IXQFLRQDO GH XPD HPSUHVD HP LPSODQWDomR R WUHLQDPHQWR GH QRYRV IXQFLRQiULRV
UHODFLRQDGRjDPSOLDomRGDFDSDFLGDGHSURGXWLYDRXDFDSDFLWDomRDVVRFLDGDjUHQRYDomR GR
TXDGURGHSHVVRDOGRHPSUHHQGLPHQWR

 ,7(16),1$1&,É9(,6

7RGRV RV EHQV H VHUYLoRV QHFHVViULRV j YLDELOL]DomR GD SURSRVWD FRP H[FHomR DR
GLVSRVWRQRLWHP5HVWULo}HV

127$VmRILQDQFLiYHLVRVYDORUHVUHODWLYRVDSUrPLRVGHVHJXURGRVEHQVGDGRVHPJDUDQWLD
GH ILQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR FRP UHFXUVRV GR )1( H TXH HVWHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV j
DWLYLGDGH SURGXWLYD ILQDQFLDGD DEUDQJHQGR D FRQWUDWDomR H RX UHQRYDomR GH VHJXUR SDUD
YLJrQFLDSHORSUD]RGHDPRUWL]DomRGRILQDQFLDPHQWR

 3Ô%/,&2$/92

(PSUHVDV SULYDGDV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H HPSUHViULRV UHJLVWUDGRV QD
MXQWD FRPHUFLDO  TXH UHDOL]HP DWLYLGDGHV SURGXWLYDV QRV VHWRUHV LQGXVWULDO DJURLQGXVWULDO
WXULVPRFRPHUFLDOHGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVFODVVLILFDGDVFRPRPLFURHPSUHVDRXHPSUHVD
GH SHTXHQR SRUWH VHJXQGR RV FULWpULRV GD /HL *HUDO GDV 03(V LQFOXVLYH R VHJPHQWR GD
(FRQRPLDGD&XOWXUD
0LFURHPSUHHQGHGRUHV,QGLYLGXDLVFODVVLILFDGRVFRQIRUPHD/HL&RPSOHPHQWDUQ 
GH  PRGLILFDGD SHOD /HL &RPSOHPHQWDU Q  GH  LQFOXVLYH DTXHOHV
TXHDWXDPQRVHJPHQWRGD(FRQRPLDGD&XOWXUD

 /,0,7(6'(),1$1&,$0(172

$ (PSUHHQGHGRU,QGLYLGXDODWpGRLQYHVWLPHQWRQHFHVViULROLPLWDGRD5
YLQWHPLOUHDLV 
% 0LFURH3HTXHQD(PSUHVD

L

,QYHVWLPHQWRV)L[RVRVHVWDEHOHFLGRVQD7DEHODGRLWHP²/LPLWHVGH
)LQDQFLDPHQWR

ϳϮ


LL

&DSLWDOGH*LURDVVRFLDGRSDUDDV0LFURH3HTXHQDV(PSUHVDVDWpROLPLWHGHGR
YDORUILQDQFLDGRSDUDRLQYHVWLPHQWRIL[R

LLL

$TXLVLomR GH PDWpULDVSULPDV LQVXPRV RX GH EHQV SDUD IRUPDomR GH HVWRTXH
FRPHUFLDOILQDQFLDPHQWROLPLWDGRDRVYDORUHVLQGLFDGRVQD7DEHODGRLWHP ²
/LPLWHVGH)LQDQFLDPHQWR


 35$=26

2V SUD]RV VHUmR IL[DGRV HP IXQomR GR FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR GR SURMHWR H GD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGREHQHILFLiULRUHVSHLWDGRVRVSUD]RVPi[LPRVGD7DEHOD

127$  QRV ILQDQFLDPHQWRV GH LQYHVWLPHQWRV IL[RV RX PLVWRV GHVWLQDGRV D SURMHWRV GH
DOWD UHOHYkQFLD H HVWUXWXUDQWHV GHILQLGRV QR LWHP J ² 2XWUDV &RQGLo}HV  TXH HVWHMDP
ORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRHPPXQLFtSLRVGH%DL[D5HQGDRX(VWDJQDGRVFRQIRUPHWLSRORJLDGD
31'5HHPiUHDVSULRULWiULDVGR35'1(VHUiFRQVLGHUDGRRPi[LPRGHDQRV LQFOXLQGRDWp
DQRVGHFDUrQFLD 
7$%(/$
)1(03(35$=260É;,026


3UD]R0i[LPR

)LQDOLGDGH
$0LFURHPSUHHQGHGRUHV,QGLYLGXDLV

&DUrQFLD



,QYHVWLPHQWRV

GLDV

%0LFURH3HTXHQDV(PSUHVDV

7RWDO








$TXLVLomRGH,PyYHLV

DQRV

ϭϱĂŶŽƐ

,QYHVWLPHQWRVIL[RVHPLVWRV 

DQRV

DQRV

,PSODQWDomRGHPHLRVGHKRVSHGDJHP

DQRV

DQRV

$TXLVLomRGHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRV 03(,QG~VWULD H
GHEHQVSDUDIRUPDomRGHHVWRTXHFRPHUFLDO 03(





PHVHV



PHVHV

&RPpUFLR 
$TXLVLomRLVRODGDGHLQVXPRV 03(6HUYLoRV 

PHVHV

PHVHV








2LQYHVWLPHQWRPLVWRUHIHUHVHDRVLQYHVWLPHQWRVFRPFDSLWDOGHJLURDVVRFLDGRUHFHEHQGRRFDSLWDOGHJLURTXDQWR DR
SUD]RRPHVPRWUDWDPHQWR



ϳϯ


 (1&$5*26),1$1&(,526(%Ñ186'($',03/È1&,$

 23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20&$3,7$/'(*,52$662&,$'2

2V HQFDUJRV ILQDQFHLURV SDUD LQYHVWLPHQWR FRP RX VHP FDSLWDO GH JLUR RX FXVWHLR
DVVRFLDGRIRUDPGHILQLGRVSHOD5HVROXomR&01QGHFRQIRUPH DSUHVHQWDGR
QD7DEHOD$DEDL[R6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGH
LQGHSHQGHQWHGDORFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR


7$%(/$$
)1(03((1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(,19(67,0(172,1&/86,9(&20*,52$662&,$'2 DD 
(QFDUJRV)LQDQFHLURV
)LQDOLGDGH

,QYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHFDSLWDOGH
JLURDVVRFLDGR

3RUWH

0LFURH3HTXHQR

,QWHJUDLV

&RP%{QXV







 23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2

6REUHRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGLUmRE{QXVWRWDLVGHDGLPSOrQFLDGH FRQFHGLGRV
H[FOXVLYDPHQWH VH R PXWXiULR SDJDU DV SUHVWDo}HV MXURV H SULQFLSDO  DWp DV GDWDV GRV
UHVSHFWLYRVYHQFLPHQWRVUHVXOWDQGRQRVHQFDUJRVDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD%


7$%(/$%
)1(03((1&$5*26),1$1&(,526$18$,6(%Ñ186'($',03/È1&,$
23(5$d¯(6'(&$3,7$/'(*,52,62/$'2 DD 

(QFDUJRV)LQDQFHLURV
)LQDOLGDGH
3RUWH
,QWHJUDLV
&RP%{QXV



&DSLWDOGH*LUR

0LFURH3HTXHQR








127$  e ILQDQFLiYHO D DTXLVLomR GH LQVXPRV SDUD HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GH
PLFURHSHTXHQRSRUWHQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV

L

/LPLWHGHILQDQFLDPHQWRDWpGRYDORUGRLQVXPRDVHUILQDQFLDGR

LL

3UD]RDWpPHVHVLQFOXtGRVDWpPHVHVGHFDUrQFLDH

LLL

7HUmRDWHQGLPHQWRSUHIHUHQFLDORVHPSUHHQGLPHQWRVORFDOL]DGRVQR6HPLiULGRH HP
WLSRORJLDVSULRULWiULDVGD31'5QRWDGDPHQWH%DL[D5HQGDH5HQGD(VWDJQDGD




ϳϰ


  3521$)  3URJUDPD 1DFLRQDO GH )RUWDOHFLPHQWR GD $JULFXOWXUD
)DPLOLDU

2 3URJUDPD 1DFLRQDO GH )RUWDOHFLPHQWR GD $JULFXOWXUD )DPLOLDU 3URQDI  VHJXH UHJUDV
HVSHFtILFDV HVWDEHOHFLGDV HP 5HVROXo}HV GR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO &01  H
GLVFLSOLQDGDV QR 0DQXDO GH &UpGLWR 5XUDO ² 0&5  FRQWHPSODQGR DV VHJXLQWHV OLQKDV GH
FUpGLWR

•

/LQKDGH&UpGLWRSDUD&XVWHLR 3URQDI&RPXP H/LQKDGH&UpGLWRSDUD,QYHVWLPHQWR
3URQDI0DLV$OLPHQWRV 

•

/LQKDGH&UpGLWRSDUD%HQHILFLiULRVGR31&)HGR315$ 3URQDI²*UXSR´$µ 

•

/LQKDGH&UpGLWR0LFURFUpGLWR3URGXWLYR5XUDO 3URQDI²*UXSR´%µ 

•

/LQKDGH&UpGLWRSDUDR*UXSR´$&µ 3URQDI²*UXSR´$&µ 

•

/LQKDGH&UpGLWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD0XOKHUHV 3URQDI²0XOKHU 

•

/LQKDGH&UpGLWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD-RYHQV 3URQDI²-RYHP 

•

/LQKDGH&UpGLWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD$JUHJDomRGH5HQGDj$WLYLGDGH5XUDO 3URQDI²
$JURLQG~VWULD 

•

/LQKDGH&UpGLWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD6LVWHPDV$JURIORUHVWDLV 3URQDI²)ORUHVWD 

•

/LQKDGH&UpGLWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD&RQYLYrQFLDFRPR6HPLiULGR 3URQDI ²
6HPLiULGR 

•

/LQKDGH&UpGLWRGH&XVWHLRSDUD$JURLQG~VWULD)DPLOLDU 3URQDI$JULQI 

•

/LQKDGH&UpGLWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD$JURHFRORJLD 3URQDI$JURHFRORJLD 

•

/LQKDGH&UpGLWRSDUD,QYHVWLPHQWRHP(QHUJLD5HQRYiYHOH6XVWHQWDELOLGDGH$PELHQWDO
3URQDI²(FR 

•

/LQKDGH&UpGLWR0LFURFUpGLWR3URGXWLYR5XUDO²*UXSR%3ODQR6DIUD6HPLiULGR


127$6HPSUHTXHR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDORXR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOEDL[DUHPQRYDV
GLUHWUL]HVRSHUDFLRQDLVSDUDHVWH3URJUDPDHVXDVOLQKDVGHILQDQFLDPHQWRR%DQFRGR1RUGHVWH
SURPRYHUiDVGHYLGDVDOWHUDo}HVHPVHXVQRUPDWLYRV LQWHUQRV












ϳϱ




















$1(;26


$ÉUHDGH)LQDQFLDPHQWRGR)1(6HPLiULGRH$JrQFLDVGR%1%

%ÉUHDGH)LQDQFLDPHQWRGR)1(6HPLiULGRH7LSRORJLDGH0XQLFtSLRVGD31'5
&/LVWDGH0XQLFtSLRVVHJXQGR0LFURUUHJL}HVH7LSRORJLDGD31'5































ϳϲ








ϳϳ





$1(;2$²ÉUHDGH)LQDQFLDPHQWRGR)1(6HPLiULGRH$JrQFLDVGR%1%





























































3DUD FRQVXOWDU HQGHUHoR H WHOHIRQHV GDV $JrQFLDV GR %DQFR GR 1RUGHVWH DFHVVH YLD LQWHUQHW
KWWSZZZEQEJRYEUZHEJXHVWUHGHGHDJHQFLDV RX RV FDQDLV GH DWHQGLPHQWR WHOHI{QLFR  &DSLWDLV H
5HJL}HV0HWURSROLWDQDV 7DULIDGHOLJDomRORFDO 'HPDLVORFDOLGDGHV

ϳϴ







ϳϵ


$1(;2%²ÉUHDGH)LQDQFLDPHQWRGR)1(6HPLiULGRH7LSRORJLDVGH
0XQLFtSLRVGD31'5




































ϴϬ


$1(;2&²0XQLFtSLRV6HJXQGR0LFURUUHJL}HV7LSRORJLDGD31'5H6HPLiULGR

2UGHP
&RG8) 8)
0XQ

081,&Ì3,2

&Ð',*2
,%*(

0,&5255(*,®2

7,32/2*,$31'5

6(0,É5,'2
;





$/

ÉJXD%UDQFD



6HUUDQDGR6HUWmR$ODJRDQR

'LQkPLFD





$/

$QDGLD



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD





$/

$UDSLUDFD



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD





$/

$WDODLD



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

%DUUDGH6DQWR$QW{QLR



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

%DUUDGH6mR0LJXHO



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

%DWDOKD



%DWDOKD

'LQkPLFD





$/

%HOpP



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD


;




;







$/

%HOR0RQWH



%DWDOKD

'LQkPLFD





$/

%RFDGD0DWD



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD

;





$/

%UDQTXLQKD



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

&DFLPELQKDV



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

&DMXHLUR



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

&DPSHVWUH



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

&DPSR$OHJUH



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD





$/

&DPSR*UDQGH



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD





$/

&DQDSL



6HUUDQDGR6HUWmR$ODJRDQR

'LQkPLFD





$/

&DSHOD



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

&DUQHLURV



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD





$/

&Km3UHWD



6HUUDQDGRV4XLORPERV

'LQkPLFD





$/

&RLWpGR1yLD



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD





$/

&RO{QLD/HRSROGLQD



DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

&RTXHLUR6HFR



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

&RUXULSH



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD





$/

&UDtEDV



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD

;





$/

'HOPLUR*RXYHLD



$ODJRDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

%DL[D5HQGD

;





$/

'RLV5LDFKRV



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD

;





$/

(VWUHODGH$ODJRDV



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

)HLUD*UDQGH



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD





$/

)HOL]'HVHUWR



3HQHGR

%DL[D5HQGD





$/

)OH[HLUDV



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

*LUDXGR3RQFLDQR



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD





$/

,EDWHJXDUD



6HUUDQDGRV4XLORPERV

'LQkPLFD





$/

,JDFL



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

,JUHMD1RYD



3HQHGR

%DL[D5HQGD





$/

,QKDSL



6HUUDQDGR6HUWmR$ODJRDQR

'LQkPLFD

;





$/

-DFDUpGRV+RPHQV



%DWDOKD

'LQkPLFD

;





$/

-DFXtSH



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

-DSDUDWLQJD



/LWRUDO1RUWH$ODJRDQR

%DL[D5HQGD





$/

-DUDPDWDLD



%DWDOKD

'LQkPLFD





$/

-HTXLiGD3UDLD



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD





$/

-RDTXLP*RPHV



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

-XQGLi



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

-XQTXHLUR



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD





$/

/DJRDGD&DQRD



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD





$/

/LPRHLURGH$QDGLD



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD





$/

0DFHLy



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

0DMRU,VLGRUR



%DWDOKD

'LQkPLFD





$/

0DUDJRJL



/LWRUDO1RUWH$ODJRDQR

%DL[D5HQGD





$/

0DUDYLOKD



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD





$/

0DUHFKDO'HRGRUR



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

0DULERQGR



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

0DU9HUPHOKR



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

0DWD*UDQGH



6HUUDQDGR6HUWmR$ODJRDQR

'LQkPLFD





$/

0DWUL]GH&DPDUDJLEH



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD



;





;


;


;





;




;


;




;





;



;


;




;
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$/

0HVVLDV



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

0LQDGRUGR1HJUmR



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

0RQWHLUySROLV



%DWDOKD

'LQkPLFD





$/

0XULFL



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

1RYR/LQR



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

2OKRG ÉJXDGDV)ORUHV



%DWDOKD

'LQkPLFD





$/

2OKRG ÉJXDGR&DVDGR



$ODJRDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

%DL[D5HQGD





$/

2OKRG ÉJXD*UDQGH



7UDLSX

'LQkPLFD





$/

2OLYHQoD



%DWDOKD

'LQkPLFD

;





$/

2XUR%UDQFR



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD

;





$/

3DOHVWLQD



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD

;





$/

3DOPHLUDGRVÌQGLRV



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD

;





$/

3mRGH$o~FDU



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD

;





$/

3DULFRQKD



6HUUDQDGR6HUWmR$ODJRDQR

'LQkPLFD





$/

3DULSXHLUD



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

3DVVRGH&DPDUDJLEH



/LWRUDO1RUWH$ODJRDQR

%DL[D5HQGD





$/

3DXOR-DFLQWR



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

3HQHGR



3HQHGR

%DL[D5HQGD





$/

3LDoDEXoX



3HQHGR

%DL[D5HQGD





$/

3LODU



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

3LQGRED



6HUUDQDGRV4XLORPERV

'LQkPLFD





$/

3LUDQKDV



$ODJRDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

%DL[D5HQGD





$/

3RoRGDV7ULQFKHLUDV



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD





$/

3RUWR&DOYR



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

3RUWRGH3HGUDV



/LWRUDO1RUWH$ODJRDQR

%DL[D5HQGD





$/

3RUWR5HDOGR&ROpJLR



3HQHGR

%DL[D5HQGD





$/

4XHEUDQJXOR



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

5LR/DUJR



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

5RWHLUR



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD





$/

6DQWD/X]LDGR1RUWH



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

6DQWDQDGR,SDQHPD



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD





$/

6DQWDQDGR0XQGD~



6HUUDQDGRV4XLORPERV

'LQkPLFD





$/

6mR%UiV



7UDLSX

'LQkPLFD





$/

6mR-RVpGD/DMH



6HUUDQDGRV4XLORPERV

'LQkPLFD





$/

6mR-RVpGD7DSHUD



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD





$/

6mR/XtVGR4XLWXQGH



0DWD$ODJRDQD

%DL[D5HQGD





$/

6mR0LJXHOGRV&DPSRV



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD





$/

6mR0LJXHOGRV0LODJUHV



/LWRUDO1RUWH$ODJRDQR

%DL[D5HQGD





$/

6mR6HEDVWLmR



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD





$/

6DWXED



0DFHLy

$OWD5HQGD





$/

6HQDGRU5XL3DOPHLUD



6DQWDQDGR,SDQHPD

'LQkPLFD





$/

7DQTXHG $UFD



3DOPHLUDGRVÌQGLRV

%DL[D5HQGD





$/

7DTXDUDQD



$UDSLUDFD

%DL[D5HQGD

;
;



;
;



;








;
;




;




;




;






;









$/

7HRW{QLR9LOHOD



6mR0LJXHOGRV&DPSRV

%DL[D5HQGD





$/

7UDLSX



7UDLSX

'LQkPLFD





$/

8QLmRGRV3DOPDUHV



6HUUDQDGRV4XLORPERV

'LQkPLFD





$/

9LoRVD



6HUUDQDGRV4XLORPERV

'LQkPLFD





%$

$EDtUD



6HDEUD

'LQkPLFD





%$

$EDUp



3DXOR$IRQVR

'LQkPLFD





%$

$FDMXWLED



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD





%$

$GXVWLQD



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

ÉJXD)ULD



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

eULFR&DUGRVR



/LYUDPHQWRGR%UXPDGR

'LQkPLFD





%$

$LTXDUD



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

$ODJRLQKDV



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD





%$

$OFREDoD



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

$OPDGLQD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD

;



;
;


;





ϴϮ





2UGHP
&RG8) 8)
0XQ

081,&Ì3,2

&Ð',*2
,%*(

0,&5255(*,®2

7,32/2*,$31'5

6(0,É5,'2





%$

$PDUJRVD



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

$PpOLD5RGULJXHV



&DWX

(VWDJQDGD

;





%$

$PpULFD'RXUDGD



,UHFr

(VWDJQDGD

;





%$

$QDJp



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

$QGDUDt



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

$QGRULQKD



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD





%$

$QJLFDO



&RWHJLSH

'LQkPLFD





%$

$QJXHUD



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

$QWDV



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

$QW{QLR&DUGRVR



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

$QW{QLR*RQoDOYHV



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD





%$

$SRUi



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD





%$

$SXDUHPD



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

$UDFDWX



%UXPDGR

(VWDJQDGD





%$

$UDoDV



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD





%$

$UDFL



6HUULQKD

(VWDJQDGD





%$

$UDPDUL



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD





%$

$UDWDFD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

$UDWXtSH



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

$XUHOLQR/HDO



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

%DLDQySROLV



%DUUHLUDV

'LQkPLFD





%$

%DL[D*UDQGH



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

%DQ]Dr



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

%DUUD



%DUUD

'LQkPLFD

;





%$

%DUUDGD(VWLYD



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

%DUUDGR&KRoD



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

%DUUDGR0HQGHV



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

%DUUDGR5RFKD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

%DUUHLUDV



%DUUHLUDV

'LQkPLFD





%$

%DUUR$OWR



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

%DUURFDV



6HUULQKD

(VWDJQDGD





%$

%DUUR3UHWR



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

%HOPRQWH



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

%HOR&DPSR



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

%LULWLQJD



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

%RD1RYD



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

%RD9LVWDGR7XSLP



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

%RP-HVXVGD/DSD



%RP-HVXVGD/DSD

%DL[D5HQGD

;





%$

%RP-HVXVGD6HUUD



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

%RQLQDO



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

%RQLWR



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

%RTXLUD



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

%RWXSRUm



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

%UHM}HV



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

%UHMROkQGLD



&RWHJLSH

'LQkPLFD

;





%$

%URWDVGH0DFD~EDV



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

%UXPDGR



%UXPDGR

(VWDJQDGD





%$

%XHUDUHPD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

%XULWLUDPD



%DUUD

'LQkPLFD

;





%$

&DDWLED



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

&DEDFHLUDVGR3DUDJXDoX



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

&DFKRHLUD



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

&DFXOp



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

&DpP



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

&DHWDQRV



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

&DHWLWp



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

&DIDUQDXP



,UHFr

(VWDJQDGD

;



;



;



;


;







;



;





;


;
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%$

&DLUX



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

&DOGHLUmR*UDQGH



-DFRELQD

(VWDJQDGD





%$

&DPDFDQ



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

&DPDoDUL



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

&DPDPX



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

&DPSR$OHJUHGH/RXUGHV



-XD]HLUR

(VWDJQDGD





%$

&DPSR)RUPRVR



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD





%$

&DQiSROLV



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD





%$

&DQDUDQD



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

&DQDYLHLUDV



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

&DQGHDO



6HUULQKD

(VWDJQDGD





%$

&DQGHLDV



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

&DQGLED



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

&kQGLGR6DOHV



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

&DQVDQomR



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD

;





%$

&DQXGRV



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD

;





%$

&DSHODGR$OWR$OHJUH



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

&DSLP*URVVR



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

&DUDtEDV



%UXPDGR

(VWDJQDGD





%$

&DUDYHODV



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

&DUGHDOGD6LOYD



(QWUH5LRV

%DL[D5HQGD





%$

&DULQKDQKD



%RP-HVXVGD/DSD

%DL[D5HQGD

;





%$

&DVD1RYD



-XD]HLUR

(VWDJQDGD

;





%$

&DVWUR$OYHV



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

&DWROkQGLD



%DUUHLUDV

'LQkPLFD





%$

&DWX



&DWX

(VWDJQDGD





%$

&DWXUDPD



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

&HQWUDO



,UHFr

(VWDJQDGD

;





%$

&KRUURFKy



3DXOR$IRQVR

'LQkPLFD

;





%$

&tFHUR'DQWDV



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

&LSy



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

&RDUDFL



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

&RFRV



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD





%$

&RQFHLomRGD)HLUD



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

&RQFHLomRGR$OPHLGD



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

&RQFHLomRGR&RLWp



6HUULQKD

(VWDJQDGD





%$

&RQFHLomRGR-DFXtSH



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

&RQGH



(QWUH5LRV

%DL[D5HQGD





%$

&RQGH~ED



%UXPDGR

(VWDJQDGD

;





%$

&RQWHQGDVGR6LQFRUi



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

&RUDomRGH0DULD



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

&RUGHLURV



%UXPDGR

(VWDJQDGD

;





%$

&RULEH



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD

;





%$

&RURQHO-RmR6i



-HUHPRDER

'LQkPLFD

;





%$

&RUUHQWLQD



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD





%$

&RWHJLSH



&RWHJLSH

'LQkPLFD





%$

&UDYROkQGLD



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

&ULVySROLV



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD





%$

&ULVWySROLV



&RWHJLSH

'LQkPLFD





%$

&UX]GDV$OPDV



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

&XUDoi



-XD]HLUR

(VWDJQDGD





%$

'iULR0HLUD



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD





%$

'LDVG ÉYLOD



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

'RP%DVtOLR



/LYUDPHQWRGR%UXPDGR

'LQkPLFD





%$

'RP0DFHGR&RVWD



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

(OtVLR0HGUDGR



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

(QFUX]LOKDGD



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD

;

;




;
;


;


;



;



;





;



;







;
;



;



;
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%$

(QWUH5LRV



(QWUH5LRV

%DL[D5HQGD





%$

(VSODQDGD



(QWUH5LRV

%DL[D5HQGD





%$

(XFOLGHVGD&XQKD



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD





%$

(XQiSROLV



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

)iWLPD



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

)HLUDGD0DWD



%RP-HVXVGD/DSD

%DL[D5HQGD

;





%$

)HLUDGH6DQWDQD



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

)LODGpOILD



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD





%$

)LUPLQR$OYHV



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

)ORUHVWD$]XO



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

)RUPRVDGR5LR3UHWR



%DUUHLUDV

'LQkPLFD





%$

*DQGX



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

*DYLmR



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

*HQWLRGR2XUR



,UHFr

(VWDJQDGD

;





%$

*OyULD



3DXOR$IRQVR

'LQkPLFD





%$

*RQJRJL



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

*RYHUQDGRU0DQJDEHLUD



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

*XDMHUX



%UXPDGR

(VWDJQDGD





%$

*XDQDPEL



*XDQDPEL

(VWDJQDGD





%$

*XDUDWLQJD



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

+HOLySROLV



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

,DoX



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

,ELDVVXFr



*XDQDPEL

(VWDJQDGD





%$

,ELFDUDt



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,ELFRDUD



6HDEUD

'LQkPLFD





%$

,ELFXt



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD





%$

,ELSHED



,UHFr

(VWDJQDGD

;





%$

,ELSLWDQJD



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

,ELTXHUD



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

,ELUDSLWDQJD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,ELUDSXm



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

,ELUDWDLD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,ELWLDUD



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

,ELWLWi



,UHFr

(VWDJQDGD

;





%$

,ERWLUDPD



%DUUD

'LQkPLFD

;





%$

,FKX



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

,JDSRUm



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

,JUDSL~QD



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

,JXDt



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD





%$

,OKpXV



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,QKDPEXSH



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD

;





%$

,SHFDHWi



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

,SLD~



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,SLUi



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

,SXSLDUD



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

,UDMXED



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

,UDPDLD



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

,UDTXDUD



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

,UDUi



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

,UHFr



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

,WDEHOD



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

,WDEHUDED



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD





%$

,WDEXQD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,WDFDUp



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,WDHWp



6HDEUD

'LQkPLFD





%$

,WDJL



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

,WDJLEi



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD

;



;





;



;
;


;


;








;




;


;


;



;
;
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%$

,WDJLPLULP



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

,WDJXDoXGD%DKLD



%DUUD

'LQkPLFD





%$

,WDMXGR&RO{QLD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,WDMXtSH



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,WDPDUDMX



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

,WDPDUL



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,WDPEp



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD





%$

,WDQDJUD



&DWX

(VWDJQDGD





%$

,WDQKpP



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

,WDSDULFD



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

,WDSp



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,WDSHEL



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,WDSHWLQJD



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD





%$

,WDSLFXUX



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD





%$

,WDSLWDQJD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

,WDTXDUD



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

,WDUDQWLP



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD

;





%$

,WDWLP



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

,WLUXoX



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

,WL~ED



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD

;





%$

,WRURUy



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD

;





%$

,WXDoX



%UXPDGR

(VWDJQDGD





%$

,WXEHUi



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

,XL~



*XDQDPEL

(VWDJQDGD





%$

-DERUDQGL



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD





%$

-DFDUDFL



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

-DFRELQD



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

-DJXDTXDUD



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

-DJXDUDUL



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD

;





%$

-DJXDULSH



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

-DQGDtUD



(QWUH5LRV

%DL[D5HQGD





%$

-HTXLp



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

-HUHPRDER



-HUHPRDER

'LQkPLFD

;





%$

-LTXLULoi



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

-LWD~QD



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

-RmR'RXUDGR



,UHFr

(VWDJQDGD

;





%$

-XD]HLUR



-XD]HLUR

(VWDJQDGD

;





%$

-XFXUXoX



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

-XVVDUD



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

-XVVDUL



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

-XVVLDSH



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

/DIDLHWH&RXWLQKR



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

/DJRD5HDO



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

/DMH



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

/DMHGmR



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

/DMHGLQKR



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

/DMHGRGR7DERFDO



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

/DPDUmR



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

/DSmR



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

/DXURGH)UHLWDV



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

/HQoyLV



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

/LFtQLRGH$OPHLGD



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

/LYUDPHQWRGH1RVVD6HQKRUD



/LYUDPHQWRGR%UXPDGR

'LQkPLFD





%$

/XtV(GXDUGR0DJDOKmHV



%DUUHLUDV

'LQkPLFD





%$

0DFDMXED



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

0DFDUDQL



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD

;





%$

0DFD~EDV



%RTXLUD

'LQkPLFD

;

;





;






;
;



;


;








;






;


;
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%$

0DFXUXUp



3DXOR$IRQVR

'LQkPLFD





%$

0DGUHGH'HXV



6DOYDGRU

$OWD5HQGD

;





%$

0DHWLQJD



%UXPDGR

(VWDJQDGD

;





%$

0DLTXLQLTXH



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD

;





%$

0DLUL



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

0DOKDGD



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

0DOKDGDGH3HGUDV



%UXPDGR

(VWDJQDGD

;





%$

0DQRHO9LWRULQR



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD





%$

0DQVLGmR



&RWHJLSH

'LQkPLFD





%$

0DUDFiV



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

0DUDJRJLSH



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

0DUD~



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

0DUFLRQtOLR6RX]D



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

0DVFRWH



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

0DWDGH6mR-RmR



&DWX

(VWDJQDGD





%$

0DWLQD



*XDQDPEL

(VWDJQDGD





%$

0HGHLURV1HWR



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

0LJXHO&DOPRQ



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

0LODJUHV



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

0LUDQJDED



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

0LUDQWH



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

0RQWH6DQWR



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD

;





%$

0RUSDUi



%DUUD

'LQkPLFD

;





%$

0RUURGR&KDSpX



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

0RUWXJDED



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

0XFXJr



6HDEUD

'LQkPLFD





%$

0XFXUL



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

0XOXQJXGR0RUUR



,UHFr

(VWDJQDGD

;





%$

0XQGR1RYR



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

0XQL])HUUHLUD



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

0XTXpPGH6mR)UDQFLVFR



%DUUD

'LQkPLFD





%$

0XULWLED



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

0XWXtSH



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

1D]DUp



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

1LOR3HoDQKD



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

1RUGHVWLQD



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD

;





%$

1RYD&DQDm



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

1RYD)iWLPD



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

1RYD,ELi



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

1RYD,WDUDQD



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

1RYD5HGHQomR



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

1RYD6RXUH



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

1RYD9LoRVD



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

1RYR+RUL]RQWH



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

1RYR7ULXQIR



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

2OLQGLQD



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

2OLYHLUDGRV%UHMLQKRV



%RTXLUD

'LQkPLFD





%$

2XULoDQJDV



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

2XUROkQGLD



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

3DOPDVGH0RQWH$OWR



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

3DOPHLUDV



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

3DUDPLULP



/LYUDPHQWRGR%UXPDGR

'LQkPLFD

;





%$

3DUDWLQJD



%RP-HVXVGD/DSD

%DL[D5HQGD

;





%$

3DULSLUDQJD



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD





%$

3DX%UDVLO



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

3DXOR$IRQVR



3DXOR$IRQVR

'LQkPLFD

;





%$

3pGH6HUUD



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;



;


;



;



;



;



;










;



;
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%$

3HGUmR



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

3HGUR$OH[DQGUH



-HUHPRDER

'LQkPLFD

;





%$

3LDWm



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

3LOmR$UFDGR



-XD]HLUR

(VWDJQDGD

;





%$

3LQGDt



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

3LQGREDoX



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD

;





%$

3LQWDGDV



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

3LUDtGR1RUWH



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

3LULSi



%UXPDGR

(VWDJQDGD

;





%$

3LULWLED



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

3ODQDOWLQR



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

3ODQDOWR



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD

;





%$

3Ro}HV



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD





%$

3RMXFD



&DWX

(VWDJQDGD





%$

3RQWR1RYR



-DFRELQD

(VWDJQDGD





%$

3RUWR6HJXUR



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

3RWLUDJXi



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD





%$

3UDGR



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

3UHVLGHQWH'XWUD



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

3UHVLGHQWH-kQLR4XDGURV



%UXPDGR

(VWDJQDGD





%$

3UHVLGHQWH7DQFUHGR1HYHV



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

4XHLPDGDV



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD

;





%$

4XLMLQJXH



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD

;





%$

4XL[DEHLUD



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

5DIDHO-DPEHLUR



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

5HPDQVR



-XD]HLUR

(VWDJQDGD

;





%$

5HWLUROkQGLD



6HUULQKD

(VWDJQDGD





%$

5LDFKmRGDV1HYHV



%DUUHLUDV

'LQkPLFD





%$

5LDFKmRGR-DFXtSH



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

5LDFKRGH6DQWDQD



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

5LEHLUDGR$PSDUR



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

5LEHLUDGR3RPEDO



5LEHLUDGR3RPEDO

%DL[D5HQGD

;





%$

5LEHLUmRGR/DUJR



,WDSHWLQJD

(VWDJQDGD

;





%$

5LRGH&RQWDV



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

5LRGR$QW{QLR



%UXPDGR

(VWDJQDGD

;





%$

5LRGR3LUHV



/LYUDPHQWRGR%UXPDGR

'LQkPLFD

;





%$

5LR5HDO



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD





%$

5RGHODV



3DXOR$IRQVR

'LQkPLFD

;





%$

5X\%DUERVD



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

6DOLQDVGD0DUJDULGD



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

6DOYDGRU



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

6DQWD%iUEDUD



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

6DQWD%UtJLGD



-HUHPRDER

'LQkPLFD

;





%$

6DQWD&UX]&DEUiOLD



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

6DQWD&UX]GD9LWyULD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

6DQWD,QrV



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

6DQWDOX]



6HUULQKD

(VWDJQDGD





%$

6DQWD/X]LD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

6DQWD0DULDGD9LWyULD



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD





%$

6DQWDQD



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD





%$

6DQWDQySROLV



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

6DQWD5LWDGH&iVVLD



&RWHJLSH

'LQkPLFD





%$

6DQWD7HUHVLQKD



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

6DQWR$PDUR



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

6DQWR$QW{QLRGH-HVXV



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

6DQWR(VWrYmR



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

6mR'HVLGpULR



%DUUHLUDV

'LQkPLFD

;



;


;


;


;
;



;








;
;



;
;


;



;
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%$

6mR'RPLQJRV



6HUULQKD

(VWDJQDGD





%$

6mR)pOL[



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD

;





%$

6mR)pOL[GR&RULEH



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD





%$

6mR)HOLSH



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

6mR)UDQFLVFRGR&RQGH



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

6mR*DEULHO



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

6mR*RQoDORGRV&DPSRV



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

6mR-RVpGD9LWyULD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

6mR-RVpGR-DFXtSH



-DFRELQD

(VWDJQDGD





%$

6mR0LJXHOGDV0DWDV



-HTXLp

(VWDJQDGD





%$

6mR6HEDVWLmRGR3DVVp



&DWX

(VWDJQDGD





%$

6DSHDoX



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

6iWLUR'LDV



$ODJRLQKDV

(VWDJQDGD





%$

6DXEDUD



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

6D~GH



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

6HDEUD



6HDEUD

'LQkPLFD

;





%$

6HEDVWLmR/DUDQMHLUDV



*XDQDPEL

(VWDJQDGD

;





%$

6HQKRUGR%RQILP



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD

;





%$

6HUUDGR5DPDOKR



%RP-HVXVGD/DSD

%DL[D5HQGD

;





%$

6HQWR6p



-XD]HLUR

(VWDJQDGD

;





%$

6HUUD'RXUDGD



6DQWD0DULDGD9LWyULD

'LQkPLFD

;





%$

6HUUD3UHWD



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

6HUULQKD



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

6HUUROkQGLD



-DFRELQD

(VWDJQDGD





%$

6LP}HV)LOKR



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

6tWLRGR0DWR



%RP-HVXVGD/DSD

%DL[D5HQGD

;





%$

6tWLRGR4XLQWR



-HUHPRDER

'LQkPLFD

;





%$

6REUDGLQKR



-XD]HLUR

(VWDJQDGD

;





%$

6RXWR6RDUHV



,UHFr

(VWDJQDGD

;





%$

7DERFDVGR%UHMR9HOKR



&RWHJLSH

'LQkPLFD

;





%$

7DQKDoX



%UXPDGR

(VWDJQDGD

;





%$

7DQTXH1RYR



%RTXLUD

'LQkPLFD

;





%$

7DQTXLQKR



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD

;





%$

7DSHURi



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

7DSLUDPXWi



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD





%$

7HL[HLUDGH)UHLWDV



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

7HRGRUR6DPSDLR



)HLUDGH6DQWDQD

(VWDJQDGD





%$

7HRILOkQGLD



6HUULQKD

(VWDJQDGD





%$

7HROkQGLD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

7HUUD1RYD



&DWX

(VWDJQDGD





%$

7UHPHGDO



%UXPDGR

(VWDJQDGD

;





%$

7XFDQR



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD

;





%$

8DXi



(XFOLGHVGD&XQKD

%DL[D5HQGD

;





%$

8EDtUD



-HTXLp

(VWDJQDGD

;





%$

8EDLWDED



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

8EDWm



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

8LEDt



,UHFr

(VWDJQDGD





%$

8PEXUDQDV



6HQKRUGR%RQILP

(VWDJQDGD





%$

8QD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

8UDQGL



*XDQDPEL

(VWDJQDGD





%$

8UXoXFD



,OKpXV,WDEXQD

(VWDJQDGD





%$

8WLQJD



6HDEUD

'LQkPLFD





%$

9DOHQoD



9DOHQoD

(VWDJQDGD





%$

9DOHQWH



6HUULQKD

(VWDJQDGD

;





%$

9iU]HDGD5RoD



,WDEHUDED

%DL[D5HQGD

;





%$

9iU]HDGR3RoR



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;





%$

9iU]HD1RYD



-DFRELQD

(VWDJQDGD

;


;



;



;




;



;




;



;






;
;


;


;
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%$

9DU]HGR



6DQWR$QW{QLRGH-HVXV

(VWDJQDGD





%$

9HUD&UX]



6DOYDGRU

$OWD5HQGD





%$

9HUHGD



3RUWR6HJXUR

(VWDJQDGD





%$

9LWyULDGD&RQTXLVWD



9LWyULDGD&RQTXLVWD

(VWDJQDGD





%$

:DJQHU



6HDEUD

'LQkPLFD





%$

:DQGHUOH\



&RWHJLSH

'LQkPLFD
(VWDJQDGD

6(0,É5,'2




;
;








%$

:HQFHVODX*XLPDUmHV



,OKpXV,WDEXQD





%$

;LTXH;LTXH



%DUUD

'LQkPLFD

;





&(

$EDLDUD



%UHMR6DQWR

%DL[D5HQGD

;





&(

$FDUDSH



%DWXULWp

%DL[D5HQGD





&(

$FDUD~



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

$FRSLDUD



6HUWmRGH6HQDGRU3RPSHX

%DL[D5HQGD

;





&(

$LXDED



6HUWmRGH,QKDPXQV

%DL[D5HQGD

;





&(

$OFkQWDUDV



0HUXRFD

%DL[D5HQGD

;





&(

$OWDQHLUD



&DULULDoX

%DL[D5HQGD

;





&(

$OWR6DQWR



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD





&(

$PRQWDGD



,WDSLSRFD

%DL[D5HQGD





&(

$QWRQLQDGR1RUWH



9iU]HD$OHJUH

%DL[D5HQGD





&(

$SXLDUpV



0pGLR&XUX

%DL[D5HQGD





&(

$TXLUD]



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD





&(

$UDFDWL



/LWRUDOGH$UDFDWL

(VWDJQDGD

;





&(

$UDFRLDED



%DWXULWp

%DL[D5HQGD

;





&(

$UDUHQGi



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

$UDULSH



&KDSDGDGR$UDULSH

%DL[D5HQGD

;





&(

$UDWXED



%DWXULWp

%DL[D5HQGD

;





&(

$UQHLUR]



6HUWmRGH,QKDPXQV

%DL[D5HQGD

;





&(

$VVDUp



&KDSDGDGR$UDULSH

%DL[D5HQGD

;





&(

$XURUD



%DUUR

%DL[D5HQGD

;





&(

%DL[LR



/DYUDVGD0DQJDEHLUD

%DL[D5HQGD

;





&(

%DQDEXL~



6HUWmRGH4XL[HUDPRELP

'LQkPLFD

;





&(

%DUEDOKD



&DULUL

(VWDJQDGD

;





&(

%DUUHLUD



&KRUR]LQKR

'LQkPLFD

;





&(

%DUUR



%DUUR

%DL[D5HQGD

;





&(

%DUURTXLQKD



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

%DWXULWp



%DWXULWp

%DL[D5HQGD





&(

%HEHULEH



&DVFDYHO

'LQkPLFD





&(

%HOD&UX]



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

%RD9LDJHP



6HUWmRGH4XL[HUDPRELP

'LQkPLFD

;





&(

%UHMR6DQWR



%UHMR6DQWR

%DL[D5HQGD

;





&(

&DPRFLP



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

&DPSRV6DOHV



&KDSDGDGR$UDULSH

%DL[D5HQGD

;





&(

&DQLQGp



&DQLQGp

'LQkPLFD

;





&(

&DSLVWUDQR



%DWXULWp

%DL[D5HQGD

;





&(

&DULGDGH



&DQLQGp

'LQkPLFD

;





&(

&DULUp



6REUDO

(VWDJQDGD

;





&(

&DULULDoX



&DULULDoX

%DL[D5HQGD

;





&(

&DUL~V



9iU]HD$OHJUH

%DL[D5HQGD

;





&(

&DUQDXEDO



,ELDSDED

%DL[D5HQGD





&(

&DVFDYHO



&DVFDYHO

'LQkPLFD





&(

&DWDULQD



6HUWmRGH,QKDPXQV

%DL[D5HQGD

;





&(

&DWXQGD



6DQWD4XLWpULD

'LQkPLFD

;





&(

&DXFDLD



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD

;





&(

&HGUR



,JXDWX

'LQkPLFD





&(

&KDYDO



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

&KRUy



6HUWmRGH4XL[HUDPRELP

'LQkPLFD

;





&(

&KRUR]LQKR



&KRUR]LQKR

'LQkPLFD

;





&(

&RUHD~



&RUHD~

%DL[D5HQGD

;

;



;


;
;




;





;



;
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&(

&UDWH~V



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

&UDWR



&DULUL

(VWDJQDGD

;





&(

&URDWi



,ELDSDED

%DL[D5HQGD





&(

&UX]



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

'HSXWDGR,UDSXDQ3LQKHLUR
3LQKHLUR



6HUWmRGH6HQDGRU3RPSHX

%DL[D5HQGD





&(

(UHUr



6HUUDGR3HUHLUR

%DL[D5HQGD





&(

(XVpELR



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD





&(

)DULDV%ULWR



&DULULDoX

%DL[D5HQGD





&(

)RUTXLOKD



6REUDO

(VWDJQDGD





&(

)RUWDOH]D



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD





&(

)RUWLP



/LWRUDOGH$UDFDWL

(VWDJQDGD





&(

)UHFKHLULQKD



&RUHD~

%DL[D5HQGD

;





&(

*HQHUDO6DPSDLR



0pGLR&XUX

%DL[D5HQGD

;





&(

*UDoD



6REUDO

(VWDJQDGD





&(

*UDQMD



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

*UDQMHLUR



&DULULDoX

%DL[D5HQGD





&(

*URDtUDV



6REUDO

(VWDJQDGD





&(

*XDL~ED



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD





&(

*XDUDFLDEDGR1RUWH



,ELDSDED

%DL[D5HQGD

;





&(

*XDUDPLUDQJD



%DWXULWp

%DL[D5HQGD

;





&(

+LGUROkQGLD



6DQWD4XLWpULD

'LQkPLFD

;





&(

+RUL]RQWH



3DFDMXV

'LQkPLFD

;





&(

,EDUHWDPD



6HUWmRGH4XL[HUDPRELP

'LQkPLFD

;





&(

,ELDSLQD



,ELDSDED

%DL[D5HQGD

;





&(

,ELFXLWLQJD



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

,FDSXt



/LWRUDOGH$UDFDWL

(VWDJQDGD

;





&(

,Fy



,JXDWX

'LQkPLFD

;





&(

,JXDWX



,JXDWX

'LQkPLFD

;





&(

,QGHSHQGrQFLD



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

,SDSRUDQJD



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

,SDXPLULP



/DYUDVGD0DQJDEHLUD

%DL[D5HQGD

;





&(

,SX



,SX

%DL[D5HQGD

;





&(

,SXHLUDV



,SX

%DL[D5HQGD

;





&(

,UDFHPD



6HUUDGR3HUHLUR

%DL[D5HQGD

;





&(

,UDXoXED



6REUDO

(VWDJQDGD

;





&(

,WDLoDED



/LWRUDOGH$UDFDWL

(VWDJQDGD

;





&(

,WDLWLQJD



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD





&(

,WDSDJp



8UXEXUHWDPD

%DL[D5HQGD

;





&(

,WDSLSRFD



,WDSLSRFD

%DL[D5HQGD

;





&(

,WDSL~QD



%DWXULWp

%DL[D5HQGD

;





&(

,WDUHPD



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

,WDWLUD



&DQLQGp

'LQkPLFD

;





&(

-DJXDUHWDPD



0pGLR-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

-DJXDULEDUD



0pGLR-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

-DJXDULEH



0pGLR-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

-DJXDUXDQD



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

-DUGLP



&DULUL

(VWDJQDGD

;





&(

-DWL



%UHMR6DQWR

%DL[D5HQGD





&(

-LMRFDGH-HULFRDFRDUD



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

-XD]HLURGR1RUWH



&DULUL

(VWDJQDGD

;





&(

-XFiV



9iU]HD$OHJUH

%DL[D5HQGD

;





&(

/DYUDVGD0DQJDEHLUD



/DYUDVGD0DQJDEHLUD

%DL[D5HQGD

;





&(

/LPRHLURGR1RUWH



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

0DGDOHQD



6HUWmRGH4XL[HUDPRELP

'LQkPLFD





&(

0DUDFDQD~



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD





&(

0DUDQJXDSH



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD





&(

0DUFR



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD

;


;
;


;
;



;


;
;







;



;


;
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&(

0DUWLQySROH



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

0DVVDSr



6REUDO

(VWDJQDGD

;





&(

0DXULWL



%DUUR

%DL[D5HQGD

;





&(

0HUXRFD



0HUXRFD

%DL[D5HQGD

;





&(

0LODJUHV



%UHMR6DQWR

%DL[D5HQGD

;





&(

0LOKm



6HUWmRGH6HQDGRU3RPSHX

%DL[D5HQGD

;





&(

0LUDtPD



6REUDO

(VWDJQDGD

;





&(

0LVVmR9HOKD



&DULUL

(VWDJQDGD

;





&(

0RPEDoD



6HUWmRGH6HQDGRU3RPSHX

%DL[D5HQGD

;





&(

0RQVHQKRU7DERVD



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

0RUDGD1RYD



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD





&(

0RUD~MR



&RUHD~

%DL[D5HQGD





&(

0RUULQKRV



/LWRUDOGH&DPRFLPH$FDUD~

%DL[D5HQGD





&(

0XFDPER



6REUDO

(VWDJQDGD

;





&(

0XOXQJX



%DWXULWp

%DL[D5HQGD

;





&(

1RYD2OLQGD



&DULUL

(VWDJQDGD

;





&(

1RYD5XVVDV



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

1RYR2ULHQWH



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

2FDUD



&KRUR]LQKR

'LQkPLFD

;





&(

2UyV



,JXDWX

'LQkPLFD

;





&(

3DFDMXV



3DFDMXV

'LQkPLFD





&(

3DFDWXED



)RUWDOH]D

$OWD5HQGD





&(

3DFRWL



%DWXULWp

%DL[D5HQGD

;





&(

3DFXMi



6REUDO

(VWDJQDGD

;





&(

3DOKDQR



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

3DOPiFLD



%DWXULWp

%DL[D5HQGD





&(

3DUDFXUX



%DL[R&XUX

%DL[D5HQGD





&(

3DUDLSDED



%DL[R&XUX

%DL[D5HQGD





&(

3DUDPEX



6HUWmRGH,QKDPXQV

%DL[D5HQGD

;





&(

3DUDPRWL



&DQLQGp

'LQkPLFD

;





&(

3HGUD%UDQFD



6HUWmRGH6HQDGRU3RPSHX

%DL[D5HQGD

;





&(

3HQDIRUWH



%UHMR6DQWR

%DL[D5HQGD

;





&(

3HQWHFRVWH



0pGLR&XUX

%DL[D5HQGD

;





&(

3HUHLUR



6HUUDGR3HUHLUR

%DL[D5HQGD

;





&(

3LQGRUHWDPD



&DVFDYHO

'LQkPLFD





&(

3LTXHW&DUQHLUR



6HUWmRGH6HQDGRU3RPSHX

%DL[D5HQGD

;





&(

3LUHV)HUUHLUD



,SX

%DL[D5HQGD

;





&(

3RUDQJD



,SX

%DL[D5HQGD

;





&(

3RUWHLUDV



&DULUL

(VWDJQDGD

;





&(

3RWHQJL



&KDSDGDGR$UDULSH

%DL[D5HQGD

;





&(

3RWLUHWDPD



6HUUDGR3HUHLUR

%DL[D5HQGD

;





&(

4XLWHULDQySROLV



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

4XL[DGi



6HUWmRGH4XL[HUDPRELP

'LQkPLFD

;





&(

4XL[HO{



,JXDWX

'LQkPLFD

;





&(

4XL[HUDPRELP



6HUWmRGH4XL[HUDPRELP

'LQkPLFD

;





&(

4XL[HUp



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

5HGHQomR



%DWXULWp

%DL[D5HQGD

;





&(

5HULXWDED



,SX

%DL[D5HQGD

;





&(

5XVVDV



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

6DERHLUR



6HUWmRGH,QKDPXQV

%DL[D5HQGD

;





&(

6DOLWUH



&KDSDGDGR$UDULSH

%DL[D5HQGD

;





&(

6DQWDQDGR$FDUD~



6REUDO

(VWDJQDGD

;





&(

6DQWDQDGR&DULUL



&DULUL

(VWDJQDGD

;





&(

6DQWD4XLWpULD



6DQWD4XLWpULD

'LQkPLFD

;





&(

6mR%HQHGLWR



,ELDSDED

%DL[D5HQGD





&(

6mR*RQoDORGR$PDUDQWH



%DL[R&XUX

%DL[D5HQGD





&(

6mR-RmRGR-DJXDULEH



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;




;



;






;


;
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&(

6mR/XtVGR&XUX



0pGLR&XUX

%DL[D5HQGD





&(

6HQDGRU3RPSHX



6HUWmRGH6HQDGRU3RPSHX

%DL[D5HQGD





&(

6HQDGRU6i



6REUDO

(VWDJQDGD





&(

6REUDO



6REUDO

(VWDJQDGD

;





&(

6RORQySROH



6HUWmRGH6HQDGRU3RPSHX

%DL[D5HQGD

;





&(

7DEXOHLURGR1RUWH



%DL[R-DJXDULEH

(VWDJQDGD

;





&(

7DPERULO



6HUWmRGH&UDWpXV

%DL[D5HQGD

;





&(

7DUUDIDV



9iU]HD$OHJUH

%DL[D5HQGD

;





&(

7DXi



6HUWmRGH,QKDPXQV

%DL[D5HQGD

;





&(

7HMXoXRFD



0pGLR&XUX

%DL[D5HQGD

;





&(

7LDQJXi



,ELDSDED

%DL[D5HQGD





&(

7UDLUL



,WDSLSRFD

%DL[D5HQGD





&(

7XUXUX



8UXEXUHWDPD

%DL[D5HQGD





&(

8EDMDUD



,ELDSDED

%DL[D5HQGD

;





&(

8PDUL



/DYUDVGD0DQJDEHLUD

%DL[D5HQGD

;





&(

8PLULP



8UXEXUHWDPD

%DL[D5HQGD

;





&(

8UXEXUHWDPD



8UXEXUHWDPD

%DL[D5HQGD





&(

8UXRFD



&RUHD~

%DL[D5HQGD





&(

9DUMRWD



,SX

%DL[D5HQGD





&(

9iU]HD$OHJUH



9iU]HD$OHJUH

%DL[D5HQGD





&(

9LoRVDGR&HDUi



,ELDSDED

%DL[D5HQGD





(6

ÉJXLD%UDQFD



1RYD9HQpFLD

(VWDJQDGD





(6

ÉJXD'RFHGR1RUWH



%DUUDGH6mR)UDQFLVFR

(VWDJQDGD





(6

$OWR5LR1RYR



&RODWLQD

(VWDJQDGD





(6

%DL[R*XDQGX



&RODWLQD

(VWDJQDGD





(6

%DUUDGH6mR)UDQFLVFR



%DUUDGH6mR)UDQFLVFR

(VWDJQDGD





(6

%RD(VSHUDQoD



1RYD9HQpFLD

(VWDJQDGD





(6

&RODWLQD



&RODWLQD

(VWDJQDGD





(6

&RQFHLomRGD%DUUD



6mR0DWHXV

(VWDJQDGD





(6

(FRSRUDQJD



%DUUDGH6mR)UDQFLVFR

(VWDJQDGD





(6

*RYHUQDGRU/LQGHQEHUJ



&RODWLQD

(VWDJQDGD





(6

-DJXDUp



6mR0DWHXV

(VWDJQDGD





(6

/LQKDUHV



/LQKDUHV

(VWDJQDGD





(6

0DQWHQySROLV



%DUUDGH6mR)UDQFLVFR

(VWDJQDGD





(6

0DULOkQGLD



&RODWLQD

(VWDJQDGD





(6

0RQWDQKD



0RQWDQKD

(VWDJQDGD





(6

0XFXULFL



0RQWDQKD

(VWDJQDGD





(6

1RYD9HQpFLD



1RYD9HQpFLD

(VWDJQDGD





(6

3DQFDV



&RODWLQD

(VWDJQDGD





(6

3HGUR&DQiULR



6mR0DWHXV

(VWDJQDGD





(6

3LQKHLURV



0RQWDQKD

(VWDJQDGD





(6

3RQWR%HOR



0RQWDQKD

(VWDJQDGD





(6

5LR%DQDQDO



/LQKDUHV

(VWDJQDGD





(6

6mR'RPLQJRVGR1RUWH



&RODWLQD

(VWDJQDGD





(6

6mR*DEULHOGD3DOKD



1RYD9HQpFLD

(VWDJQDGD





(6

6mR0DWHXV



6mR0DWHXV

(VWDJQDGD





(6

6RRUHWDPD



/LQKDUHV

(VWDJQDGD





(6

9LOD3DYmR



1RYD9HQpFLD

(VWDJQDGD





(6

9LOD9DOpULR



1RYD9HQpFLD

(VWDJQDGD





0$

$oDLOkQGLD



,PSHUDWUL]

(VWDJQDGD





0$

$IRQVR&XQKD



&RHOKR1HWR

%DL[D5HQGD





0$

ÉJXD'RFHGR0DUDQKmR



%DL[R3DUQDtED0DUDQKHQVH

%DL[D5HQGD





0$

$OFkQWDUD



/LWRUDO2FLGHQWDO0DUDQKHQVH

%DL[D5HQGD





0$

$OGHLDV$OWDV



&RHOKR1HWR

%DL[D5HQGD





0$

$OWDPLUDGR0DUDQKmR



3LQGDUp

%DL[D5HQGD





0$

$OWR$OHJUHGR0DUDQKmR



&RGy

%DL[D5HQGD





0$

$OWR$OHJUHGR3LQGDUp



3LQGDUp

%DL[D5HQGD

;



;




;


;
;
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0$

$OWR3DUQDtED



*HUDLVGH%DOVDV

'LQkPLFD





0$

$PDSiGR0DUDQKmR



*XUXSL

%DL[D5HQGD





0$

$PDUDQWHGR0DUDQKmR
0DUDQKmR



,PSHUDWUL]

(VWDJQDGD





0$

$QDMDWXED



%DL[DGD0DUDQKHQVH

%DL[D5HQGD





0$

$QDSXUXV



&KDSDGLQKD

%DL[D5HQGD





0$

$SLFXP$oX



/LWRUDO2FLGHQWDO0DUDQKHQVH

%DL[D5HQGD





0$

$UDJXDQm



3LQGDUp

%DL[D5HQGD





0$

$UDLRVHV



%DL[R3DUQDtED0DUDQKHQVH

%DL[D5HQGD





0$

$UDPH



$OWR0HDULPH*UDMD~

%DL[D5HQGD





0$

$UDUL



%DL[DGD0DUDQKHQVH

%DL[D5HQGD





0$

$[L[i



5RViULR

%DL[D5HQGD





0$

%DFDEDO



0pGLR0HDULP

%DL[D5HQGD





0$

%DFDEHLUD



5RViULR

%DL[D5HQGD





0$

%DFXUL



/LWRUDO2FLGHQWDO0DUDQKHQVH

%DL[D5HQGD





0$

%DFXULWXED



/LWRUDO2FLGHQWDO0DUDQKHQVH

%DL[D5HQGD





0$

%DOVDV
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%DL[D5HQGD





0$
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0$
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&DWXML



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

&DWXWL



-DQD~ED

'LQkPLFD





0*

&KDSDGDGR1RUWH



&DSHOLQKD

'LQkPLFD





0*

&KDSDGD*D~FKD



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

&ODURGRV3Ro}HV



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

&RPHUFLQKR



3HGUD$]XO

%DL[D5HQGD





0*

&{QHJR0DULQKR



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

&RUDomRGH-HVXV



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

&RURQHO0XUWD



$UDoXDt

'LQkPLFD





0*

&RXWRGH0DJDOKmHVGH0LQDV
0LQDV



'LDPDQWLQD

(VWDJQDGD





0*

&ULVyOLWD



1DQXTXH

(VWDJQDGD





0*

&ULVWiOLD



*UmR0RJRO

'LQkPLFD





0*

&XUUDOGH'HQWUR



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

'DWDV



'LDPDQWLQD

(VWDJQDGD





0*

'LDPDQWLQD



'LDPDQWLQD

(VWDJQDGD





0*

'LYLVD$OHJUH



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

'LYLVySROLV



$OPHQDUD

'LQkPLFD





0*

(QJHQKHLUR1DYDUUR



%RFDL~YD

(VWDJQDGD





0*

(VSLQRVD



-DQD~ED

'LQkPLFD





0*

)HOtFLRGRV6DQWRV



'LDPDQWLQD

(VWDJQDGD





0*

6mR*RQoDORGR5LR3UHWR
3UHWR



'LDPDQWLQD

(VWDJQDGD





0*

)HOLVEXUJR



$OPHQDUD

'LQkPLFD





0*

)RUPRVR



8QDt

'LQkPLFD





0*

)UDQFLVFR%DGDUy



&DSHOLQKD

'LQkPLFD





0*

)UDQFLVFR'XPRQW



%RFDL~YD

(VWDJQDGD





0*

)UDQFLVFR6i



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

)UDQFLVFySROLV



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

)UHL*DVSDU



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

)URQWHLUDGRV9DOHV



1DQXTXH

(VWDJQDGD





0*

)UXWDGH/HLWH



6DOLQDV

'LQkPLFD

;





0*

*DPHOHLUDV



-DQD~ED

'LQkPLFD

;





0*

*ODXFLOkQGLD



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

*UmR0RJRO



*UmR0RJRO

'LQkPLFD





0*

*XDUDFLDPD



%RFDL~YD

(VWDJQDGD





0*

,ELDt



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

,ELUDFDWX



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

,FDUDtGH0LQDV



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

,QGDLDELUD



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

,WDFDPELUD



*UmR0RJRO

'LQkPLFD





0*

,WDFDUDPEL



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

,WDLSp



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

,WDPDUDQGLED



&DSHOLQKD

'LQkPLFD





0*

,WDPEDFXUL



*RYHUQDGRU9DODGDUHV

(VWDJQDGD





0*

,WDRELP



3HGUD$]XO

%DL[D5HQGD

;





0*

,WLQJD



$UDoXDt

'LQkPLFD

;





0*

-DFLQWR



$OPHQDUD

'LQkPLFD

;





0*

-DtED



-DQD~ED

'LQkPLFD

;





0*

-DQD~ED



-DQD~ED

'LQkPLFD

;





0*

-DQXiULD



-DQXiULD

'LQkPLFD

;





0*

-DSRQYDU



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD

;





0*

-HQLSDSRGH0LQDV



&DSHOLQKD

'LQkPLFD

;

;
;




;
;



;
;


;



;
;



;
;


;



;


;


;





;



;


;


;
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0*

-HTXLWDt



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

-HTXLWLQKRQKD



$OPHQDUD

'LQkPLFD

;





0*

-RDtPD



$OPHQDUD

'LQkPLFD

;





0*

-RUGkQLD



$OPHQDUD

'LQkPLFD

;





0*

-RVp*RQoDOYHVGH0LQDV



&DSHOLQKD

'LQkPLFD

;





0*

-RVHQySROLV



*UmR0RJRO

'LQkPLFD





0*

-XUDPHQWR



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

-XYHQtOLD



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

/DGDLQKD



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

/DJRDGRV3DWRV



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

/DVVDQFH



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

/HPHGR3UDGR



&DSHOLQKD

'LQkPLFD





0*

/RQWUD



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

/XLVOkQGLD



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

0DFKDFDOLV



1DQXTXH

(VWDJQDGD





0*

0DODFDFKHWD



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD

;


;





;









0*

0DPRQDV



-DQD~ED

'LQkPLFD

;





0*

0DQJD



-DQXiULD

'LQkPLFD

;





0*

0DWD9HUGH



$OPHQDUD

'LQkPLFD

;





0*

0DWLDV&DUGRVR



-DQXiULD

'LQkPLFD

;





0*

0DWR9HUGH



-DQD~ED

'LQkPLFD

;





0*

0HGLQD



3HGUD$]XO

%DL[D5HQGD





0*

0LQDV1RYDV



&DSHOLQKD

'LQkPLFD





0*

0LUDEHOD



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

0LUDYkQLD



-DQXiULD

'LQkPLFD

;





0*

0RQWDOYkQLD



-DQXiULD

'LQkPLFD

;





0*

0RQWH$]XO



-DQD~ED

'LQkPLFD

;





0*

0RQWH)RUPRVR



$OPHQDUD

'LQkPLFD

;





0*

0RQWHV&ODURV



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

0RQWH]XPD



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

1DQXTXH



1DQXTXH

(VWDJQDGD





0*

1LQKHLUD



6DOLQDV

'LQkPLFD

;





0*

1RYD3RUWHLULQKD



-DQD~ED

'LQkPLFD

;





0*

1RYR&UX]HLUR



$UDoXDt

'LQkPLFD

;





0*

1RYR2ULHQWHGH0LQDV



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

1RYRUL]RQWH



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

2OKRVG ÉJXD



%RFDL~YD

(VWDJQDGD





0*

2XUR9HUGHGH0LQDV



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

3DGUH&DUYDOKR



*UmR0RJRO

'LQkPLFD

;





0*

3DGUH3DUDtVR



$UDoXDt

'LQkPLFD

;





0*

3DL3HGUR



-DQD~ED

'LQkPLFD

;





0*

3DOPySROLV



$OPHQDUD

'LQkPLFD





0*

3DWLV



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

3DYmR



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

3HGUD$]XO



3HGUD$]XO

%DL[D5HQGD





0*

3HGUDVGH0DULDGD&UX]



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

3HVFDGRU



*RYHUQDGRU9DODGDUHV

(VWDJQDGD





0*

3LQWySROLV



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

3LUDSRUD



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

3RQWR&KLTXH



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

3RQWRGRV9RODQWHV



$UDoXDt

'LQkPLFD





0*

3RUWHLULQKD



-DQD~ED

'LQkPLFD





0*

3RWp



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

5LDFKLQKR



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

5LDFKRGRV0DFKDGRV



-DQD~ED

'LQkPLFD





0*

5LRGR3UDGR



$OPHQDUD

'LQkPLFD





0*

5LR3DUGRGH0LQDV



6DOLQDV

'LQkPLFD

;





;




;





;


;
;





;
;



;


;
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0*

5LR9HUPHOKR



&RQFHLomRGR0DWR'HQWUR

(VWDJQDGD





0*

5XEHOLWD



6DOLQDV

'LQkPLFD

;





0*

5XELP



$OPHQDUD

'LQkPLFD

;





0*

6DOLQDV



6DOLQDV

'LQkPLFD

;





0*

6DOWRGD'LYLVD



$OPHQDUD

'LQkPLFD

;





0*

6DQWD&UX]GH6DOLQDV



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

6DQWD)pGH0LQDV



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

6DQWD+HOHQDGH0LQDV



1DQXTXH

(VWDJQDGD





0*

6DQWD0DULDGR6DOWR



$OPHQDUD

'LQkPLFD





0*

6DQWR$QW{QLRGR-DFLQWR



$OPHQDUD

'LQkPLFD





0*

6DQWR$QW{QLRGR5HWLUR



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

6mR)UDQFLVFR



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

6mR-RmRGD/DJRD



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

6mR-RmRGD3RQWH



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

6mR-RmRGDV0LVV}HV



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

6mR-RmRGR3DFXt



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

6mR-RmRGR3DUDtVR



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

6mR5RPmR



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

6HWXELQKD



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

6HQDGRU0RGHVWLQR*RQoDOYHV



'LDPDQWLQD

(VWDJQDGD





0*

6HUUDGRV$LPRUpV



1DQXTXH

(VWDJQDGD





0*

6HUUDQySROLVGH0LQDV



-DQD~ED

'LQkPLFD





0*

6HUUR



&RQFHLomRGR0DWR'HQWUR

(VWDJQDGD





0*

7DLREHLUDV



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

7HyILOR2WRQL



7HyILOR2WRQL

(VWDJQDGD





0*

7XUPDOLQD



&DSHOLQKD

'LQkPLFD





0*

8EDt



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD





0*

8PEXUDWLED



1DQXTXH

(VWDJQDGD





0*

8UXFXLD



-DQXiULD

'LQkPLFD





0*

9DUJHP*UDQGHGR5LR3DUGR



6DOLQDV

'LQkPLFD





0*

9iU]HDGD3DOPD



3LUDSRUD

(VWDJQDGD





0*

9DU]HOkQGLD



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD

;





0*

9HUGHOkQGLD



0RQWHV&ODURV

(VWDJQDGD

;





0*

9HUHGLQKD



&DSHOLQKD

'LQkPLFD





0*

9LUJHPGD/DSD



$UDoXDt

'LQkPLFD

;





3%

ÉJXD%UDQFD



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

$JXLDU



3LDQFy

%DL[D5HQGD

;





3%

$ODJRD*UDQGH



%UHMR3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

$ODJRD1RYD



%UHMR3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

$ODJRLQKD



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

$OFDQWLO



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

$OJRGmRGH-DQGDtUD



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

$OKDQGUD



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





3%

6mR-RmRGR5LRGR3HL[H



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

$PSDUR



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

$SDUHFLGD



6RXVD

(VWDJQDGD





3%

$UDoDJL



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

$UDUD



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD





3%

$UDUXQD



&XULPDWD~2ULHQWDO

%DL[D5HQGD





3%

$UHLD



%UHMR3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

$UHLDGH%DUD~QDV



3DWRV

'LQkPLFD

;





3%

$UHLDO



(VSHUDQoD

(VWDJQDGD

;





3%

$URHLUDV



8PEX]HLUR

%DL[D5HQGD

;





3%

$VVXQomR



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD





3%

%DtDGD7UDLomR



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

%DQDQHLUDV



%UHMR3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD

;





3%

%DUD~QD



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD

;

;



;


;



;
;


;





;


;






;








;


;
;



;
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3%

%DUUDGH6DQWDQD



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

%DUUDGH6DQWD5RVD



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

%DUUDGH6mR0LJXHO



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD





3%

%D\HX[



-RmR3HVVRD

$OWD5HQGD





3%

%HOpP



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

%HOpPGR%UHMRGR&UX]



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD

;





3%

%HUQDUGLQR%DWLVWD



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

%RD9HQWXUD



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

%RD9LVWD



&DPSLQD*UDQGH

(VWDJQDGD

;





3%

%RP-HVXV



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

%RP6XFHVVR



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD

;





3%

%RQLWRGH6DQWD)p



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

%RTXHLUmR



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

,JDUDF\



3LDQFy

%DL[D5HQGD





3%

%RUERUHPD



%UHMR3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

%UHMRGR&UX]



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD





3%

%UHMRGRV6DQWRV



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD





3%

&DDSRUm



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





3%

&DEDFHLUDV



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD





3%

&DEHGHOR



-RmR3HVVRD

$OWD5HQGD





3%

&DFKRHLUDGRVÌQGLRV



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

&DFLPEDGH$UHLD



3DWRV

'LQkPLFD

;





3%

&DFLPEDGH'HQWUR



&XULPDWD~2ULHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

&DFLPEDV



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

&DLoDUD



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD

;





3%

&DMD]HLUDV



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

&DMD]HLULQKDV



6RXVD

(VWDJQDGD





3%

&DOGDV%UDQGmR



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD





3%

&DPDOD~



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

&DPSLQD*UDQGH



&DPSLQD*UDQGH

(VWDJQDGD

;





3%

&DSLP



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

&DUD~EDV



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

&DUUDSDWHLUD



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

&DVVHUHQJXH



&XULPDWD~2ULHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

&DWLQJXHLUD



3LDQFy

%DL[D5HQGD

;





3%

&DWROpGR5RFKD



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD

;





3%

&DWXULWp



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

&RQFHLomR



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

&RQGDGR



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

&RQGH



-RmR3HVVRD

$OWD5HQGD





3%

&RQJR



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

&RUHPDV



3LDQFy

%DL[D5HQGD

;





3%

&R[L[ROD



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

&UX]GR(VStULWR6DQWR



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

&XEDWL



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

&XLWp



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD





3%

&XLWHJL



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

&XLWpGH0DPDQJXDSH



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

&XUUDOGH&LPD



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

&XUUDO9HOKR



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

'DPLmR



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

'HVWHUUR



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

9LVWD6HUUDQD



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

'LDPDQWH



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

'RQD,QrV



&XULPDWD~2ULHQWDO

%DL[D5HQGD





3%

'XDV(VWUDGDV



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

(PDV



3LDQFy

%DL[D5HQGD

;




;


;
;


;



;







;
;





;


;
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3%

(VSHUDQoD



(VSHUDQoD

(VWDJQDGD

;





3%

)DJXQGHV



&DPSLQD*UDQGH

(VWDJQDGD

;





3%

)UHL0DUWLQKR



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD

;





3%

*DGR%UDYR



8PEX]HLUR

%DL[D5HQGD





3%

*XDUDELUD



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

*XULQKpP



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD





3%

*XUMmR



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

,ELDUD



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

,PDFXODGD



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

,QJi



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD

;





3%

,WDEDLDQD



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD

;





3%

,WDSRUDQJD



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD





3%

,WDSRURURFD



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

,WDWXED



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD





3%

-DFDUD~



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

-HULFy



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD





3%

-RmR3HVVRD



-RmR3HVVRD

$OWD5HQGD





3%

-RFD&ODXGLQR



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD





3%

-XDUH]7iYRUD



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD





3%

-XD]HLULQKR



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

-XQFRGR6HULGy



6HULGy2FLGHQWDO3DUDLEDQR

(VWDJQDGD





3%

-XULSLUDQJD



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

-XUX



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD





3%

/DJRD



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD





3%

/DJRDGH'HQWUR



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

/DJRD6HFD



&DPSLQD*UDQGH

(VWDJQDGD

;





3%

/DVWUR



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

/LYUDPHQWR



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

/RJUDGRXUR



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD

;





3%

/XFHQD



-RmR3HVVRD

$OWD5HQGD





3%

0mHG ÉJXD



3DWRV

'LQkPLFD

;





3%

0DOWD



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

0DPDQJXDSH



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

0DQDtUD



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD





3%

0DUFDomR



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

0DUL



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

0DUL]ySROLV



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

0DVVDUDQGXED



&DPSLQD*UDQGH

(VWDJQDGD

;





3%

0DWDUDFD



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

0DWLQKDV



%UHMR3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

0DWR*URVVR



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD

;





3%

0DWXUpLD



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

0RJHLUR



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD

;





3%

0RQWDGDV



(VSHUDQoD

(VWDJQDGD

;





3%

0RQWH+RUHEH



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

0RQWHLUR



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD





3%

0XOXQJX



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

1DWXED



8PEX]HLUR

%DL[D5HQGD

;





3%

1D]DUH]LQKR



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

1RYD)ORUHVWD



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

1RYD2OLQGD



3LDQFy

%DL[D5HQGD

;





3%

1RYD3DOPHLUD



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD

;





3%

2OKRG ÉJXD



3LDQFy

%DL[D5HQGD

;





3%

2OLYHGRV



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

2XUR9HOKR



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

3DUDUL



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

3DVVDJHP



3DWRV

'LQkPLFD

;

;




;


;


;


;


;
;


;
;





;






;
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3%

3DWRV



3DWRV

'LQkPLFD

;





3%

3DXOLVWD



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

3HGUD%UDQFD



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

3HGUD/DYUDGD



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

3HGUDVGH)RJR



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





3%

3LDQFy



3LDQFy

%DL[D5HQGD





3%

3LFXt



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

3LODU



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

3LO}HV



%UHMR3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

3LO}H]LQKRV



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

3LUSLULWXED



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

3LWLPEX



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





3%

3RFLQKRV



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

3RoR'DQWDV



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

3RoRGH-RVpGH0RXUD



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

3RPEDO



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

3UDWD



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

3ULQFHVD,VDEHO



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

3X[LQDQm



&DPSLQD*UDQGH

(VWDJQDGD

;





3%

4XHLPDGDV



&DPSLQD*UDQGH

(VWDJQDGD

;





3%

4XL[DEi



3DWRV

'LQkPLFD

;





3%

5HPtJLR



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

3HGUR5pJLV



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

5LDFKmR



&XULPDWD~2ULHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

5LDFKmRGR%DFDPDUWH



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD

;





3%

5LDFKmRGR3RoR



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

5LDFKRGH6DQWR$QW{QLR



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

5LDFKRGRV&DYDORV



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD

;





3%

5LR7LQWR



/LWRUDO1RUWH

%DL[D5HQGD





3%

6DOJDGLQKR



6HULGy2FLGHQWDO3DUDLEDQR

(VWDJQDGD

;





3%

6DOJDGRGH6mR)pOL[



,WDEDLDQD

%DL[D5HQGD

;





3%

6DQWD&HFtOLD



8PEX]HLUR

%DL[D5HQGD

;





3%

6DQWD&UX]



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

6DQWD+HOHQD



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

6DQWD,QrV



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

6DQWD/X]LD



6HULGy2FLGHQWDO3DUDLEDQR

(VWDJQDGD

;





3%

6DQWDQDGH0DQJXHLUD



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

6DQWDQDGRV*DUURWHV



3LDQFy

%DL[D5HQGD





3%

6DQWD5LWD



-RmR3HVVRD

$OWD5HQGD





3%

6DQWD7HUHVLQKD



3DWRV

'LQkPLFD

;





3%

6DQWR$QGUp



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

6mR%HQWR



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD

;





3%

6mR%HQWLQKR



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

6mR'RPLQJRVGR&DULUL



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

6mR'RPLQJRV



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

6mR)UDQFLVFR



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

6mR-RmRGR&DULUL



&DULUL2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

6mR-RmRGR7LJUH



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

6mR-RVpGD/DJRD7DSDGD



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

6mR-RVpGH&DLDQD



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD

;





3%

6mR-RVpGH(VSLQKDUDV



3DWRV

'LQkPLFD





3%

6mR-RVpGRV5DPRV



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

6mR-RVpGH3LUDQKDV



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

6mR-RVpGH3ULQFHVD



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

6mR-RVpGR%RQILP



3DWRV

'LQkPLFD

;





3%

6mR-RVpGR%UHMRGR&UX]



&DWROpGR5RFKD

(VWDJQDGD

;





3%

6mR-RVpGR6DEXJL



6HULGy2FLGHQWDO3DUDLEDQR

(VWDJQDGD

;

;


;
;











;



;
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3%

6mR-RVpGRV&RUGHLURV



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD





3%

6mR0DPHGH



6HULGy2FLGHQWDO3DUDLEDQR

(VWDJQDGD





3%

6mR0LJXHOGH7DLSX



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

6mR6HEDVWLmRGH/DJRDGH5RoD



(VSHUDQoD

(VWDJQDGD





3%

6mR6HEDVWLmRGR8PEX]HLUR



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD





3%

6DSp



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

6HULGy



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

6HUUD%UDQFD



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD





3%

6HUUDGD5DL]



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

6HUUD*UDQGH



,WDSRUDQJD

'LQkPLFD





3%

6HUUD5HGRQGD



&DPSLQD*UDQGH

(VWDJQDGD





3%

6HUUDULD



%UHMR3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD





3%

6HUWmR]LQKR



*XDUDELUD

%DL[D5HQGD





3%

6REUDGR



6DSp

%DL[D5HQGD





3%

6ROkQHD



&XULPDWD~2ULHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

6ROHGDGH



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

6RVVrJR



&XULPDWD~2FLGHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

6RXVD



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

6XPp



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

7DFLPD



&XULPDWD~2ULHQWDO

%DL[D5HQGD

;





3%

7DSHURi



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3%

7DYDUHV



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

7HL[HLUD



6HUUDGR7HL[HLUD

'LQkPLFD

;





3%

7HQyULR



6HULGy2ULHQWDO3DUDLEDQR

%DL[D5HQGD

;





3%

7ULXQIR



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

8LUD~QD



&DMD]HLUDV

(VWDJQDGD

;





3%

8PEX]HLUR



8PEX]HLUR

%DL[D5HQGD

;





3%

9iU]HD



6HULGy2FLGHQWDO3DUDLEDQR

(VWDJQDGD

;





3%

9LHLUySROLV



6RXVD

(VWDJQDGD

;





3%

=DEHOr



&DULUL2FLGHQWDO

'LQkPLFD

;





3(

$EUHXH/LPD



5HFLIH

$OWD5HQGD





3(

$IRJDGRVGD,QJD]HLUD



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

$IUkQLR



3HWUROLQD

(VWDJQDGD

;





3(

$JUHVWLQD



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD

;





3(

ÉJXD3UHWD



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

ÉJXDV%HODV



9DOHGR,SDQHPD

%DL[D5HQGD

;





3(

$ODJRLQKD



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

$OLDQoD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

$OWLQKR



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD





3(

$PDUDML



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

$QJHOLP



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD





3(

$UDoRLDED



,WDPDUDFi

(VWDJQDGD





3(

$UDULSLQD



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





3(

$UFRYHUGH



6HUWmRGR0R[RWy

(VWDJQDGD

;





3(

%DUUDGH*XDELUDED



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD





3(

%DUUHLURV



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

%HOpPGH0DULD



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

%HOpPGH6mR)UDQFLVFR



,WDSDULFD

'LQkPLFD

;





3(

%HOR-DUGLP



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

%HWkQLD



6HUWmRGR0R[RWy

(VWDJQDGD

;





3(

%H]HUURV



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

%RGRFy



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





3(

%RP&RQVHOKR



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

%RP-DUGLP



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD





3(

%RQLWR



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD





3(

%UHMmR



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

%UHMLQKR



3DMH~

'LQkPLFD

;

;


;
;


;
;


;










;


;






;
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3(

%UHMRGD0DGUHGH'HXV



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD





3(

%XHQRV$LUHV



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD

;





3(

%XtTXH



9DOHGR,SDQHPD

%DL[D5HQGD





3(

&DERGH6DQWR$JRVWLQKR



6XDSH

(VWDJQDGD





3(

&DEUREy



3HWUROLQD

(VWDJQDGD

;





3(

&DFKRHLULQKD



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

&DHWpV



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

&DOoDGR



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

&DOXPEL



3DMH~

'LQkPLFD





3(

&DPDUDJLEH



5HFLIH

$OWD5HQGD





3(

&DPRFLPGH6mR)pOL[



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD





3(

&DPXWDQJD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

&DQKRWLQKR



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

&DSRHLUDV



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

&DUQDtED



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

&DUQDXEHLUDGD3HQKD



,WDSDULFD

'LQkPLFD





3(

&DUSLQD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

&DUXDUX



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD





3(

&DVLQKDV



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD





3(

&DWHQGH



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

&HGUR



6DOJXHLUR

'LQkPLFD





3(

&KmGH$OHJULD



9LWyULDGH6DQWR$QWmR

(VWDJQDGD





3(

&Km*UDQGH



9LWyULDGH6DQWR$QWmR

(VWDJQDGD





3(

&RQGDGR



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

&RUUHQWHV



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD





3(

&RUWrV



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

&XPDUX



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD

;





3(

&XSLUD



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD

;





3(

&XVWyGLD



6HUWmRGR0R[RWy

(VWDJQDGD

;





3(

'RUPHQWHV



3HWUROLQD

(VWDJQDGD

;





3(

(VFDGD



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

([X



$UDULSLQD

'LQkPLFD





3(

)HLUD1RYD



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD





3(

)HUQDQGRGH1RURQKD



)HUQDQGRGH1RURQKD

$OWD5HQGD





3(

)HUUHLURV



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

)ORUHV



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

)ORUHVWD



,WDSDULFD

'LQkPLFD

;





3(

)UHL0LJXHOLQKR



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD

;





3(

*DPHOHLUD



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

*DUDQKXQV



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD





3(

*OyULDGR*RLWi



9LWyULDGH6DQWR$QWmR

(VWDJQDGD





3(

*RLDQD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

*UDQLWR



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





3(

*UDYDWi



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

,DWL



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

,ELPLULP



6HUWmRGR0R[RWy

(VWDJQDGD

;





3(

,ELUDMXED



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD





3(

,JDUDVVX



,WDPDUDFi

(VWDJQDGD





3(

,JXDUDFL



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

,QDMi



6HUWmRGR0R[RWy

(VWDJQDGD

;





3(

,QJD]HLUD



3DMH~

'LQkPLFD





3(

,SRMXFD



6XDSH

(VWDJQDGD





3(

,SXEL



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





3(

,WDFXUXED



,WDSDULFD

'LQkPLFD

;





3(

,WDtED



9DOHGR,SDQHPD

%DL[D5HQGD





3(

,OKDGH,WDPDUDFi



,WDPDUDFi

(VWDJQDGD





3(

,WDPEp



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD


;



;


;



;


;
;


;


;


;




;






;




;


;


;
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3(

,WDSHWLP



3DMH~

'LQkPLFD





3(

,WDSLVVXPD



,WDPDUDFi

(VWDJQDGD

;





3(

,WDTXLWLQJD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV



5HFLIH

$OWD5HQGD





3(

-DTXHLUD



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

-DWD~ED



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

-DWREi



,WDSDULFD

'LQkPLFD

;





3(

-RmR$OIUHGR



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD





3(

-RDTXLP1DEXFR



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

-XFDWL



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

-XSL



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

-XUHPD



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD





3(

/DJRDGR&DUUR



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

/DJRDGR,WDHQJD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

/DJRDGR2XUR



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

/DJRDGRV*DWRV



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD

;





3(

/DJRD*UDQGH



3HWUROLQD

(VWDJQDGD

;





3(

/DMHGR



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD





3(

/LPRHLUR



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD





3(

0DFDSDUDQD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

0DFKDGRV



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD





3(

0DQDUL



6HUWmRGR0R[RWy

(VWDJQDGD





3(

0DUDLDO



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

0LUDQGLED



6DOJXHLUR

'LQkPLFD





3(

0RUHQR



5HFLIH

$OWD5HQGD





3(

1D]DUpGD0DWD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

2OLQGD



5HFLIH

$OWD5HQGD





3(

2UREy



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD

;





3(

2URFy



3HWUROLQD

(VWDJQDGD

;





3(

2XULFXUL



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





3(

3DOPDUHV



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

3DOPHLULQD



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

3DQHODV



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD

;





3(

3DUDQDWDPD



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

3DUQDPLULP



6DOJXHLUR

'LQkPLFD

;





3(

3DVVLUD



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD

;





3(

3DXGDOKR



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

3DXOLVWD



5HFLIH

$OWD5HQGD





3(

3HGUD



9DOHGR,SDQHPD

%DL[D5HQGD

;





3(

3HVTXHLUD



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

3HWUROkQGLD



,WDSDULFD

'LQkPLFD

;





3(

3HWUROLQD



3HWUROLQD

(VWDJQDGD

;





3(

3RomR



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

3RPERV



9LWyULDGH6DQWR$QWmR

(VWDJQDGD





3(

3ULPDYHUD



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

4XLSDSi



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

4XL[DED



3DMH~

'LQkPLFD





3(

5HFLIH



5HFLIH

$OWD5HQGD





3(

5LDFKRGDV$OPDV



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD





3(

5LEHLUmR



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

5LR)RUPRVR



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

6DLUp



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD

;





3(

6DOJDGLQKR



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD

;





3(

6DOJXHLUR



6DOJXHLUR

'LQkPLFD

;





3(

6DORi



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

6DQKDUy



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

6DQWD&UX]



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





;


;




;




;


;













;


;
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3(

6DQWD&UX]GD%DL[D9HUGH



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

6DQWD&UX]GR&DSLEDULEH



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD

;





3(

6DQWD)LORPHQD



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





3(

6DQWD0DULDGD%RD9LVWD



3HWUROLQD

(VWDJQDGD

;





3(

6DQWD0DULDGR&DPEXFi



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD

;





3(

6DQWD7HUH]LQKD



3DMH~

'LQkPLFD





3(

6mR%HQHGLWRGR6XO



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

6mR%HQWRGR8QD



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

6mR&DLWDQR



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

6mR-RmR



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

6mR-RDTXLPGR0RQWH



%UHMR3HUQDPEXFDQR

%DL[D5HQGD





3(

6mR-RVpGD&RURD*UDQGH



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

6mR-RVpGR%HOPRQWH



6DOJXHLUR

'LQkPLFD





3(

6mR-RVpGR(JLWR



3DMH~

'LQkPLFD





3(

6mR/RXUHQoRGD0DWD



5HFLIH

$OWD5HQGD





3(

6mR9LFHQWH)HUUHU



0pGLR&DSLEDULEH

%DL[D5HQGD





3(

6HUUD7DOKDGD



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

6HUULWD



6DOJXHLUR

'LQkPLFD

;





3(

6HUWkQLD



6HUWmRGR0R[RWy

(VWDJQDGD





3(

6LULQKDpP



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

0RUHLOkQGLD



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





3(

6ROLGmR



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

6XUXELP



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD

;





3(

7DELUD



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

7DFDLPEy



9DOHGR,SRMXFD

(VWDJQDGD

;





3(

7DFDUDWX



,WDSDULFD

'LQkPLFD





3(

7DPDQGDUp



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3(

7DTXDULWLQJDGR1RUWH



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD

;





3(

7HUH]LQKD



*DUDQKXQV

(VWDJQDGD

;





3(

7HUUD1RYD



3HWUROLQD

(VWDJQDGD

;





3(

7LPED~ED



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

7RULWDPD



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD





3(

7UDFXQKDpP



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

7ULQGDGH



$UDULSLQD

'LQkPLFD

;





3(

7ULXQIR



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

7XSDQDWLQJD



9DOHGR,SDQHPD

%DL[D5HQGD

;





3(

7XSDUHWDPD



3DMH~

'LQkPLFD

;





3(

9HQWXURVD



9DOHGR,SDQHPD

%DL[D5HQGD

;





3(

9HUGHMDQWH



6DOJXHLUR

'LQkPLFD

;





3(

9HUWHQWHGR/pULR



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD

;





3(

9HUWHQWHV



$OWR&DSLEDULEH

(VWDJQDGD

;





3(

9LFrQFLD



0DWD6HWHQWULRQDO3HUQDPEXFDQD

(VWDJQDGD





3(

9LWyULDGH6DQWR$QWmR



9LWyULDGH6DQWR$QWmR

(VWDJQDGD





3(

;H[pX



0DWD0HULGLRQDO3HUQDPEXFDQD

%DL[D5HQGD





3,

$FDXm



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

$JULFROkQGLD



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

ÉJXD%UDQFD



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

$ODJRLQKDGR3LDXt



3LR,;

'LQkPLFD





3,

$OHJUHWHGR3LDXt



3LR,;

'LQkPLFD





3,

$OWR/RQJi



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

$OWRV



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

$OYRUDGDGR*XUJXpLD



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD





3,

$PDUDQWH



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

$QJLFDOGR3LDXt



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

$QtVLRGH$EUHX



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD





3,

$QW{QLR$OPHLGD



%HUWROtQLD

'LQkPLFD





3,

$URD]HV



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD

;



;


;
;



;



;




;






;



;
;



;



;


;
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3,

$URHLUDVGR,WDLP



3LFRV

(VWDJQDGD





3,

$UUDLDO



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

$VVXQomRGR3LDXt



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

$YHOLQR/RSHV



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

%DL[D*UDQGHGR5LEHLUR



$OWR3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

%DUUD' $OFkQWDUD



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

%DUUDV



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

%DUUHLUDVGR3LDXt



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD





3,

%DUUR'XUR



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

%DWDOKD



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

%HOD9LVWDGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

%HOpPGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

%HQHGLWLQRV



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

%HUWROtQLD



%HUWROtQLD

'LQkPLFD





3,

%HWkQLDGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

%RD+RUD



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

%RFDLQD



3LFRV

(VWDJQDGD





3,

%RP-HVXV



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD





3,

%RP3ULQFtSLRGR3LDXt



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

%RQILPGR3LDXt



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD





3,

%RTXHLUmRGR3LDXt



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

%UDVLOHLUD



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

%UHMRGR3LDXt



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD





3,

%XULWLGRV/RSHV



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

%XULWLGRV0RQWHV



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

&DEHFHLUDVGR3LDXt



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

&DMD]HLUDVGR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD





3,

&DMXHLURGD3UDLD



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

&DOGHLUmR*UDQGHGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

&DPSLQDVGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

&DPSR$OHJUHGR)LGDOJR



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

&DPSR*UDQGHGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

&DPSR/DUJRGR3LDXt



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

&DPSR0DLRU



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

&DQDYLHLUD



)ORULDQR

(VWDJQDGD

;





3,

&DQWRGR%XULWL



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

&DSLWmRGH&DPSRV



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

&DSLWmR*HUYiVLR2OLYHLUD



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

&DUDFRO



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

&DUD~EDVGR3LDXt



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

&DULGDGHGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

&DVWHORGR3LDXt



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD

;





3,

&D[LQJy



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

&RFDO



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

&RFDOGH7HOKD



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

&RFDOGRV$OYHV



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

&RLYDUDV



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

&RO{QLDGR*XUJXpLD



%HUWROtQLD

'LQkPLFD

;





3,

&RO{QLDGR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

&RQFHLomRGR&DQLQGp



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

&RURQHO-RVp'LDV



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD





3,

&RUUHQWH



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

&ULVWDOkQGLDGR3LDXt



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

&ULVWLQR&DVWUR



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD

;





3,

&XULPDWi



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD

;





3,

&XUUDLV



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD





3,

&XUUDOLQKRV



7HUHVLQD

(VWDJQDGD

;
;







;
;


;
;


;
;


;



;


;


;













;



;
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3,

&XUUDO1RYRGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

'HPHUYDO/REmR



7HUHVLQD

(VWDJQDGD

;





3,

'LUFHX$UFRYHUGH



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

'RP([SHGLWR/RSHV



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

'RPLQJRV0RXUmR



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD

;





3,

'RP,QRFrQFLR



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD





3,

(OHVEmR9HORVR



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

(OLVHX0DUWLQV



%HUWROtQLD

'LQkPLFD





3,

(VSHUDQWLQD



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

)DUWXUDGR3LDXt



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

)ORUHVGR3LDXt



)ORULDQR

(VWDJQDGD

;





3,

)ORUHVWDGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

)ORULDQR



)ORULDQR

(VWDJQDGD





3,

)UDQFLQySROLV



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

)UDQFLVFR$\UHV



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

)UDQFLVFR0DFHGR



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

)UDQFLVFR6DQWRV



3LR,;

'LQkPLFD

;





3,

)URQWHLUDV



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

*HPLQLDQR



3LFRV

(VWDJQDGD





3,

*LOEXpV



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD





3,

*XDGDOXSH



)ORULDQR

(VWDJQDGD





3,

*XDULEDV



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD





3,

+XJR1DSROHmR



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD



;


;


;





;



;








3,

,OKD*UDQGH



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

,QKXPD



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD

;





3,

,SLUDQJDGR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

,VDtDV&RHOKR



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

,WDLQySROLV



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

,WDXHLUD



)ORULDQR

(VWDJQDGD

;





3,

-DFRELQDGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

-DLFyV



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

-DUGLPGR0XODWR



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

-DWREiGR3LDXt



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

-HUXPHQKD



)ORULDQR

(VWDJQDGD





3,

-RmR&RVWD



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

-RDTXLP3LUHV



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

-RFD0DUTXHV



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

-RVpGH)UHLWDV



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

-XD]HLURGR3LDXt



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD

;





3,

-~OLR%RUJHV



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD

;





3,

-XUHPD



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

/DJRLQKDGR3LDXt



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

/DJRD$OHJUH



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

/DJRDGR%DUURGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

/DJRDGH6mR)UDQFLVFR



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD

;





3,

/DJRDGR3LDXt



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

/DJRDGR6tWLR



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

/DQGUL6DOHV



%HUWROtQLD

'LQkPLFD





3,

/XtV&RUUHLD



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

/X]LOkQGLD



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

0DGHLUR



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

0DQRHO(PtGLR



%HUWROtQLD

'LQkPLFD





3,

0DUFROkQGLD



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

0DUFRV3DUHQWH



%HUWROtQLD

'LQkPLFD





3,

0DVVDSrGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

0DWLDV2OtPSLR



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

0LJXHO$OYHV



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD




;








;





;
;


;
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3,

0LJXHO/HmR



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

0LOWRQ%UDQGmR



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

0RQVHQKRU*LO



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

0RQVHQKRU+LSyOLWR



3LR,;

'LQkPLFD





3,

0RQWH$OHJUHGR3LDXt



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD





3,

0RUUR&DEHoDQR7HPSR



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

0RUURGR&KDSpXGR3LDXt



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

0XULFLGRV3RUWHODV



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

1D]DUpGR3LDXt



)ORULDQR

(VWDJQDGD





3,

1D]iULD



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

1RVVD6HQKRUDGH1D]DUp



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

1RVVD6HQKRUDGRV5HPpGLRV



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

1RYR2ULHQWHGR3LDXt



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

1RYR6DQWR$QW{QLR



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

2HLUDV



3LFRV

(VWDJQDGD





3,

2OKR' ÉJXDGR3LDXt



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

3DGUH0DUFRV



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

3DHV/DQGLP



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

3DMH~GR3LDXt



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

3DOPHLUDGR3LDXt



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD





3,

3DOPHLUDLV



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

3DTXHWi



3LFRV

(VWDJQDGD





3,

3DUQDJXi



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

3DUQDtED



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD





3,

3DVVDJHP)UDQFDGR3LDXt



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

3DWRVGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

3DX' $UFRGR3LDXt



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

3DXOLVWDQD



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

3DYXVVX



)ORULDQR

(VWDJQDGD

;





3,

3HGUR,,



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD

;





3,

3HGUR/DXUHQWLQR



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

1RYD6DQWD5LWD



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

3LFRV



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

3LPHQWHLUDV



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD

;





3,

3LR,;



3LR,;

'LQkPLFD

;





3,

3LUDFXUXFD



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD

;





3,

3LULSLUL



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

3RUWR



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

3RUWR$OHJUHGR3LDXt



%HUWROtQLD

'LQkPLFD





3,

3UDWDGR3LDXt



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

4XHLPDGD1RYD



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

5HGHQomRGR*XUJXpLD



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD

;





3,

5HJHQHUDomR



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

5LDFKR)ULR



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

5LEHLUDGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

5LEHLUR*RQoDOYHV



$OWR3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

5LR*UDQGHGR3LDXt



)ORULDQR

(VWDJQDGD

;





3,

6DQWD&UX]GR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

6DQWD&UX]GRV0LODJUHV



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

6DQWD)LORPHQD



$OWR3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

6DQWD/X]



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD

;





3,

6DQWDQDGR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

6DQWD5RVDGR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

6DQWR$QW{QLRGH/LVERD



3LR,;

'LQkPLFD





3,

6DQWR$QW{QLRGRV0LODJUHV



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

6DQWR,QiFLRGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

6mR%UD]GR3LDXt



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;

;


;


;



;




;


;



;


;




;









;


;



;
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3,

6mR)pOL[GR3LDXt



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

6mR)UDQFLVFRGH$VVLVGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD





3,

6mR)UDQFLVFRGR3LDXt



)ORULDQR

(VWDJQDGD





3,

6mR*RQoDORGR*XUJXpLD



$OWR0pGLR*XUJXpLD

'LQkPLFD





3,

6mR*RQoDORGR3LDXt



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

6mR-RmRGD&DQDEUDYD



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

6mR-RmRGD)URQWHLUD



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD

;





3,

6mR-RmRGD6HUUD



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD

;





3,

6mR-RmRGD9DUMRWD



3LFRV

(VWDJQDGD





3,

6mR-RmRGR$UUDLDO



%DL[R3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

6mR-RmRGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

6mR-RVpGR'LYLQR



/LWRUDO3LDXLHQVH

(VWDJQDGD

;





3,

6mR-RVpGR3HL[H



)ORULDQR

(VWDJQDGD

;





3,

6mR-RVpGR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

6mR-XOLmR



3LR,;

'LQkPLFD

;





3,

6mR/RXUHQoRGR3LDXt



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

6mR/XLVGR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD





3,

6mR0LJXHOGD%DL[D*UDQGH



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

6mR0LJXHOGR)LGDOJR



)ORULDQR

(VWDJQDGD





3,

6mR0LJXHOGR7DSXLR



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

6mR3HGURGR3LDXt



0pGLR3DUQDtED3LDXLHQVH

%DL[D5HQGD





3,

6mR5DLPXQGR1RQDWR



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD





3,

6HEDVWLmR%DUURV



&KDSDGDVGR([WUHPR6XO3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

6HEDVWLmR/HDO



%HUWROtQLD

'LQkPLFD





3,

6LJHIUHGR3DFKHFR



&DPSR0DLRU

'LQkPLFD





3,

6LP}HV



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

6LPSOtFLR0HQGHV



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

6RFRUURGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

6XVVXDSDUD



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

7DPERULOGR3LDXt



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

7DQTXHGR3LDXt



3LFRV

(VWDJQDGD

;





3,

7HUHVLQD



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

8QLmR



7HUHVLQD

(VWDJQDGD





3,

8UXoXt



$OWR3DUQDtED3LDXLHQVH

'LQkPLFD





3,

9DOHQoDGR3LDXt



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD

;





3,

9iU]HD%UDQFD



6mR5DLPXQGR1RQDWR

'LQkPLFD

;





3,

9iU]HD*UDQGH



9DOHQoDGR3LDXt

%DL[D5HQGD





3,

9HUD0HQGHV



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

9LOD1RYDGR3LDXt



$OWR0pGLR&DQLQGp

'LQkPLFD

;





3,

:DOO)HUUD]



3LFRV

(VWDJQDGD

;





51

$FDUL



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

$oX



9DOHGR$oX

'LQkPLFD

;





51

$IRQVR%H]HUUD



$QJLFRV

'LQkPLFD

;





51

ÉJXD1RYD



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

$OH[DQGULD



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

$OPLQR$IRQVR



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

$OWRGR5RGULJXHV



9DOHGR$oX

'LQkPLFD

;





51

$QJLFRV



$QJLFRV

'LQkPLFD

;





51

$QW{QLR0DUWLQV



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

$SRGL



&KDSDGDGR$SRGL

'LQkPLFD

;





51

$UHLD%UDQFD



0RVVRUy

(VWDJQDGD





51

$UrV



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

%DtD)RUPRVD



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

%DUD~QD



0RVVRUy

(VWDJQDGD

;





51

%DUFHORQD



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

%HQWR)HUQDQGHV



%DL[D9HUGH

%DL[D5HQGD

;





51

%RGy



6HUUDGH6DQWDQD

'LQkPLFD

;

;
;




;



;


;
;


;


;








;






ϭϭϭ


2UGHP
&RG8) 8)
0XQ

081,&Ì3,2

&Ð',*2
,%*(

0,&5255(*,®2

7,32/2*,$31'5

6(0,É5,'2





51

%RP-HVXV



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

%UHMLQKR



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

&DLoDUDGR1RUWH



0DFDX

'LQkPLFD

;





51

&DLoDUDGR5LRGR9HQWR



$QJLFRV

'LQkPLFD

;





51

&DLFy



6HULGy2FLGHQWDO

(VWDJQDGD

;





51

&DPSR*UDQGH



0pGLR2HVWH

'LQkPLFD

;





51

&DPSR5HGRQGR



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD





51

&DQJXDUHWDPD



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

&DUD~EDV



&KDSDGDGR$SRGL

'LQkPLFD

;





51

&DUQD~EDGRV'DQWDV



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

&DUQDXEDLV



9DOHGR$oX

'LQkPLFD





51

&HDUi0LULP



0DFDtED

'LQkPLFD





51

&HUUR&RUi



6HUUDGH6DQWDQD

'LQkPLFD

;





51

&RURQHO(]HTXLHO



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

&RURQHO-RmR3HVVRD



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

&UX]HWD



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

&XUUDLV1RYRV



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

'RXWRU6HYHULDQR



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

3DUQDPLULP



1DWDO

$OWD5HQGD





51

(QFDQWR



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

(TXDGRU



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

(VStULWR6DQWR



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

([WUHPR]



1DWDO

$OWD5HQGD





51

)HOLSH*XHUUD



&KDSDGDGR$SRGL

'LQkPLFD

;





51

)HUQDQGR3HGUR]D



$QJLFRV

'LQkPLFD

;





51

)ORUkQLD



6HUUDGH6DQWDQD

'LQkPLFD

;





51

)UDQFLVFR'DQWDV



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

)UXWXRVR*RPHV



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

*DOLQKRV



0DFDX

'LQkPLFD

;





51

*RLDQLQKD



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

*RYHUQDGRU'L[6HSW5RVDGR



&KDSDGDGR$SRGL

'LQkPLFD

;





51

*URVVRV



0RVVRUy

(VWDJQDGD

;





51

*XDPDUp



0DFDX

'LQkPLFD

;





51

,HOPR0DULQKR



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

,SDQJXDoX



9DOHGR$oX

'LQkPLFD

;





51

,SXHLUD



6HULGy2FLGHQWDO

(VWDJQDGD

;





51

,WDMi



9DOHGR$oX

'LQkPLFD

;





51

,WD~



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

-DoDQm



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

-DQGDtUD



%DL[D9HUGH

%DL[D5HQGD

;





51

-DQGXtV



0pGLR2HVWH

'LQkPLFD

;





51

-DQXiULR&LFFR



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

-DSL



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

-DUGLPGH$QJLFRV



$QJLFRV

'LQkPLFD

;





51

-DUGLPGH3LUDQKDV



6HULGy2FLGHQWDO

(VWDJQDGD

;





51

-DUGLPGR6HULGy



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

-RmR&kPDUD



%DL[D9HUGH

%DL[D5HQGD

;





51

-RmR'LDV



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

-RVpGD3HQKD



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

-XFXUXWX



9DOHGR$oX

'LQkPLFD





51

-XQGLi



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD





51

/DJRDG $QWD



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

/DJRDGH3HGUDV



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

/DJRDGH9HOKRV



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

/DJRD1RYD



6HUUDGH6DQWDQD

'LQkPLFD

;





51

/DJRD6DOJDGD



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

/DMHV



$QJLFRV

'LQkPLFD

;

;


;









;
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51

/DMHV3LQWDGDV



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

/XFUpFLD



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

/XtV*RPHV



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

0DFDtED



0DFDtED

'LQkPLFD

;





51

0DFDX



0DFDX

'LQkPLFD

;





51

0DMRU6DOHV



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

0DUFHOLQR9LHLUD



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

0DUWLQV



8PDUL]DO

'LQkPLFD





51

0D[DUDQJXDSH



/LWRUDO1RUGHVWH

%DL[D5HQGD





51

0HVVLDV7DUJLQR



0pGLR2HVWH

'LQkPLFD





51

0RQWDQKDV



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

0RQWH$OHJUH



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

0RQWHGDV*DPHOHLUDV



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

0RVVRUy



0RVVRUy

(VWDJQDGD





51

1DWDO



1DWDO

$OWD5HQGD





51

1tVLD)ORUHVWD



0DFDtED

'LQkPLFD





51

1RYD&UX]



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

2OKRG ÉJXDGR%RUJHV



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

2XUR%UDQFR



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

3DUDQi



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

3DUD~



0pGLR2HVWH

'LQkPLFD

;





51

3DUD]LQKR



%DL[D9HUGH

%DL[D5HQGD

;





51

3DUHOKDV



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD





51

5LRGR)RJR



/LWRUDO1RUGHVWH

%DL[D5HQGD





51

3DVVDH)LFD



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

3DVVDJHP



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

3DWX



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

6DQWD0DULD



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

3DXGRV)HUURV



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

3HGUD*UDQGH



/LWRUDO1RUGHVWH

%DL[D5HQGD

;





51

3HGUD3UHWD



$QJLFRV

'LQkPLFD

;





51

3HGUR$YHOLQR



$QJLFRV

'LQkPLFD

;





51

3HGUR9HOKR



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

3HQGrQFLDV



9DOHGR$oX

'LQkPLFD

;





51

3LO}HV



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

3RoR%UDQFR



%DL[D9HUGH

%DL[D5HQGD

;





51

3RUWDOHJUH



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

3RUWRGR0DQJXH



9DOHGR$oX

'LQkPLFD

;





51

3XUH]D



/LWRUDO1RUGHVWH

%DL[D5HQGD

;





51

5DIDHO)HUQDQGHV



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

5DIDHO*RGHLUR



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

5LDFKRGD&UX]



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

5LDFKRGH6DQWDQD



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

5LDFKXHOR



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

5RGROIR)HUQDQGHV



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

7LEDX



0RVVRUy

(VWDJQDGD

;





51

5X\%DUERVD



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6DQWD&UX]



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6DQWDQDGR0DWRV



6HUUDGH6DQWDQD

'LQkPLFD

;





51

6DQWDQDGR6HULGy



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

6DQWR$QW{QLR



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6mR%HQWRGR1RUWH



0DFDX

'LQkPLFD

;





51

6mR%HQWRGR7UDLUt



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6mR)HUQDQGR



6HULGy2FLGHQWDO

(VWDJQDGD

;





51

6mR)UDQFLVFRGR2HVWH



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD





51

6mR*RQoDORGR$PDUDQWH



0DFDtED

'LQkPLFD





51

6mR-RmRGR6DEXJL



6HULGy2FLGHQWDO

(VWDJQDGD

;


;


;




;





;


;
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51

6mR-RVpGH0LSLEX



0DFDtED

'LQkPLFD





51

6mR-RVpGR&DPSHVWUH



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6mR-RVpGR6HULGy



6HULGy2ULHQWDO

'LQkPLFD

;





51

6mR0LJXHO



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

6mR0LJXHOGR*RVWRVR



/LWRUDO1RUGHVWH

%DL[D5HQGD

;





51

6mR3DXORGR3RWHQJL



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6mR3HGUR



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6mR5DIDHO



9DOHGR$oX

'LQkPLFD

;





51

6mR7RPp



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6mR9LFHQWH



6HUUDGH6DQWDQD

'LQkPLFD

;





51

6HQDGRU(OyLGH6RX]D



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD





51

6HQDGRU*HRUJLQR$YHOLQR



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

6HUUD&DLDGD



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6HUUDGH6mR%HQWR



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6HUUDGR0HO



0RVVRUy

(VWDJQDGD

;





51

6HUUD1HJUDGR1RUWH



6HULGy2FLGHQWDO

(VWDJQDGD

;





51

6HUULQKD



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

6HUULQKDGRV3LQWRV



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

6HYHULDQR0HOR



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

6tWLR1RYR



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

7DEROHLUR*UDQGH



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

7DLSX



/LWRUDO1RUGHVWH

%DL[D5HQGD

;





51

7DQJDUi



%RUERUHPD3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

7HQHQWH$QDQLDV



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD

;





51

7HQHQWH/DXUHQWLQR&UX]



6HUUDGH6DQWDQD

'LQkPLFD

;





51

7LEDXGR6XO



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





51

7LPED~EDGRV%DWLVWDV



6HULGy2FLGHQWDO

(VWDJQDGD

;





51

7RXURV



/LWRUDO1RUGHVWH

%DL[D5HQGD

;





51

7ULXQIR3RWLJXDU



0pGLR2HVWH

'LQkPLFD

;





51

8PDUL]DO



8PDUL]DO

'LQkPLFD

;





51

8SDQHPD



0pGLR2HVWH

'LQkPLFD

;





51

9iU]HD



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

9HQKD9HU



6HUUDGH6mR0LJXHO

'LQkPLFD

;





51

9HUD&UX]



$JUHVWH3RWLJXDU

'LQkPLFD

;





51

9LoRVD



3DXGRV)HUURV

'LQkPLFD





51

9LOD)ORU



/LWRUDO6XO

'LQkPLFD





6(

$PSDURGH6mR)UDQFLVFR



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

$TXLGDEm



1RVVD6HQKRUDGDV'RUHV

'LQkPLFD





6(

$UDFDMX



$UDFDMX

$OWD5HQGD





6(

$UDXi



%RTXLP

%DL[D5HQGD





6(

$UHLD%UDQFD



$JUHVWHGH,WDEDLDQD

(VWDJQDGD





6(

%DUUDGRV&RTXHLURV



$UDFDMX

$OWD5HQGD





6(

%RTXLP



%RTXLP

%DL[D5HQGD





6(

%UHMR*UDQGH



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

&DPSRGR%ULWR



$JUHVWHGH,WDEDLDQD

(VWDJQDGD





6(

&DQKRED



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

&DQLQGpGH6mR)UDQFLVFR



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD





6(

&DSHOD



&RWLQJXLED

'LQkPLFD





6(

&DULUD



&DULUD

'LQkPLFD





6(

&DUPySROLV



%DL[R&RWLQJXLED

%DL[D5HQGD





6(

&HGURGH6mR-RmR



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

&ULVWLQiSROLV



%RTXLP

%DL[D5HQGD





6(

&XPEH



1RVVD6HQKRUDGDV'RUHV

'LQkPLFD





6(

'LYLQD3DVWRUD



&RWLQJXLED

'LQkPLFD





6(

(VWkQFLD



(VWkQFLD

'LQkPLFD





6(

)HLUD1RYD



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD

;





6(

)UHL3DXOR



&DULUD

'LQkPLFD

;



;





;


;
;








;
;


;


;


;
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6(

*DUDUX



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD





6(

*HQHUDO0D\QDUG



%DL[R&RWLQJXLED

%DL[D5HQGD

;





6(

*UDFKR&DUGRVR



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD





6(

,OKDGDV)ORUHV



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

,QGLDURED



(VWkQFLD

'LQkPLFD





6(

,WDEDLDQD



$JUHVWHGH,WDEDLDQD

(VWDJQDGD





6(

,WDEDLDQLQKD



%RTXLP

%DL[D5HQGD





6(

,WDEL



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD





6(

,WDSRUDQJDG $MXGD



(VWkQFLD

'LQkPLFD





6(

-DSDUDWXED



-DSDUDWXED

'LQkPLFD





6(

-DSRDWm



-DSDUDWXED

'LQkPLFD





6(

/DJDUWR



$JUHVWHGH/DJDUWR

'LQkPLFD





6(

/DUDQMHLUDV



%DL[R&RWLQJXLED

%DL[D5HQGD





6(

0DFDPELUD



$JUHVWHGH,WDEDLDQD

(VWDJQDGD





6(

0DOKDGDGRV%RLV



1RVVD6HQKRUDGDV'RUHV

'LQkPLFD





6(

0DOKDGRU



$JUHVWHGH,WDEDLDQD

(VWDJQDGD





6(

0DUXLP



%DL[R&RWLQJXLED

%DL[D5HQGD





6(

0RLWD%RQLWD



$JUHVWHGH,WDEDLDQD

(VWDJQDGD





6(

0RQWH$OHJUHGH6HUJLSH



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD





6(

0XULEHFD



1RVVD6HQKRUDGDV'RUHV

'LQkPLFD





6(

1HySROLV



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

1RVVD6HQKRUD$SDUHFLGD



&DULUD

'LQkPLFD

;





6(

1RVVD6HQKRUDGD*OyULD



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD

;





6(

1RVVD6HQKRUDGDV'RUHV



1RVVD6HQKRUDGDV'RUHV

'LQkPLFD

;





6(

1RVVD6HQKRUDGH/RXUGHV



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

1RVVD6HQKRUDGR6RFRUUR



$UDFDMX

$OWD5HQGD





6(

3DFDWXED



-DSDUDWXED

'LQkPLFD





6(

3HGUD0ROH



&DULUD

'LQkPLFD





6(

3HGULQKDV



%RTXLP

%DL[D5HQGD





6(

3LQKmR



&DULUD

'LQkPLFD





6(

3LUDPEX



-DSDUDWXED

'LQkPLFD





6(

3RoR5HGRQGR



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD

;





6(

3RoR9HUGH



7RELDV%DUUHWR

'LQkPLFD

;





6(

3RUWRGD)ROKD



6HUJLSDQDGR6HUWmRGR6mR)UDQFLVFR

'LQkPLFD

;





6(

3URSULi



3URSULi

(VWDJQDGD

;





6(

5LDFKmRGR'DQWDV



$JUHVWHGH/DJDUWR

'LQkPLFD





6(

5LDFKXHOR



%DL[R&RWLQJXLED

%DL[D5HQGD





6(

5LEHLUySROLV



&DULUD

'LQkPLFD





6(

5RViULRGR&DWHWH



%DL[R&RWLQJXLED

%DL[D5HQGD





6(

6DOJDGR



%RTXLP

%DL[D5HQGD





6(

6DQWD/X]LDGR,WDQK\



(VWkQFLD

'LQkPLFD





6(

6DQWDQDGR6mR)UDQFLVFR



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

6DQWD5RVDGH/LPD



&RWLQJXLED

'LQkPLFD





6(

6DQWR$PDURGDV%URWDV



%DL[R&RWLQJXLED

%DL[D5HQGD





6(

6mR&ULVWyYmR



$UDFDMX

$OWD5HQGD





6(

6mR'RPLQJRV



$JUHVWHGH,WDEDLDQD

(VWDJQDGD





6(

6mR)UDQFLVFR



-DSDUDWXED

'LQkPLFD





6(

6mR0LJXHOGR$OHL[R



1RVVD6HQKRUDGDV'RUHV

'LQkPLFD





6(

6LPmR'LDV



7RELDV%DUUHWR

'LQkPLFD





6(

6LULUL



&RWLQJXLED

'LQkPLFD





6(

7HOKD



3URSULi

(VWDJQDGD





6(

7RELDV%DUUHWR



7RELDV%DUUHWR

'LQkPLFD







6(
6(

7RPDUGR*HUX
8PED~ED




%RTXLP
%RTXLP

%DL[D5HQGD
%DL[D5HQGD


;





;






;





;




;



;


;





;










;
;


;
;




ϭϭϱ




ϭϭϲ


Apêndice 2.2 - Programas temáticos do PPA 20162019

670.000,00

2.460.000,00

2.905.000,00

4.225.000,00

3.055.200,00

005N - Financiamento à implantação,
0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do
território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso de ampliação, modernização e reforma de
espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
empreendimentos do setor turístico.

005P - Apoio creditício às micro e pequenas
0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do
empresas e empreendedores individuais da
território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso de
região Nordeste, norte de Minas Gerais e
espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
norte do Espírito Santo.

0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do
território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso de 008G-Financiamento à indústria.
espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.

0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do
território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso de 00L0-Financiamento ao comércio e serviços.
espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
000L - Concessão de crédito aos produtores
rurais (pessoa física e jurídica), abrangendo
recursos direcionados do FNE.

2029 – Desenvolvimento
Regional e Territorial

2029 – Desenvolvimento
Regional e Territorial

2029 – Desenvolvimento
Regional e Territorial

2029 – Desenvolvimento
Regional e Territorial

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2016 - Ambiente de Planejamento - Banco do Nordeste (2016)

0618 - Ampliar a disponibilidade e o acesso aos recursos do crédito
rural e outras fontes de financiamento.

125.000,00

0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do
005J - Financiamento reembolsável à
território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso de inovação nos empreendimentos localizados
espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
na área de atuação do Banco do Nordeste.

2029 – Desenvolvimento
Regional e Territorial

2077 - Agropecuária
Sustentável

589.000,00

003Y - Incremento do volume de operações
de financiamento à exportação.

0807 - Aprimorar os instrumentos de apoio creditício oficial às
exportações.

2024-Comércio Exterior

2.400.000,00

00G5 - Concessão de crédito para
agricultores familiares – Banco do Nordeste.

0411 - Ampliar o acesso e qualificar os instrumentos de crédito, de
proteção da produção, de garantia de preços mínimos e de garantia de
renda para a agricultura familiar.

2012 - Programa de
Fortalecimento e Dinamização
da Agricultura Familiar

PROGRAMAÇÃO

INICIATIVA

OBJETIVO

Apêndice 2.2 - Programas temáticos do PPA 2016-2019

PROGRAMA TEMÁTICO

3.345.293,00

2.952.772,00

1.467.883,00

2.090.160,30

345.754,00

590.322,00

706.534,00

2.465.665,00

EXECUÇÃO

109,50%

69,89%

50,53%

84,97%

51,61%

472,26%

119,95%

102,74%

%

Apêndice 2.3 - Contratações em atendimento às
diretrizes e prioridades espaciais e setoriais

DIRETRIZES E PRIORIDADES

Valores em R$ mil

Atendimento à PNDR
Projetos localizados nas mesorregiões diferenciadas
Projetos localizados nas Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs)
Projetos localizados nas sub-regiões prioritárias definidas pela Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (Baixa Renda, Estagnada e Dinâmica)
Projetos localizados na porção semiárida
Democratização do crédito-mínimo de 4,5% por estado
Especial apoio a empreendimentos não governamentais de infraestrutura em abastecimento de água
Concessão de tratamento diferenciado e favorecido, no que diz respeito ao percentual de limite de
financiamento, aos projetos de mini e pequenos produtores rurais e de micro e pequenas empresas,
beneficiários do FNE, bem como aos empreendimentos que se localizem nos espaços prioritários da PNDR
Atividades produtivas que congreguem e valorizem as potencialidades locais, considerando a integração
e/ou complementação das oportunidades e atratividades dos investimentos.
Atividades produtivas de uso intensivo de matérias-primas e mão de obra locais.
Atividades que, sem prejuízo de produtividade e competitividade, enfatize a geração de empregos formais e
ampliação de renda Pronaf, Mini e pequenos produtores rurais e micro, pequenas e pequeno-médias
empresas
Atividades que, sem prejuízo de produtividade e competitividade, enfatize a geração de empregos formais e
ampliação de renda associações e cooperativas Não houve programação específica para contratações com
Associações e Cooperativas, no entanto, foram realizadas duas contratações com Cooperativas
Infraestrutura: transporte (inclusive multimodais), telecomunicações, abastecimento de água e esgotamento
sanitário, incluindo os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
Cadeias produtivas: de veículos automotivos (inclusive veículos pesados), tratores, máquinas agrícolas,
indústria naval, enfocando a formação de rede de pequenos e médios fornecedores regionais
Agroindústria e atividades complementares
Indústria química (excluindo os explosivos), cadeia petroquímica, inclusive extração, refino e transformação
de petróleo e seus derivados, além de biogás
Metalurgia, siderurgia, material elétrico e de comunicações, material de transporte, produtos farmacêuticos e
veterinários
Extração, beneficiamento e transformação de minerais metálicos e não metálicos, em especial empresas de
pequeno e médio portes

Posição em 31/12/2016

9.505,1
4.193,2
Ver Tabela 2.14
397,6
6.858,4
145,9
2.465,7
6.858,4
0,7
397,6
3,2
175,3
59,4
156,8
104,1

7.868,4
3.660,0

5.743,9
110,0
2.397,0
5.743,9
200,0
10,0
380,0
46,5
242,0
98,5

160,0

REALIZADO
(B)
9.505,1
2.513,9
362,1

PROGRAMADO
(A)
7.868,4
1.830,0
303,0

Apêndice 2.3 - Contratações em atendimento às diretrizes e prioridades espaciais e setoriais

105,7

64,8

127,7

46,1

32,0

198,8

-

119,4

102,9

132,6

119,4

248,5

114,6

120,8

INDICADOR (%)
[(B/A)*100]
120,8
137,4
119,5

Mecânica: fabricação de máquinas, aparelhos, equipamentos e sistemas eletrônicos dedicados à automação
industrial e controle de processos produtivos e outras máquinas e equipamentos específicos (exclusive
armas, munições e equipamentos bélicos)
Indústria de calçados e artefatos, mobiliários, têxtil, confecções, inclusive artigos de vestuários
Indústria de embalagens, inclusive metálicas, plásticas e outros materiais compatíveis
Indústria de produtos alimentares e bebidas
Pecuária: ovinocaprinocultura, bovinocultura (corte e leite), avicultura, aquicultura e pesca
Agropecuária irrigada
Agricultura de sequeiro, desde que em áreas com comprovada aptidão edafoclimática, considerando-se,
inclusive, os espaços de zoneamento ecológico-econômico
Turismo, considerados os empreendimentos hoteleiros e outros projetos, integrados ou não a complexos
turísticos localizados em áreas vocacionadas
Projetos que contemplem a exportação de parte ou toda produção para o mercado externo, principalmente de
bens manufaturados, em especial aqueles vinculados e/ou articulados a empreendedores de pequeno e médio
portes

DIRETRIZES E PRIORIDADES
28,4
119,0
29,8
336,5
2.630,6
499,4
2.056,6
345,8
134,6

210,0
10,0
105,0
2.250,0
445,0
1.870,0
505,0
120,0

REALIZADO
(B)

20,0

PROGRAMADO
(A)

112,2

68,5

110,0

56,7
298,0
320,5
116,9
112,2

142,0

INDICADOR (%)
[(B/A)*100]

Apêndice 3.1 - Regulamento Interno da Atividade de
Auditoria

Apêndice 4.1 - Distribuição da força de trabalho por
unidades

APÊNDICE 4.1 - Distribuição da força de trabalho por unidades
UNIDADE

FORÇA DE TRABALHO

1. Direção Geral (DIRGE)

1.141

1.1 Superintendência Dirge

38

1.2 Ambiente

1.103

2. Centrais - Direção Geral

103

2.1 Centro Cultural

11

2.2 Central de Documentação

5

2.3 Central de Consultoria Jurídica das Agências

9

2.4 Central de Orientação ao Cliente interno

5

2.5 Central de Produtos e Serviços Bancários

26

2.6 Centro de Relacionamento com Clientes e de Informação ao Cidadão

16

2.7 Gerência de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida

31

3. Unidades de Negócios

4.393

3.1 Superintendência Estadual

314

3.2 Rede de Agências

3.928

3.2 Rede de Agências Extrarregionais

1

6

3.4 Gerência de Reestruturação de Ativos (GERAT)
3.5 Gerência Estadual de Microfinança (Crediamigo)

80
2

26

3.6 Gerência Estadual do Agroamigo

39

4. Centrais - Unidades de Negócios

1.348

4.1 Central de Cadastro

79

4.2 Central de Crédito Grande Porte

42

4.3 Central de Crédito Médio Porte

241

4.4 Central de Crédito Varejo

91

4.5 Central de Crédito Varejo/Médio Porte

287

4.6 Central de Crédito Pronaf

266

4.7 Central de Processamento de Cobrança Judicial
4.8 Central Regional de Controle Interno

3

15
60

4.9 Gerência Estadual de Contencioso e Assessoria Jurídica4

226

4.9.1 Domicílio Jurídico5

41

SUB TOTAL
5.0 Sem enquadramento

6.985
6

TOTAL GERAL
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas – Banco do Nordeste (2016)

229
7.214


ϭ

Agências Extrarregionais
Empregados com Lotação Real no Ambiente de Microfinanças Urbana e Domicilio em Gerência de Crediamigo.
ϯ
Empregados com Lotação Real no Ambiente de Controles Internos e Domicilio em Gerência de Controles Internos.
ϰ
Empregados com Lotação Real nas CONAJ menos os com Domicilio em Domicilio Jurídico.
ϱ
Empregados com Lotação Real nas CONAJ e Domicilio em Domicilio Jurídico.
ϲ
Algumas unidades não se enquadram em nenhum dos campos da tabela recebida, logo ficaram com a categoria “Sem
enquadramento”
Ϯ

Apêndice 4.2 - Distribuição da força de trabalho por
macroprocessos finalísticos

APÊNDICE 4.2 - Distribuição da força de trabalho por macroprocessos finalísticos
MACROPROCESSOS

FORÇA DE
TRABALHO

MACROPROCESSO 1 - Desenvolvimento de Estratégia de Mercado e Empresarial
a) Descrição
Macroprocesso em que se realiza desenvolvimento de estratégia de mercado; formulação e gerenciamento de
estratégias para programas governamentais; formulação e gerenciamento de estratégias empresariais;
gerenciamento da arquitetura organizacional e gerenciamento de processos.
b) Unidades responsáveis
Ambiente de Marketing
24
Ambiente de Planejamento
13
Ambiente de Políticas de Desenvolvimento
27
Ambiente de Arquitetura Organizacional e de Processos
25
MACROPROCESSO 2 - Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços
a) Descrição
Macroprocesso em que se realiza o desenvolvimento de produtos e serviços e o gerenciamento de portfólio de
produtos e serviços.
b) Unidades responsáveis
Ambiente de Marketing
24
Etene
26
MACROPROCESSO 3 - Desenvolvimento e Gestão de Negócios
a) Descrição
Macroprocesso que realiza definição de estratégia de negócios; estabelecimento de ações de marketing, gestão de
clientes; gestão de ações negociais; gestão de ações sociais e ambientais e gestão de patrocínios.
b) Unidades responsáveis
Ambiente de Negócios MPE
11
Ambiente de Negócios com PF, PMPR e Agronegócio
12
Ambiente de Negócios Empresariais e Governo
14
Ambiente de Negócios Corporate e Estruturação de Operações
13
Ambiente de Comunicação
19
Ambiente de Marketing
24
Ambiente de Concessão de Crédito
18
Ambiente de Gestão de Riscos
22
Ambiente de Microfinança Rural e Agricultura Familiar
61
Ambiente de Microfinança Urbana
52
Ambiente de Políticas de Desenvolvimento
27
MACROPROCESSO 4 - Operacionalização de Produtos e Serviços
a) Descrição
Macroprocesso que realiza captação de recursos; operacionalização de produtos e serviços de crédito, de
microfinanças, bancários e de mercado de capitais; operacionalização de serviços financeiros e gerenciamento
dos recursos de tesouraria.
b) Unidades responsáveis
Ambiente de Mercado de Capitais
Ambiente de Políticas de Desenvolvimento
Ambiente de Distribuição e Suporte dos Fundos de Investimento
Ambiente de Operações Financeiras
Ambiente de Operações de Câmbio
Ambiente de Concessão de Crédito
Ambiente de Microfinança Urbana
Ambiente de Administração de Crédito
Ambiente de Recuperação de Crédito

17
27
14
24
13
18
52
16
19

Ambiente de Produtos e Serviços Bancários
MACROPROCESSO 5 - Gestão de Atendimento a Clientes
a) Descrição

21

Macroprocesso que realiza o gerenciamento e operacionalização do atendimento ao cliente.
b) Unidades responsáveis
Ambiente de Marketing
Ouvidoria
Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas – Banco do Nordeste (2016)

24
8

Apêndice 4.3 - Contratos de prestação de serviços não
abrangidos pelo plano de cargos da unidade

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2016

Ano do
Contrato
OBJETO

Contratação de 43US de Atendente Especializado de Portaria e 26US de
Contínuo, para diversas unidades administrativas do Banco do Nordeste.
Contratação de 1US de Motorista para a Superintendência do Banco do
Nordeste, localizada no estado do Maranhão.
Contratação de 45US de Carregador, para as Unidades Administrativas
do Banco do Nordeste.
Contratação de 2US de Contínuo, para as Unidades Administrativas do
Banco do Nordeste localizadas no município de João Pessoa no estado
da Paraíba.
Contratação de 22US de Recepcionista, para as Unidades
Administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado do
Maranhão.

09/04/2012

01/06/2012

19/06/2012

09634753000123

07324645000129

09/06/2012

09019150000111
07324645000129

02/04/2012

03360551000154

02/04/2012

07324645000129

09/04/2012

06234467000182

09/06/2012

01/02/2012

06234467000182

09019150000111

17/10/2016

Início

18/06/2017

31/05/2017

08/04/2017

08/06/2017

01/04/2017

01/04/2017

08/06/2017

08/04/2017

31/03/2017

16/01/2017

Fim

Período de Execução

06234467000182

Informações sobre os Contratos
Empresa Contratada
(CNPJ)

Prestação dos serviços de Contínuo, com a utilização de Unidades de
Serviço (US), para as Agências de Recife Centro e Recife Domingos
Ferreira, localizadas no estado de Pernambuco.
Contratação 51US de Copeiro e 1US de Supervisor de Serviço para as
Unidades Administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado
do Ceará.
Contratação de 1US de Servente de Limpeza para a Agência do Banco
do Nordeste localizada em São Paulo-SP.
Contratação de 1US de Motorista, para a Superintendência Estadual de
Minas Gerais e Espírito Santo, localizada no município de Montes
Claros – MG.
Contratação de 9US de Ascensorista, para as Unidades Administrativas
do Banco do Nordeste.

Nome: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Unidade Contratante

Apêndice 4.3 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

P

P

P

P

P

P

P

P

P

A

Nível de
Situação
escolaridade mínimo
exigido

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012
2012

2012

2012

2012

2012

2012

Contratação de 127US de Vigilância Armada Diurna de 44 horas
semanais e de Postos de Vigilância Armada Diurnos e Postos Noturnos
de 12x36 horas, para as diversas Unidades Administrativas do Banco do
Nordeste localizadas no estado da Bahia.
Contratação de 1US de Motorista para a Superintendência Estadual do
Piauí.

Contratação de 31US de Servente(Limpeza/Conservação) para as
Unidades do Banco do Nordeste localizadas no estado de Minas Gerais.
Contratação de 1US de Motorista para a Superintendência do Banco do
Nordeste, localizada no estado de Alagoas.
Contratação de 22US de Copeiro, para as Unidades do Banco do
Nordeste localizadas no estado da Bahia.

Contratação de 15US no serviço de Recepcionista, para as Unidades do
Banco do Nordeste localizadas no estado do Rio Grande do Norte.
Contratação de 1US de Motorista para a Superintendência Estadual da
Paraíba.
Contratação de 14US de Recepcionista, para as Unidades
Administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado de Minas
Gerais.
Contratação de 26US de Recepcionista, para as Unidades
Administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado de
Pernambuco.
Contratação de 3US de Contínuo para o Estado de Sergipe.
Contratação de 23US no serviço de Agente de
Limpeza(Limpeza/Conservação), para o Estado de Alagoas.
Contratação de 1US no serviço de Motorista, para a Superintendência
do Estado de Pernambuco.

Contratação de 22US de Recepcionista para as Unidades
Administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado da Paraíba.
Contratação de 1US de Motorista para a Superintendência Estadual de
Sergipe.

01/12/2012
01/04/2013

09019150000111

03/12/2012

14/11/2012

01/12/2012

05654919000112

02780863000154

09019150000111

08605317000163

01/11/2012

09019150000111

19/06/2012
01/10/2012

06234467000182
09019150000111
01/10/2012

19/06/2012

06234467000182

03651527000174

16/07/2012

19/06/2012

09/08/2012

01/06/2012

09019150000111

06234467000182

09019150000111

09634753000123

31/03/2017

30/11/2017

02/12/2017

08/06/2017

28/02/2017

31/10/2017

31/12/2016

18/06/2017
30/09/2017

18/06/2017

15/07/2017

18/06/2017

08/08/2017

31/05/2017

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio
Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2013

17/03/2014

09281162000110

01/03/2014

07188842000168

17/03/2014

17/03/2014

05305430000135

09281162000110

23/01/2014

01/01/2014

04008185000131
07188842000168

01/01/2014

28/10/2013

09019150000111

05040410000180

16/08/2013

10446347000116

01/07/2013

06234467000182

17/06/2013

17/06/2013

06234467000182

Contratação de 15US de Telefonista para as Unidades Administrativas
do Banco do Nordeste localizadas no estado de Minas Gerais.

2013

17/06/2013

01/05/2013

01/05/2013

06234467000182

06234467000182

Contratação de 45US de Telefonista para as Unidades Administrativas
do Banco do Nordeste localizadas no estado da Bahia.

2013

Contratação de 21US de Telefonista para as Unidades Administrativas
do Banco do Nordeste localizadas no estado de Pernambuco.
Contratação de 1US de Motorista para a Superintendência Estadual do
Rio Grande do Norte.
Contratação de 52US de Vigilância Armada Diurna de 44 horas
semanais, para as diversas Unidades Administrativas do Banco do
Nordeste localizadas no estado da Paraíba.
Contratação de 1US de Contínuo, para a Superintendência Estadual
MG/ES, localizada em Montes Claros - MG.
Prestação dos serviços de Vigilância Armada Diurna de 44 horas
semanais, para as Unidades Administrativas do Banco do Nordeste
localizadas no Estado do Espírito Santo.
Processo licitatório para contratação de serviços de Vigilância Armada
Diurna de 44 horas semanais para as Unidades do Banco no Estado do
Rio Grande do Norte com 63 US.
Contratação de 2US de Motorista Executivo, para o Gabinete da
Presidência em Brasília-DF.
Contratação de 24US de Telefonista, para as Unidades do Banco do
Nordeste no estado do Rio Grande do Norte.
Contratação de 1US de Contínuo e 1US de Porteiro, para o Estado do
Piauí.
Contratação de 5US de Copa, para as Unidades do Banco do Nordeste
no estado do Rio Grande do Norte.
Contratação de 2US de Porteiro, para as Unidades do Banco do
Nordeste no estado do Rio Grande do Norte.

05305430000135

2013

05305430000135

Contratação de 14US dos serviços de Telefonista, para as Unidades do
Banco do Nordeste localizadas no estado da Paraíba.
Contratação de 32US dos serviços de Agente de limpeza, para as
Unidades do Banco do Nordeste localizadas no estado de Sergipe.

2013

16/03/2017

16/03/2017

28/02/2018

16/03/2017

22/01/2018

31/12/2017

31/12/2017

27/10/2017

15/08/2017

30/06/2017

16/06/2017

16/06/2017

16/06/2017

10/03/2017

30/11/2017

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Contratação dos serviços de 12 US de Vigilância Armada Diurna de 44
horas semanais, para Unidades do Banco no Estado da Paraíba.
Contratação de19 US de Recepcionista para diversas unidades do
Estado de Sergipe.
Contratação de 58 US de Recepcionista, para diversas agências do
Banco no Estado do Ceará.
Contratação dos serviços de 7 US de Recepcionista, para Unidades do
Banco no Estado do Espírito Santo.

Contratação de 1US dos serviços de Copeira, para diversas Unidades do
Banco do Nordeste localizadas no Estado de São Paulo.
Contratação de 19US de Motorista Executivo para o Centro
Administrativo Presidente Getúlio Vargas – CAPGV e Superintendência
Estadual do Ceará, em Fortaleza – CE.
Contratação de 53US dos serviços de Vigilância Armada Diurna de 44
horas semanais, para o Estado de Minas Gerais.
Prestação dos serviços de Recepcionista, com a utilização de Unidades
de Serviço (US), para o Estado da Bahia.
Prestação dos Serviços de Telefonista, para as unidades Administrativas
do Banco no estado de Sergipe.
Prestação dos serviços de copeiro, para as Unidades Administrativas do
Banco do Nordeste no Estado do Piauí.

Contratação de 94US dos serviços de Vigilância Armada Diurna de 44
horas semanais, para o estado do Maranhão.
Contratação de 3US de Contínuo, para as Unidades do Banco do
Nordeste no estado do Rio Grande do Norte.
Contratação de 51US no serviço de Vigilância Armada Diurna de 44hs
semanais, para o Estado da Bahia.
Contratação de 35US de Telefonista, para diversas Unidades do Banco
do Nordeste no Estado do Ceará.
Contratação de 7US de Contínuo, para diversas Unidades do Banco do
Nordeste no Estado da Bahia.
Contratação de 1US de Contínuo, para diversas Unidades do Banco do
Nordeste no Estado de São Paulo.

18/05/2015

15/04/2015

04558234000100
06982630000195

02/03/2015

00323090000151

16/03/2015

02/03/2015

02685728000120

35290931000237

16/03/2015

05333566000159

08/12/2014

37162435000142

02/02/2015

01/11/2014

05333566000159

07324645000129

20/10/2014

02780863000154

01/09/2014

02780863000154

01/08/2014

02780863000154
01/08/2014

12/05/2014

05654919000112

02780863000154

17/03/2014

17/03/2014

09281162000110

05920248000194

17/05/2017

14/04/2017

01/03/2017

15/03/2017

01/03/2018

15/03/2017

01/02/2017

07/12/2017

31/10/2017

19/10/2017

31/08/2017

31/07/2017

31/07/2017

11/02/2018

16/03/2017

16/03/2017

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2016

2016

2016

2016

2016

2015

Prestação dos serviços de Recepcionista, com a utilização de 06(seis)
Unidades de Serviço (US), para o Estado do Rio Grande do Norte.
Prestação dos serviços de Vigilância Armada Diurna de 44 horas
semanais, Interrupta e Coordenação de Vigilância, com utilização de
225 Unidades de Serviço (US), para o Estado do Ceará.
Prestação dos serviços de copeira para diversas Unidades
Administrativas do Banco no Estado de Minas Gerais, com a utilização
de 7 (sete) Unidades de Serviço - US.
Prestação dos serviços de Auxiliar de Arquivo e de Chefe de Equipe de
Arquivo, com a utilização se 149 Unidades de Serviço (US), para as
unidades do BNB localizadas no estado do Ceará.
Contratação de 27 US de Auxiliar de Arquivo, para as Unidades do
Banco no estado de Piauí.
Contratação de 25 US de Auxiliar de Arquivo para as Unidades do
Banco no Estado de Sergipe.
Contratação de 20 US de Auxiliar de Arquivo para as Unidades do
Banco no estado do Rio Grande do Norte.

01/02/2016
01/02/2016

05305430000135

15/02/2016

02685728000120
05305430000135

15/02/2016

01/02/2016

02780863000154

02685728000120

01/01/2016

03/11/2015

01/10/2015

16/11/2015

07957111000130

05305430000135

42035097000207

Contratação dos serviços de vigilância armada diurna de 44 horas
semanais, com a utilização de 141 US, para o Estado do Pernambuco.

2015

2015

14725699000161

17/08/2015

03/08/2015

07965721000185

03651527000174

01/07/2015

03/08/2015

01/07/2015

02685728000120

05305430000135

11446485000168

2015

Prestação dos serviços de Almoxarife para 8 galpões do Centro
Administrativo Presidente Getúlio Vargas - CAPGV, em Fortaleza-CE.
Contratação de serviços de Recepcionista, com a utilização de 09 (nove)
Unidades de Serviço (US), para as Unidades Administrativas do Banco
do Nordeste no Estado do Maranhão.
Serviços de Recepcionista, com a utilização de 07(sete) Unidades (US),
para o Estado de Minas Gerais.

Contratação dos serviços de Recepcionista, com a utilização de 07 (sete)
unidades para o Estado de Alagoas
Contrataçao de 33 US de Recepcionista para as Unidades do Banco no
Estado do Piauí.

Prestação dos serviços de Recepcionista, com a utilização de 18
Unidades de serviço, para o Estado de Pernambuco.

2015

2015

2015

2015

2015

31/01/2018

31/01/2018

14/02/2018

14/02/2017

31/01/2018

31/12/2017

02/11/2017

30/09/2017

15/11/2017

16/08/2017

02/08/2017

30/06/2017

02/08/2017

30/06/2017

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

A

A

A

A

A

A

P

P

P

P

P

P

P

P

05305430000135

02780863000154

Prestação dos serviços de Auxiliar de Arquivo, com a utilização de 23
US, para Unidades do Banco do Nordeste no Estado do Maranhão.

Prestação dos serviços de Auxiliar de Arquivo, com a utilização de 2
US, para Unidades do Banco do Nordeste no Estado do Espírito Santo.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Prestação dos serviços de Copeira, com a utilização de 5 unidades de
serviços (US), para as Unidades do Banco no estado de Sergipe.
Serviços de vigilância armada diurna de 44 horas semanais, com a
utilização de 59 Unidades de Serviço (US) para diversas Unidades do
Banco no Estado de Alagoas.
Prestação dos serviços de Copeira e Contínuo, com a utilização de 14
US, para o Estado do Maranhão.

Prestação dos serviços de Auxiliar de Arquivo, com a utilização de 2
unidades de serviço (US) para para o estado do Distrito Federal-DF.
Prestação dos serviços de Auxiliar de Arquivo, com a utilização de 20
unidades de serviços (US), para as unidades do Banco no Estado de
Minas Gerais.

01/03/2016

07965721000185

17428731016643

02685728000120

00109393000176

02780863000154

18/04/2016

27/06/2016

01/04/2016

01/03/2016

01/03/2016

01/03/2016

01/03/2016

01/03/2016

05305430000135

14725699000161

2016

01/03/2016

02685728000120

01/03/2016

02/02/2016

02780863000154

02/02/2016

02685728000120

2016

2016

2016

2016

02780863000154

Contratação de 29 US de Auxiliar de Arquivo para Unidades do Banco
do Nordeste do estado de Pernambuco.
Contratação de 1 US de Auxiliar de Arquivo para Unidade do Banco
do Nordeste no estado do Rio de Janeiro.
Contratação de 18 (dezoito) Unidades de Serviço - US de Telefonista
para as Unidades Administrativas do Banco do Nordeste no estado do
Maranhão.
Prestação dos serviços de Auxiliar de Arquivo, com a utilização de 17
US para diversas unidades do Banco no estado de Alagoas.
Prestação dos serviços de Auxiliar de Arquivo, com a utilização de 55
Unidades de Serviço (US), para as Unidades do Banco no estado da
Bahia.
Prestação dos serviços de Auxiliar de Arquivo, com a utilização de 24
unidades de serviços (US), para as unidades do Banco no Estado da
Paraíba.

2016

17/04/2017

26/06/2017

31/03/2017

28/02/2017

28/02/2017

28/02/2017

28/02/2017

28/02/2017

28/02/2017

28/02/2017

28/02/2018

01/02/2018

01/02/2017

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Prestação dos serviços de Porteiro, com a utilização de Unidade de
Serviço 1US, para o estado de Sergipe.
Prestação dos serviços de Copeira , com a utilização de 14 (quatorze)
Unidades de Serviço - US para as Unidades Administrativas do Banco
no Estado de Pernambuco.
Prestação dos serviços de Técnico de Suporte de Infraestrutura de
Eventos para apoio técnico quanto ao uso de equipamentos de
audiovisual e de informática, com a utilização de 1 US, no Centro de
Treinamento do Banco do Nordeste no CAPGV.

Serviços de Telefonista, com a utilização de 9 US, para as unidades
2016
administrativas do Banco do Nordeste localizadas no estado de Sergipe.
Serviços de Copeira, com a utilização de 01 Unidade de Serviço (US)
para o Banco do Nordeste em Brasília-DF.
2016
Prestação dos serviços de piloto para a aeronave do Banco, com a
2016
utilização de 1 US.
Prestação dos serviços de Motorista Executivo, com a utilização de 1
(uma) Unidade de Serviço (US), para a Superintendência Estadual da
Bahia.
2016
Prestação dos serviços de Vigilância Armada Diurna de 44 horas
semanais, com a utilização de 80 US, para o estado do Piauí.
2016
Serviços de Contínuo, com a utilização de 3 Unidades de Serviço (US)
para Unidades Administrativas do Banco do Nordeste, localizadas no
2016
Estado de Alagoas.
Prestação dos serviços de Copeira, com a utilização de 6 US, para o
estado de Alagoas.
2016
Serviços de Recepcionista, com a utilização de 15 Unidades de Serviço
(US), para as unidades administrativas do Banco do Nordeste
localizadas no estado de Alagoas.
2016
Prestação dos serviços de Auxiliar Operacional de Manutenção, com a
utilização de 1 US, para o hangar localizado no Aeroporto Internacional
Pinto Martins, em Fortaleza-CE.
2016
Contratação de 59 (cinquenta e nove) Unidades de Serviço - US de
Vigilância Armada Diurna 44 horas semanais, para Unidades
2016
Administrativas do Banco no estado de Sergipe.
Fonte: S320 - Sistema Integrado de Recursos Logísticos

2016

2016

2016

06/06/2016
15/09/2016
01/09/2016

24/10/2016
01/12/2016

01/10/2016
01/10/2016

12/09/2016

12/09/2016

29/12/2016

09400678000136
06979037000190

13500936000123
12062071000106

05333566000159
09400678000136

11235004000175

06979037000190

04944975000129

01/06/2016

09400678000136

06979037000190

01/06/2016

01/06/2016

04350057000171

01030016000100

28/12/2017

11/09/2017

11/09/2017

30/09/2017

30/09/2017

30/11/2017

23/10/2017

31/08/2017

14/09/2017

05/06/2017

31/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Apêndice 4.4 - Principais treinamentos realizados em
tecnologia da informação em 2016

Apêndice 4.4 - Principais treinamentos realizados em Tecnologia da Informação em 2016
TIPO
CAPACITAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

EVENTO

QUANTIDADE
PARTICIPANTES

Congresso

16

14º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública

1

Curso

3

Autoavaliação de Riscos e Controles - S532

4

Curso

24

BPM Boot Camp

1

Curso

25

Business Processes in SAP Project Systems

1

Curso

16

CA PPM - Relatórios e Dash Board

4

Curso
Congresso

30
24

4
2

Curso

4

Curso
Curso

16
8

Curso
Curso
Palesta/Conferênci
a
Congresso

8
4
16

CA PPM - Studio Bundle
CIAB 2015 - 25º Congresso e Exp. de Tec. da Inf. das
Instituições Financeiras
Como evitar as principais falhas de contagem de PF nos
contratos de software
Competitividade em Bancos de Varejo
Conexão - Desenvolvimento de Sistemas Controles
Internos
Conexão - Infraestrutura de TI
Conexão- Noções Básicas de Atendimento a Usuários
Conferência Gartner Business Intelligence e Information

16

Congresso

16

Congresso

20

Curso

24

Curso

12

Congresso

21

Curso

20

Curso

1
2
1
13
4
1

Conferência Gartner Infraestrutura, Operações de TI e
Data Centers
Congresso C4 2016

3

CONGRESSO CEARENSE DE GERENCIAMENTO
DE PROJETOS - Transf. Desafios em Oportunidades
Cumprimento dos Requisitos de Segurança de Senhas do
PCI v2
Curso e Certificação Oficial AirMAX - Ubitique
Broadband Wireless Admin - UBWA
DATA CENTER DESIGN AWARENESS

3

1

1
1
1

80

Desenvolvimento Colaborativo com IBM Rational Team
Concert e IBM Rational Asset Manager
Desenvolvimento de Competências Gerenciais - DCG

5
4

Curso

24

Developing for the Liferay Plataform 1

9

Encontro

16

Encontro de Administradores do Banco do Nordeste

6

Curso

40

Formação Java Básico: Módulo 1

28

Curso
Curso

40
30

24
1

Curso
Curso

16
40

Congresso

16

Formação Java, Avançado: Módulo 2
Funds management: Processes, Organization and
Configuration
Gestão de Indicadores de Desempenho de TI
Gestão de Projetos, Recursos e Portfólio na Ferramenta
CA PPM
I Fórum de Governança de TIC dos Institutos Federais

Curso

24

IBM Systems Technical University

2

Curso

20

Imersão Design Thinking

3

Curso

20

Inovação em Modelos de Negócios - Método LEAN

3

Curso
Curso

16
16

Marketing Digital
Mastering Liferay Fundamentals

1
7

Curso

16

Megatendências e Cenários Futuros

2

Palesta/
Conferência

32

Microsoft Executive Briefing Center - EBC - Enterprise
Business Conference

1

18
10
2

TIPO
CAPACITAÇÃO
Oficina

CARGA
HORÁRIA
16

EVENTO

QUANTIDADE
PARTICIPANTES

Oficina de Instrutoria dos Cursos do Microsoft Office

4

Workshop

4

Otimização de Custos de TI

52

Congresso

24

PMO SUMMIT

1

Curso

5

PMO Value Ring

1

Curso

16

Redação Empresarial para Elaboradores de Normas

4

Curso

16

1

Curso

40

Responsabilização de Agentes Públicos e Privados
Perante os Tribunais de Contas
Ritos de Passagem

Fórum

16

SAP FORUM 2016

11

Curso

80

SAP NetWeaver AS - Implementation & Operation II

5

Curso

24

SAP Solution Manager Configuration for Operations

2

Congresso
Congresso
Curso
Curso

40
24
3
40

SBQS 2016
SCRUM GATHERING RIO 2016
Sessão de Visioning com a equipe Gensler
Soluções de Núcleo do Microsoft Exchange Server 2013

1
2
1
1

Curso

8

SUMMIT E-FINANCEIRA

1

Congresso

32

Symposium ITxpo 2016

32

Congresso

24

XI Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos

1

Seminário

16

XII Seminário de Gestão da Ética nas Empresas Estatais

7

Seminário

12

XII Seminário do Fórum Nacional de Gestão da Ética
nas Empresas Estatais
Fórum
16
XXII Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e
XXI Encontro Regional de Economia
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – Banco do Nordeste (2017)

2

3
7

Apêndice 4.5 - Sistemas do Banco do Nordeste
relacionados com o FNE

Elabora propostas de crédito com a
fonte FNE.

Monitora as operações de crédito
com a fonte FNE.

Sistema
Integrado de
Crédito

Monitoração do
Ativo
Operacional

035

039

Registrar, pela rede de agências, os pedidos de
dotações para contratações de operações já aprovadas
nos comitês competentes, conforme alçadas decisórias
e para liberações de operações já contratadas, em
conformidade com as normas vigentes e de acordo com
o cronograma de desembolso previsto nos contratos;
Gerenciar, por fonte de recursos, as disponibilidades
destinadas à contratação de operações de crédito e às
liberações de operações já contratadas (saldo COMIN);
Conceder pedidos de dotações realizados pela rede de
agências, para contratação e liberação, em
conformidade com as disponibilidades de recursos
existentes para cada caso.
Realizar avaliação de bens;
Elaborar projeto completo;
Elaborar projeto simplificado;
Exportar/Importar projeto;
Gerar relatórios gerenciais e operacionais, relativos a
projetos econômico-financeiros.
Controlar e subsidiar, de forma integrada, as atividades
de avaliar risco, instruir propostas e decidir créditos;
Acompanhar a proposta do cliente desde a avaliação do
risco até a contratação;
Gerar informações sobre propostas de crédito para os
Comitês de Avaliação de Crédito;
Gerenciar prazos de permanência das propostas de
crédito no Banco.
Base de Dados com as informações do ativo
operacional do BNB: com fins gerenciais do Ambiente
de Controle Financeiro de Operações de Crédito; para
publicação no Balanço do BNB e para prestação de
informações para órgãos externos.

Controla as dotações de fontes de
recursos, inclusive FNE.

Elabora os projetos com a fonte FNE.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

DESCRIÇÃO

Elaboração e
Análise de
Projetos

NOME DO
SISTEMA
Gerenciamento
de Dotações

033

023

CÓD

Apêndice 4.5 – Sistemas do Banco do Nordeste relacionados com o FNE

Leonardo
José
Menezes Silveira

Leonardo José
Menezes Silveira

Leonardo José
Menezes Silveira

RESPONSÁVEL
TÉCNICO
Luiz
Teixeira
Palácio Neto

Alta

Média

Manoel Silfarney
Almeida Lima

Média

CRITICIDADE
Média

Francisco
Evanilson da Silva

Paulo César Manso

RESPONSÁVEL
NEGÓCIO
José Alber Vieira
Vitoriano

Gerenciar atividades de acompanhamento de clientes;
Controlar emissão de laudos e pareceres das atividades;
Criar automaticamente atividades de acompanhamento,
em atendimento ao Manual de Crédito Rural e outras
normas;
Alocar atividades aos técnicos de campo responsáveis
pelas visitas aos clientes.

Avalia os projetos, propostas e
operações de crédito do FNE.

Realiza a contabilidade do Banco e
do FNE.

Define os riscos das operações de
crédito, com base na Resolução
2.682, do Bacen, classifica as
operações de crédito quanto ao risco,
calcula o Limite de Risco do Cliente
e envia as informações sobre
devedores para o Bacen, por meio
dos documentos 3010, 3020 e 3030.

Sistema no qual são elaborados
projetos de crédito com a fonte FNE.

Contabilidade
Integrada

Sistema de
Risco de
Crédito

Projetistas Via
Internet

220

253

269

079

Transmitir/receber arquivos de Elaboração de Projetos
(SEAP e Planilhas de Projeto), entre o BNB e os
projetistas cadastrados, estabelecendo um link seguro
entre ambos.

Definir riscos das operações de crédito;
Classificar as operações de crédito quanto ao risco;
Calcular o Limite de Risco do Cliente;
Enviar informações sobre devedores para o Bacen.

Exercer o controle e a gerência dos recursos
financeiros e patrimoniais do BNB;
Registro dos eventos administrativos por meio de
partidas contábeis;
Fornecer informações fiscais e gerenciais para agências
e Direção Geral;
Subsidiar as demonstrações financeiras das agências,
DIRGE, BNB e FNE.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

DESCRIÇÃO

NOME DO
SISTEMA
Avaliação
Técnica de
Empreendimentos

CÓD

Leonardo
José
Menezes Silveira

Luiz Teixeira
Palácio Neto

Luiz Teixeira
Palácio Neto

RESPONSÁVEL
TÉCNICO
Leonardo
José
Menezes Silveira

Leite

de

Paulo César Manso

Claudia
Araujo

Sérgio Salvino da
Cruz

RESPONSÁVEL
NEGÓCIO
Edilson Silva
Ferreira

Média

Média

Média

CRITICIDADE
Média

Elabora projetos / propostas de
crédito com a fonte FNE, voltada ao
microcrédito rural. O sistema está em
fase de desenvolvimento.

Controla e consolida as informações
a respeito do patrimônio do FNE,
juntamente com a transferência dos
valores de risco do Banco para aquele
Fundo, registro mensal dos eventos
do FNE no SIAFI e elaboração de
projeções para os itens patrimoniais
em consonância com as disposições
legais e normativas que disciplinam a
operacionalização do FNE.

Sistema de
Controle
Patrimonial
FNE

492

Realiza o controle da conta FNE

DESCRIÇÃO

Sistema de
Microcrédito
Rural
(AgroAmigo)

NOME DO
SISTEMA
Controle do
Passivo

476

303

CÓD

Controlar e consolidar as informações a respeito do
patrimônio do FNE, juntamente com a transferência
dos valores de risco do Banco para aquele Fundo;
Registrar mensalmente os eventos do FNE no SIAFI;
Elaborar projeções para os itens patrimoniais, em
consonância com as disposições legais e normativas
que disciplinam a operacionalização do FNE.

Registro manual e automático de lançamentos de
ingressos, pagamentos, liberações, reembolsos,
encargos, coberturas de FGPC, multas, comissões etc.;
Cálculo de Despesas, atualização monetária, juros
(Provisionamento e Capitalização);
Acompanhamento e cumprimento de Agendas de
Pagamento Mensal;
Conciliação entre Agendas de Pagamentos mensais do
BNB e Agendas do BNDES e FINAME;
Contabilização e emissão de Relatórios Gerenciais e
Extratos Financeiros;
Cadastramento e Projeções de Unidades Monetárias;
Atualizações de Saldos de Principal e Provisões (Juros
e Correção Monetária).
Mapear mercados potenciais (Áreas de Atuação);
Realizar Cadastro de Clientes do Pronaf, a partir de
dados obtidos no Ministério do Desenvolvimento
Agrário (DAP);
Elaborar, Validar e Deferir Propostas de Crédito
(Pronaf-B);
Gerar instrumento de crédito;
Realizar Visita Prévia.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Luiz
Teixeira
Palácio Neto

Dayvison Chaves
Lima

RESPONSÁVEL
TÉCNICO
Luiz
Teixeira
Palácio Neto

Garcia

Joao
Bosco
Ximenes Carmo

Cristiane
Barbosa

RESPONSÁVEL
NEGÓCIO
José Alber Vieira
Vitoriano

Média

Média

CRITICIDADE
Média

Sistema de
Acompanhamen
to Gerencial de
Operações

Simulador de
Cálculos para
operações de
crédito
Elaboração de
Contrato

565

611

706

Cartão de
Crédito

NOME DO
SISTEMA
Gerador de
Dados do Ativo
Operacional

562

540

CÓD

Elabora contratos com a fonte FNE.

Elaborar contratos em geral para as agências;
Elaborar minutas para a geração de contratos do S706 e
do S035(SINC).

Simular operações de crédito em diferentes cenários de
taxas e indexadores, auxiliando negociações com
clientes e execuções judiciais.

Manter parâmetros da Agenda de Acompanhamento;
Gerar/consultar informações de clientes a serem
acompanhadas;
Registrar Acompanhamento;
Informar Ação Adotada;
Gerar Proposta PAR;
Enviar Proposta para SINC.

Fornecer dados referentes a clientes e operações de
crédito, desembolsos e reembolsos das operações, para
a integração com a base do Ativo Operacional do
Banco do Nordeste (sistema 039).
Gerenciar autorização de transações de compra com
cartão FNE;
Informar operações concretizadas para Sistema de
Administração de Crédito (SIAC).

Monitora as operações de crédito
com a fonte FNE.

Gerencia, operacionaliza e suporta
cartão com crédito rotativo, que
possibilita
a
contratação
e
desembolso
de
operações
de
financiamento com recursos do FNE
e que, utilizando o meio físico (na
própria loja) ou virtual (mediante
Portal na Internet), permite que a
empresa cliente adquira bens,
insumos
e
matérias-primas
a
fornecedores credenciados pelo BNB,
para utilização nos empreendimentos
financiados.
Sistematiza
o
processo
de
acompanhamento
gerencial
dos
clientes, dentro do processo de
acompanhamento do cliente, que, por
sua vez, faz parte do processo maior
de administração de crédito. Além
disso, operacionaliza instrumento
diferenciado para ajuste do esquema
de reembolso da operação, baseado
no fluxo de caixa do cliente.
Simula cálculos com a fonte FNE.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

DESCRIÇÃO

Leonardo
José
Menezes Silveira

Leonardo
José
Menezes Silveira

Leonardo
José
Menezes Silveira

Dayvison Chaves
Lima

RESPONSÁVEL
TÉCNICO
Leonardo
José
Menezes Silveira
Luiz
Sette

Lúcia
Maria
Ferreira de Souza

Humberto de Melo
Batista

Carlos
Augusto
Costa Barreto

Elmo
Machado
Junior

RESPONSÁVEL
NEGÓCIO
Humberto de Melo
Batista

Média

Média

Média

Alta

CRITICIDADE
Média

Informações
Gerenciais de
Operações de
Crédito

NOME DO
SISTEMA
Sistema
Integrado de
Administração
de Crédito
Manter operações de créditos;
Gerenciar operações de créditos na perspectiva
financeira;
Gerenciar integração com órgãos externos e outros
sistemas internos;
Realizar apuração contábil das operações de crédito
mantidas pelo SIAC.
Gerar informação dos 50 Maiores Devedores do
Banco;
Emitir resumos das operações de crédito;
Consultar cliente por contas correntes, limites,
operações do cliente, participante de grupo econômico,
informações das operações etc.;
Gerar classificação de Risco: Informações das notas e
classificação de risco por operação;
Gerar críticas das operações do SIAC, para
identificação de inconsistências nas operações.

Administra as operações de crédito
com a fonte FNE.

Gera relatórios gerenciais para todas
as operações de Crédito, inclusive
fonte FNE. Subsidia Gerentes e
Agentes de Desenvolvimento com
informações-resumo a respeito das
operações de crédito dos clientes da
Agência.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

DESCRIÇÃO

Fonte: Ambiente de Governança de TI - Banco do Nordeste (2017).

970

950

CÓD

Leonardo
Jose
Menezes Silveira

RESPONSÁVEL
TÉCNICO
Leonardo
Jose
Menezes Silveira

Carlos
Augusto
Costa Barreto

RESPONSÁVEL
NEGÓCIO
Humberto de Melo
Batista

Média

CRITICIDADE
Alta

Apêndice 4.6 - Projetos PETI

Reavaliação e Aprimoramento da Gestão dos
Serviços de Fábrica de Software
-

6. Reavaliar e aprimorar a gestão dos serviços
terceirizados

7. Aprimorar gestão orçamentária e de custos da TI
8. Ampliar capacitação da equipe de TI com foco nas
soluções tecnológicas de negócio

Recursos Internos

-

Recursos Internos

-

Recursos Internos

Recursos Internos

0

0

Recursos Internos

292.170,31

Concluído

-

Concluído

Em
atendimento
Em
atendimento
Em
atendimento

Concluído

Em
atendimento
Em
atendimento

Março-16

-

Fevereiro-16

Junho-17

Julho-18

Agosto-17

Junho-16

Janeiro-17

Junho-17

Agosto-16

Dezembro-19

Em
atendimento
Concluído

Agosto-16

Abril-17

PRAZO

Concluído

Em
atendimento

SITUAÇÃO

2

Projeto antes denominado “Aquisição de Terminais de Caixa”. A nomenclatura foi alterada com o objetivo de ajustá-la ao novo escopo do projeto.
Projeto antes denominado “Site Secundário”. A nomenclatura foi alterada com o objetivo de ajustá-la ao novo escopo do projeto.
3
O orçamento do projeto foi estimado com base nas propostas orientativas, antes da publicação do edital de aquisição do serviço.
4
Projeto antes denominado “VoIP 2016”. A nomenclatura foi alterada com o objetivo de ajustá-la aos novos objetivos do projeto.
5
Projeto antes denominado “Adequação dos sistemas para suportar o crescimento da base de clientes, contemplando a expansão de campos, dentre os principais: conta-corrente, código cliente e código agência”. A nomenclatura foi
alterada com o objetivo de torná-la mais simples e coerente aos objetivos do projeto.
6
Projeto antes denominado “Revisar Instrumentos de Governança de TI”. A nomenclatura foi alterada para ajustá-la ao novo escopo do projeto.

1



Fonte: Ambiente de Governança de TI - Banco do Nordeste (2017).
Nota: Recursos Internos correspondem as horas gastas com funcionários do banco para desenvolver o projeto. Projetos em que constam apenas recursos internos foram desenvolvidos sem a
contratação ou aquisição de bens ou serviços.

Gestão de Competências Técnicas da TI

Recursos Internos

Modelo de Gestão de Indicadores de TI6

5. Ampliar o escopo de atuação da Governança de TI

Recursos Internos

680.000,00

4.413.162,00

Recursos
Internos*

14.440.000,00

Centralização SIAC, SIAT e INFOGER

Expansão FASE III5

Plano de Estabilização de Sistemas e de
Infraestrutura de TI – PESI

Modernização Tecnológica de Sistemas Aplicativos

553.032,00

71.999.990,00

0
10.216.523,42

40.915.160,00

Novo Modelo Arquitetural do Site Secundário2

1.159.427,73

6.207.260,00

ORÇAMENTO
REALIZADO
(R$ 1,00)

17.011.497,04

1.200.000,00

Implantação do Portal Corporativo

Implantação do Gerenciamento de Capacidade e
Disponibilidade3
Nova solução VoIP4

23.389.906,00

ORÇAMENTO
ESTIMADO
(R$ 1,00)

Nova Plataforma de Terminais de Caixa1

PROJETO

4. Prover soluções de TI para apoiar o crescimento dos
negócios

3. Garantir a disponibilidade e usabilidade das
soluções tecnológicas

1. Prover, de forma ágil, infraestrutura de tecnologia
da informação para as unidades de atendimento
2. Ampliar a infraestrutura tecnológica para apoiar o
crescimento dos novos canais de atendimento

OBJETIVO ESTRATÉGICO PETI

Apêndice 4.6 - Projetos PETI

Apêndice 4.7 - Projetos do COTEC

Proposta de Ajuste do Reembolso - PAR

Projeto Notas Contágio

Sistema de Controle do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária PROAGRO

Cartão FNE

Sistema Agroamigo

Novo Processo Concessão de Crédito
(NPCC)

3

4

5

6

7

8

Solidez e sustentabilidade

Inclusão Financeira
Crédito espacialmente e setorialmente distribuído
Solidez e sustentabilidade
Geração de emprego e renda
Redução das desigualdades
Crédito espacialmente e setorialmente distribuído
Solidez e sustentabilidade

•
•
•
•
•
•
•
•

352.800,00

Crédito espacialmente e setorialmente distribuído
Solidez e sustentabilidade
Geração de emprego e renda

•
•
•

,ŽƵǀĞĂĚŝĕĆŽĚĞĞƐĐŽƉŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƉĞůŽĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ͘

ϭ



715.443,00

438.859,00

1.213.616,25

598.185,00

312.243,75

636.457,50

531.667,00

141.750,00

Orçamento
Estimado
(R$ 1,00)

Solidez e sustentabilidade

Solidez e Sustentabilidade

Solidez e Sustentabilidade

Demanda Mandatória Legal

Inclusão Financeira
Geração de emprego e renda

Resultados e Impactos

•

•

•

•
•

Fonte: Ambiente de Governança de TI - Banco do Nordeste (2017).

Gerenciamento de Controle de Garantias

Equalização de Encargos - Lei 10.696

2

9

Agroamigo Móvel1

PROJETO

1

No.

Apêndice 4.7 - Projetos do COTEC



21.463,29

144.823,47

537.533,30

256.496,08

182.101,77

151.585,33

631.058,23

605.637,25

251.471,88

Orçamento
Realizado
(R$ 1,00)

Em atendimento

Em atendimento

Em atendimento

Em atendimento

Em atendimento

Em atendimento

Concluído

Concluído

Concluído

Situação

Setembro-18

Setembro-18

Dezembro-17

Julho-17

Novembro-17

Fevereiro-17

Julho-16

Junho-16

Março-16

Prazo

ϭ

Apêndice 6.1 - Demonstrações Financeiras FNE-2016

Apêndice 6.2 - Esclarecimentos
Patrimonial do FNE no SIAFI

ao

Balanço

Apêndice 6.2 - Esclarecimentos ao Balanço Patrimonial do FNE no SIAFI: Exercício findo
em 31 de Dezembro de 2016
Consoante estabelece a legislação que regulamenta a operacionalização dos Fundos Constitucionais de
Financiamento, o FNE tem contabilidade própria valendo-se do sistema contábil do Banco do Nordeste
para registro de seus atos e fatos, em subtítulos específicos, com apuração de resultados à parte. O
exercício financeiro do FNE coincide com o ano civil, para fins de apuração de resultados.
Em decorrência, as Demonstrações Contábeis do Fundo são apresentadas de acordo com as regras
definidas na Lei Nº 6.404, de 15.12.1976, obedecendo aos prazos fixados pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil para a remessa e divulgação dos demonstrativos das instituições
financeiras de um modo geral.
Conforme dispõe a Portaria Interministerial Nº 11, de 28.10.2005, é obrigatório, para os Fundos
Constitucionais de Financiamento, o registro, no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI, pelo administrador de cada Fundo, da execução orçamentária, financeira e
patrimonial, na modalidade total, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, dos Poderes da União,
bem como a elaboração dos seus balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis de acordo com
o art. 18 da Lei nº 7.827, de 27.09.1989 e com os Anexos nºs 12, 13, 14 e 15 da Lei nº 4.320, de
17.03.1964, observadas as características peculiares dos respectivos Fundos.
Em atendimento a essas determinações, e em face das diferenças de prazos para fechamento das posições
contábeis definidas nas normas do Banco Central do Brasil e nas regras para operacionalização do SIAFI,
as informações contábeis relativas ao FNE são disponibilizadas naquele Sistema, de acordo com
orientação do Ministério da Integração Nacional, em duas etapas, a saber: a) até a data-limite prevista no
SIAFI para encerramento das posições mensais, são lançados, de forma provisória, os valores dos eventos
do mês de referência disponíveis até aquela data; e b) após o encerramento de cada balancete mensal e
balanço, consoante os prazos definidos pelo Banco Central do Brasil, são realizados os registros
complementares no SIAFI, necessários ao fechamento das posições contábeis.
Assim, os saldos constantes do balanço patrimonial do FNE de 31.12.2016, extraídos do SIAFI,
apresentam as seguintes diferenças em relação ao balanço patrimonial elaborado na forma da Lei Nº
6.404/76, e divulgado pelo BNB, segundo as normas e prazos definidos pelo CMN/BACEN, conforme
quadro a seguir, em Reais:
TÍTULO

SIAFI (A)

LEI 6.404/76 (B)

DIFERENÇA (B - A)

ATIVO FINANCEIRO

16.153.836.171,54

16.665.394.851,58

511.558.680,04

DISPONÍVEL

16.153.836.171,54

16.665.394.851,58

511.558.680,04

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL

16.153.836.171,54

16.665.394.851,58

511.558.680,04

ATIVO NÃO FINANCEIRO

51.380.405.937,51

50.763.183.330,87

(617.222.606,64)

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

11.693.374.959,82

11.864.721.417,07

171.346.457,25

CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO

11.693.131.924,40

11.864.477.692,16

171.345.767,76

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

12.361.452.195,31

12.577.381.062,26

215.928.866,95

(668.320.270,91)

(712.903.370,10)

(44.583.099,19)

BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO

243.035,42

243.724,91

689,49

TÍTULOS E VALORES

243.035,42

243.724,91

689,49

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

39.687.030.977,69

38.898.461.913,80

(788.569.063,89)

CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

39.687.030.977,69

38.898.461.913,80

(788.569.063,89)

515.427,83

641.636,10

126.208,27

39.677.581.514,46

38.888.604.578,50

(788.976.935,96)

PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
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CRÉDITOS A RECEBER

8.934.035,40

9.215.699,20

281.663,80

ATIVO REAL

67.534.242.109,05

67.428.578.182,45

(105.663.926,60)

ATIVO COMPENSADO

11.914.154.364,69

12.037.564.337,82

123.409.973,13

COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS

11.914.154.364,69

12.037.564.337,82

123.409.973,13

11.914.154.364,69

12.037.564.337,82

123.409.973,13

79.448.396.473,74

79.466.142.520,27

17.746.046,53

OUTRAS COMPENSAÇÕES
TOTAL ATIVO

TÍTULO
PATRIMONIO LÍQUIDO

SIAFI (A)

LEI 6.404/76 (B)

DIFERENÇA (B - A)

67.534.242.109,05

67.428.578.182,45

(105.663.926,60)

53.263,44

30.626,70

(22.636,74)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

67.534.188.845,61

67.428.547.555,75

(105.641.289,86)

PASSIVO REAL

67.534.242.109,05

67.428.578.182,45

(105.663.926,60)

PASSIVO COMPENSADO

11.914.154.364,69

12.037.564.337,82

123.409.973,13

COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS

11.914.154.364,69

12.037.564.337,82

123.409.973,13

11.914.154.364,69

12.037.564.337,82

123.409.973,13

79.448.396.473,74

79.466.142.520,27

17.746.046,53

DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR

OUTRAS COMPENSAÇÕES
TOTAL PASSIVO

A diferença registrada na conta Disponibilidades em Moeda Nacional, no montante positivo de R$
511.558.680,04, decorre de eventos cujos valores definitivos foram apurados após a data do registro
provisório no SIAFI, relativamente aos seguintes itens, em Reais:
ITEM
Recebimento Valores Honrados de Operações de Crédito - Risco Banco - Dez/2016
Del Credere – Banco do Nordeste – Nov/2016
Del Credere – Banco do Nordeste – Dez/2016
Del Credere – Outras Instituições – Dez/2016
Taxa de Administração – Dez/2016
Remuneração sobre Operações PRONAF – Estimativa a Menor – Nov/2016
Remuneração sobre Operações PRONAF – Dez/2016
Prêmio de Performance PRONAF – Estimativa a Menor – Nov/2016
Prêmio de Performance PRONAF – Dez/2016
Remuneração sobre Desembolsos Operações PRONAF – Nov/2016
Remuneração sobre Desembolsos Operações PRONAF – Dez/2016
Remuneração sobre Disponibilidades – Estimativa a Maior – Ago/2016
Remuneração sobre Disponibilidades – Estimativa a Maior – Nov/2016
Remuneração sobre Disponibilidades – Dez/2016
Dispensa/Rebates/Remissões/Bônus de Adimplência sobre Operações de Crédito – Ônus
FNE – Dez/2016
Liberação de Parcelas de Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Dispensa de Valores de Operações em Prejuízo Renegociadas – Set/2016
Dispensa de Valores de Operações em Prejuízo Renegociadas – Dez/2016
Reversão de Equalização de Outras Instituições em Favor do FNE – Nov/2016
Equalização de Outras Instituições em Favor do FNE – Dez/2016
Reversão de Recebimento de Valores de Operações em Prejuízo – Dez/2016
Renegociação de Operações de Crédito – Dez/2016
Pagamento de Despesas com Auditoria Externa – Out/2016
Resgate de Títulos da Dívida Agrária – Dez/2016
Reembolso de Valores de Operações de Crédito – Dez/2016
Desembolso de Operações de Crédito – Partidas Eletrônicas – Dez/2016
Estorno de Desembolso de Operações de Crédito – Dez/2016
Desembolso de Operações de Crédito – Dez/2016
Total

Valor (Em R$)
54.678.004,82
663.104,32
(107.062.768,53)
(286.196,65)
(220.821.490,44)
38.410,55
(22.037.026,58)
149.069,11
(3.670.493,73)
281.322,36
(6.164.158,27)
(10,00)
(4.976.601,23)
165.888.294,21
(725.406,43)
(204.202.160,82)
1.083,22
(629.099,67)
(249.400,40)
24.619,83
(4.925.980,28)
(7.201.459,45)
(10.180,53)
49.314,48
877.509.069,55
(33,35)
116,38
(4.761.262,43)
511.558.680,04
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O título Ativo Não Financeiro apresentou diferença negativa de R$ 617.222.606,64, em função dos
seguintes eventos, cujos valores definitivos foram apurados posteriormente ao registro dos dados para
encerramento do SIAFI:
ITEM
Bônus de Adimplência sobre Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Renegociação de Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Reembolso de Valores de Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
ESTORNO DE DESEMBOLSO de Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Baixa para Prejuízo de Operações de Crédito do FNE – Risco Banco – Dez/2016
Remuneração de Disponibilidades do FNE – Repasses ao Banco do Nordeste –
Dez/2016
Reversão de Bônus de Adimplência sobre Operações de Crédito do FNE – Fev/2016
Despesa com Provisão para Perdas em Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Rendas de Títulos da Dívida Agrária – Dez/2016
Resgate de Títulos da Dívida Agrária – Dez/2016
Estorno de Desvalorização de Títulos da Dívida Agrária – Dez/2016
Encargos incidentes sobre Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Encargos incidentes sobre Operações de Crédito do FNE – Exercícios Anteriores –
Dez/2016
Renegociação de Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Dispensa/Rebate de Operações de Crédito do FNE – Lei nº 12.249 – Out/2016
Desembolso de Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Desembolso de Operações de Crédito do FNE – Partidas Eletrônicas – Dez/2016
Dispensa de Valores de Operações de Crédito do FNE – Risco Fundo – Dez/2016
Liberação de Parcelas de Operações de Crédito do FNE – Dez/2016
Ajuste de Valores oriundos do Lucro da Alienação de Bens – Dez/2016
Recebimento de Valores dados em Garantia de Operações de Crédito do FNE em
Prejuízo – Dez/2016

Total

Valor (Em R$)
(86.900.136,91)
64.561.247,59
(877.509.069,55)
(116,38)
(54.678.004,82)
15.341.766,16
1.045,17
(153.408.834,36)
6.166,53
(49.314,48)
5.002,77
276.689.491,43
(66.111,22)
7.201.459,45
2.097,29
4.761.262,43
33,35
(17.664.415,71)
204.202.160,82
275.663,80
6.000,00
(617.222.606,64)

As diferenças verificadas entre os saldos registrados no curto e no longo prazo decorrem da sistemática
adotada no registro das informações no SIAFI, em que os encargos dos financiamentos, dispensas de
valores em operações renegociadas, rendas, resgates e estornos de despesas de títulos da dívida agrária,
desembolsos, remuneração de recursos disponíveis de repasses ao banco, renegociações de operações de
crédito, encargos de exercícios anteriores, recebimento de valores oriundos da alienação de bens dados
em garantia de operações de crédito, recebimento de bens dados em garantia de operações de crédito e
liberação de parcelas de operações de crédito são lançados nas contas de longo prazo enquanto os
reembolsos de financiamentos, registros da despesa de provisão, bônus de adimplência e baixa de
operações de crédito para prejuízo são contabilizados nos itens de curto prazo, ocorrendo o ajuste entre o
curto e o longo prazo somente após o encerramento dos balancetes e balanços do FNE pelo Banco do
Nordeste.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AMBIENTE DE CONTROLADORIA

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES DE FREITAS
GERENTE DO AMBIENTE
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